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5e Missiecongres van de Americas
ook de katholieken van de VSA,
Canada, en ons Caribisch Gebied
erbij te betrekken en vond in
1999 het eerste Missiecongress
van de Americas plaats met
als thema: “De Americas in
Christus: zout van de aarde”. Om
de vijf jaar werd er een volgend
Missiecongres gehouden om de
groei en het enthousiasme gaande
te houden. Zo werd dan van 1114 juli in de stad Santa Cruz in
Bolivia het vijfde Missiecongres
van de Americas gehouden met
als thema: “De Americas in missie:
het evangelie is vreugde.”

Een eigen beleid
De afgelopen week, van 1114 juli, werd in Bolivia het 5e
Missiecongres van de Americas
gehouden. Sinds het Tweede
Vaticaans Concilie (1963-1965)
zijn de Latijnsamerikaanse
bisschoppen een krachtig beleid
gaan ontwikkelen. Elke tien jaren
komen ze samen in een steeds
breed voorbereide vergaderweek,
CELAM genaamd, waar zij
hun visie bespreken over wat
belangrijk is voor het kerkelijk
leven. Ze hebben belangrijke
keuzen gemaakt over hoe wij
Christus verkondigen, over wat
voor een soort kerkgemeenschap
wij zouden moeten zijn en hoe
wij de actieve beleving van het
geloof overdragen aan onze jeugd
die omringd wordt door zoveel
moeilijke zaken. De bisschoppen
denken ook steeds weer na over
hoe wij als Kerk kunnen omgaan
met de grote vraagstukken die
onze mensen bezig houden zoals
armoede en onrecht, immigratie,
achterstelling van Inheemsen,
milieuvervuiling en vernietiging
van het Amazone-regenwoud.
Ze zoeken naar een beleid om
Christus’ waarden en Blijde
Boodschap nog beter concreet
te doen doorwerken in de
samenlevingen van de Americas.

Missionaire leerlingen
Er zijn in de Americas vele
moeilijke uitdagingen maar er
is ook nog steeds veel geloof en
goedheid. De bisschoppen zetten
daarom samen een beleid uit om in de catechese
de jongeren en volwassenen te vormen tot actieve
gelovigen, die hun geloofservaring in Christus
weten uit te dragen naar anderen om zich heen.
De bisschoppen streven ontwikkelingen na in
de beleving van de liturgie, die ervoor moeten
zorgen dat katholieken zich werkelijk geraakt en
gevoed voelen door de liturgische vieringen in
hun parochies en waarbij liturgie en catechese
gezamenlijk de mensen uitdagen tot groei in het
geloof. De Latijnsamerikaanse bisschoppen vatten
die visie samen in de term “missionaire leerlingen
van Christus” zijn. Met die term roepen zijn alle
gelovigen op om zich laat raken door de zorgen
en de hoop van de medemensen in nood, door de
vraagstukken van hun samenleving en zich als
Christus’ actieve leerlingen in te zetten voor zowel
het verspreiden van het geloof als voor een betere,

Evangelische vreugde
Er is gewerkt aan een bijzonder
inspirerende tekst waarin we
de krachtige visie van Paus
Franciscus overal terugvinden.
Ook horen we zijn encycliek
“Evangelii Gaudium”/”De vreugde
van het Evangelie” natuurlijk
ook terug in het thema van het
congres. De tekst denkt na over de
vreugde die in het hart van God
altijd blijft leven, en van waaruit
God onvermoeibaar de krachten
van het duister terugdringt en
verlossing brengt. De tekst kijkt
heel realistisch naar de grote
problematieken van deze tijd,
maar vanuit de vreugde van
de zekerheid van Gods actieve
liefde en betrokkenheid bij Zijn
Schepping.

rechtvaardigere en humane samenleving.

Regionale missiecongressen
De Kerk in Mexico, die erg groot, creatief en
actief is, en rond de 100 miljoen katholieken telt,
begon eind zestiger jaren in de lijn van de visie
en het beleid van de grote Latijnsamerikaanse
bisschoppenconferenties nationale
Missiecongressen te organiseren. Het doel hiervan
was om de katholieke bevolking van Mexico te
mobiliseren en te vormen in zo’n actief, missionair
bewustzijn. Tegen 1977 had de Mexicaanse Kerk
reeds zes van deze nationale Missiecongressen
gehouden en werd besloten om dit initiatief uit
te breiden naar geheel de Latijnsamerikaanse
Kerk toe. Zo werden er in 1977, 1983, 1987,
1991 en 1995 vijf grote Latijnsamerikaanse
Missiecongressen gehouden. Toen besloot men

