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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Geloften
Vroeger werden de geloften heel angstwekkend 
voorgehouden. Als je religieus of priester werd, 
dan werden de geloften vooral beperkend 
genoemd. Je moest je vrijheid opgeven, je moest 
gehoorzamen, je moest de gelofte van armoede – 
dus alles wat je leuk vond – dat moest je allemaal 
prijsgeven, je mocht niets hebben, niets bezitten. 
Je moest kuis zijn, celibatair zijn, dus alle intimiteit 
moest je voor de rest van je leven vergeten.
Guillaume, je bent op het seminarie geweest, 
Mount St. Benedict, en Will Derkse heeft een 
prachtig boek geschreven over levenslessen 
voor beginners, spiritualiteit voor beginners. En 
beginners betekent hier niet dat er beginners en 
vergevorderden zijn, nee, we zijn allemaal altijd 
beginners. Het is niet zo dat als je diaken bent je 
gaat groeien, dan kom je op een hoger niveau, dan 
word je priester, op een hoger niveau bisschop, 
nog hoger niveau dan word je paus misschien. Nee. 
We zijn allemaal beginners, we moeten telkens 
opnieuw beginnen.

St.-Benedictus
Bij Benedictus zoals hij zijn regels geschreven 
heeft, zijn de religieuze geloften om bevrijdend te 
werken, ze zijn gericht op groei. Dus het is niet om 
je nu heel wat beperkingen op te leggen, je mag 
dit niet, dat niet. Het zijn regels om je te helpen 
groeien, om te bloeien, om je mens-zijn volledig te 
verwezenlijken. Zoals vroeger de geloften werden 
voorgesteld – en daarom denk ik dat er zo weinig 

roepingen zijn – leek het wel alsof je Alcatraz 
binnen ging. Het klooster was een gevangenis, 
alleen was er geen prikkeldraad en waren er geen 
wachttorens met scherpschutters. Wie wil zich 
geven aan zo’n leven? En dan werd er nog gezegd 
van: maar dan ga je je familie nooit meer zien, hoor. 
Als je priester wordt of zuster of frater, dan sturen 
ze je naar Afrika en India. Zuster Ann bijvoorbeeld 
had zo gesmeekt dat ze naar Suriname mocht gaan 
na haar gelofte, maar ze werd naar Kenia gestuurd. 
En ze is daar natuurlijk gaan bloeien en de laatste 
jaren is ze teruggekomen. Pater Berenos, die werd 
naar Brazilië gestuurd. Wij zijn eerst naar Brazilië 
gegaan, we hebben eerst daar gemissioneerd, 
ook pater Lim-A-Po. De regel bij Benedictus luidt 
eigenlijk ook een beetje anders. Hij heeft het 
primair over de gelofte van stabilitas, convertio 
of conversatio morum en obidentia. Stabilitas 
is te vertalen als bestendigheid, erbij blijven. 
Conversatio morum: dagelijks je leven verbeteren. 
Obidentia: gehoorzaamheid, luisteren, aandachtig 
luisteren naar God, naar de mensen om je heen.

Stabiliteit
En je zult het toch met me eens zijn dat we allemaal 
een stukje stabiliteit nodig hebben. Als ik dat 
bijvoorbeeld mag vergelijken met Paramaribo 
Noord. Daar is pater Geyskens zo lang geweest, hij 
kon zoveel opbouwen. Daarvoor was Zorg en Hoop 
ook een hele stabiele parochie met pater Gijsberts. 
Toen kreeg je allerlei wisselingen in de Heilige 
Familie en je ziet dat zij niet meer nummer 1 zijn. 

Vroeger was de Heilige Familie dè parochie: wilde 
je iets doen, ga naar de H. Familie. Dus het is goed 
dat er stabiliteit is. In 2010 bij de verkiezingen, 
riepen de mensen: Kunnen jullie stabiliteit eten, 
wat kunnen jullie met stabiliteit doen? Wel, je kon 
sparen, en je kon een bedrijfje beginnen. En je kon 
gaan studeren, want er was rust. Je kunt stabiliteit 
eten! Het is toch voor een gezin van bijzonder 
belang dat er stabiliteit is, dat je niet elke dag 
hoeft te zeggen ‘dag oom’, ‘dag andere oom’, ‘dag 
weer andere oom’. Hoe bouw je zo een gezin op? 
Stabiliteit, erbij blijven, is heel erg belangrijk.

Gehoorzaamheid
Conversio morum: dagelijks voor je gaat slapen 
in de spiegel kijken en zien of jouw commitment, 
waartoe je je leven hebt verbonden er nog is, of 
je nog op het juiste pad bent. Gehoorzaam zijn, 
gehoorzaamheid, is geen kadaverdiscipline. Het 
is luisteren. Weet je, vroeger in de kloosters 
als je talent had om te zingen, dan werd je niet 
gevraagd om te zingen. Pater Kross zouden we 
sturen om iets te gaan doen waar hij niet van 
hield. We zouden hem een of andere technisch vak 
laten doen met de jongens. Hij moest niet zingen! 
Want het is goed voor zijn bescheidenheid dat hij 
niet verwaand wordt wanneer hij gaat zingen. Je 
mocht niet excelleren. Zo werd gehoorzaamheid 
ingestampt. Maar je begrijpt wel, dat dat afbreuk 
doet aan de roeping die we allemaal hebben, aan 
de talenten die we allemaal hebben. En daarom is 
gehoorzaamheid luisteren naar de situatie, naar 
het Evangelie, naar het roezelen van je hart, naar 
wat de bisschop, het bisdom verlangt, naar de tijd 
waarin wij leven, om daar een respons te geven, 
van harte en volledig ja zeggen.

Gelofte van armoede
De andere geloften van kuisheid, celibaat, 
gehoorzaamheid en armoede zijn volgens 
Benedictus afgeleid van deze (geloften) stabilitas, 
conversio morum en obidentia. Het is voor ons 
allemaal van belang, voor het gezin en voor het 
bedrijf, dat wij de gelofte van armoede serieus 
nemen. Vaak was het in de kloosters zuinigheid, 
ja af en toe gierigheid. Er was bijna geen geld 
om een feestje te geven. Om iets extra’s te doen. 
Iedere cent werd gespaard en werd echt precies 
uitgegeven. Kijk maar naar de boeken, de annalen 
van Coronie, van de Alfons. Als de pater een 
postzegel had gekocht schreef hij op ‘postzegel 5 
cent’, ‘suiker 7½ cent’ en dan kwam de bisschop 
later tekenen. Of de overste. 
We hebben de materiële goederen nodig, maar het 
moet geen obsessie worden. We moeten geen bezit 
van ons bezit worden. En we moeten er zuinig mee 
omgaan en niet zoals wij hier hebben: winti wai, 
lanti pai. Je rijdt een auto van lanti, binnen een jaar 
kapot. Maar we hebben geen vervoer, we kunnen 
niet uitrukken als politie, als brandweer. 
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door Stichting Devotie Petrus Donders, een verslag van Marilyn 
Tsie A Foeng

Bijzonder bijzonder
Elke bedevaart naar Batavia is bijzonder. De 
omstandigheden zijn steeds anders, de groepen die 
er heen gaan zijn anders. Er zijn mensen die je na 
de eerste keer niet meer terugziet, anderen komen 
nog eens terug, maar er zijn ook bedevaartgangers 
die een vast abonnement hebben en elke maand 
weer vol devotie aanwezig zijn. 
De bedevaart op zaterdag 23 juni jl. was een 
bijzondere bijzondere bedevaart! Enerzijds 
vanwege het feit dat die niet op de reguliere laatste 
zaterdag van de maand werd gehouden in verband 
met het vertrek op de maandag daarop van onze 
bedevaartpriester pater Noordermeer, die voor 
enkele maanden naar Europa gaat. Anderzijds door 
de samenstelling van de groep. Het gezelschap 
van deze bedevaart bestond onder anderen uit vijf 
seminaristen uit Trinidad die hier aanwezig waren 
om de wijding tot diaken van hun ex-medestudent 
broeder Guillaume Woei A Jin bij te wonen. 
Ook waren er vijf zusters van de congregatie 
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará 
(meer bekend als de ‘Blauwe Zusters’), waaronder 
twee uit het buitenland. Verder waren er 3 dames 
van de St.-Rosaparochie, die waren vergezeld van 
een kleindochter van 9 jaar.

