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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Door: Paul Tjon Kiem Sang

Amoris Laetitia
Op maandag 9 juli vertrekt een kleine delegatie 
van vijf personen richting Martinique, waar 
dit jaar Youth Assembly van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie wordt gehouden. Gerda 
Misidjang, manager van Dienst GCC, leidt de groep 
van vier jongeren, die met de bus eerst reist naar 
Cayenne en daarna met Air France de reis voortzet 
naar het Aartsbisdom Fort-de-France. Honderden 
jongeren uit heel de regio zullen dit weekend de 
reis maken naar Martinique, waar de assembly op 
dinsdag 10 juli van start gaat.

"Youth transforming the Caribbean family" is het 
thema deze keer voor de Youth Assembly, welke 
in feite neerkomt op de regionale jongerendagen 
van de Caribbean. De post-synodale apostolische 
exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus 
is de bron voor de discussies en presentaties van 
deze bijna twee weken durende bijeenkomst. 
Amoris Laetitia heeft op vele plaatsen in de wereld 
nogal wat stof doen opwaaien vanwege vermeende 
uitspraken van de paus daarin over gescheiden 
en hertrouwde katholieken en hun recht op het 
ontvangen van communie. Hoewel dat onderwerp 
inderdaad aan de kaak wordt gesteld in het 
document, is het eigenlijk jammer dat men zich 
vrijwel helemaal alleen daarop focust, terwijl het 
document een van de meest waardevolle kerkelijke 
bijdragen is aan het huwelijks- en gezinsleven 
sinds Familiaris Consortio van Johannes Paulus Ii.

‘Gebroken gezinnen’
De bisschoppen van de AEC hebben er goed aan 

gedaan om dit document te bespreken met hun 
jongeren. Paus Franciscus besteedt in Amoris 
Laetitia ruime aandacht aan 'gebroken gezinnen' 
of 'eenouder gezinnen' en de impact daarvan op de 
wijze waarop de jonge generatie wordt opgevoed 
en gesocialiseerd. Deze realiteiten van het 
huwelijks- en gezinsleven is veelal de realiteit van 
de Caribbean. De termen waarmee deze realiteiten 
worden aangeduid behoeven wel een kritische 
beschouwing.

Maar al te vaak wordt het Caribische - en dus ook 
het Surinaamse - samen leven beschreven als 
gekenmerkt te zijn door 'gebroken gezinnen.' Wat 
is eigenlijk een gebroken gezin? Wat is überhaupt 
een 'gezin'? In hoeverre is het beeld dat wij hebben 
van een gezin gevormd door waarden en normen 
uit een cultuur die van oorsprong niet de onze is? 
En waarom hebben wij die waarden en normen 
aangenomen als maatstaf voor onze samenleving, 
die grotendeels bestaat uit culturen met een 
Aziatische of Afrikaanse oorsprong?

Nog afgezien van de wijze waarop wij 
samenlevingsvormen beoordelen op basis van 
allochtone waarden en normen, heeft de term 
waarmee wij de beschrijving doen reeds een 
ongezond effect. Hoe draagt het bij aan de gezonde 
opvoeding van een kind als hij/zij van kleinsaf aan 
van de samenleving hoort dat het huis waaruit hij/
zij komt 'gebroken' is? 'Gebroken' heeft bijna per 
definitie een negatieve impact. Het duidt op een 
situatie die niet gewenst is, want het moet 'heel' 
zijn. Een kind dat heel zijn leven heeft moeten 
horen dat hij komt uit een 'gebroken' situatie, zal 
hij hoogstwaarschijnlijk voor de rest van zijn leven 

met een breuk rondlopen.

Realiteit vol van leven
Het is een behoorlijke uitdaging om op de eerste 
plaats te beginnen de samenleving te aanvaarden 
zoals die is: de werkelijkheid zonder vooroordeel, 
zonder kwalificatie of categorisatie te beschouwen 
en te aanvaarden. En wanneer wij daarna die 
willen beschrijven, zoveel als mogelijk te proberen 
geen beschamende of denigrerende termen 
daarvoor te gebruiken. Wij hebben er kennelijk 
allemaal last van om een door mensen bepaalde 
norm van perfectie te zoeken op plaatsen en 
manieren waar dat onmogelijk is.

Hopelijk slagen de bisschoppen van de AEC erin 
om bij de jongere generatie van Caribbean burgers 
die ombuiging op gang te brengen: met andere 
ogen kijken naar de realiteit waaruit zij komen en 
waarin zij leven. En die realiteit op de eerste plaats 
gaan waarderen, want het zit vol van leven. Leven 
dat door God geschonken is. Leven dat kleurrijk 
is. Leven dat anders is. Leven dat misschien 
volgens andere, autochtone waarden en normen 
beoordeeld en beschreven moet worden.
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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: 13-15-20-22  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

Bisschoppen op bezoek
In de week van 11 juni heeft ons bisdom bezoek 
gehad van Mgr. Emmanuel Lafont, Bisschop van 
Cayenne. In gesprek met Mgr. Karel Choennie heeft 
hij toegezegd mee te werken aan het opzetten 
van een communiteit van de paters van de Heilige 
Geest (C.S.Sp.) te Albina, die zich zullen inzetten 
voor het pastoraat aan de Marowijnerivier. Van 
14 t/m16 juni jl. heeft Mgr. Karel Choennie bezoek 
gehad van Mgr. Bernardo Bahlmann van het 
Bisdom Obidos, Brazilië. In gesprek geeft Mgr. 
Bernardo aan dat er mogelijkheid bestaat voor 
de inzet van de zusters van Missionary Sisters of 
the Immaculate Conception of the Mother of God 
(SMIC) met zusters uit Azië, in het bijzonder uit 
Taiwan en China. Bisschop Bahlmann zal ook een 
gesprek hebben met de overste van de Carmelieten 
en de aartsbisschop van Belém do Pará.

Brief van Congregatie van de Daughters of 
Divine Love
Het Bisdom ontving op 30 juni jl. een brief van de 
Congregatie van de Dochters van de Goddelijke 
Liefde waarin de Generale Overste de uitnodiging 
van Mgr. Karel Choennie accepteert om een bezoek 
te brengen aan ons bisdom met de gedachte hier 
een communiteit op te zetten. De bisschop wil deze 
zusters graag inzetten voor de Stichting voor het 
Kind, die opvang en zorg biedt aan meisjes die het 
slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Wij zien uit 
naar hun komst.

Stichting Kindervriend
Mgr. Karel Choennie heeft het bestuur van de 
Stichting Kindervriend op 21 juni jl. ontvangen. Het 
bestuur zoekt naar donaties voor het verzorgen 
van schoolvoeding voor A. Burgosschool aan de 
Pengelstraat (t.o. de Bonifaciuskerk).

Diakens en echtgenoten
Op 26 juni jl. heeft Mgr. Karel Choennie de diakens 
en echtgenoten ontvangen voor het bevorderen 
van de onderlinge band. Deze bijeenkomst zal om 
de 2 maanden gebeuren.

Vesperviering Petrus Donders
Op 28 juni jl. werd de vesperviering gehouden ter 
bevordering van de devotie tot Petrus Donders. Het 
valt op dat de parochies niet optimaal participeren 
bij deze gelegenheid.

Ofia Olo
Bij de vormselviering te Ofia Olo op woensdag 
27 juni jl. hebben de gemeenteleden de Bisschop 
verzocht om een eigen kerkgebouw. De 
nieuwgewijde diaken, Guillaume Woei A Jin, was 
ook aanwezig bij deze viering, tezamen met de 
seminaristen uit Trinidad die voor zijn wijding 
naar Suriname waren afgereisd.

Dienaressen van de Heer
Er zal binnenkort nog een zuster arriveren uit 
Mexico om de communiteit van de Dienaressen 
van de Heer te versterken. De zuster heet Maria 
Anahuac en is afkomstig uit Mexico. Momenteel 
zijn de zusters en het secretariaat van het Bisdom 
bezig met haar MKV-aanvraag. Haar komst is 
gepland voor september.

Bezoek bisschoppen uit Nederland
In november verwelkomen wij de Bisschop van 
Breda, Mgr. Jan Liesen. Dit is een tegenbezoek. Mgr. 
Choennie had hem in april van dit jaar bezocht. 
Tijdens zijn bezoek zal hij een lezingenserie 
verzorgen over het evangelie van Marcus voor 
priesters en diakens. In februari 2019 verwachten 
wij Mgr. J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam, 
die ook een tegenbezoek zal brengen aan ons 
bisdom.

Afwezigheid bisschop en vicaris-generaal
Het Youth Assembly van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie wordt dit jaar op het 
eiland Martinique gehouden en wel van 10 tot 23 
juli a.s.. Mgr. Karel Choennie zal ook aanwezig zijn 
bij deze Assemblee en wel vanaf 19 t/m 23 juli. De 
voorbereidingen daartoe zijn thans in volle gang. 
Van ons bisdom zullen vier jongeren meedoen, 
o.l.v. mw. Gerda Misidjang, de manager van het 
Pastoraal Centrum van ons Bisdom. Van 08 t/m 20 
juli zal pater E. Kross uitlandig zijn ter gelegenheid 
van het 5e Congreso Misionero de las Americas van 
de Pauselijke Missiewerken te Bolivia.