AEC missiecongres
Pater Kross, die sinds vorig
jaar augustus de regionaal
coördinator van de Pauselijke Missiewerken
(PMW) in onze Caribische Regio is, woont dit
Congres bij, samen met de Jamaicaanse priester
Kingsley Asphall. Als PMS Regionale Coördinator
is pater Kross in nauwe samenwerking met
Aartsbisschop Jason Gordon van Port of Spain,
Trinidad, en diens organiserende werkgroep,
reeds bezig met voorbereidingen om de rijkdom
en inspiratie van dit vijfde Missiecongres van
Bolivia te brengen naar een eerste Caribische
Missiecongres dat we van 19-22 september volgend
jaar zullen houden op Trinidad. Dan zullen we met
delegaties van alle Caribische (AEC) bisdommen,
ons vier dagen bezighouden met de thema’s en
visie van het Congress van Bolivia, om ook in onze
regio deze krachtige impuls tot groei en geloof te
laten doorwerken. We zullen daar de komende tijd
steeds meer van horen.
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van de
Kanselarij
Heengaan M. Pitti
Op vrijdag 13 juli werden wij heel ongaangenaam
verrast met het bericht van het plotselinge
overlijden van de hr Mr. Miguel Pitti. De heer Pitti
is vele jaren aan het bisdom verbonden geweest,
eerst als lid van de Raad voor Economische
Aangelegenheden (REA) en daarna ook als
kanselier voor het Bisdom. Op velerlei wijze heeft
hij in die hoedanigheden de leiding van het bisdom
zeer effectief ondersteund, vooral als het ging om
juridische aangelegenheden. Wij bidden voor zijn
zielerust bij God, onze hemelse Vader.

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

Bezoek de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

Opgericht 01 januari 1956
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Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

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

en op Youtube:
Centraal Media Informatie RK
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Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
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geloof & leven

‘Who do you love: God or
the pleasures of this world?’
In het hoofdartikel van Omhoog editie 27 – 8 juli
2018, ‘Youth transforming the Caribbean family’,
werd melding gemaakt van een Surinaamse
delegatie onder leiding van Gerda Misidjang die
deelneemt aan de zesde AEC Youth Assembly,
van 10-23 juli in Fort-de-France, Martinique. De
Surinaamse jongeren zijn Richardo Smith, Shone
Mendis, Jerry Joseph en Jenella Berrenstein.
Hieronder een verslag van de delegatieleider.
Gastfamilie
Heel enthousiast kwamen we aan in Fort-deFrance, Martinique op 10 juli waar de Surinaamse
delegatie werd gescheiden van die van Frans
Guyana met wie we samen hebben gereisd.
Bisschop Lafont van Cayenne had ons reeds
daarop voorbereid. De Surinaamse delegatie is te
gast bij de parochie in St.-Pierre in het noordelijk
deel van het land maar we verblijven in Le Carbet
in gastfamilies. Richardo Smith, Shone Mendis
en Jerry Joseph in een familie terwijl Jenella
Berenstein en Gerda Misidjang in een andere
familie zijn ondergebracht. Ondanks we wisten
dat we in gastfamilies zouden verblijven was
de hoop stilzwijgend dat we bij elkaar konden
blijven. Richardo aanvaardde automatisch de
verantwoordelijkheid voor zijn jongere broers in
de familie. Terwijl ik me ontfermde over Jenella.

Toffe wandeling
Op 11 juli was de eerste officiële bijeenkomst
met alle andere AEC jongeren bij Savane des
Pétrifications in St.-Anne in het zuidelijk deel van
Martinique. ‘Wees voorbereid, patta aantrekken
en pet want we gaan lopen.’ Wel wel wel, we
hebben het aan de lijve ondervonden. Het was een
toffe wandeling met veel uitdagingen. Het begon
gemakkelijk maar heel gauw ontdekten we de
verschillende uitdagingen: heuvel op, heuvel af.
Hiervoor heb je wat sterke benen en kuitspieren
nodig, maar vooral de techniek van lopen is
belangrijk bij het klimmen als ook bij het dalen om
niet uit te glijden of te vallen. Struikelen onderweg
is ons vele malen overkomen maar vastberaden om
het eind te halen hebben we doorgezet.
Ondanks dat het doel van de wandeling niet
duidelijk was, hebben we onze eigen geestelijke
reflectie gedaan. De reis begon langs een mooie
wijde gemakkelijke weg. Het leven is soms ook