Luistert u naar het kerknieuws op Radio 
Immanuël. 

van maandag t/m vrijdag 
om 10.00u 

en de herhaling om 16.00u
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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

Bedevaart op 23 juni: bijzonder bijzonder

Internationaal
Zoals bij elke bedevaart werd er na de stadsdrukte 
de rozenkrans gebeden in de bus. En hierin zat ook 
het bijzondere: de vijf tientjes van de rozenkrans 
werden niet zoals gebruikelijk in het Nederlands 
gebeden maar ook in het Engels, Spaans, Frans 
en zelfs Latijn; elk tientje dus in een taal van de 
aanwezige gasten. Dat gaf zo’n internationaal 
gevoel! Er werd ook heel mooi gezongen in het 
Nederlands, Engels en Sranan.
Het weer was prachtig, de rivier was kalm. Pater 
Noordermeer ging voor in de eucharistie en 
de nodige vertalingen werden gedaan voor de 
buitenlandse gasten. Op zijn eigen wijze heeft 
pater Noordermeer ons weer herinnerd aan de 
bijzondere toewijding van Zalige Petrus Donders 
en zijn zorg voor de zieke en hulpbehoevende 
mens. Ik weet zeker dat deze ervaring de harten 
van de aanwezige bedevaartgangers diep heeft 
geraakt.
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geloof & leven
vervolg van pagina A1

‘Met heel je hart, met heel je wezen’

Je hebt het kapotgereden toch. En het geen 
servicebeurt gegeven. We moeten elkaar niet 
constant betwisten over bezit. Weet je, soms 
zie ik een vader en moeder, kinderen vechten 
voor die remote control. Wie gaat naar voetbal 
kijken, wie gaat naar iets anders kijken. Sommige 
mensen gebruiken goederen van het bedrijf ten 
eigen bate. Ze regelen zichzelf, ze bellen als ze op 
kantoor zijn, ze maken gebruik van papier van 
de baas, enveloppen van de baas of ze doen een 
hele catering vanuit hun werk. Hoe ga je om met 
andermans goed?
Het is van belang dat wij allemaal een gelofte 
van armoede, van soberheid, van een juiste 
houding tegenover de dingen aannemen. Wij zijn 
als wereldheren niet verplicht om de gelofte van 
armoede te nemen, maar je gaat het beleven, want 
y’o pina. Af en toe, gaat je portemonnee leeg zijn en 
het dan is nog niet eind van de maand.

Celibaat
Dan die gelofte van zuiverheid, celibaat. Pater 
Gerard had altijd een leuke grap als hij die 
kinderen het celibaat moest uitleggen. Hij zei: 
“Jouw papa mag van een vrouw houden. Als hij 
naar anderen kijkt, wordt mama boos. Maar ik 
mag naar iedereen kijken. Maar als ik naar één 
kijk, dan wordt de paus boos.” Het celibaat werd 
vroeger echt uitgelegd als afstand doen van alle 
intimiteit; je mocht geen vriendschappen hebben. 
Ik kan me zo goed herinneren als jonge priester, ik 
weet niet of pater Kross zich kan herinneren. Pater 
van Nimwegen was naar Trinidad gegaan, hij was 
charismatisch geworden en was teruggekomen en 
hij zei: “Karel, het is volkomen geoorloofd om een 
vrouw een brasa te geven. Tijdens de vrededeling. 
Het is volkomen geoorloofd.” Pater van Nimwegen 
was canoniek-recht-expert en Veerkamp keek hem 
aan en zei: “Maar die is helemaal doorgedraaid”.
Het is heel erg belangrijk om goede 
vriendschappen te hebben, mensen op wie je 
kan rekenen, mensen op wie je kan bouwen. Het 
celibaat is om beschikbaar te zijn voor God. Voor je 
volk. Dus ik kan eigenlijk niet begrijpen wanneer 
priesters zeggen: “Ik heb het druk, ik heb geen 
tijd.” Ze hebben geen vrouw. Weet je hoeveel tijd je 
bespaart, je hebt geen kinderen. De diakens lachen, 
want ze hebben de beste keus gemaakt.
Maar je bent beschikbaar. Tenminste, dat zei 
mijn moeder: “Als je priester wordt, mag je niet 
trouwen. Als iemand je middernacht roept, moet 
je gaan.” En die radicale keuze moet er zijn, dat wij 
beschikbaar zijn. Je kan niet zeggen: “Nee mijn kind 
is ziek, ik kan niet komen, ik moet mijn vrouw naar 
de dokter brengen, ik moet zorgen voor pensioen.” 
Het celibaat is een totale beschikbaarheid voor God 
en voor je mensen.

Commitment
Stabilitas zorgt dat een gemeenschap kan groeien. 
De geloftes zijn er om ons te helpen groeien en om 
ons vrij te maken. Wanneer wij telkens veranderen 
en weglopen ‘want a vrouw werede, de baas is 
te streng’, als we telkens weglopen kunnen we 
onszelf niet ontwikkelen, kunnen we niet groeien. 
Stabilitas kun je echt vertalen als commitment. Ik 
blijf erbij, ik blijf erbij, ook wanneer het moeilijk is. 
Guillaume, jij bent Surinamer, je kan niet zeggen, 
monseigneur, als ik mijn zin niet krijg ga ik weg, ga 
ik terug naar België, naar Nederland, naar Afrika.
Maar ook in het gezin is het van belang dat je 
commitment maakt. En dat je erbij blijft wanneer 
die man wat ouder en slomer wordt, en die vrouw 
wat ouder en de kinderen wat lastiger. Dat je erbij 

blijft. En soms wanneer je ook niet meer voelt, 
wanneer je je afvraagt ‘maar waarom ben ik met 
deze man, deze vrouw getrouwd’.
Er zijn veel heiligen die echt lange tijd niets hebben 
gevoeld. Theresia en moeder Theresa, die voelden 
heel lang dorheid bij het bidden. Alsof God niet 
bestond. Maar ze zijn bij hun roeping gebleven, ze 
zijn hun werk blijven doen, totdat op een gegeven 
moment het weer begon te stromen, de energie 
was weer in het gebed. Je kon de mensen weer 
voelen en begrijpen, en soms kunnen die perioden 
van dorheid heel heel lang zijn.

Trouw is meegroeien
Commitment, stabilitas, gaat ook altijd samen met 
trouw. Weet je, je kunt een keer een geweldige 
daad doen, een keer voedsel brengen voor iemand 
die geen eten heeft of een keer kleren geven. Maar 
om dat tot jouw leven te maken is weer iets anders. 
Trouw zijn en dat van harte, want er zijn mensen 
die een tafel en een bed delen, maar hun hart is 
allang niet meer daar. Met hun gedachten zijn ze 
bij iemand anders. Zo kun je ook priester zijn of 
diaken, en de mis lezen en doen wat je moet doen, 
zonder dat je hart erbij is, dan ben je niet trouw. 
Trouw is wanneer je jezelf volledig geeft, wanneer 
je jezelf van harte geeft en wanneer je meegroeit.
Mensen die trouwen: je partner groeit. Ze is niet 
meer als toen ze 16, 17 of 18 was. En trouw is 
wanneer je meegroeit. Dus niet alleen wanneer 
je niet naar andere vrouwen kijkt. Wanneer je 
met je vrouw meegroeit, wanneer je met je man 
meegroeit, wanneer je met je kinderen meegroeit, 
dan ben je trouw. “Ja, maar ik geef toch iedere 
maand mijn salaris.” Dat zijn uiterlijke dingen. 
Maar ben je bij ze, geef je ze die stabiliteit en luister 
je naar ze?

Dagelijks kleine stappen
Conversatio morum is wat ze in het zakelijk leven 
noemen turnaround management. En soms willen 
wij alles direct veranderen. Maar bij Benedictus 
zijn het dagelijkse, kleine verbeterstappen. Dus, 
ik wist niks van klassieke muziek en dan is het 
moeilijk om pater Kross als vriend te hebben, 
want dan praat hij over Bach en Beethoven en dan 
weet je niet wie die mensen zijn. Dus als ik mijn 

vriendschap wil voeden, dan moet ik af en toe 
naar meneer Brunings luisteren wanneer hij zijn 
klassiek programma op de radio heeft, dan leer ik 
ook een beetje.
Dagelijks kleine beetjes veranderen. Als je bruya 
bent, begin dagelijks je bed op te maken. Als 
je slordig bent, begin ten minste je schoenen 
te poetsen. Het zijn van die kleine dingen die 
zullen maken dat je van binnenuit langzaam kan 
veranderen. Dagelijks, voordat je gaat slapen je 
geweten onderzoeken en die kleine stappen maken 
die haalbaar zijn.
Ik kan het bisdom niet meteen met duizend 
managers veranderen; gaat niet kunnen. Maar 
langzaam kunnen wij, stap voor stap, ons leven 
verbeteren, verjongen, vernieuwen. Dat moet 
deel zijn van je gelofte, dan is het groei, dan is het 
gericht op vrijheid.