Bericht van overlijden
Op dinsdag 3 juli ontvingen wij het bericht dat in 
Nederland plotseling is overleden, de heer Willem 
de Boer, directeur van Code-X. Hij heeft samen 
met Albert Arens het bisdom sinds 2005 enorm 
ondersteund met het opzetten van de Koorschool 
en thans ook de opzet van de School voor Jong 
Talent. De heer Arens is hiervoor naar Nederland 
vertrokken en zal namens het bisdom een 
condoleancebrief en een grafstuk aanbieden. Wij 
condoleren de familie en vrienden van Willem.
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Doe één stap naar Jezus en Hij doet tien naar jou toe

geloof & leven
Hoe belangrijk is de voorbede?

Door Lucille Samson-Karg

Binnen de Katholieke Charismatische Vernieuwing 
(KCV) is recentelijk een nieuwe werkgroep in 
het leven geroepen, nl. de voorbiddersgroep. Een 
voorbede is God vragen iets te doen voor andere 
mensen. Zo zal de groep zich heel speciaal richten 
op het gebed voor allerhande zaken: intern, lokaal 
en wereldwijd.

In de maand juni 2018 was te gast bij de KCV de 
heer Peter Timothy uit Trinidad. Peter is historicus 
en heeft dit vak gedoceerd aan de University of the 
West Indies. Momenteel is hij verbonden aan het 
seminarie in Trinidad.
Deze historicus was in Suriname in verband met 
de conferentie Legacy of Slavery and Indentured 
Labour die door de Universiteit van Suriname was 
georganiseerd van 18 tot en met 22 juni jl. 
History (geschiedenis) is wel zijn vak, maar 
het hart van Peter gaat als eerste uit naar het 
verkondigen van Gods Woord. In het bisdom 
Trinidad and Tobago is hij de trekker voor 
wat betreft evangelisatie en hij is ook zeer 
actief binnen de Eternal Light Community, een 
leefgemeenschap van de KCV-Trinidad.
Zijn hartenwens om tijdens zijn verblijf in 
Suriname ook binnen ons bisdom dienstbaar te zijn 

was meer dan welkom voor de KCV-Suriname. Aan 
hem werd gevraagd om de bediening intercessory 
prayer (voorbede) te belichten. De sessies waren 
toegankelijk voor alle belangstellenden binnen de 
gebedsgroepen.
 
De onderwerpen
De onderwerpen waarover er werd gesproken zijn:
1) Overview of charismatic gifts
2) Scripture and intercession
3) Priority of intercession
4) Understanding intercession
5) Charisms and intercession

De spreker ging heel diep in op de thema’s die 

volledig in de Engelse taal werden gehouden. Door 
sprekende voorbeelden konden degenen die de taal 
misschien niet zo machtig waren, toch goed volgen.

Aan Agnes, een van de deelnemers van de 
voorbiddersgroep, vroeg ik hoe zij de sessies heeft 
ervaren. 
- Het was boeiend, vooral de manier waarop de 
informatie werd gepresenteerd.
- De hulp van Gods Geest is onontbeerlijk, daarom 
wordt Hij altijd uitgenodigd aan het begin van de 
bijeenkomst.
- Er is kracht in gezamenlijk gebed.
- De taak van een voorbidder is niet oppervlakkig, 
het is heel diepgaand.  Er komt meer bijkijken dan 
alleen maar het gebed. Het vraagt dat we werken 
aan onszelf om zo geestelijk te groeien. Want een 
bidder moet rein en zuiver zijn van hart en zich 
niet laten afleiden door eigen omstandigheden. 
- Eenheid van hart en geest binnen de groep is 
zonder meer een vereiste. 
- Gebed mag nooit ophouden. Toen Mozes met 
opgeheven armen moest bidden voor zijn volk, 
werden zijn armen ondersteund door zijn 
teamgenoten. 
Zo moeten ook wij consistent voor ons land blijven 
bidden, zonder onze armen te laten zakken. 

Door Rosanda Courtar

De evangelielezing uit Marcus 5: 21 - 43 
op zondag 1 juli jl. heeft u zeker eerder 
gehoord. In dat schriftgedeelte gebeuren er 
zoveel wonderbaarlijke dingen. Tijdens de 
bevrijdingsdienst, georganiseerd door de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing, werd 
de boodschap uit deze lezing op een verfrissende 
manier verkondigd. Dit gebeurde door middel 
van een sketch, getuigenissen en een preek. De 
aandacht ging uit naar vrij zijn, zoals in 1863, maar 
nog méér vrijheid van geest. Een vrijheid die alleen 
Jezus ons kan schenken. ‘Hou vast aan de Rots. Met 
Hem overwinnen we alle machten.’ 
Het schriftgedeelte begint met Jezus die door 
Jaïrus, een overste in de synagoge, gevraagd wordt 
mee te gaan naar zijn huis om zijn doodzieke 
dochter te genezen. Daaruit halen we meteen de 
eerste boodschap. Roep Jezus aan om met je mee 
te gaan, elke dag, maar zeker in tijd van nood. En 
roep hem aan zonder twijfels. Jaïrus had zo’n groot 
vertrouwen in de Heer. Hij twijfelde er niet aan dat 
Jezus zijn dochter zou kunnen genezen. En Jezus 
ging er terstond naartoe. Jairus zette één stap naar 
Jezus toe om Zijn hulp te vragen en Jezus trok met 
hem mee naar zijn huis.
Ondertussen is er een grote menigte uitgelopen om 

Jezus te zien en te ontmoeten. In die menigte zijn 
er mensen die komen om de dyugu dyugu, voor de 
show, om ook te kunnen meepraten. Maar er zijn 
ook mensen die in geloof Jezus opzoeken. Meteen 
wordt de parallel gemaakt met de gelovigen die 
naar de dienst toe zijn gekomen in vast geloof dat 
hun leven zal veranderen na deze ontmoeting met 
de Heer. 

Sondro Jezus, yu keti n’e broko! 
In die menigte is ook een vrouw, die al 12 jaar 
aan bloedvloeien lijdt. Vergelijk dat met een 
menstruatie die niet ophoudt. Ze heeft al van alles 
geprobeerd om ervan af te komen, maar nu ze van 
Jezus heeft gehoord, is ze ervan overtuigd genezing 
te vinden. ‘Als ik maar Zijn kleed kan aanraken...’ In 
de sketch zien we een hedendaagse versie van haar. 
‘Datra no yepi, bonuman no yepi, waarzegger no 
yepi. Mi las somen’ moni, ma tide na tide! If mi fas’ 
Eng krosi w’wan, Jezus o dresi mi!’  Een vrouw die 
in die tijd aan bloedvloeien leed, werd als onrein 
beschouwd en mocht niet in aanraking komen met 
anderen. Deze vrouw had waarschijnlijk in 12 jaar 
geen brasa gehad. Ze was geestelijk en lichamelijk 
aan het eind van wat ze kon dragen. Haar geloof 
was echter zo groot dat ze het risico nam ontdekt 
te worden in de mensenmassa, in contact met 
anderen, waar ze volgens tradities niet mocht zijn. 
Weer komt het neer op een rotsvast vertrouwen. 
Maar nu worden we eraan herinnerd dat kiezen 
voor Jezus enorm veel lef vraagt. Je zal soms 
moeten breken met tradities van je cultuur of je 
familie. Je zal moeten gaan waar niemand je wenst 
of verwacht in vol vertrouwen dat Jezus je redding 
zal zijn. 

Wie heeft mijn kleren aangeraakt?
In die menigte krijgt ze de kans van haar leven. 
Ze raakt de mantel van Jezus aan. Meteen houdt 
de bloeding op. Maar Jezus heeft gemerkt dat er 
kracht van Hem is uitgegaan. Let op! Jezus heeft 

haar niet de handen opgelegd. Zij heeft Hém 
aangeraakt. Zo moeten ook wij onszelf uitstrekken 
naar Jezus. Wij moeten het contact met Hem 
zoeken. Hij zal daar meteen op reageren. Jezus 
vraagt aan zijn discipelen wie zijn kleren heeft 
aangeraakt. Ze vinden het een vreemde vraag. In 
een mensenmassa zijn er toch zovelen die Hem 
aanraken. Jezus stelt de vraag niet omdat hij het 
antwoord niet weet. Jezus stelt de vraag wellicht 
om aandacht te vragen voor wat er gebeurd is. Als 
er zoveel mensen om hem heen Hem aanraakten, 
wat maakt dan dat deze vrouw lichamelijk en 
geestelijk vrijkwam? We krijgen antwoord op 
deze vraag wanneer de vrouw vol angst en 
beven antwoordt dat zij het was die Hem heeft 
aangeraakt. Jezus zegt namelijk: ‘Dochter, uw 
geloof heeft u genezen’.

Jezus is nog steeds in dezelfde business. Hij 
doet ook nu nog wonderen!
Vervolgens komt de melding dat de dochter van 
Jaïrus, waar Jezus naar op weg was, is gestorven 
en dat Jezus niet meer hoeft te komen. ‘Wees niet 
bang, maar blijf geloven,’ zegt Jezus tegen Jaïrus. 
Jezus wordt nog uitgelachen als hij zegt dat het 
meisje niet dood is, maar slaapt. Ook wij zullen 
in deze tijd blind moeten zijn voor wat we zien 
en horen in de wereld en ons compleet richten op 
Jezus. Niet eenieder zal onze keus voor de Heer 
begrijpen. Desondanks moeten we dichtbij Hem 
blijven. Hij alleen maakt het onmogelijke mogelijk. 
Ook in 2018 doet Jezus wonderen, zoals we mogen 
horen in twee getuigenissen. Als we bewust de 
keus maken Jezus beter te leren kennen, verandert 
ons leven ten goede. Zoek aansluiting bij de 
gebedsgroepen, lees je bijbel nadat je de Heilige 
Geest hebt gevraagd je te leiden hierin, getuig over 
wat Jezus voor jou doet, maak jezelf dienstbaar 
in je parochie. Daarmee zeg je, net als een van de 
zusters in haar getuigenis: ‘Jezus, tek’ Yu koffer. 
Frois kon in mi ati.’
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Kotoshow bij 155 jaar Keti Koti

Fotoverslag van de kotoshow op 1 juli 2018 in 
het Kerkelijk Museum.