gemakkelijk en mooi alles gaat naar wens, maar
plotseling werd de weg smaller en moeilijker vol
rotsen, stenen en begroeid met gras. Desondanks
was onze focus niet op de obstakels maar op
de natuur, het mooie landschap en de koeien en
paarden in het weiland en vooral de frisse koude
bries. Vanwege het feit dat we ons niet gericht
hebben op de ongemakken werd de wandeling erg
aangenaam en wat gemakkelijker.
Beach St.-Anne
‘Ik ben moe,’ klonk het meerdere malen. ‘Kom
op! Volhouden,’ was de aanmoediging, ‘het is zo
voorbij. Laten we ons focussen op het einddoel
namelijk de eindstreep halen.’ De deugden
geduld en volharding kwamen dus ook aan de

orde. Temidden van de tegenslagen en irritatie,
volhouden en doorgaan. Ook in tijden van
tegenslagen in het leven moeten we blijven geloven
en vertrouwen op Gods voorzienigheid. De moed
niet opgeven. ‘We have to run the race till the
end,’ zegt St.-Paulus. Dat hebben we ook gedaan.
Ondanks we zijn afgedwaald van de weg hebben
we uiteindelijk de wandeling volbracht.
Mi weri! Moe arriveerden we bij een beach in
St.-Anne maar helaas konden we alleen genieten
van de zee zonder een duikje te nemen. Als we het
wisten haden we beachkleding meegenomen. Wat
erg. het zou ons zeker goed hebben gedaan na zo’n
lange reis in de zon.

Vervolg op pagina C4
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Vervolg van pagina C3:
Eucharistieviering: ‘Who do you love?’

... with Jesus
Door Luve

In de middag uren gingen we weer richting Noord
naar de gastparochie in St.-Pierre. Aldaar was de
Eucharistieviering in de chapel van Chemien Neef
Community. Aartsbisschop Kenneth Richards
van het bisdom van Kingston was de celebrant.
De boodschap was een duidelijke oproep voor
reflectie: ‘Who do you love: God or the pleasures of
this world.’ Hij bad voor bekering en de genade van
de heilige geest, voor een nieuwe zalving om van
God te houden bovenal en Hem de eerste plaats te
geven in ons leven.

Samenspel
Niemand redt het in z’n eentje; we zijn sociale
wezens; we hebben anderen nodig. Zo zijn we
geschapen, als man en vrouw die elkaar aanvullen.
De natuur zit vol van voorbeelden: bloemen hebben
bijen nodig om vrucht te dragen, kinderen hebben
leiding nodig om zich te ontwikkelen, leerling
heeft leerkracht nodig. Als leerling en leerkracht
zich niet beiden inzetten zal het resultaat pover
zijn. Een leerkracht kan zich voor 100% inzetten,
zonder het aandeel van de leerling worden de
prestaties ondermaats. Een leerling die zich inzet
maar niet die begeleiding krijgt zal niet presteren
waartoe hij/ zij in staat is. Man en vrouw hebben
elkaar nodig om leven voort te brengen. Alles
hangt af van teamwork.
Stel: je hebt samen een plan om iets te doen. Het
succes hangt af van de inzet van beide partners,
elk met hun eigen bijdrage. Als elk nu op zijn eigen
manier werkt, er geen afstemming is, ieder denkt
dat zijn/ haar aanpak de beste is, dan weet u nu al
wat de uitkomst zal zijn. Als de een oost gaat en
de ander west ontmoeten ze elkaar niet. Wanneer
ze samen afspreken welke route te volgen, wat het
aandeel van ieder zal zijn, dan komen ze uit waar
ze van plan waren; doel bereikt, succes.
Jezus wijst de weg
Jezus leert ons dat we de Vader eren als we vrucht
voortbrengen, en wel vruchten die blijvend zijn.
In je eentje breng je geen vrucht voort. We zullen
moeten groeien en leiding krijgen van de Geest
om te zien waar we naartoe gaan. We zullen een

relatie moeten hebben met Jezus die is De Weg. In
deze relatie is Hij degene die de weg wijst, die weet
waar we naartoe gaan. Ons aandeel is volgen.
De Heer wil ons geluk en ook wij willen niets liever
dan gelukkig zijn. Toch kan Jezus ons gelukkig
maken als we ook volgen waar Hij aangeeft, doen
of laten wat Hij zegt. Dan komen we aan waar we
moeten zijn. Als ieder zijn eigen weg volgt, een
andere agenda heeft die niet dezelfde is als wat
Jezus aangeeft, blijft ook voor ons succes, geluk,
nog net buiten bereik. Hoe we ons ook inzetten.
Maar wanneer we getrouw volgen en doen wat Hij
van ons vraagt, in de overtuiging dat Hij het beste
wil voor ons, dan komen waar we zijn willen.
Luister ik naar Zijn stem?
Een ding weet ik wel: Jezus spreekt tot ons, ook nu,
elke dag. Het is vaak zo druk om ons heen en ook
in ons, dat we moeite hebben die stem te horen, te
herkennen en te verstaan wat Hij zegt. We moeten
de stilte opzoeken om te luisteren. Dan is er de
keuze: wat doe ik met datgene dat ik hoor. Het kan
gebeuren dat we geen gehoor willen geven aan
wat die stem ons zegt en we verwerpen het, of
we maken onszelf wijs dat we niet goed gehoord
hebben, dat dit niet de stem van de Heer was.
Wanneer we echter geloven dat God het geluk van
ons wil, dat Hij weet wat het beste voor ons is dan
doen we vertrouwvol wat Hij ons ingeeft.
Hij heeft onze bijdrage nodig om ons geluk te
bewerkstelligen.
Team up with Jesus. Luister, gehoorzaam en doe.
Succes verzekerd.