Gehoorzaamheid is open staan
En dan gehoorzaamheid: heel moeilijk 
voor priesters, heel moeilijk voor iedereen. 
Gehoorzaamheid komt van audire, extra goed 
horen, extra goed luisteren. Zoals een dokter 
luistert met zijn stethoscoop; ausculeren en dan 
respons geven. We verschuilen ons vaak achter 
gehoorzaamheid met: ik heb geen benoemingsbrief 
gekregen, dus moet ik naar een zieke gaan? Maar 
het is je roeping. We kunnen ons verschuilen achter 
gehoorzaamheid of we kunnen luisteren naar wat 
de situatie verlangt, naar wat het land verlangt, 
wat de kerk van ons nu verlangt. Gehoorzaamheid 
is openstaan voor de geest die influistert, voor het 
woord van God, het woord dat voor ons dagelijks 
voedsel zal worden. Guillaume, stel je ervoor open, 
wees gehoorzaam en stel je onder dat woord. Het is 
niet een beperking van je vrijheid, nee, het is juist 
een begin van vrijheid om gehoorzaam te zijn.

Absurditeit
En er is leiding. Ik kan me geen gezin voorstellen 
zonder leiding. Wanneer je voortdurend met je 
kind moet onderhandelen: eh, zullen we naar 
Brazilië kijken of zullen we gaan wandelen. Er 
moet leiding, sturing zijn en we moeten ons ook 
iets laten gezeggen. We moeten kunnen luisteren. 
Dat is tegenwoordig niet populair. Nu moet je je 
eigen wil kunnen doen en jezelf realiseren, dan ben 
je de man, dan ben je de vrouw.
Gehoorzaamheid is niet alleen iets voor priesters. 
Het is evenzeer voor de bisschop dat hij luistert, 
evenzeer voor de manager dat hij luistert, 
evenzeer voor de vader, de moeder dat ze luisteren 
voordat ze besluiten nemen, opdracht geven. Het 
tegenovergestelde van gehoorzaamheid is niet 
ongehoorzaamheid maar absurditeit. Doof zijn, 
doof zijn voor bepaalde situaties. En dat kan leiden 
dat je mensen gewoon in een concentratiekamp 
zet want je luistert niet meer naar hen, naar hun 
roepen en hun huilen. Want je hebt opdracht 
gekregen en je voert de opdracht uit. Dat heeft 
gemaakt dat mensen naar Siberië zijn verbannen. 
Dat maakt dat de Amerikanen nu, gelukkig is 
Trump erop teruggekomen, gewoon kinderen 
weghalen van hun moeder en in een hok opsluiten. 
En dat iedereen begon te gillen: ‘Dit kan niet in 
Amerika. Nee, we zijn toch gehoorzaam aan de wet, 
we doen wat de wet zegt.’ Als je zo handelt kom 
je in absurditeit, kom je in dwaasheid terecht. Als 
je niet meer luistert naar de situatie. Guillaume, 
ik hoop van harte dat de gelofte die je vandaag 
uitspreekt, dat je dat doet met heel je hart, met 
heel je wezen. Amen.
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‘Met heel je hart, met heel je wezen’

Fotoverslag van de wijding van broeder Guillaume Woei A Jin tot het diaconaat door Mgr. Karel Choennie op zondag 24 juni 2018 in de St.-Alfonsuskerk. 
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De Geest van God schenkt leven aan hen die geloven 
en kiezen voor rechtvaardigheid.
Opstanding uit de dood is niet alleen letterlijk, 
maar kan ook figuurlijk begrepen worden. Mensen 
balanceren tussen het koninkrijk van God (leven) 
en dat van Satan (dood) en hebben zelf de keuze 
naar welke kant zij de weegschaal laten doorslaan.

De rechtvaardige en de goddeloze
Het boek Wijsheid is geschreven voor jonge Joden 
in de diaspora, die onder de indruk zijn van de 
Griekse cultuur en zich niet houden aan de Thora. 
Daar tegenover staat het ideaalbeeld van de mens 
die leeft in volle trouw aan de Joodse traditie. In het 
eerste deel staat de antithese tussen de goddeloze 
en de rechtvaardige centraal. De schrijver 
brengt het belang van gerechtigheid ter sprake 
door gebruik te maken van een inclusie (1,1.15). 
Eerst wordt aangetoond welke gerechtigheid de 
machtigen der aarde zouden moeten liefhebben en 
hoe hun relatie met God zou moeten zijn, waarna 
door middel van de wijsheid een ieder aangespoord 
wordt goed te leven. Zij die dit niet doen, worden 
Godslasteraars genoemd en bewerken hun eigen 
ondergang. Vervolgens worden de goddelozen 
beschreven als mensen die volledig leven vanuit 
materialistisch oogpunt, die elke vorm van leven na 
de dood ontkennen en die in het menselijk bestaan 
geen enkele goddelijke interventie aanvaarden. De 
dood is voor hen de absolute horizon van het leven. 
De schrijver verwerpt deze denkwijze (2,21-22) en 
onderstreept dit met een verwijzing naar Genesis 
1 dat de mens als Gods schepsel in eeuwigheid 
gelukkig zal zijn bij God en dat de duivel jaloezie en 
dood bewerkstelligt (2,22-23).

Liefde kan niet worden opgelegd
In de tweede lezing prijst Paulus uitbundig de 
Korintiërs. Zij zijn in alles overvloedig. Wat betreft 
geloof: hun geloven in Jezus en de gaven die zij 
hebben ontvangen van de heilige Geest. Kennis: hun 
inzicht in Gods bedoelingen en begrijpen wat het 
evangelie inhoudt. Welsprekendheid: de capaciteit 
het Woord te verkondigen. Inzet op elk gebied: 
ze zijn vol toewijding en ijver. Liefde: liefde die 
ze ontvangen hebben en die ze uitdragen. Hierbij 
horen, zo hoopt hij, ook de goede gaven voor de
collecte. Deze collecte is bestemd voor de (arme) 
gemeente in Jeruzalem, die werd ondersteund 
door Joden in de diaspora. Paulus brengt dit 
omzichtig ter sprake (2 Korintiërs 8,10v). Hij wil 
geen bevel geven omdat liefde om te geven niet 
gecommandeerd kan worden. Hij gebruikt de 
toewijding van anderen (Macedonië; 8,1v) om de 
echtheid van de liefde in de gemeente van Korinte 
te toetsen (8,8). Ook gaat hij nader in op ‘naar 
vermogen geven’ (8,11). Men moet niet meer willen 
geven dan men kan opbrengen. Wie geeft naar wat 

hij heeft, geeft naar vermogen. Meer is niet nodig. 
Het gaat om de bereidwilligheid, er moeten geen 
andere problemen door ontstaan.

De kracht van geloven
Bij Marcus is het ene verhaal midden in het andere 
geplaatst. Het begint met Jaïrus, een vooraanstaand 
man bij de synagoge, die genezing vraagt voor zijn 
dochter die op sterven ligt. Hij is de eerste notabele 
die vertrouwen in Jezus toont en staat in contrast 
met de latere tempelautoriteiten te Jeruzalem. Zo 
gauw hij Hem ziet, werpt hij zich voor zijn voeten. 
Jezus gaat onmiddellijk met hem mee. In 5,25 wordt 
het verhaal onderbroken door een vrouw die al 
twaalf jaar aan bloedverlies lijdt – een rampzalige 
aandoening, waardoor zij continu onrein is en 
uitgesloten van de offerceremonies in de tempel.
Ook alles waar ze mee in aanraking komt, wordt 
onrein. Ze heeft al veel behandelingen ondergaan 
en heeft niets te verliezen. In de drukte wil ze 
ongemerkt naderbij komen om Jezus’ kleren aan 
te raken. De daarop volgende onreinheid van 
zijn kleren neemt ze voor lief. Genezing volgt 
onmiddellijk, maar blijft niet onopgemerkt. 
Jezus heeft gevoeld dat er een kracht van Hem 
is uitgegaan. De vraag ‘Wie heeft mijn kleren 
aangeraakt?’ (5,30) lijkt hopeloos, want in het 
gedrang is dat nauwelijks te achterhalen. De vrouw 
wordt echter bang en valt, net als Jaïrus, voor zijn 
voeten en vertelt alles. Jezus is niet boos en schrijft, 
verrassend genoeg, de genezing volledig toe aan het 

vertrouwen dat de vrouw in Hem heeft getoond.
Geloof is genoeg om genezen te worden. Dan komt 
het bericht voor Jaïrus dat zijn dochter is
overleden (5,35). Dit bericht impliceert dat Jezus 
door de genezing van de een te laat is voor hulp aan 
de ander. De boodschap is niet tot Jezus gericht, 
maar heft wel betrekking op Hem. De aanduiding 
‘meester’ wijst op de achting die het huis van 
Jaïrus voor Hem heeft. Jezus roept hem op vooral 
te blijven geloven en gaat direct met hem mee naar 
zijn huis. Daar zegt Hij dat het meisje niet gestorven 
is, maar slaapt. De aanwezigen geloven het echter 
niet. Of het meisje echt dood is of niet, wordt niet 
duidelijk. Het verhaal wordt in ieder geval zo 
verteld dat het een dodenopwekking wordt. Jezus 
neemt het meisje bij de hand – waarmee Hij, als ze 
werkelijk dood zou zijn, eveneens onrein geworden 
zou zijn – en doet haar opstaan. Haar rondlopen 
en eten bevestigen haar terugkeer tot het leven. 
Jezus wordt met deze dodenopwekking uitgebeeld 
als iemand die groter is dan Johannes de Doper, 
Elia en Elisa. In vergelijking met hen hoeft Hij geen 
handelingen of gebeden te verrichten, ‘Talita koem’ 
zeggen is genoeg.