In verband met 1 juli, Keti Koti, is er in het 
kerkelijk museum op die dag een kotoshow 
gehouden, op initiatief van Mgr. Karel 
Choennie. Het doel was om gezellig samen te 
zijn, maar ook om meer bekendheid te geven 
aan het kerkelijk museum en te fundraisen.

Er waren acht deelnemers aan deze 
kotoshow: M. Wong Loi Sing, H. Mijnaar, J. 
Oosterling, G. Ravenberg-Noslin, Y. Windzak, 
A. Alberga, G. Windzak en G. Martens. Het 
ontwerp van J. Oosterling behaalde de eerste 
plaats. Haar model was Monica Drenthe. 
De winnaar kreeg een waardebon van SRD 
1.000,-  Lucky Store.
De jury bestond uit mevrouw Christine 
van Russel-Henar, directeur van het 
Kotomuseum, Natasha Ristie, medewerker 
van het Kotomuseum en Judith Uiterloo, 
sieradenontwerpster van Atelier Doré.
Het evenement werd opgeluisterd door de 
Bishop’s House Band onder leiding van Freddy 
Todie. De acht koto’s die tijdens de show 
werden gepresenteerd zijn nu te bezichtigen 
in het kerkelijk museum.
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De hoofdpersonages in de teksten van deze 
zondag zijn ‘gewone’ mensen. Ezechiël mag een 
priesterlijke achtergrond hebben, hij is wel met 
een groep ballingen in 597 voor Christus uit 
Jeruzalem naar Babylon getransporteerd, de bidder 
in Psalm 123 is een anonieme figuur, Paulus is 
van huis uit tentenmaker en Jezus is volgens de 
bewoners van Nazaret ‘die timmerman’. Ezechiël, 
Jezus en Paulus hebben echter een specifieke 
opdracht te vervullen en in die zin zijn het geen 
gewone mensen. Bovendien ondervinden zij daarbij 
tegenwerking. De mensen tot wie zij zich richten, 
zijn namelijk bepaald niet altijd  gecharmeerd 
van hun woorden en daden en laten dat duidelijk 
merken, zoals uit de context blijkt. Hoewel het volk 
Israël in ballingschap in Babylon niet vergeleken 
kan worden met de inwoners van Nazaret in 
Palestina en de christengemeente in Korinte, is er 
toch een zekere overeenkomst tussen de groepen: 
ze sluiten zich af voor het goede dat hun is of 
wordt aangereikt. Het volk Israël is weerspannig, 
opstandig, halsstarrig, eigenzinnig. In Korinte zijn 
het de tegenstanders van Paulus’ verkondiging die 
zich roeren, en in de synagoge van Nazaret verbaast 
Jezus zich over het ongeloof van zijn toehoorders. 
Zijn uitspraak dat een profeet nergens zo miskend 
wordt als in zijn eigen huis, is van toepassing op 
veel profeten, toen en nu.

Hard van aangezicht en stijf van hart
De structuur van de eerste verzen van Ezechiël 
2 laat de bekende bodeformule zien. God is de 
afzender, Israël de geadresseerde en Ezechiël is 
de boodschapper, de brug tussen beiden. Dat hij 
als zodanig aangesteld is, wordt in hoofdstuk 3 
nog duidelijker wanneer hij de boekrol moet eten. 
De boodschapper wordt vereenzelvigd met de 
boodschap. Op die rol staan expliciet: klaagzangen, 
treurzangen en weeklachten – geen vrolijke 
boodschap dus. Bij een oppervlakkige lezing van de 
tekst kan gemakkelijk aangenomen worden dat de 
gestoorde communicatie tussen God en zijn volk de 
essentie van het verhaal is. Toch is dat niet waar het 
hier om gaat. Dat is dat de Israëlieten halsstarrig 
en eigenzinnig zijn. In de Statenvertaling zijn de 
Hebreeuwse woorden letterlijk vertaald: ‘hard 
van aangezicht en stijf van hart’. Daarmee wordt 
heel mooi aangegeven hoe ze op geen enkele 
manier openstaan voor God. Het hart staat in de 
Bijbel voor het oriëntatiecentrum van de mens. 
Het vertelt en onthult op wat en op wie de mens 
is georiënteerd. Het inzicht, de wil, het denken en 
het doen behoren daartoe. Vooral uit het doen kan 

afgelezen worden waar het innerlijk zich op richt. In 
het hart liggen ook de emoties opgeslagen, die wel 
steeds gerelateerd zijn aan de oriëntatie. Het gelaat 
weerspiegelt het innerlijk van de mens. Wanneer 
dat ‘hard’ genoemd wordt, is communicatie niet 
mogelijk. God keert zich echter niet van zijn volk af, 
maar wil in contact blijven. Dit gebeurt via Ezechiël. 
De profeet zal optreden als de man die oordeel en 
straf aankondigt, want het volk is van het rechte 
pad afgeweken. Tegelijk is hij ook het teken dat God 
tot zijn volk spreekt, zelfs in de ballingschap – het 
teken ook dat Hij zijn volk nabij is.

Verbazing
Ook Jezus leert het volk hoe het trouw kan zijn 
aan de wetten en de geboden van God. Het goede 
nieuws is: als het de Thora naleeft zoals deze 
bedoeld is, zal het koninkrijk van God niet ver zijn. 
Jezus trekt van dorp naar dorp om deze boodschap 
te verkondigen. Hij krijgt echter wel te maken met 
tegenstanders. We kennen de vele twistgesprekken, 
maar het volk stroomt toe om naar Hem te 
luisteren. De genezingen die Hij verricht en de 
demonen die Hij uitdrijft maken Hem een ‘populair’
man in de goede zin van het woord. Dan besluit 
Jezus naar Nazaret te gaan waar zijn familie
nog woont (Marcus 6,1-6). Zoals vaak geeft Hij 
onderricht in de synagoge en de inwoners van 
Nazaret zijn stomverbaasd over wat ze uit de mond 
van ‘die timmerman’ horen. Het gaat hier niet 
zozeer om het beroep, maar veeleer om het feit 
dat ze Hem kennen als een gewone man, één van 
hen. Zijn moeder, zijn broers en zusters wonen in 
Nazaret. Opvallend is dat Jozef niet genoemd wordt 
als zijn vader. Het kan zijn dat dit als een belediging 
bedoeld is. Het was namelijk niet gebruikelijk een 
man aan te duiden met de naam van zijn moeder. 
Zijn woorden nemen ze goed in zich op, want ze 
vragen zich af waar Hij het allemaal vandaan heeft. 

Bovendien merken ze ook dat er veel wijsheid in 
zijn onderricht zit, maar die komt niet als zodanig 
bij hen over. Dat heft Hij niet van zichzelf, hoor je 
hen denken en ze nemen aanstoot aan Hem. Dit 
verhaal illustreert een wonderlijke tegenstelling. 
De mensen die Hem het beste kennen, keren zich 
tegen Hem, ergeren zich eraan dat Hij zo gewoon 
is. Hun onwetendheid wordt beschreven als een 
vorm van ongeloof. De menigten die Hem volgen, 
kennen grote verwondering en vragen nooit 
naar zijn afkomst. Ongeloof komt Jezus niet voor 
het eerst in Nazaret tegen. Al in 4,40 hebben de 
leerlingen weinig geloof, in 5,17 dringen de mensen 
er bij Hem op aan hun gebied te verlaten en in 5,40 
zijn het de weeklagers bij het huis van Jaïrus die 
Hem uitlachen. In de reactie van zijn  stadgenoten 
ziet Jezus een bevestiging van het spreekwoord 
dat een profeet alleen in zijn vaderstad en onder 
zijn familie en in zijn huis niet geëerd is. Het is 
een lot dat bijvoorbeeld ook Elia en Elisa ten deel 
viel (zie Lucas 4,24-27; zie ook Johannes 4,44). 
Waar het geloof ontbreekt, is geen plaats voor het 
wonder van genezing. Misschien om de indruk 
weg te nemen dat er helemaal niets gebeurd zou 
zijn, vermeldt Marcus toch enkele genezingen. 
Overheersend blijft de verwondering van Jezus over 
het ongeloof.