Uiteindeljk waren we tegen 22:15 uur, erg
vermoeid thuis, afgemat na een lange dag vanaf
7:00 ‘s morgens. Liggend op bed weerklonken de
woorden van aartsbisschop Richards: ‘Do you
really love the Lord or the pleasures of this world.
Even the disciples struggled in their call to follow
Jesus but left everything behind. Are you willing to
do that and place Jesus first?’
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vijftiende zondag door het jaar
Eerste lezing: Uit de profeet Amos 7,12-15
In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tot
Amos: ‘Ziener, u moet maken dat u wegkomt!
Verdwijn naar Juda, en verdien daar uw brood
maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer
profeteren, want dit heiligdom is van de koning,
en dit gebouw van het rijk’. Amos gaf Amasja
ten antwoord: ‘Ik ben geen profeet of lid van een
profetengilde; ik ben veehoeder en vijgenkweker.
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten
weggehaald, en het is de Heer, die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël’
Antwoordpsalm: Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14

Tweede lezing: Efeziërs 1,3-14 (of: 1,3-10)
Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van
onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen
in Christus heeft gezegend met elke geestelijke
zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de

grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos
te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons
voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus
Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot
lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee
heeft Hij ons begiftigd in de geliefde, in wie wij de
verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis
der zonden dankzij de rijkdom van zijn genade. Die
heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van
wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim
raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in
Christus had genomen ter verwezenlijking van de
volheid der tijden: het heelal in Christus onder één
hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en
alle wezens op aarde, in Hem. (In Christus hebben
wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd
door de beschikking van Hem die alles tot stand
brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij
verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die reeds
tevoren onze hoop op de Christus hadden gebouwd.
In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der
waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoort,

in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld
met de heilige Geest der belofte die het onderpand is
van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.)
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Marcus 6, 7-13
In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon
hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun
macht over de onreine geesten en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan
alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen
kopergeld in hun gordel. ‘Wel moogt ge sandalen
dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan’. Hij
zei verder: ‘Als ge ergens een huis binnengaat, blijft
daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar
men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat
daar dan weg en schudt het stof van uw voeten
als een getuigenis tegen hen’. Zij vertrokken om te
prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven
veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en
genazen hen.

Gedachten bij de schriftlezingen

Alle hoofdrolspelers zijn er: de
priester Amasja (namens de
koning), de profeet (namens
de Heer) en de Heer zelf. De
priester ‘verdient’ zijn brood
bij de koning. En: wiens brood
men eet, diens woord men
spreekt. Amos daarentegen is
geen beroepsprofeet; hij is door
de Heer tot profeet gemaakt. Hij
hoeft niemand naar de mond
te praten. De belangen van de
priester vallen samen met die van
het hof – er is geen scheiding van
kerk en staat. Maar de profeet
spreekt namens God (pro =
namens; femi (denk aan afasie)
= spreken) en brengt andere waarden in. Hij is een
luis in de pels van maatschappij en/of kerk, zoals in
onze tijd bisschop Oscar Romero (†1980), Martin
Luther King (†1968), Mahatma Gandhi (†1948)
of destijds Johannes de Doper en Jezus, die de
tempel schoonveegde. Profetische mensen maken
zich niet geliefd, omdat ze niemand naar de mond
spreken: de politiek niet, het bedrijfsleven niet, de
kerk niet. Daarom moet ook Amos weg: van hem
heb je meer last dan gemak. De aandacht voor deze
verschillende posities (zie Deuteronomium 17-18)
onderstreept dat staatsbelang en godsdienstig,
religieus gemotiveerd belang elkaar in de weg
kunnen gaan zitten. Denk aan het beginsel cuius
regio illius et religio en de staatstolerantie ten
opzichte van andersdenkenden, maar ook aan
de huidige discussies rondom de wetgeving ten
aanzien van ‘voltooid leven’.