Twee verhalen, twee vrouwen
Als we het meisje en de vrouw met elkaar 
vergelijken, dan zijn zij, naast de overeenkomst dat 
beiden vrouw en dochter zijn, elkaars tegenpolen. 

liturgie & leven

Dertiende zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 1, 13-15; 
2, 23-24
Niet God heeft de dood gemaakt, en Hij schept geen 
behagen in de ondergang van de levenden. Hij toch 
heeft alles geschapen om te leven; gezond zijn de 
schepselen der aarde; geen dodelijk vergif wordt in 
hen gevonden, en de onderwereld heeft geen macht 
op aarde; want de gerechtigheid is onsterfelijk! 
God heeft immers de mens geschapen voor de 
onsterfelijkheid; Hij heeft hem gemaakt tot een 

afspiegeling van zijn eigen wezen. Maar door de 
afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld.

Antwoordpsalm: Psalm 30, 2.4.5-6.11.12a.13b

Tweede lezing: Uit de tweede brief van de 
heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 8, 
7.9.13.15
Broeders en zusters, Gij munt reeds in zoveel 
opzichten uit: in geloof, welsprekendheid, 
wetenschap, in ijver op alle gebied, in uw liefde 
voor ons; laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend 
slagen! Want de liefdedaad van onze Heer Jezus 

Christus hoef ik u niet herinnering te brengen: hoe 
Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk 
was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 
Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te 
ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet 
een zeker evenwicht tot stand komen. Zo ontstaat 
het evenwicht waarvan de Schrift spreekt: ‘Hij 
die veel had verzameld, had niet te veel, en hij die 
weinig had verzameld kwam toch niet te kort.’

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 5, 21-43 (of 21-24.35b-43)

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

wordt vervolgd op pagina B2
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Gebed
Goede God, U wilt mensen trouw en nabij zijn en 
deelt uw genade uit aan allen die uw gerechtigheid 
gestand doen. Maak uw bevrijdend Woord aan 
mij bekend en laat mijn hart uw boodschap 
verstaan, zodat ik, een vrijmoedige getuige kan 
zijn van uw koninkrijk. Dat bid ik U in naam van 
Jezus, uw Zoon, die met U en de Geest leeft in alle 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps 118,16: De rechterhand van de Heer is hoog 
geheven, de rechterhand van de Heer overwint.'Ik 
ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de 
Heer kan ik vertellen.

Overweging:
In Gubbio woonde een vrouw die vanwege de 
reuma zulke verkrampte handen had dat ze 
ze nergens meer voor gebruiken kon. Toen ze 
hoorde dat Franciscus in haar stad aangekomen 
was, haastte ze zich naar hem toe. Ze liet hem 
haar handen zien en vroeg hem of hij die wilde 
aanraken. Vol medelijden ging hij op haar verzoek 
in en hij genas haar. Onmiddellijk ging de vrouw 
opgetogen naar huis, ze maakte daar met haar 
genezen handen een kaaskoek en gaf die aan de 
heilige. Hij nam hem dankbaar aan en at er en 
hapje van. De rest gaf hij haar terug om met haar 
gezin op te eten.

Gebed
Barmhartige God, in deze wereld zijn er zoveel 
dingen die de aandacht afleiden en verstrooien. Ik 
bid U: ontgrendel mijn hart en gemoed, zodat ik 
mij kan openstellen voor wat U mij te zeggen hebt. 
Geef dat ik met al mijn zintuigen attent blijf op de 
tekenen van uw aanwezigheid in deze wereld. Dat 
vraag ik U omwille van Jezus, de Mensenzoon, uw 
Gezalfde en mijn Reder en Heer. Amen.

Dagtekst
Mt 5,1: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon 
in de hemel.

Overweging: 
Franciscus had zich eens teruggetrokken in een 
afgelegen kluizenarij. Een valk die daar nestelde, 
ging helemaal niet schuw met hem om. Hij kwam 
hem namelijk altijd ’s nachts wekken met zijn 
gekiekiekie precies op het uur waarop Franciscus 
gewoonlijk opstond om het goddelijk officie 
te bidden. Franciscus was daar erg dankbaar 
voor, omdat de valk door zijn goede zorgen elke 
aandrang om nog even te blijven liggen verdreef. 
Maar wanneer Franciscus meer last had van 
zijn kwalen dan anders, spaarde de valk hem en 
kondigde hij die vroege nachtwake niet aan. Dan 
luidde hij pas zachtjes het klokje van zijn stem als 
het licht begon te worden, alsof hij zijn instructies 
van God zelf kreeg. Eigenlijk is het geen wonder 
dat de andere schepselen die grote vriend vna de 
Schepper bijzonder vereerden.

Gebed
Goede God, naar U gaat mijn verlangen uit. Daarom 
bid ik U: geef mij woorden die mij wakker schudden 
en die mij uw wegen wijzen. Kom mij tegemoet met 
uw liefde en open mij uw werkelijkheid, vandaag 
en alle dagen, door Christus, mijn Heer. Amen.

Overweging: Wat het gebed bewerkt
Gebed houdt de wereld in stand, 
het verzoent met God, 
leeft van tranen,
vergeeft zonden,
beperkt beproevingen,
heft oorlogen op,
voedt het niet-lichamelijke,
is onderpand van vreugde,
werkt over alle grenzen heen,
maakt geestelijk sterk,
verslaat wanhoop,
verlost van verdriet,
toomt woede in,
laat zien hoe je eraan toe bent.

Gebed
Heilige, algoede God, uw wijsheid laat mij wegen 
van liefde zien. Open mijn hart voor de woorden 
van het Schrift. Mag ik daaruit leren om voor mijn 
medemen een waarachtige broeder/zuster te zijn, 
dag voor dag en steeds weer opnieuw, als een echte 
navolger van Jezus, uw Zoon en mijn broeder in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Lc 6,27-28: Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: 
heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, 
zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen 
die je smaden.

Overweging: Vergiffenis en verzoening
De blik van de gelovigen rust op het zichtbare 
beeld van de Gekruisigde. Voor zijn dood zei 
Jezus: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen’ (Lc 23,34). Als de misdadiger die 
aan zijn rechterzijde gekruisigd is, deze laatste 
woorden van de stervende Verlosser hoort, 
opent hij zicht voor de genade van de bekering. 
Hij ontvangt het evangelie van de vergiffenis en 
krijgt de belofte van de eeuwige zaligheid. Het 
voorbeeld van Christus verzekert ons dat de vele 
muren die communicatie en dialoog tussen de 
mensen onmogelijk maken, neergehaald kunnen 
worden. De blik op de Gekruisigde boezemt ons 
het vertrouwen in dat vergiffenis en verzoening tot 
de normale praktische ervaring van het dagelijkse 
leven en elke cultuur kunnen behoren en hiermee 
tot concrete situaties om de vrede en de toekomst 
van de mensheid op te bouwen.

Gebed
God van genade, U hebt uw Woord aan mij gegeven 
om op mijn weg een licht te zijn. Ik vraag U: leg uw 
Woord in mijn hart, ijk mijn gemoed en gun mij 
opnieuw een kans wanneer ik van U wegdwaal. 
Dat bid ik U vandaag en alle dagen die U mij geeft. 
Amen.

Dagtekst
Joh 3,7: Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat 
jullie opnieuw geboren moeten worden.

Overweging:
Men wordt christen zijn hele leven lang. Ik zeg dat 
uit eigen ervaring. Het is geen vraag van leeftijd, 
maar een vraag van het hart. Het is een vraag van 
het geloof, de hoop en de liefde. Het gaat erom 
‘opnieuw geboren te worden’, uit zijn initiatief, uit 
zijn liefde, uit de liefde van God, die zoals het vuur 
de oude mens in ons verbrandt. Wij moeten met 
deze arbeid, deze samenwerking met Jezus, zo vlug 
mogelijk beginnen.

Dagtekst
Mt 21,22: Alles wat jullie in vol vertrouwen 
biddend vragen, zullen jullie ontvangen.