Accepteren
Vaak heeft men geprobeerd Paulus’ ‘doorn in het 
vlees’ (2 Korintiërs 12,7) te duiden. Theologen, 
filologen, psychologen en medici hebben zich over 
deze tekst gebogen. Is het belangrijk te weten waar 
hij aan leed? Niet de aard van zijn lijden, maar 
de manier waarop hij het accepteert en in zijn 
leven integreert, is van belang. Nadat hij driemaal 
gebeden heeft om ervan verlost te worden, begrijpt 
hij dat alleen de genade van God ertoe doet. 
Daardoor kan hij zwakte in kracht omzetten (12,9). 
Zo kan hij ook beledigingen, nood, vervolging en 
ellende doorstaan. Was ook Jezus dit alles niet 
overkomen? De kracht die Jezus zijn tegenstanders 
toonde, maakt Paulus sterk. Driemaal bidden 
zou kunnen wijzen op het drievoudige gebed van 
Jezus in de hof van Getsemane. Te denken is ook 
aan andere gebeurtenissen waar driemaal iets 
gezegd of gedaan wordt (Genesis 9,25; Numeri 
6,24; 1 Koningen 17,21; Psalm 55,18; Daniël 
6,11). Driemaal is kennelijk voldoende om Gods 
laatste, onveranderlijke beslissing te verkrijgen. 
Zijn genade echter kan een ieder ervaren die zich 
in opperste nood tot Hem wendt, zoals ook de 
anonieme persoon in Psalm 123.

liturgie & leven

Veertiende zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël 2, 2-5
In die dagen kwam de Geest over mij, en sprak 
tot mij; Hij deed mij recht overeind staan, en ik 
hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: ‘Mensenzoon, 
Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat 
opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij 
en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij 
gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en 
weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u, en u zult tot 
hen zeggen: Zo spreekt God, de Heer. En of zij nu 
luisteren of niet – het is een opstandig volk –, zij 
zullen weten dat er een profeet in hun midden is’.  
 
Antwoordpsalm: Psalm 123, 1-2a. 2bcd. 3-4

Tweede lezing: II Korintiërs 12, 7-10
Broeders en zusters, er is – want anders zouden die 
buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen 
maken – er is een doorn in mijn vlees gestoken, als 
een bode van satan die mij moet afranselen. Tot 
driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen dat hij 
van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: 
‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt 
juist in zwakheid volkomen’. Dus zal de kracht van 
Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus’ 
wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en 
benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik 
sterk.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 6, 1-6
In die tijd ging Jezus van daar weg om zich naar 
zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen 

gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon 
Hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke 
toehoorders vroegen verbaasd: ‘Waar heeft Hij dat 
vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem 
geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die 
zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, 
de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en 
Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters 
niet hier bij ons?’. En zij namen er aanstoot aan. 
Maar Jezus sprak tot hen: ‘Een profeet wordt 
overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn 
verwanten en in zijn eigen kring’. Hij kon geen 
enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein 
aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. 
Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus 
ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij 
onderricht gaf.

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen
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Tangi Masra fu yu Seigi
Melodie: God ik dank U

Tangi Masra fu yu seigi,
fu Yu trowstu ala dei,
tangi fu son en munkenki
en den stari ten a hei.
Tangi fu Yu bigi wroko
en Yu yepi ala ten.
Fu Yu libi en Yu dede
her grontap’ e preis Yu nen.

Tangi Masra fu wi kondre,
fu wi switi Sranangron,
fu den bon en fu den bromki
tangi, tangi dusuntron.
Fu den liba nanga sula
Farawe en krosibei
Fu den bergi en den busi
en a dow fu musudei.

Tangi fu Yu santa wortu
en Yu brudu di fadon
tap a udu fu Calfari
pe grontapu kis pardon.

J. A. Vonsee      

te voegen, ook al geef je er mij geen enkele roebel 
voor.’

Gebed
God, U ziet mij aan met tedere ontferming. Ik vraag 
U: laat uw Woord mijn hart beroeren. Dat het 
zacht wordt en mededogend naar mijzelf en naar 
anderen. Maak mij moedig, opdat ik het aandurf: 
oefenen in volmaaktheid, steeds meer worden 
wie ik ben: mens die op U gelijkt, rechtvaardig en 
barmhartig, vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen.

Dagtekst
Apk 3,20: Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel 
gaan.

Overweging: Jezus’ mededogen
Jezus wordt Immanuel genoemd ‘God met ons’. De 
grote paradox in het leven van Jezus was dat Hij 
in zijn doen en laten niet afhankelijk was van de 
goed- of afkeuring van mensen, maar alleen van 
wat God van hem wilde, en dat Hij tegelijkertijd 
meer ‘met ons’ was dan wie ook ter wereld. Jezus 
kon diep meevoelen met ons omdat Hij geen 
menselijk opzicht kende, maar zich alleen liet 
leiden door de liefde van zijn Vader. Jezus is vrij om 
lief te hebben omdat Hij zich niet laat leiden door 
wat wij ervan vinden.

Gebed
Goede God, Gij die mij tot leven riep, Gij weet wie 
en hoe ik ben. Open mij voor uw Woord, doe mij 
de stem verstaan, die Gij laat klinken in mijn hart, 
en leer mij te doen wat goed is en juist, trouw aan 
mijn hart en mijn geweten. Dan zal ik uw mens zijn, 
deze en al mijn dagen tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Dagtekst
Mc 6,4: Een profeet wordt overal geëerd, behalve in 
zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis.

Overweging: Het oordeel van een wijze
Een kloosterbroeder had een fout begaan. De 
abt en zijn raad kwamen echter niet tot een 
eensluidend oordeel. Daarom wilden ze de mening 
horen van een wijze kluizenaar, die buiten het 
klooster woonde. Een van de broeders werd 
naar hem toegestuurd om hem op te halen. De 
kluizenaar nam de uitnodiging aan en volgde 
de broeder op weg naar het klooster. Op zijn 
schouder droeg hij een mand, die hij zojuist met 
zand had gevuld. Toen zijn metgezel hem naar de 
betekenis ervan vroeg antwoordde de kluizenaar: 
‘Mijn zonden vloeien als zand achter mijn rug op 
de grond en ik zie ze niet. En vandaag wordt mij 
gevraagd om over de zonden van een ander te 
oordelen!’ Toen later de broeders van de abdij 
dit hoorden, maakten ze hun medebroeder geen 
verwijten meer, maar schonken hem vergiffenis.

Gebed
Goede God, U bent het licht dat alle duisternis 
verdrijft. Ik bid U: laat uw licht over mij schijnen 
en open mij voor uw Woord. Geef mij een helder 
oog en een zuiver hart, opdat ik leer zien wat 
waarde heeft in uw ogen. Dat vraag ik U door Jezus 
Christus, mijn Heer, die met U leeft in de eeuwen 
der eeuwen. Amen.

zo kan ik het niet. Alles wat we herkennen in de 
ontmoeting met de ander zit ook in onszelf, want 
anders hadden we het nooit herkend. De ander is 
zo vaak de blijde herinnering en de herontdekking 
van alles wat leeft in onszelf.

Gebed
God, zo vaak ervaar ik U als ver weg; er gebeurt 
zoveel om mij heen dat mij verbijstert en verwart. 
Ik bid U: toon Uzelf als een God die naar mensen 
luistert in hun nood. Geeft dat ik U herkennen mag 
in Hem die leven gaf aan allen die verkeerden in de 
schaduw van de dood: Jezus, uw Gezalfde en onze 
Bevrijder. Amen.

Dagtekst
Joh 14, 5: Maar Heer, zei Tomas, we weten niet eens 
waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend 
kunnen zijn?

Overweging: Eén weg
Volgens een oud spreekwoord leiden alle wegen 
naar Rome. Misschien gold dat in de oudheid, maar 
tegenwoordig kun je overal de weg kwijtraken! 
De weg waarop je je bevindt, kan wel precies de 
verkeerde kant op gaan. De enige manier om zeker 
te weten dat je je doel zult bereiken, is een goede 
wegenkaart gebruiken, of Google maps of iemand 
de weg vragen. Niet alle wegen leiden naar God, 
zoals sommigen denken. Waarom niet? Omdat er 
een wegversperring is die de mens verhindert om 
bij God te komen: de wegversperring van de zonde. 
Maar God heeft gezorgd voor een wegenkaart – de 
Bijbel – en Hij heeft ons Iemand gegeven die de weg 
weet en ons de weg kan uitleggen: Jezus Christus. 
Jezus zei niet: ‘Ik ben één van de vele wegen 
naar God.’ Hij zei: ‘Ik ben de Weg.’ Dat was geen 
arrogantie. Het was de waarheid – want alleen 
Christus daalde neer uit de hemel om de prijs voor 
onze zonden te betalen. Volg Jezus en verdwaal 
nooit.

Gebed
God, U heeft zich aan mensen geopenbaard in de 
woorden en daden van Jezus, uw Zoon. Hem wil 
ik volgen op mijn weg naar U. Ik bid U: zie mij, 
mens die houvast zoekt en verlangt naar rust en 
zekerheid. Kom mij tegemoet in uw Woord en 
wees mij nabij met uw Geest. Dat vraag ik U door 
Jezus Christus, de Mensenzoon, die met U leeft in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Gal 6,10: Laten we dus, zolang we tijd hebben, 
goed zijn voor allen, maar vooral voor onze 
geloofsgenoten.

Overweging: Om het gebed van rabbi Meir
Een vrouw vroeg aan rabbi Meir of hij wilde bidden 
dat zij een zoon mocht krijgen. De rabbi stemde 
ermee in op een voorwaarde, dat zij hem vijftig 
roebel zou geven voor een arm gezin, waarvoor hij 
geld inzamelde. De vrouw had maar weinig geld 
en kon de rabbi maar tien roebel geven. Maar de 
rabbi hield vast aan de vijftig roebel die hij had 
gevraagd. Teleurgesteld antwoordde de vrouw: 
‘Dan blijft mij geen andere keuze over dan om mijn 
vertrouwen op God alleen te vestigen en te hopen 
dat Hij mij helpt.’ Toen rabbi Meir dat hoorde lachte 
hij en zei: ‘Dat is precies wat ik wilde bereiken. 
Omdat je bereid bent in plaats van op mijn gebeden 
op God zelf te vertrouwen, zal Hij je zeker helpen. 
En ik ben bereid om mijn gebed aan dat van jou toe 

Dagtekst
2 Kor 5,16: Daarom beoordelen wij voortaan 
niemand meer naar menselijke maatstaven.