Uitgezonden
Na de ‘roeping’ (Marcus 1,16-20) en de ‘aanstelling’
als college van ‘twaalf’ (3,13-19) vertelt Marcus
van de ‘zending’ van deze twaalf. Ze worden niet
geroepen en aangesteld om bij afwezigheid van
Jezus op de tent te passen, maar ‘uitgezonden’.
Het zijn apostelen (van het Griekse werkwoord
apostellein = zenden). Paus Franciscus schrijft
erover in hoofdstuk 1 ‘De missionaire verandering
van de kerk’ van zijn apostolische exhortatie
Evangelii Gaudium: het maakt een verschil van 180
graden of de kerk zegt: ‘Komt allen tot Mij’, of dat
de kerk ‘uit de eigen gemakzucht naar buiten treedt

en de moed heeft naar alle randgebieden te gaan
die behoefte hebben aan het licht van het evangelie’
(Evangelii Gaudium, nr. 20). Jezus spreekt in termen
van ‘uitgaan’ over zijn eigen optreden: ‘Laten we
ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in
de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan
brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan’
(uitgegaan; 1,38). En zo zendt Hij ook de twaalf: ‘Hij
stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten
Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden
om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen
de macht om demonen uit te drijven’ (3,14-15).
Duidelijker kan de missionaire zending van de
kerk niet beschreven worden. Je kunt je afvragen
wat we precies belijden met: ‘Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke en apostolische kerk’. Is dat een
verwijzing naar het historische feit dat onze kerk
rust op de twaalf pilaren van de apostelen – dat het
met hen is begonnen en dat we die band moeten
koesteren? Of zegt ‘apostolisch’ dat onze kerk een
zendingskerk is. Dat wij ons niet in onszelf kunnen
opsluiten, maar dat een apostolische kerk erop uit
moet om bij mensen het evangelie (goed nieuws) te
brengen en zo hun leven, hun lot te verlichten. Wij
zouden, schrijft paus Franciscus, ‘in alle streken van
de aarde in een permanente toestand van missie
(moeten) verkeren!’ (Evangelii Gaudium, nr. 25)

Een andere levensstijl
Twee aan twee worden de leerlingen uitgezonden,
zoals Jezus de eersten ook twee aan twee riep (1,1620). Misschien speelt hierin oud recht mee: dat

er twee getuigen nodig zijn als
bewijs (zie Deuteronomium 17,6;
19,15; Numeri 35,30). Maar meer
nog lijkt hiermee het broederlijke,
het ‘samen’ onderstreept te
worden. Macht krijgen ze over
onreine (onfrisse!) geesten, die
mensen in hun macht hebben,
die hen tegen elkaar uitspelen
en een gemeenschap kapot
maken. Of kun je hier ook een
verband zien met wat ze niet
mogen meenemen? Dat zijn
namelijk dingen die met ‘hebben’,
met ‘ikke wel en jij niet’, met
individualisme en tweedeling
in de gemeenschap van doen
hebben. En dat heeft niets met hun zending te
maken! Ze mogen geen volle reistas meenemen om
op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Het gaat
om hun zending. Van meet af aan moet duidelijk zijn
dat ze niet voor zichzelf, voor eigen bedrijf of belang
op pad gaan. Zelfs voor onderdak ‘moeten’ ze van
de gastvrijheid van mensen uitgaan. Vanaf 6,10
klinken er imperatieven: ‘moeten’. Zou dat toch een
nuanceverschil met het voorgaande betekenen? Zou
er misschien een gerucht zijn dat deze predikers
na enige tijd steeds een beter pension opzochten
– dus op eigen comfort en voordeel uit waren?
Heeft Marcus hier al het contact en verkeer tussen
huiskerken op het oog? Het ‘afschudden van het
stof’ (6,11) doet denken aan het gebaar dat Joden
maakten die uit het heidense buitenland weer op
Israëls bodem kwamen. Dat gold als een getuigenis
tegen hen, want het niet luisteren van de volkeren
zal uiteindelijk tegen hen spreken. Zo helpt de
evangelist ook om de ervaringen van zijn eigen
tijd met deze woorden van Jezus te verweven. Met
deze korte speech gingen ze op weg en riepen ze op
tot ‘bekering, inkeer’ (metanoia; 6,12). Ze nemen
geen brood, geen geld, geen kleren voor de change
mee. Daardoor ontstaat er ruimte voor een andere
levensoriëntatie, een andere levensstijl. Metanoia,
inkeer, is niet zozeer een morele categorie, maar
duidt een andere mindset aan, een ‘ommezwaai’.
Daar is hun zending op gericht. Hierdoor gaat er
genezende, heel makende kracht van hen uit. Het
koninkrijk Gods, waar Jezus over sprak vanaf
Marcus 1,14, lijkt door te breken.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 16 juli
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 at God tenslotte ons
gebed verhoort omdat Hij als het ware door ons
‘overwonnen’ wordt. God is niet zoals die rechter.
Hij doet ons spoedig recht als we er Hem om
bidden. Hij beantwoordt ieder gebed. Hij voorziet
altijd in de nood van wie bidt. Maar wellicht
komt de dag waarop je inziet dat je verlangens
niets met je echte behoeften te maken hebben,
dat het je verlangens zijn die je moet veranderen.
Bidden om iets te verkrijgen is gewoonlijk de
eerste gebedsvorm die een mens leert. En dat is
uitstekend. 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.
Dinsdag 17 juli