Overweging: Het gebed moet rijpen
Er zijn twee manieren van bidden. De eerste is 
iets van God willen verkrijgen: men bidt, men 
dringt aan, met houdt koppig vol en ‘vecht’ met 
God om zijn wensen in vervulling te zien gaan. De 
gelijkenis van de weduwe en de rechter (Lc 18,17) 
maakt dit type gebed aanschouwelijk. De weduwe 
vraagt de rechter haar aan haar recht te helpen. 
Eerst weigert de rechter, maar omdat de weduwe 
zo koppig volhoudt, geeft hij tenslotte toe. ‘Zou God 
dan’, voegt Jezus eraan toe, ‘geen recht doen aan 
zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om 
hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik 
verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.’ 
De bedoeling van deze gelijkenis is niet dat we zo 
hardnekkig moeten volhouden dat God tenslotte 
ons gebed verhoort omdat Hij als het ware door 
ons ‘overwonnen’ wordt. God is niet zoals die 
rechter. God beantwoordt ieder gebed. Hij voorziet 
altijd in de nood van wie bidt. Bidden om iets te 
verkrijgen is gewoonlijk de eerste gebedsvorm die 
een mens leert. En dat is prima. God wil je immers 
helpen. Maar je gebed moet rijpen en groeien. 
Het zwaartepunt ervan moet zich meer en meer 
verplaatsen van je eigen ik naar God toe. Het gebed 
wordt een manier van zijn, van stil bij God zijn, 
naar Hem opzien, Hem bewonderen, luisteren en 
open zijn om te ontvangen. Het gebed wordt een 
zich laten liefhebben.

Gebed
Goede God, bron van geluk, U wijst mij de weg naar 
een wereld die goed is. Ik bid U: vervul mij met 
liefde, zodat ik in mijn hart uw Woord kan verstaan 
en er in mijn leven naar kan handelen. Houd mij op 
het spoor van uw Zoon, Jezus Christus, die met U 
leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps 5,3-4: Tot U richt ik mijn gebed. Hoor mij, Heer, 
vroeg in de morgen, als ik vroeg in de morgen mijn 
zaak aan U voorleg en kijk naar U.

gebeden voor iedere dag
Maandag 02 juli

Dinsdag 03 juli

Gedachten bij de Schriftlezingen:

vervolg van pagina B1

Donderdag 05 juli

Zaterdag 07 juli

Woensdag 04 juli

De vrouw is ziek, arm, onrein en alleen. Het meisje 
heeft aanzien door haar rijke vader die voor haar 
opkomt. De vrouw is al twaalf jaar ziek, het meisje 
is twaalf, net volwassen en staat aan het begin 
van haar leven. Maar de bevoorrechte positie  van 
het meisje wordt omgekeerd. Haar vader vraagt 
weliswaar als eerste om hulp, de vrouw wordt als 
eerste geholpen. De mindere krijgt voorrang, de 
eerste wordt laatste. De vrouw die niemand heeft 
wordt door Jezus aangesproken als dochter en gaat 
zo tot zijn familie horen, het meisje wordt enkel 
‘talita’ ofwel meisje genoemd. Marcus heeft met 
dit ‘sandwichverhaal’ de lezer willen laten zien 
dat bevrijding van het lichamelijk, emotioneel en 
sociaal isolement ook een vorm van opstanding 
is uit de dood.  De Geest van God, die de grens 
bestookt tussen hemel en aarde, tussen rein en 
onrein, tussen Joods en heidens gebied, tussen het 
koninkrijk van God en dat van de Satan, is de Geest 
van opstanding en leven.

Vrijdag 06 juli
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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!

Afgelopen woensdag zijn we met een nieuwe reeks 
catecheses begonnen over de Tien Geboden. We 
hebben gezien dat de Heer Jezus niet gekomen is 
om de wet op te heffen, maar om de vervulling te 
brengen.

Verbond tussen God en Zijn volk
In de Bijbel staan de Geboden niet op zichzelf, maar 
maken deel uit van een verband, van een relatie: 
de relatie van het Verbond tussen God en zijn volk. 
Aan het begin van hoofdstuk 20 in het boek Exodus 
lezen we: “Toen sprak God al de woorden die hier 
volgen” (vers 1).

De tekst zegt niet: God sprak 'deze geboden' uit, 
maar 'deze woorden'. In de Joodse traditie zegt 
men ook 'deze woorden' . En toch zijn de geboden 
opgesteld in de vorm van een wet; het zijn objectief 
gezien geboden. Waarom gebruikt de heilige 
Auteur dan juist hier de term ‘tien woorden’? 
Waarom zegt Hij niet ‘tien geboden’?

Het gebod en het woord
Is er een verschil tussen een gebod en een woord? 
Het gebod is een vorm van communicatie die 
geen dialoog vereist. Het woord is echter het 
belangrijkste middel van de dialoog. God de Vader 
creëert door middel van Zijn woord. De Zoon is 
het Woord dat vlees geworden is. De liefde wordt 
gevoed door woorden; ook de opvoeding en de 
samenwerking worden hierdoor gevoed. Twee 
mensen die niet van elkaar houden, kunnen niet 
met elkaar communiceren. Wanneer iemand tot 
ons hart spreekt, eindigt onze eenzaamheid. Als je 
een woord ontvangt, begint de communicatie. De 
geboden zijn woorden van God; God communiceert 
via deze tien woorden en Hij wacht op ons 
antwoord.

Een gebod ontvangen is één ding, beseffen dat 
iemand met ons probeert te praten is iets anders. 
Een dialoog is veel meer dan het overdragen van 
een waarheid.

De Geboden zijn een dialoog. De communicatie 
komt tot stand doordat -via woorden- positieve 
gedachten worden uitgewisseld door mensen die 
van elkaar houden. De mensen schenken zich aan 
elkaar in de dialoog.

De uitdaging
Maar wat gebeurt er in het begin?  De Verleider, de 
duivel, wil de man en de vrouw  misleiden. Hij wil 
hen ervan overtuigen dat God het hun verboden 
heeft om de vruchten te eten van de boom van 
goed en kwaad, omdat Hij ze ondergeschikt wil 
houden.

Dit is de uitdaging: is de eerste regel die God aan 
de mensen heeft gegeven een verbod van een 
despoot die verbiedt en dwingt? Of is het de zorg 
van een vader die voor zijn kleintjes zorgt en hen 
beschermt tegen zelfvernietiging? Is het een woord 
of een gebod?

De meest tragische van alle leugens die de slang 
aan Eva vertelt, is de suggestie van een jaloerse 
godheid, van een bezitterige godheid (“God is 
jaloers, Hij wil niet dat julie vrij zijn”). De feiten 
tonen aan dat de slang heeft gelogen (vlg. Gen. 2,16-
17; 3,4-5). Hij heeft Adam en Eva doen geloven dat 
een woord van liefde als een commando is.

Is God meester of Vader?
De mens staat voor deze keuze: legt God me dingen 
op of zorgt Hij voor mij? Zijn zijn Geboden slechts 
een wet of bevatten ze een woord, waarmee Hij 
voor mij zorgt? Is God een meester of een Vader?
God is Vader: vergeet dit nooit. Denk ook in de 
meest vreselijke situaties aan het feit dat we een 
Vader hebben die van ons allemaal houdt. Zijn 
wij onderdanen of kinderen? Deze strijd voltrekt 
zich voortdurend, binnenin en buiten onszelf. 
Duizenden keren moeten wij kiezen tussen de 
mentaliteit van een slaaf en de mentaliteit van 
een kind. Het gebod komt van een baas, het woord 
komt van de Vader.

De Heilige Geest is een Geest als van kinderen, 

geloofsverdieping
Legt God me dingen op of zorgt Hij voor mij?
Tijdens de algemene audiëntie van 20 juni sprak paus Franciscus over de wijze waarop we naar de Tien Geboden moeten kijken.

HUUB OOSTERHUIS EN PIET HOOGEVEEN
God is ieder ogenblik nieuw

De schrijvers willen met dit 
boek de denkbeelden en visies 
van Edward Schillebeexkx voor 
een breed publiek toegankelijk 
maken. Het geeft de sleutel tot 
het denken van een van de grote 
geesten van onze tijd.
Baarn: Ambo, 1982. Srd 10,= 

FEITSE BOERWINKEL
Einde of nieuw begin

Dit boek wil de oorzaken van 
tegenstellingen in de samenleving 
aanwijzen, laten zien dat de 
schuld niet zozeer bij X of Y 
ligt, maar dat de spanningen 
veeleer het gevolg zijn van snelle 
maatschappelijke veranderingen.
Baarn: Ambo, 1978; 263 blz. Prijs: Srd 
5,=

het is de Geest van Jezus. De geest van een slaaf 
ervaart de wet op een onderdrukkende wijze. En 
dit laatste kan twee effecten hebben: of het leidt 
tot een leven van verplichtingen en vereisten, of tot 
een gewelddadige reactie van afwijzing.

De overgang
Het christendom is de overgang van de letter van 
de Wet naar de Geest die leven geeft (vlg. 2Kor. 
3,6-17). Jezus is het Woord van de Vader, Hij is niet 
de veroordeling van de Vader. Jezus is gekomen 
om ons te verlossen met zijn Woord, niet om ons te 
veroordelen.