Overweging: De onvruchtbare boom
Een reiziger zag een boer werken in zijn 
boomgaard. Hij was onder de indruk van de 
schoonheid van de bomen en de vruchten die 
ze droegen. Toen liep hij naar de boer toe en 
zei: ‘Ik wil u een compliment maken over uw 
boomgaard. Ik kan zien dat u er uw hele ziel en 
zaligheid in gelegd hebt. Maar toch is er een ding 
dat ik niet begrijp.’ Daarop wees de reiziger naar 
een oude, weerbarstige fruitboom, een boom die 
nauwelijks nog vruchten droeg. ‘Waarom laat u 
uw levenswerk ontsieren door die boom?’ Toen 
glimlachte de boer en zei: ‘Die boom heb ik niet 
voor de vruchten, maar voor de schaduw.’

Gebed
Goede God, laat mij mijn talenten benutten voor 
de voortgang van uw blijde boodschap. Geeft zo 
toekomst aan uw wereld, uw koninkrijk, deze dag 
en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
2 Tim 4, 5: Maar u, blijf nuchter bij dit alles, 
aanvaard het lijden, doe het werk van een 
evangelist, vervul trouw uw dienst.

Overweging: Wat leeft in onszelf
Denk nooit: de moed en kracht van de ander, 
die heb ik niet. Denk evenmin: die vrolijkheid 
en opgewektheid, zo ben ik niet. Denk niet: het 
geduld en de aandacht die ik bij jou voel, die heb ik 
niet. Denk ook niet: die bemoedigende woorden, 

gebeden voor iedere dag
Maandag 09 juli

Dinsdag 10 juli

Donderdag 12 juli

Zaterdag 14 juli

Woensdag 11 juli

Luister naar de Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  

Vrijdag 13 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!
We gaan verder met het bespreken van de Tien 
Geboden, die woorden zijn van God aan Zijn volk 
om de juiste weg te kunnen bewandelen. Het 
zijn liefdevolle woorden van een Vader. De Tien 
Geboden beginnen zo: “Ik ben Jahwe uw God, die 
u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 
20,2).

Gods gulheid
Waarom doet God deze uitspraak over zichzelf 
en over de bevrijding? Omdat men de Berg Sinaï 
bereikt na het oversteken van de Rode Zee. De God 
van Israël redt eerst en vraagt dan om vertrouwen. 
Ofwel: de Tien Geboden beginnnen met Gods 
gulheid. God vraagt nooit zonder eerst te geven. 
Eerst redt Hij, dan geeft Hij en vervolgens vraagt 
Hij. Zo is onze Vader, de goede God.
We begrijpen het belang van de eerste uitspraak: 
“Ik ben Jahweh uw God.” Er is een relatie, we horen 
bij elkaar. God is geen vreemde, Hij is jouw God. 
Dat onthult  het geheim van de christelijke manier 
van leven. Het is dezelfde houding als van Jezus die 
zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb 
ook Ik u liefgehad” (Joh. 15,9).

Handelen vanuit dankbaarheid
Christus wordt bemind door de Vader en vanuit 
die liefde houdt Hij van ons. Hij gaat niet uit van 
zichzelf, maar vanuit de Vader. Vaak falen wij in 
ons werk, omdat wij vanuit onszelf handelen en 
niet vanuit dankbaarheid. En wie vanuit zichzelf 
handelt, komt bij zichzelf terecht! Hij is niet in 
staat om vooruit te komen, maar komt bij zichzelf 
uit. Dat is precies het soort egoïstische gedrag 
waarvan men zegt: “Bij die persoon is het ikke, 
ikke, ikke.” Hij vertrekt vanuit zichzelf en komt bij 
zichzelf uit.
Het christelijk leven is bovenal een dankbaar 
antwoord op een gulle Vader. Christenen die 
enkel ‘verplichtingen’ navolgen, laten zien dat zij 
geen persoonlijke ervaring hebben met deze God 
die de ‘onze’ is. Ik moet dit, ik moet dat en dat...
slechts verplichtingen. Maar je mist iets! Wat 
is het fundament van deze verplichtingen? Het 
fundament is de liefde van God de Vader, die eerst 
geeft en dan vraagt.

Weg van verlossing
De wet voor de relatie stellen, helpt ons niet op 

onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen 
om christen te worden, als  de eisen, taken en inzet 
centraal staan en niet de verlossing? Christen 
zijn is een weg van verlossing! De Tien Geboden 
bevrijden je van je egoïsme en ze bevrijden je, 
omdat Gods liefde er is en je voort draagt.
De christelijke vorming is niet gebaseerd op 
wilskracht, maar op het aanvaarden van je 
verlossing en van Gods liefde. Eerst de verlossing: 
God redt zijn volk in de Rode Zee; dan zegt Hij in de 
Sinaï wat ze moeten doen. Maar dit volk weet dat 
Hij dingen doet, omdat het eerst gered is door een 
Vader die van Zijn volk houdt.

God bevrijdt ons
Dankbaarheid is een karakteristieke eigenschap 
van een hart dat bezocht is door de Heilige Geest. 
Om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn 
gaven in herinnering houden.
Wat een mooie dingen heeft God voor ieder van ons 
gedaan! Wat is onze hemelse Vader gul! Ik wil jullie 
nu een vraag stellen.  Wat heeft God voor moois 
voor jou gedaan? Dat is de vraag. Laat ieder van 
ons in zijn of haar hart antwoord geven. Wat heeft 
God voor moois voor mij gedaan? En dat is Gods 
verlossing. God doet heel veel mooie dingen en Hij 
bevrijdt ons.
Iemand kan echter het gevoel hebben dat hij Gods 
bevrijding nog niet heeft ervaren. Zoiets kan 
gebeuren. Het kan zijn dat je binnenin jezelf kijkt 
en daar alleen een gevoel van moeten voelt, een 
spiritualiteit van slaven en niet van kinderen. Wat 
moet je dan doen?

De roep om hulp
Je moet doen zoals het uitverkoren volk deed. 
Het boek Exodus zegt dit: “Maar de Israëlieten 
zuchtten nog steeds onder hun dwangarbeid en zij 
klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun 
gejammer door tot God, en God luisterde naar hun 
klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaak 
en Jakob indachtig. God zag goedgunstig neer op de 
Israëlieten en Hij was met hen begaan” (Ex. 2,23-
25). God is met mij begaan.
De bevrijdende handeling van God aan het begin 
van de Tien Geboden, is het antwoord op dit 
geweeklaag. Wij kunnen onszelf niet redden, maar 
uit ons kan wel een roep om hulp komen: “Heer, 
red mij, Heer wijs mij de weg, Heer omhels mij, 
Heer geef mij een beetje vreugde.” Dat is een roep 

geloofsverdieping
God vraagt nooit zonder eerst te geven
Tijdens de algemene audiëntie van 27 juni sprak paus Franciscus over het belang van stilstaan bij wat God voor ons persoonlijk heeft gedaan.

ED NOORT, PANC BEENTJES, BENOIT STANDAERT E.A.
Sleutelen aan het verbond

Wat betekent ‘verbond’ in de 
Bijbel? Hoe werd aan dit begrip 
telkens opnieuw gesleuteld, opdat 
het voor een nieuwe situatie een 
nieuwe sleutel bood? Op deze 
vragen biedt het eerste deel van 
het boek een antwoord. Hoe de 
hedendaagse problemen rond 
vrede, gerechtigheid en heelheid 
van de schepping kunnen belicht worden vanuit 
een hernieuwde verbondstheologie, leest u in het 
tweede deel.
Boxtel: Katholieke Bijbelstichting, 1989; 187 blz. Prijs: Srd 
10,=

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

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

die om hulp vraagt. Dat is wat wij moeten doen: 
vragen om bevrijd te worden van ons egoïsme, van 
onze zonden, van de ketenen van de slavernij.

Ketenen verbreken
Deze roep is belangrijk: het is een gebed, het is 
een bewustzijn van wat er nog vast zit en nog niet 
bevrijd is in ons. Er zijn heel veel dingen in onze 
ziel die nog niet bevrijd zijn. “Red mij, help mij, 
bevrijd mij.” Dat is een mooi gebed aan de Heer.
God luistert naar die kreet, want Hij kan en 
wil onze ketenen verbreken. God heeft ons niet 
geroepen tot het leven om onderdrukt te blijven, 
maar om in vrijheid en in dankbaarheid te leven.  
Om met vreugde te gehoorzamen aan Degene die 
ons zoveel gegeven heeft, oneindig veel meer dan 
wij ooit aan Hem zullen kunnen geven. Dat God 
altijd geprezen mag worden om alles wat Hij heeft 
gedaan, doet en zal doen in ons!

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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alles wat we hebben, alle talenten benutten. Niet 
alleen individueel, maar ook als gemeente. Dat 
is leven naar Gods maatstaven. Dat is leven in 
volheid.