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.

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 nietlichamelijke, 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.

Woensdag 18 juli
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.
Donderdag 19 juli

Dagtekst
Pred 4, 12: En iemand die alleen is kan zich niet
verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar
met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit
drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te
trekken.

Overweging:
Als ik julie bekijk, zeg ik tot mezelf dat het een
geluk is man of vrouw te zijn. Hebben jullie hieraan
gedacht? Het leven is een prachtig geschenk. Voor
het leven van een menselijk wezen moet men veel
respect tonen. Als de mens vernederd wordt of als
met het waagt hem naar het leven te staan, komt
men terecht in de barbaarsheid. Word je vooral
bewust vna de gelijkwaardigheid van man en
vrouw, van jongen en meisje. Al te vaakt geldt de
vrouw in de maatschappij als een object in dienst
van de man. Besef in jullie wederzijdse relaties de
omvang van de roeping van de vrouw. Dat is onder
andere een manier om degene te eren die jullie op
de wereld gebracht heeft. (Johannes Paulus II)
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.
Vrijdag 20 juli

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:
De weg die naar het leven voert, is smal, zei Jezus
(Mt 7, 14). Jullie hebben geestelijk voedsel en steun
nodig. Om de wereld te veranderen wordt er van
jullie gevraagd anders te gaan leven. Niet leven
aan de oppervlakte en als een prooi voor de vele
verleidingen van onze consumptiemaatschappij,
maar leven met diepgang. Neem de tijd voor
het gebed, voor bezinning, voor stilte, om voor
jullie eigen waarheid geboren te worden in een
authentieke relatie met God en met de anderen.
Jullie zullen ook een echte solidariteit van
gelovigen moeten beleven. Op school, op het werk
en gedurende de vrije tijd zijn sommigen onder
jullie al geconfronteerd met de pijnlijke ervaring
van het isolement; sommigen werden bespot of
uitgestoten vanwege hun geloof. In elk geval voelen
ze zich breekbaar. (JP II)
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.
Zaterdag 21 juli

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

Overweging:
Onze tijd is dramatisch en tegelijk boeiend.
Terwijl het van de ene kant lijkt dat de mensen de
materiele welvaart najagen en zich steeds meer
onderdompelen in het consumptiematerialisme,
ziet men van de andere kant hoe ze angstig zoeken
naar zin en innerlijk leven en hoe ze verlangen
om nieuwe vormen en wijzen van concentratie
en gebed te leren. Niet alleen in de culturen die
doortrokken zijn van godsdienstigheid, maar ook
in de geseculariseerde maatschappijen, zoekt men
de geestelijke dimensie van het leven als tegengif
voor de verontmenselijking. Dat verschijnsel
van de ‘godsdienstige terugkeer’ is niet vrij van
tweeslachtigheid, maar bevat een uitnodiging. De
Kerk bezit een enorm erfdeel dat zij de mensheid
kan aanbieden in Christus, die verklaart ‘de weg,
de waarheid en het leven’ te zijn (Joh 14, 6). Het is
de christelijke weg naar de ontmoeting met God,
naar het gebed, naar de ascese, naar de ontdekking
van de zin van het leven. (JP II)

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.