De mensen merken of een christen zich als 
een kind of als een slaaf gedraagt. En wij zelf 
herinneren ons ook of onze leraren voor ons 
hebben gezorgd als een vader of een moeder, 
of dat ze enkel regels hebben opgelegd. De Tien 
Geboden zijn de weg naar de vrijheid, want ze zijn 
het Woord van de Vader dat ons vrij maakt op deze 
weg.
De wereld heeft geen behoefte aan wetmatigheid, 
maar aan zorgzaamheid. De wereld heeft behoefte 
aan christenen met een hart als dat van een kind.  

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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voor hen bidden. Zouden wij hetzelfde doen? 
Bidden voor de mensen die ons hebben gesard en 
geplaagd? Hierin is Job een voorloper van Messias. 
Om Jezus’ wil zal de Heer ons niet straffen.  Job 
laat  zien dat liefde de vervulling van de wet is.

Uit: Kruimkens van ’S Heeren tafel

Door geloof alleen
Welk cijfer geven we onszelf op moreel gebied? 
Natuurlijk zijn we niet volmaakt. Maar we kunnen 
zomaar indruk hebben dat we vrij netjes leven. 
Zeker als we onszelf vergelijken met die ander. 
Maar breng je écht die volkomen gehoorzaamheid 
aan Zijn wet op, die de Heer  van ons vraagt? 
Anders treft Gods vloek je. Sta je eerlijk tegenover 
jezelf? Dan weet je dat je het moet hebben van die 
wonderlijke ruil. Die houdt in: ik doe aan Jezus 
mijn vloek over, ik krijg van Hem het leven. Luther 
sprak over een ‘vrolijke ruil’. Hij had gelijk! Wat 
geeft grotere blijdschap dan in Hem te geloven! 
Want daardoor mag je weten: Hij mijn vloek, ik 
Zijn leven! Essentieel was verder voor Luther dat 
de rechtvaardige niet leeft door goede werken, 
maar door geloof alleen.

Uit: Filippus Dagboek

Wonderen gebeuren

‘Wanneer er geen wonder gebeurt, is er niemand 
te zien die gelukkig is gemaakt’. Friedrich 
Schiller heeft deze alleen op het eerste gezicht 
verrassende waarheid geformuleerd. Hij heeft in 
zijn gedicht ‘Het geluk’ beschreven dat geluk niet 
door eigen prestaties verworven of door eigen 
inspanningen verkregen kan worden. Geluk is 
inderdaad uiteindelijk altijd een geschenk, altijd 
een wonder. Wonderen kun je niet verrichten. 
Wonderen gebeuren. Wonderen verrassen ons. 
Wonderen doen zich voor. En wonderen komen 
altijd uit de hemel. Ze vallen op ons neer. Wij 
kunnen alleen maar onze handen openhouden, 
opdat de wonderen niet langs ons heen vallen. 
Het is onze taak om het wonder van het geluk te 
pakken dat God ons toewerpt.

Uit: Het kleine boek geluk

Overwin het goede in 
de praktijk

Leer voor aderen te denken en gevoelig te zijn, 
om voor anderen te zijn, zoals jij zou willen dat ze 
voor jou waren. Leer ze te begrijpen en ga geheel 
op in hun levens en hun harten, stroom liefde 
en begrip naar ze uit en ban daarbij alle kritiek, 
beschuldiging en veroordeling uit. Realiseer je 
dat je liefde alle bitterheid en haat verandert en 
oplost en dat begrip harten opent die gesloten 
waren en koud en ontoeschietelijk bleven. Breng 
in je leven de woorden ‘verzet je niet tegen het 
kwaad, maar overwin het met het goede in 
praktijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, 
maar voor het gedaan en geleefd wordt, kan 
er geen vrede en goede wil onder de mensheid 
zijn. Deze woorden zijn door alle tijden gehoord, 
gelezen en gepredikt, maar ze zijn niet geleefd, 
daarom zijn er oorlogen, vernieling, kwaad 
en haat in de wereld. Het zal doorgaan tot de 
mensheid leert een leven te leven en niet alleen 
maar erover te praten, en leert deze woorden te 
leven en te vibreren in het dagelijks leven.

Uit: Open innerlijke deuren

God spreekt anders

Job heeft duidelijk laten zien dat hij God liefheeft 
om niet, zonder dat hij een beloning verwacht. 
Job wist niet waar het om ging, zijn vrienden 
evenmin. De vrienden van Job redeneerden: alle 
lijden is straf. God straft niet zomaar, dus Job 
is een grote zondaar. Maar God spreekt anders. 
God noemt Job: Mijn knecht. De vrienden van  
Job hadden gedacht dat zij Gods bestuur konden 
verklaren. Nu hebben de vrienden een voorbidder 
nodig. Job, de lijdende knecht van de Heer, zal 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Ampullen
Kannetjes waarin de wijn en het water worden 
bewaard, die gebruikt worden tijdens de viering 
van de eucharistie. Ook de gewijde olie voor 
het sacrament van de zieken, eertijds het Heilig 
Oliesel genaamd, wordt in een ampul bewaard.

Lavabo (Latijn= ik zal wassen)
Fonteintje of klein wasbekken in de sacristie, voor 
de ceremoniële handwassing van de priesters 
voor de viering van de eucharistie.

Lezenaar/Lutrijn
Lessenaar die gebruikt wordt voor de lezing in 
staande houding tijden s het Koorgebed of bij 
lezing van het evangelie in plechtige missen.

Reisaltaar
Draagaltaar. Dit altaar, ook portilia of 
altare portabile genoemd, is ontstaan in de 
vroegchristelijke periode, toen men nog niet de 
beschikking had over kerken of kapellen. Met 
name in gebieden waar de kerstening pas later 
plaatsvond, hebben missionairen lange tijden 
gebruik gemaakt van reisaltaren. 

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED

Luister Naar De Inspiratie van de dag  
ma. - vr. : 07.30u op
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Bonifatiusdagen 2018 in Dokkum

wereldkerk

In ruim honderd gemeenten hebben ‘maatjes’ 
zich bij protestantse en katholieke organisaties 
aangemeld om mensen met forse schulden te 
helpen. De overheid beseft dat kerken broodnodig 
zijn om dure zorgtaken uit handen te nemen. We 
moeten weliswaar ‘zelfredzamer’ worden, maar 
daar hebben we elkaar voor nodig. Onder het 
motto ‘samen lukt het’, laten de Schuldhulpmaatjes 
het barmhartige gezicht van zelfredzaamheid zien. 
De vrijwilligers delen geen vette vissen, broden en 
wijn uit. Ze helpen mensen in nood om beter met 
geld om te gaan.

Het christelijke sociale denken
Op de landelijke jaarvergadering van de 
organisatie, hield bisschop Gerard de Korte 
(’s-Hertogenbosch) een lezing over de ontwikkeling 
van het christelijke sociale denken vanaf 1891. 
In dat jaar gaf paus Leo XIII met encycliek Rerum 

Novarum (‘over de nieuwe zaken’) denkstof over 
het omgaan met nieuwe sociale vraagstukken. 
De bisschop noemde ook de bijdrage van de 
protestantse dominee Abraham Kuyper, die het 
begrip ‘soevereiniteit in eigen kring’ uitvond.
Beiden ging het om een decentrale insteek waarbij 
niet alles van hogerhand wordt geleid en beslist, 
maar juist de lagere organen worden gesteund 
door de hogere organen (het katholieke principe 
van ‘subsidiariteit’).

“In de encycliek Laudato Si (2015) komt paus 
Franciscus niet alleen op voor het milieu, maar 
ook voor wereldwijde sociale gerechtigheid”, 
aldus bisschop Korte. De christelijke houding 
van solidariteit met kwetsbaren gaat lijnrecht 
in tegen wat Franciscus ‘de mondialisering van 
onverschilligheid’ noemt. Die solidariteit klonk 
door in het (voorspelbare) verhaal over de 

Kerk helpt overheid met schuldhulp Onderwijs kan de 
wereld veranderen

Paus Franciscus benadrukte bij de stichting 
Gravissimum Educationis het belang van het 
onderwijs als motor tot maatschappelijke 
vooruitgang.

Paus Franciscus spoort scholen en opleidingen, 
gebaseerd op solidaire waarden, aan tot 
(meer) internationale samenwerking. Naast de 
versterking van onderwijs en onderzoek, is er 
een grote nood aan netwerken van scholen en 
universiteiten voor samenwerking op intellectueel 
en cultureel niveau.

Wij moeten de huidige generatie aansporen tot 
een positieve houding ten opzichte van sociale 
verandering, stelde paus Franciscus. Katholieken 
moeten op het niveau van het onderwijs de 
globalisering van de hoop en de hoop van de 
globalisering ondersteunen. Dat vereist ook de 
strijd tegen een wegwerpcultuur, die ook inzake 
mensen almaar sterker verbreid raakt.  

Bron: Kathpress.at

DOORDENKERTJE

”Er zijn miljoenen manieren om gelukkig 
te worden. Maar allemaal beginnen ze met 
zelfacceptatie.”