Uit: Dag in Dag uit

Hoe verder  na de 
dood
De broers hebben natuurlijk precies het 
omgekeerde bereikt van wat ze wilden: het 
verwende broertje is weg, maar vanaf het 
moment dat hun vader ervan overtuigd is dat 
Jozef is gestorven, wordt het leven van Jacob 
nog meer beheerst door de liefde voor zijn 
lievelingszoon. Wanneer een kind overlijdt, 
hebben de ouders en de overige kinderen 
tegenstrijdige ‘belangen’. Voor vader en moeder 
staat de wereld stil: hoe moet je verder na de 
dood van je eigen vlees en bloed? De pijn die dat 
doet, dreigt al je energie op te slokken. Je kunt 
toch nooit meer lachen?! De broers en zussen, die 
hebben ook verdriet natuurlijk. Maar hun levens 
gaan dóór, en ze hebben des te meer behoefte aan 
de aandacht en liefde van hun ouders. God, sta 
de gezinnen bij die moeten leven met zo’n groot 
verlies!

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Let op je engel –en 
geloof hem

Engelen zijn boodschappers van God. Ze 
verkondigen de mensen Gods woord. Ze 
tonen hun Gods hulpvaardige en genezende 
nabijheid. Ze grijpen in hun leven in, beschermen 
hen tegen gevaren, behoeden hen op al hun 
wegen en spreken tot hen in dromen. Engelen 
zijn boodschappers van een andere diepere 
werkelijkheid. Ze zijn symbolen van ons 
verlangen naar veiligheid en geborgenheid, naar 
blijdschap en ongedwongenheid, naar vitaliteit en 
liefde. Ze verbinden hemel en aarde met elkaar. Ze 
openen voor ons de hemel en geven ons leven een 
hemelse glans.

Uit: Het kleine boek geluk

Laat Mijn Geest in je 
werken

Vraag je je wel eens af waarom je bent waar je 
bent, doet wat je aan het doen bent? Heb je ooit 
twijfels in je gedachten? Zoek diep in je hart 
en beantwoord deze vragen eerlijk. Als je het 
gevoel hebt dat je nog één van die ongelovige 
Thomassen bent, neem dan de tijd om stil te zijn, 
om verlichting vanbinnen te zoeken en ontdek 
waar je in het gehele onmetelijke plan past. Ik 
kan je verzekeren dat je niet bij toeval bent waar 
je bent., Het leven mag misschien erg hard voor 
je geweest zijn. Je moest misschien vele tests en 
beproevingen doorstaan. Je bent misschien zelfs 
door de hel gegaan. Je kunt er zeker van zijn dat 
daar allemaal een reden voor is: zodat het schuim 
weggebrand wordt en alleen het pure goud, het 
IK BEN binnenin, overblijft, zodat Ik in en door 
het IK BEN kan werken, om Mijn wonderen 
en heerlijkheden te laten gebeuren en zij voor 
iedereen zichtbaar worden.

Uit: Open innerlijke deuren

Vanuit ons hart

We hebben al eerder van Paulus gehoord dat 
wie in dienst van God wil leven, ook moet leven 
naar Zijn maatstaven.Daar moeten we dingen 
uit oude leven voor opgeven. We mogen onszelf 
als het ware offeren, zodat we een goede geur 
verspreiden die God behaagt. God wil geen 
uiterlijk offer, alleen maar om de schijn op te 
houden. Nee, Hij wil een offer vanuit ons hart, Hij 
wil ons helemaal: lichaam, ziel en geest. Hij wil 
een doordacht offer: dat onze gedachten op Hem 
gericht zijn. Als wij in het geloof leven en denken, 
dan weten we hoe we moeten leven. Leven met 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Ciborie
Een van een deksel voorziene 
vergulde of gouden beker of 
kelk, waarin de geconsacreerde 
hosties worden bewaard die 
tijdens de communie aan de 
gelovigen worden uitgereikt. 
Men noemt de ciborie ook wel 
pyxis.

Pateen
Pateen is een klein 
rond schaaltje van 
goud of van binnen 
verguld, waarop de 
grote hostie rust 
tijdens de Heilige 
Eucharistie.

Tabor
1 Berg in Palestina waarop de 
gedaanteverandering van Christus plaatsvond. 2 
Verhoging op het altaar waarop het kruisbeeld of 
de monstrans met de geconsacreerde hostie staat.

Thora-rollen
Perkamentrol waarop de vijf boeken van Mozes 
met de hand in het Hebreeuws zijn geschreven. 
Het perkament is gemaakt van de huid van 
een rein dier. De rollen bevinden zich in een 
nisvormige ruimte, de Ark genoemd, aan de 
oostkant van de synagoge.

Tiaar (Tiara)
De pauselijke hoofdbedekking van drie boven 
elkaar geplaatste kronen. Het is een symbool 
van de drievoudige pauselijke waardigheid van 
priester, koning en leraar of van de Strijdende, de 
Lijdende en de Zegenpralende Kerk. De huidige 
vorm ontstond in de veertiende eeuw. Sinds paus 
Paulus VI (1963-1978) is het dragen van de tiara 
in onbruik geraakt.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED
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Vaticaan dringt 
plasticverbruik terug

Kardinaal Peter Turkson vraagt het gebruik van 
kunststoffen op het grondgebied van Vaticaanstad 
zoveel mogelijk terug te dringen.

Het Vaticaan moet inzetten op het volledig 
terugdringen van het verbruik van plastic op 
het grondgebied van Vaticaanstad. Dat vraagt 
het Dicasterie voor de Bevordering van de 
Integrale Menselijke Ontwikkeling. Het initiatief 
werd bekendgemaakt door kardinaal Peter 
Turkson, prefect van het dicasterie. Hij kondigde 
het engagement voor een duurzame toekomst 
aan op de voorstelling van de internationale 
milieuconferentie van 6 tot 7 juli, met als thema: 
Red ons gemeenschappelijke huis en de toekomst 
van het leven op onze aarde.

Kardinaal Turkson: Op onze dienst gebruiken wij al 
langer geen kunststoffen meer. Vanuit die ervaring 
doen wij enkele suggesties aan het gouvernement 
van Vaticaanstad opdat deze goede praktijk tot het 
hele grondgebied wordt verruimd. Wij dringen er 
ook al langer op aan dat alle personeelsleden met 
de fiets naar het werk komen.

Bron: Domradio/KNA

Het hoogste gezag is dat van dienstbaarheid

wereldkerk

Op hun jaarlijks congres bespraken de 
woordvoerders de rol van digitale communicatie. 
Geert De Kerpel blikt terug op een leerrijke 
tweedaagse.
De woordvoerders van de verzamelde Europese 
Bisschoppenconferenties (CCEE) waren deze week 
in Rome voor hun jaarlijks congres. Thema was 
dit jaar (digitale) communicatie, en de vraag hoe 
we de christelijke boodschap het best kunnen 
verspreiden in de wereld van vandaag.
De Kerpel: ‘Het was een overvolle maar bijzonder 
leerrijke tweedaagse. Het was ook verrijkend 
om in de marge collega’s uit de andere landen te 
ontmoeten en te horen waar ze mee bezig zijn, en 
hoe ze dat aanpakken. Het is niet dat we tips & 
tricks hebben uitgewisseld, maar het was frappant 
hoe de meer dan 35 landen die vertegenwoordigd 
waren allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. 
De traditionele structuren (huwelijk, gezin, enz) 
zijn veel minder sterk aanwezig, en tegelijk heb 
je de overrompelende evolutie op het vlak van 
communicatie.’
De meeste aandacht ging naar digitale 
communicatie, en de mogelijkheid om ook jonge 
mensen te bereiken via internet en sociale 
netwerken. ‘Iemand van Google gaf een presentatie 
waaruit het grote potentieel van digitale media 
blijkt – nog groter dan we wellicht voor mogelijk 
achten.
Tegelijk beseffen we maar al te goed dat ze 
menselijke relaties in de echte wereld nooit kunnen 
vervangen. En dat technologie nooit een doel op 
zich mag zijn, maar dat de boodschap centraal 
moet staan.’

De smartphone als dragger
De digitale wereld opent natuurlijk bijzondere 
mogelijkheden. Zoals in de hele geschiedenis van 
het christendom moeten we die zo goed mogelijk 
inzetten, zegt De Kerpel. ‘Christenen hebben 
van bij hun ontstaan de middelen gebruikt die er 
waren om de boodschap te verkondigen. Eerst 
met brieven, later met bijvoorbeeld ook kerken. 
Die bieden niet alleen vieringen, maar ook 
boodschappers zoals architectuur, glasramen en 

kunst… Het digitale kan veel verenigen. Virtuele 
rondleidingen zijn maar één voorbeeld.’Niet papier 
maar de smartphone is de informatiedrager van de 
toekomst. Sneller, maar ook vluchtiger.
De Kerpel: ‘Een expert zei: als een internetpagina 
of boodschap niet binnen de 3 seconden op het 
scherm verschijnt – door een trage download of zo 
– is de helft van de lezers alweer weg. We leerden 
ook dat beeld en video almaar belangrijker zullen 
worden. Dat stelt als kerk, en in uitbreiding alle 
media, voor grote uitdagingen.’

Professionele persdienst
Het Vaticaan zelf is alvast mee met zijn tijd, konden 
de deelnemers aan het congres met eigen ogen 
vaststellen. De Kerpel: ‘We bezochten ook de 
persdienst van het Vaticaan. Professioneel! Daar 
werken mensen met visie, professionals die de 
polsslag van de digitale wereld voelen, maar die 
altijd communiceren in functie van de boodschap.
We kregen een overzicht van het sociale mediaplan 
tijdens de Jongerensynode in oktober. Daarbij 
worden verschillende digitale mogelijkheden 
verenigd. Ik ben enthousiast, ja, maar zonder 
ermee te dwepen. Het houdt ons wel een spiegel 
voor – ik draag dit dan ook mee naar onze eigen 
bisschoppenconferentie.’
De deelnemers aan de conferentie ontmoetten ook 
de paus en diens woordvoerder, Greg Burke.