“We lopen deze processie met christenen van 
allerlei groeperingen, katholieken en protestanten. 
Dat verbeeldt dat we samen op weg zijn.” Dit zegt 
bisschop Van den Hout van bisdom Groningen-
Leeuwarden over de Bonifatiusprocessie op 10 juni 

in Dokkum. Katholiekleven.nl, het videokanaal van 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie, blikt in 
een filmpje terug op de Bonifatiusdagen 2018.
“Als je in een processie loopt, loop je samen 
één kant op. In ieder geval op dat moment, 

Barmhartige Samaritaan en Matteüs 25, maar ook 
in de motivatie van schuldhulpmaatjes om voor 
hun naasten te zorgen.
“Een gelovige houdt het vaak langer vol dan 
iemand die vanuit louter humane drijfveren zich 
voor zijn naaste inzet”, meent De Korte.
Eén derde van de huishoudens in Nederland 
heeft schulden. Bij 750.000 huishoudens is de 
schuldenlast problematisch. Het werk van een 
schuldhulpmaatje is vaak een druppel op de 
gloeiende plaat. Maar vele druppels brengen wel 
verkoeling. Het gaat tenslotte om de waardigheid 
van de mens. Die waardigheid wordt door armoede 
aangetast. Schulden zijn als een loden last op de 
schouders, als een strop om de nek.

want het lukt niet altijd om één kant op te 
lopen,” constateert de bisschop van Groningen-
Leeuwarden. Zo houdt de processie in zekere zin 
een spiegel voor.
Sinds enkele jaren worden de Bonifatiusdagen 
georganiseerd door katholieken en protestanten 
samen. Dat iedereen meedoet maakt grote indruk, 
vertellen verschillende deelnemers. Vroeger was 
dat niet mogelijk geweest.

Het thema van de Bonifatius
dagen 2018 is: geloof, hoop en liefde. Daar gaat 
de processie letterlijk de straat mee op, vertelt 
pastoor Paul Verheijen: “Als wij zo over straat 
lopen en mensen zien dat, is dat een openlijke 
belijdenis.” De pelgrims gaan in de voetsporen van 
Bonifatius, die het geloof kwam brengen. “Hij heeft 
daar zelfs zijn leven voor over gehad.”
De video “Terugblik op Bonifatiusdagen 2018 in 
Dokkum” is te bekijken op You tube.
 
Bron: rkkerk.nl
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7 sleutelwoorden uit werkdocument 
Jongerensynode

wereldkerk

Paus Franciscus heeft een bedrag van 86.000 
euro geschonken voor onmiddellijke hulp aan de 
slachtoffers van de recente uitbarstingen van de 
Volcán de Fuego, de vulkaan in het zuidwesten van 
Guatemala. Daarbij vielen meer dan 100 doden en 

60 gewonden. Het precieze aantal vermisten is nog 
niet bekend. 

Met de bijdrage wil de paus zijn medeleven en 
solidariteit met de slachtoffers uitdrukken, 
meldt het Dicasterie voor de Integrale Menselijke 
Ontwikkeling, dat de hulpverlening van Cor Unum 
heeft geïntegreerd, in een persmededeling. De 
steun wordt via de bisdommen verdeeld over 
verschillende hulpprojecten ter plaatse.
Bij de vulkaanuitbarstingen werden 1,7 miljoen 
mensen getroffen. 13.000 burgers moesten hun 
huizen verlaten. De kosten voor de heropbouw 
worden geschat op 58 miljoen euro.

Bron: I.Media/Kathpress.at

Vaticaan steunt slachtoffers in Guatemala

Van 3 tot 28 oktober 2018 vindt in Rome de synode 
plaats over ‘Jongeren, geloof en roeping’. Hieronder 
volgen de 7 sleutelwoorden van het werkdocument.

Allereerst moet gezegd dat het werkdocument 
vertrekt van een heel nuchtere vaststelling: er 
zijn jongeren die helemaal niets van de Kerk 
vragen of verwachten. Ze ervaren haar veeleer als 
vermoeiend of irritant. Daarvoor wordt verwezen 
naar misbruik- en andere schandalen, maar ook 
naar doctrinele en ethische posities die haaks 
staan op de publieke opinie. 
Gelovige jongeren verlangen naar een authentieke 
Kerk, die hun leven deelt in plaats van erover 
te preken. Het werkdocument zal bisschoppen 
uit de hele wereld doen nadenken over deze 7 
sleutelwoorden.

#1 Luister
De jongeren willen met empathie beluisterd 
worden daar waar ze zijn, door mensen die delen 
in hun dagelijkse bestaan. Ze willen zich onderdeel 
voelen van het leven van de Kerk, niet louter object 
van evangelisatie. Het luisteren is de eerste vorm 
van een geloofwaardige en vrijmoedige taal die de 
jongeren vragen.
Waar luisterbereidheid, een warm onthaal en 
persoonlijk getuigenis geboden worden op 
een creatieve en dynamische manier, ontstaat 

sympathie en eensgezindheid.
 
#2 Begeleiding
Van spirituele en psychologische begeleiding 
tot vorming en gezins- en roepingenpastoraal, 
jongeren verwachten van de Kerk dat ze er is 
voor hen. Niet als een optie bij de vorming of 
evangelisatie, maar als een kerkelijke plicht en een 
recht van elke jongere. Met als doel: het geweten en 
de vrijheid vormen, dromen cultiveren en concrete 
levenskeuzes maken. Het gezin speelt hierin een 
belangrijke rol.
De afwezigheid van de vaderfiguur moet in het 
centrum staan van de reflectie, klinkt het.

#3 Bekering
Enerzijds wordt de gedwongen bekering 
aangeklaagd in landen waar christenen een 
bedreigde minderheid vormen. Anderzijds 
vragen de jongeren precies dat ze in hun vorming 
aangesproken zouden worden op hun hele 
persoonlijkheid. Jongeren blijken ook erg gevoelig 
voor de ecologische bekering waartoe paus 
Franciscus oproept.
Van de Kerk is ook een bekering nodig, met name 
om de unieke en noodzakelijke creativiteit van het 
vrouwelijke religieuze leven te erkennen en aan te 
moedigen.

#4 Onderscheiding
Een van de meest voorkomende woorden in het 
werkdocument. Onderscheiding is een spirituele 
dynamiek om de wil van God te herkennen en 
te ontvangen. Die methode moet de jongere 
generaties aangeboden worden zodat hun 
inspiratie niet wegebt.
Vooral in de roepingenpastoraal moeten 
competente mensen degelijke en aantrekkelijke 
activiteiten opzetten, die schitteren in een 
relationele en broederlijke stijl.

#5 Uitdagingen
Religieuze discriminatie, racisme, werkloosheid, 
armoede, verslaving, seksuele uitbuiting … De 
uitdagingen die ook jongeren treffen, zijn talrijk. 
Veel ervan zijn terug te brengen op uitsluiting, 
de wegwerpcultuur, problematisch gebruik van 
nieuwe technologieën (dark web). Het document 
onderstreept de kwestie van jonge migranten, 
vaak slachtoffer van mensenhandel, voor wie meer 
bescherming én integratie gevraagd wordt.
De pastoraal moet gettovorming tegengaan en 
ontmoetingskansen scheppen over culturele 
en etnische grenzen heen. Gelukkig zijn er ook 
positieve uitdagingen, zoals muziek (socialiserende 
waarde), sport (zorg voor en discipline van het 
lichaam, gezonde competitie) en vriendschap.

#6 Roeping
Veel jongeren hebben een vernauwd beeld van 
wat roeping betekent. Omdat ze ervan uitgaan 
dat het alleen gaat over de werving van priesters 
en religieuzen, hebben ze hun oordeel al klaar. 
Daarom moet het perspectief verbreed worden.
Elke jongere heeft een roeping, die zich kan uiten 
op uiteenlopende domeinen: van gezin, studie, 
beroep tot politiek. Het komt erop aan dat de 
roeping het hart wordt van alle dimensies van de 
persoon: zijn talenten, vaardigheden, successen en 
tegenslagen, zijn capaciteit om in relatie te treden 
en lief te hebben, zijn verantwoordelijkheidszin.
Het priestertekort noopt de Kerk ook tot nadenken. 
Er is een vernieuwde reflectie nodig over de 
priesterroeping en een roepingenpastoraal die 
voeling geeft met Jezus’ oproep om herder te 
worden van zijn kudde.

#7 Heiligheid
Het werkdocument eindigt met een reflectie op 
heiligheid, want de jeugd is een tijd voor heiligheid.
Alle heiligen zijn jong geweest.
Hun leven moet jongeren vandaag toelaten om de 
hoop te cultiveren, zodat jongeren hun leven met 
moed in handen nemen, met het oog op de mooiste 
en diepste dingen en met een vrij hart.