Europese bisschoppenconferenties omarmen 
sociale media

Paus Franciscus heeft donderdag tijdens een 
plechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek 14 nieuwe 
kardinalen, afkomstig uit 11 landen, gecreëerd.
Paus Franciscus heeft de 14 nieuwe kardinalen 
tijdens een ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek 
opgeroepen om dienaar te zijn van hun gelovigen, 
in het bijzonder van de meest behoeftigen onder 
hen. De enige geloofwaardige autoriteit is die van 
dienstbaarheid. Wij mogen niet vergeten dat Jezus, 
voordat hij het hoofd boog op het kruis, knielde 
en de voeten heeft gewassen van zijn leerlingen. 
Niemand van ons moet zich beter achten dan 

anderen. Niemand moet op anderen neerkijken, 
behalve om hen te helpen om opnieuw op te staan. 
Het gezag van de Kerk groeit door dienst aan 
anderen, door hun waardigheid te verdedigen, door 
hen en hun wonden te zalven en door opnieuw 
hoop te geven. Om te delen in de glorie van de Heer 
moet een christen mee zijn kruis dragen. 
De paus overhandigde gisteren de rode 
kardinaalshoed aan 14 nieuwe kardinalen, 
afkomstig uit onder meer Pakistan, Japan, 
Madagaskar en Peru. Na de plechtigheid in de 
Sint-Pietersbasiliek en nadat de nieuwe kardinalen 
hem de eed van trouw en gehoorzaamheid hadden 
gezworen, bracht hij samen met hen nog een 
bezoek aan emeritus paus Benedictus XVI. De 
Portugese kardinaal António Dos Santos Marto, de 
bisschop van Leira-Fátima, vond na die ontmoeting 
dat de emeritus paus er fysiek zwak uit zag. Hij 
heeft beloofd om voor ons te bidden, voegde hij 
eraan toe.

Bron: I.Media/VIS/Kathpress.at

Vaticaan lanceert plan 
voor bescherming 
godsdienstvrijheid

Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin heeft 
een zevenpuntenplan voor de bescherming van de 
godsdienstvrijheid voorgesteld. De presentatie van 
het programma en het engagement van de Heilige 
Stoel voor de uitvoering ervan gebeurde op een 
internationaal symposium over de versterking 
van de grensoverschrijdende samenwerking ter 
bevordering van de vrede.

De zeven punten in een notendop:
• Allereerst moeten mensen overtuigd worden 
van het belang van de bescherming van de 
godsdienstvrijheid. Het overwinnen van 
die politieke en sociale onverschilligheid is 
essentieel om deze vorm van schendingen van de 
mensenrechten te beëindigen.
• Alle mensen moeten onafhankelijk van hun 
religie en etnische afkomst, het recht op vrijheid 
van godsdienst en vrijheid van geweten krijgen.
• Er moet een goede samenwerking tot stand 
worden gebracht tussen staat en godsdienst.
• Ten vierde, moeten alle religieuze leiders zich 
verzetten tegen het misbruik van religie voor 
de rechtvaardiging van de terreur of het doden 
van onschuldige burgers in naam van God en de 
belediging van religieuze gevoelens. 
• De bevordering en versterking van de 
interreligieuze dialoog.
• Het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs, en 
degelijk godsdienstonderwijs in het bijzonder, om 
radicalisering en religieus extremisme tegen te 
gaan.
• De stopzetting van de wapenhandel; wapens 
worden maar al te vaak gebruikt tegen religieuze 
minderheden.

Bron: kerknet.be/Kathpress.at
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Vaticanum I werd 150 jaar geleden aangekondigd

wereldkerk
Kerk in Nood zamelde vorig jaar 125 miljoen in

De pauselijke stichting Kerk in Nood (KiN) is er 
in het afgelopen jaar opnieuw in geslaagd een 
aanzienlijk bedrag uit giften binnen te krijgen. 
Dat blijkt uit het jaarverslag voor 2017 van de 
hulporganisatie.
Volgens dit jaarverslag bedroeg de totale som van 
giften, legaten en andere inkomsten 125 miljoen 
euro. Met de giften zijn 5357 projecten gesteund in 
149 landen, aldus de kerkelijke hulporganisatie.

Nederland
Van het totaalbedrag dat wereldwijd werd 
opgehaald, ontving de organisatie € 4,5 miljoen 
uit Nederland. In 2016 gaven de Nederlandse 
donateurs nog € 3,8 miljoen. Joris van Voorst tot 
Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland, 
spreekt over “een prachtige continuering van het 
voorafgaande jaar”. De directeur stelt dankbaar te 
zijn voor de betrokkenheid en het vertrouwen van 
Nederlandse weldoeners. In België en Luxemburg 
kon een totaalbedrag van omstreeks 3,5 miljoen 
euro worden ingezameld.

Missiegerelateerde uitgaven
Het grootste deel van het totaalbedrag van 125 
miljoen werd volgens KiN wereldwijd gebruikt 
om missie-gerelateerde uitgaven te financieren. 
Meer in detail blijkt uit het jaarverslag dat 1.212 
bouwprojecten door de hulporganisatie mede 
werden gefinancierd. Het gaat hierbij om kapellen, 
kerken, kathedralen en seminaries, onder andere 
ook in regio’s die door natuurrampen werden 
geteisterd. Een derde van de bouwprojecten waren 
kerken.

Daarnaast kon een op de tien priesters (in totaal 
40.383) worden geholpen met misintenties, vooral 
in Afrika (15.440) en in Azië (10.748) en kregen 

13.643 seminaristen, meer dan ooit tevoren, 
ondersteuning, bijvoorbeeld door de toekenning 
van een studiebeurs. Verder kregen 12.801 zusters 
bestaanshulp of ondersteuning voor een opleiding. 
Bovendien werden naast auto’s, motorfietsen en 
fietsen ook drie boten, vier vrachtwagens en drie 
bussen gefinancierd.

Projecten Midden-Oosten
Volgens KiN lag de nadruk ook in het afgelopen 
jaar op het Midden-Oosten, de regio waarvoor 
na Afrika de meeste ondersteuningsinitiatieven 
worden genomen. Tussen 2011, het jaar van de 
“Arabische Lente“ en eind 2017 werd 75 miljoen 
euro besteed in de crisisgebieden in het Midden-
Oosten. Dankzij die hulp konden duizenden 

christenen naar hun geboortesteden en -dorpen 
terugkeren. Een bijzonder groot project in dit 
verband is nog steeds de heropbouw van de 
christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve in Irak, 
die door Islamitische Staat waren verwoest.

“Onze opdracht bestaat erin om de Kerk vooral 
te ondersteunen op plaatsen waar ze niet over 
de nodige materiële middelen beschikt om haar 
pastorale taken uit te voeren of waar christenen 
met onderdrukking, vervolging en geweld worden 
geconfronteerd“, benadrukt Thomas Heine-
Geldern, uitvoerend president van de pauselijke 
stichting. 

(KN/KiN)

Op 29 juni, was het 150 jaar geleden dat paus Pius 
IX (1846-1878) een van de kortste, maar ook meest 
bijgewoonde concilies uit de geschiedenis, heeft 
aangekondigd. Het Eerste Vaticaanse Concilie 
opende op 8 december 1868 en moest op 20 
september 1870, vroeger dan voorzien omwille 
van de inname van Rome door de Italianen, worden 
afgesloten. Door de politieke onrust moest het 

concilie na de  opening met acht maanden worden 
uitgesteld. De patriarchen van de oosterse Kerken 
waren uitgenodigd, maar kwamen niet. Vaticanum 
I is bekend geworden omdat het dogma van de 
onfeilbaarheid van de paus er werd afgekondigd.
Paus Pius IX riep de toenmalige concilievaders 
naar aanleiding van de 1.800ste verjaardag van het 
martelaarschap van de apostelen Petrus en Paulus 

samen, opdat de katholieke Kerk krachtig stelling 
zou nemen tegen de zogenaamde wantoestanden 
van die tijd. Voor het eerst werden zittingen van 
een concilie in steno genoteerd. Historisch heeft 
men van dit concilie echter vooral onthouden 
dat de 774 kardinalen en bisschoppen er in 1870 
het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid 
als hoogste juridische instantie (primaat van 
jurisdictie) en het hoogste leergezag hebben 
afgekondigd. Zo kwam ook een einde aan een 
interne machtsstrijd over het primaatschap van 
de paus. Samengevat houdt de onfeilbaarheid in 
dat wanneer de paus tegenover de gehele Kerk in 
kwesties van geloof en moraal zijn officiële gezag 
laat gelden, de Heilige Geest hem voor dwalingen 
behoedt. De pauselijke onfeilbaarheid geldt alleen 
op het gebied van geloof en moraal: de paus is 
niet onfeilbaar in wetenschappelijke, historische, 
economische, politieke en andere kwesties.

Van de aanwezigen spraken er zich aanvankelijk 
nog 88 tegen de pauselijke onfeilbaarheid uit. 
57 vroegen tevergeefs dat die nog nader zou 
gespecifieerd worden. Uiteindelijk werd de 
onfeilbaarheid quasi unaniem goedgekeurd. De 
beslissing versterkte de rol van de paus en zorgde 
ervoor dat Rome onbetwistbaar het centrum werd 
van de katholieke Kerk. Een dag later, op 19 juli 
1870, begon de Frans-Duitse oorlog.

Bron: KNA/Kathpress.at
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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
za	14	 19.00u:	Eucharistieviering
zo 15 10.00u: Hoogmis
za 21 17.00u: Huwelijksinzegening Egbert en Lenny 
Bijlhout - Tjin Tjoen Lim
	 19.00u:	Eucharistieviering
Mededelingen
•	Elke	dinsdag	om	10.30u	Noveengebed	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand	in	de	Mariakapel	van
de Kathedraal.
•	De	plebaan,	Pater	Esteban	Kross,	zal	uitlandig	zijn	van	08	
– 21 juli a.s.
•	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	07	 17.30u:	H.	Mis
wo	11	 17.30u:	Marialof	
za	14	 17.30u:	H.	Mis

za	07	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	14e	zondag	door	het	
jaar - met kindernevendienst
zo	08	 08.00u:	H.	Mis	14e	zondag	door	het	jaar	-	met	
kindernevendienst
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma	09	 18.00u:	H.	Mis
wo	11	 18.00u:	H.	Mis	Heilige	Benedictus
vr	13	 18.00u:	H.	Mis
za	14	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	15e	zondag	door	het	
jaar
zo	15	 08.00u:	H.	Mis	15e	zondag	door	het	jaar
Mededelingen op Noord
•	Uw	geldelijke	giften	ter	ondersteuning	van	de	
deelnemers aan de WJD in Panama januari 2019 blijven 
welkom.	Aanbevolen	worden	ook	de	acties	rond	
‘fundraising’ op zaterdag en zondag.
•	Vormsel	volwassenen	op	vrijdag	20	juli	om	18.00	uur	
door	emeritus-bisschop	Mgr.	W.	de	Bekker

zo 08 08.00u: Woord - Comm. Dienst 14e zondag door 
het jaar - met kindernevendienst
zo 15 08.00u: Woord - Comm. Dienst 15e zondag door 
het jaar

zo 08 09.00u: Woord - Comm. dienst 14e zondag door 
het jaar met kindernevendienst
zo	15	 09.00u:	H.	Mis	15e	zondag	door	het	jaar

zo 08 10.00u: Woco 
 11.45u: Engelse mis
zo	15	 10.00u:	H.	Mis	|	11.45u:	Engelse	mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw.	M.	Kassels.	
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke	1e	zaterdag	van	de	maand	Maria	Devotie	om	11.00u.

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za 07 17.00u: H. Vormsel
zo	08	 08.00u:	H.	Mis
	 09.30u:	Kinderdoopviering
wo 11 19.00u: Rouwdienst
za	14	 19.00u:	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	07	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Albertine
zo	08	 08.00u:	Woco	(Eerw.	Diaken	Guillaume	Woei	A	Jin)
19.00u:	Eucharistieviering	(pater	Fransiskus)
wo	11	 18.30u:	Rozenkransgebed		
	 19.00u:	Woco	(Eerw.	Diaken	Guillaume	Woei	A	Jin)	
Mededelingen
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van de KCV.
Kindergebedsgroep:	zaterdag	van	16.30u-18.30u	o.l.v.	mw	
Maya	Sleur,	mobiel:	850-0790
Locatie:	Paschalisschool
•	Elke	donderdag	om	17.00u,	samenkomst	padvinderij	
(verkenners	en	de	kleintjes	welpen)	in	de	zaal	o.l.v.	de	hr.	
Pooters mobiel: 8649718
•	Elke	zaterdagmiddag	om	16.30	uur,	samenkomst	
padvinderij	(de	gidsen	en	kleintjes	kabouters)	in	de	zaal	
o.l.v.	mw.	Bijlhout	mobiel:	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	08	 08.00u:	Eucharistieviering
 10.00u: Doopdienst
ma 09 17.00u: Spreekuur
	 18.00u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
do 12 17.00u: Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed	|	18.30u:	H.	Mis

zo	08	 07.30u:	Rozenkransgebed	|	08.00u:	
Eucharistieviering
di	10	 18.30u:	Requiemdienst
wo 11 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	zondag	H.	Mis	om	08.00uur,m.u.v.	de	4e	zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

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

Triduum ivm patroonsfeest
do	12	 19.00u:	Eucharistieviering
vr	13	 19.00u:	Eucharistieviering
za 14 19.00u: Woco
zo	15	 10.00u:	Eucharistieviering	Hoogfeest	Allerheiligste	
Verlosser;	titelfeest	Redemptoristen
Na	elke	dienst:	bazaar	met	verkoop	van	hapjes,	drankjes	en	
diverse	artikelen.	U	bent	allen	van	harte	uitgenodigd!

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

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

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

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 

Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
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Elke	2e	en	4e	zondag	van	de	maand:	eucharistieviering/
woco	om	08:30u

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

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

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

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

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

Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 07 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht.
zo	08	 08.00u:	H.	Mis.	

zo 08 09.00u: Woco
di 10 19.00u: Rozenkransgebed
wo	12	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	07	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Woco
zo	08	 08.00u:	Rozenkransgebed	|	08.30u:	Woco
ma 09 Geen dienst
di 10 Geen dienst
16.00u:	Seniorensoos	|	16.30u:	Parochiecatechese
wo 11 Geen dienst
do	12	 18.30u:	Gebedsgroep
vr	13	 Geen	dienst	|	16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen
De	pastoor	is	afwezig	tot	en	met	13	juli.	De	
weekenddiensten zullen woord- en communiediensten zijn 
olv parochianen.

zo	08	 09.30u:	Rozenkransgebed	|	10.00u:	Woco

zo	08	 08.00u:	Rozenkransgebed	|	08.30u:	Woco
ma 09 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo	11	 16.30u:	Parochiecatechese	Jaar	II

zo 08 09.00u: Woco

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

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	07	 19.00u:	Eucharistiviering
di	10	 18.30u:	Gebedsdienst
wo	11	 16.30u:	PK-H.	Vormsel	(leidster)
do	12	 16.30u:	PK-H.	Vormsel	(pater)
17.30u:	Spreekuur	(pater)
18.30u:	Eucharistieviering
19.15u: Vergadering kerkbestuur
vr	13	 17.30u:	Volwassenencatechese	(leidster)
za	14	 18.00u:	Eucharistieviering	H.	Vormsel

Vóór	iedere	zondagdienst	(welke	dienst	dan	ook)	is	er	van	
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. 

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

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

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

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

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

De Amerikaanse bisschop Thomas Tobin is actief 
op Facebook en Twitter om 2 goede redenen: 
toegankelijk zijn en je stem laten horen.

Bisschop Thomas Tobin van Providence in de 
Verenigde Staten ontdekte Twitter nog maar 
recent. Eerst vond hij het maar een oppervlakkig 
medium en wilde er zijn tijd niet insteken. Maar 
sinds hij er in februari dan toch voor zwichtte, 
zond hij al 400 tweets uit.

Tobin was al actief op Facebook en had een column 
in het bisdomblad, maar hij dacht: De president 
doet het, de paus doet het en, tja, het heeft impact. 
Zo zegt hij aan Crux: De grootste verdienste van 
Twitter is dat het heel direct is en het netwerk 
is enorm. Ik veronderstel dat het ook dat is wat 
president Trump er zo nuttig aan vindt. 

De bisschop ziet het platform als een kans om 
zijn taak als bisschop in de onderrichting, uit te 
breiden. Dat doet hij door te reflecteren op de 
Bijbel, commentaar aan te bieden bij de liturgische 
tijden, het leven van een of andere heilige te 
belichten of verder te bouwen op iets van wat paus 
Franciscus zegt.
Daarenboven, zo vertrouwt de bisschop 'Crux' toe, 
heeft Twitter mijn bisschopsambt vermenselijkt. 
Het is een manier om als kerk relevant te zijn in 
deze tijd. 

De meeste mensen kennen bisschoppen niet 
persoonlijk, maar als ik iets tweet over mijn hond, 
het weer, mijn familie of het American football, 
zien mensen de bisschop als een echte persoon met 
een leven ook buiten de kerk.”

Intussen zijn heel wat priesters en bisschoppen 
actief op sociale netwerken, maar vaak worden 
hun profielen toch beheerd door medewerkers. 
Of ze houden zich strikt aan kerkelijke thema’s. 
Bisschop Tobin zit niet verlegen om een grapje 
of maatschappijkritiek. Waar hij nu eens 
uitdrukkelijk om feedback vraagt, mijdt hij 
onderwerpen die volgens hem dan weer te gevoelig 
liggen.

Een van zijn recente tweets is: “A simple, sincere 
hope and prayer: Let’s make America - honest, 

Twitterbisschop Tobin: ‘Sociale media maken me menselijker’

humble, compassionate and civil - again.”

Bron: kerknet.be

GEBED 

ik heb vandaag geloof nodig  dat bergen kan 
verzetten, want er zijn omstandigheden in 
mijn leven die als een berg zijn  en waar ik 

niet tegenop kan. Maar ik geloof in U  en in uw 
krachtdie mij te hulp komt.  Mijn geloof is zo 

grootals een mosterd zaadje.  Neem mijn geloof 
en maak het  tot een boom van geloof, zodat ik 
tegen de bergen  in mijn leven kan spreken en 

zij zich zullen verplaatsen.  Ik dank U, Heer, dat 
bij U niets onmogelijk is. 

Amen.
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