Bron: Vatican News

GEBED 
Heer, ik wil anderen altijd hoger achten 
dan mijzelf.  Help mij dat grote doel te 

bereiken. Help mij om nooit egoistisch  of 
arrogant te zijn in mijn relaties. 

Laat mij zien hoe ik iedere relatie  moet 
waarderen  en leer mij hoe ik iedereen  die 
ik ontmoet  kan liefhebben met uw liefde.  
Geef mij een intiemere band met mensen 
die U liefhebben  en die met U wandelen 

op uw wegen.  Help mij om niet gericht te 
zijn op mijn eigen voordeel in een relatie,  
maar laat mij zien wat ik aan anderen kan 

geven. Amen
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vr 29 19.00u: Pontificale Hoogmis ivm Patroonsfeest 
za 30 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 01 10.00u: Hoogmis
vr 06 18.00u: Heilig Vormsel leerlingen St. Elisabeth 1 
& 2, Kathedrale Koorschool, Petrus Donders- & Richenel 
Slooteschool en kinderen Parochie Katechese
za 07 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 08 10.00u: Hoogmis 
wo 11 17.00u: Huwelijksinzegening Daniel Lie Kie sang / 
Gina Donopawiro
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis gelegenheid om Pater Kross te 
feliciteren ivm zijn 30-jarig priesterjubileum op 2 juli.
• Ivm de nationale vrije dag op 2 juli alleen om 12.00u H. 
Mis, en niet om 06.30u. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een 
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te 
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u

za 30 17.30u: H. Mis
wo 04 17.30u: Marialof 
za 07 17.30u: H. Mis

za 30 18.00u: H. Mis Vooravond 13e zondag door het 
jaar
zo 01 08.00u: H. Mis 13e zondag door het jaar -
thuiscommunie zieken en bejaarden
ma 02 18.00u: geen dienst wegens algemene feestdag 
wo 04 18.00u: H. Mis
do 05 18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 06 18.00u: H. Mis
za 07 18.00u: H. Mis Vooravond 14e zondag door het 
jaar
zo 08 08.00u: H. Mis 14e zondag door het jaar
 10.00u: Maandelijkse doopdienst baby’s en kleine 
kinderen
Mededelingen op Noord
- De volgende doopdienst zal zijn op zondag 8 juli. 
Voorbereidende instructie in de kerk donderdag 5 juli om 
18.45 uur.
- Uw geldelijke giften ter ondersteuning van de deelnemers 
aan de Wereldjongerendagen Panama januari 2019 
blijven welkom. Aanbevolen worden ook de acties rond 
‘fundraising’ op zaterdag en zondag.
- Hartelijke gelukwensen aan onze 36 vormelingen, hun 
familieleden en de catecheten. Door de goede inzet 
van allen is het een mooie viering geworden. Dank aan 
de vormelingen voor hun bijdrage aan de  Pauselijke 
Missiewerken: SRD 1465.95!

zo 01 08.00u: H. Mis 13e zondag door het jaar
zo 08 08.00u: Wo - Co. Dienst 14e zondag door het jaar

zo 01 09.00u: Wo - Co. Dienst 13e zondag door het jaar
zo 08 09.00u: Wo - Co. Dienst 14e zondag door het jaar

                                                     

zo 01 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis 
zo 08 10.00u: Woco  | 11.45u: Engelse mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw. M. Kassels. 

Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 07 17.00u: H. Vormsel
zo 08 08.00u: H. Mis
 09.30u: Kinderdoopviering
za 14 19.00u: H. Mis
zo 15 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 30 10.00u: Eucharistieviering Huize Albertine
zo 01 08.00u: Eucharistieviering /Jeugddienst/
Ziekencommunie 
 10.00u: Doopdienst                     
wo 04 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:  
Eucharistieviering
Mededeling
Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
Kindergebedsgroep:zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob.850-0790
Locatie; Paschalisschool
Elke donderdag om 17.00 u, samenkomst padvinderij 
(verkenners en de kleintjes welpen) in de zaal o.l.v. de hr. 
Pooters mob. 8649718
Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, samenkomst 
padvinderij (de gidsen en kleintjes kabouters) in de zaal 
o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310    
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 19.00 u tot 20.30u in de 
parochiezaal.

zo 01 08.00u: Eucharistieviering
do 05 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
vr 06 18.00u: Doopinstructie

zo 01 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: 
Eucharistieviering 
wo 04 08.00u: Schooldienst
* Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
* Spreekuur Pater Jan: contact maken met het secretariaat.
* Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 

op telefoonno. 426588.
Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed

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

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

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke 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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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

zo 01 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
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

za 30 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
zo 01 08.00u: H. Mis.

zo 01 09.00u: Woco
di 03 19.00u: Rozenkransgebed
wo 04 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 30 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco Zondag 
13 d.h. jaar -B
zo 01 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco Zondag 
13 d.h. jaar-B
  Dag der vrijheden
ma 02 Geen dienst
di 03 Geen dienst
16.00u: Seniorensoos | 16.30u: Parochiecatechese
wo 04 Geen dienst
do 05 18.30u: Gebedsgroep
vr 06 Geen dienst
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
N.B.: de pastoor is afwezig vanaf 25 juni t/m 6 juli
          De weekend diensten zullen Woord-
communiediensten zijn o.l.v. Parochianen

zo 01 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco Zondag 
13 d.h. jaar –B; Dag der Vrijheden

zo 01 17.30u: Rozenkransgebed | 18.00u: Woco Zondag 
13 d.h. jaar –B; Dag der Vrijheden
wo 04 16.30u: Parochiecatechese Jaar II

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

zo 01 09.00u: Woco
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.

za 30 19.00u: Eucharistieviering
di 03 18.30u: Gebedsdienst
wo 04 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 05 18.30u: Eucharistieviering
vr 06 17.30u: Volwassenencatechese (leidster)
 19.00u: Dankdienst mv.Sabajo
za 07 19.00u: 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

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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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

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

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

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

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

Driehonderd Nederlandse militairen en elf 
aalmoezeniers zijn met bussen en motors op 
bedevaart naar Lourdes getrokken. Voor de 
zestigste keer komen veertienduizend militairen 
uit vijftig landen samen rond het thema ‘Vrede op 
aarde’.

De Nederlandse vertegenwoordiging
De bedevaart werd geopend met een internationale 
viering in de Pius X-basiliek op vrijdag 18 mei. Voor 
de Nederlanders begon de dag met een mis aan de 
grot, de plaats waar Maria verschenen is, en het 
lopen van de kruisweg.
Zowel actief dienende als oud-militairen zijn 
mee. Sommigen hebben een partner of kind bij 
defensie (gehad) en zijn daardoor betrokken bij de 
bedevaart. Alle posities zijn vertegenwoordigd.
Aalmoezenier Chanthal Wouters zegt: “Rangen 
en standen, het maakt niet uit, we zijn allemaal 
die pelgrims die onderweg zijn”. Ze is voor het 
eerst mee en voelt zich gezegend dat ze dit nu als 
aalmoezenier mag meemaken.
“Sommigen gaan al jaren mee en kennen elkaar. 
De meesten zijn individueel gekomen maar lijken 
door de busreis al een connectie te hebben. Wat het 
voor mij als aalmoezenier bijzonder maakt, is dat 
iedereen een eigen verhaal heeft om mee te gaan 
en het vertrouwen heeft om dat verhaal te delen”.

‘Alleen in je helm’
Bijzonder is, dat een groot aantal veteranen, 
militairen in dienst en hun partners op de motor 
naar Lourdes gaan. In de eerste vlog van de 
militairen zegt een motorrijder: “Je voelt het 
kameraadschap maar je zit daarnaast wel 3200 
kilometer alleen in je helm, dus je hebt onderweg 

genoeg om over na te denken”.
Lourdes is het bedevaartsoord dat onder de 
motorrijders ook wel het ‘laadstation’ wordt 
genoemd waar, voor de komende jaren, kracht 
en energie opgedaan kan worden. Dit geldt voor 
zowel actief dienende militairen alsook voor de 
veteranen.
Veteraan Raymond van Schalkwijk is met de 
bedevaart mee als aalmoezenier in opleiding. Hij 
geeft aan: “De kracht van Lourdes zit mijns inziens 
in de ontmoeting. Deze bedevaart kenmerkt zich 
door het eigen Lourdes-gevoel, namelijk die van 

saamhorigheid en kameraadschap”.

Lourdes geneest? Lourdes maakt heel!!
“Men zegt dat Lourdes geneest maar ik zeg altijd 
dat Lourdes heel maakt”, zegt een militair op 
de vlog. Een kleine glimp hiervan kun je zien in 
de tweede vlog bij de openingsviering waar de 
vredeswens wordt gegeven. “Er stonden Servische 
militairen naast ons en iedereen kwam ons de 
vrede wensen, dat was zo indrukwekkend”.

Bron: KN/bewerkt lsk

14.000 Militairen in Lourdes
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