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
en op Youtube:
Centraal Media Informatie
RK Bisdom Paramaribo
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Gebrek aan geloof belemmert Gods genade
Op zondag 8 juli heeft Paus Franciscus met de gelovigen die op het St. Pietersplein waren toegestroomd, het
Angelus gebeden. Daaraan voorafgaand hield hij een toespraak.

men herhaalt gebaren en tekens van het geloof,
maar zonder werkelijke aanhankelijkheid aan de
Persoon van Jezus en Zijn Evangelie. Elke christen
is -integendeel- geroepen deze fundamentele
aanhankelijkheid te verdiepen, door te proberen
ervan te getuigen met een levenshouding waarvan
de leidraad altijd de liefde zal zijn.
Vragen wij de Heer, op de voorspraak van de
Maagd Maria, dat Hij de hardheid van hart en
de bekrompenheid van geest zou doen smelten,
opdat wij zouden open staan voor Zijn genade,
Zijn waarheid en Zijn zending van goedheid
en barmhartigheid, voor iedereen zonder
uitzondering. Amen!
(Bron: RKDoc/bewerkt-mk/2018)

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

Gewijzigde openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag: 10.0018.00u.
Dierbare broeders en zusters, goedendag!
De Heer nodigt ons vandaag uit een houding aan te
nemen van nederig luisteren en volgzaam wachten.
Deze volgzaamheid maakt ons aandachtig en
ontvankelijk voor de verrassingen van God.
Gods genade dient zich dikwijls aan op een
verrassende manier, die niet overeenstemt met
onze verwachtingen. God past zich niet aan onze
vooroordelen aan. Wij moeten ons inspannen
om ons hart en onze geest open te stellen om
de Goddelijke werkelijkheid op te nemen. Het
gaat erom geloof te hebben. Gebrek aan geloof
belemmert Gods genade.

Van succes naar afwijzing
In het Evangelie van vandaag keert Jezus
terug naar Nazareth en begint op de sabbat te
onderrichten in de synagoge. Sinds Hij vertrokken
was en was gaan prediken in de omliggende steden
en dorpen, was Hij niet meer in Zijn vaderstad
geweest. Daarom kwam heel het dorp luisteren
naar deze zoon van het volk. Zijn roem als wijze
leraar en machtig genezer strekte zich nu uit tot
in Galilea en daarbuiten. Maar wat een succes had
kunnen worden, veranderde in een opzienbarende
afwijzing. Daardoor kon Jezus geen enkel wonder
meer doen, op enkele genezingen na.
De evangelist Marcus heeft de dynamiek van
deze dag nauwkeurig gereconstrueerd. De
mensen van Nazareth luisteren eerst en staan
verwonderd. Daarna vragen ze zich perplex af:
vanwaar komen die dingen, die wijsheid? En
tenslotte zijn ze geërgerd wanneer ze in Hem de
timmerman herkennen, de zoon van Maria, die ze
hebben zien opgroeien. Bijgevolg besluit Jezus met
de spreekwoordelijk geworden uitspraak: “een
profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen
stad” (Mc. 6, 4).
Verwondering en ongeloof
Wij stellen ons de vraag: hoe gaan Jezus’
stadgenoten over van verwondering naar
ongeloof? Zij vergelijken Jezus’ bescheiden afkomst
en Zijn huidige capaciteiten. Hij is een timmerman,

Hij heeft geen studies gedaan, maar Hij predikt
beter dan de schriftgeleerden en doet wonderen.
En in plaats van zich open te stellen voor die
realiteit, ergeren zij zich. Voor de inwoners van
Nazareth is God te groot om zich te verlagen en
door een zo eenvoudige mens te spreken!
Het is de ergernis van de menswording: God die
mens wordt, die denkt met de geest van een mens,
die werkt en handelt met de handen van een mens,
die bemint met het hart van een mens, een God die
zich moeite geeft, die eet en slaapt als één van ons.
De Zoon van God haalt ieder menselijk plan omver:
het zijn niet de leerlingen die de voeten van de
Heer gewassen hebben, maar de Heer die de voeten
van Zijn leerlingen waste. Een voorwerp van
ergernis en ongeloof, niet alleen in die tijd, maar in
elke tijd, ook vandaag.
Luisteren en wachten
Inderdaad, het kan zelfs vandaag gebeuren dat
wij vooroordelen hebben die ons beletten de
werkelijkheid te begrijpen. Maar de Heer nodigt
ons nu uit een houding aan te nemen van nederig
luisteren en volgzaam wachten. Gods genade dient
zich dikwijls aan op een verrassende manier, die
niet overeenstemt met onze verwachtingen.
Denken we bijvoorbeeld aan Moeder Theresa van
Calcutta. Deze kleine religieuze – men zou geen
10 lire voor haar gegeven hebben – ging door de
straten om stervenden op te halen, opdat zij een
waardige dood zouden sterven. Door gebed en
door haar werk, heeft deze religieuze wonderen
gedaan! De kleinheid van een vrouw heeft in de
liefdadigheid van de Kerk een revolutie bewerkt.
Het is een voorbeeld uit onze tijd. God past zich
niet aan onze vooroordelen aan.
Wij moeten ons inspannen ons hart en onze geest
open te stellen om de Goddelijke werkelijkheid die
ons tegemoet komt, op te nemen. Het gaat erom
geloof te hebben: gebrek aan geloof belemmert
Gods genade.
Fundamentele aanhankelijkheid
Vele gedoopten leven alsof God niet bestaat:

Donderdag:
12.00-20.00u.
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
seksualiteit.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1979. Prijs: Srd 5,=
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Inspiratie van de dag
je is geworden, dan zul je bezwijken onder last
van alles wat je vasthoudt. Je zult je innerlijke en
je uiterlijke weg niet kunnen voortzetten.
Uit: Het kleine boek van het goede leven
Bloeien en geuren

Neem de tijd
Er is een grote behoefte aan evenwichtige
en betrouwbare zielen, die altijd op de juiste
plaats zijn en doen wat gedaan moet worden.
Er is behoefte aan zielen die op zo’n manier
leven dat niets ze van hun stuk brengt, omdat
ze iedere sittuatie volkomen onder controle
hebben en leven en handelen vanuit dat innerlijke
centrum van vrede en stilte. Hun zekerheid is
in Mij, daarom kan niets ze uit hun evenwicht
brengen. Ze weten wat ze doen en waarom ze
het doen en ze hebben een waar gevoel van
verantwoordelijkheid. Men kan er volkomen
op rekenen dat ze hun taak volbrengen.
Onderzoek je hart. Ben jij betrouwbaar? Heb je
verantwoordelijkheidsgevoel, zodat je een taak
tot het einde volbrengt? Ben je altijd op het juiste
moment op de juiste plaats? Het is belangrijk
dat je de tijd neemt om te ontdekken waar je
tekortschiet en dan wat je kunt doen om het te
verbeteren.
Uit: Open innerlijke deuren
Loslaten

Aalmoes
Het word betekent barmhartigheid.
Gift aan een behoeftige of aan een bedelaar.
Aankondigingsbord
Bord waarop met
verwisselbare letters
en cijfers, psalmen
en gezangen worden
aangegeven. Het bord
bevindt zich vooraan
in de kerk en is goed
zichtbaar.

Leven onder een andere Heer. Een genadig Heer,
die mooie dingen voor ons heen wil doen. Paulus
geeft als uitleg een voorbeeld van een vrouw
die na de dood van haar man vrij is om iemand
anders’ vrouw te worden. Zo, zegt Paulus, is het
ook met het nieuwe leven. Door Jezus’dood zijn
we dood voor de wet en mogen we bij God komen,
om in zijn dienst te staan in plaats van in dienst
van de zonde. Een leven waarin we vrucht mogen
dragen. Als een boom vrucht draagt, ziet het er
prachtig uit. Mooie bloesems, heerlijke geur en
lekkere vruchten. Paulus roept op om te bloeien
en te geuren voor god, zodat niemand voorbij kan
lopen zonder dit op te merken en nieuwsgierig te
worden naar deze andere Heer.
Uit: Dag in Dag uit
‘Wees niet bang’

Ieder afscheid doet pijn. Afscheid heeft te maken
met scheiden, splitsen en uiteengaan. Wanneer
je iemand steeds beter hebt leren kennen, dan
wil je contact met hem blijven houden. Maar je
moet hem loslaten. Het is zijn weg die hij moet
gaan. Je mag hem op deze weg niet tegenhouden.
Dat geldt voor ouders en voor de relaties met hun
kinderen. Dat geldt op bijzonder pijnlijke wijze
voor het geval dat mensen sterven van wie wij
houden of ie wij in het stervensproces hebben
begeleid. Afscheid nemen is een kunst die wij ons
leven lang moeten leren. Er zijn veel hindernissen
in ons die dit moeilijker maken: eigen angsten,
ervaringen van verlatenheid in onze kinderjaren,
de angst voor de eigen eenzaamheid. In ieder
afscheid worden andere momenten van afscheid
nemen manifest. Afscheid nemen hoort bij het
leven. Er kan alleen maar iets nieuws groeien
wanneer je afscheid hebt genomen van het oude.
Als je vasthoudt aan alles wat ooit belangrijk voor

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED

Het volk Israёl hoeft niet bang te zijn voor haar
God. Zijn volk blijft van Hem en Hij zal haar
vrijkopen. Iraёl was Zijn eigen maaksel, maar het
heeft zichzelf verkocht. God is echter zo goed om
haar terug te kopen en op die manier te redden
van de slavernij. Met deze Redder-God aan haar
zij, hoeft het volk niet bang te zijn. Zelfs al moet
het volk door water of vuur – twee beelden in de
bijbel voor chaos en gevaar – God zal erbij zijn
en ervoor waken dat ze niet ten onder gaat. God
belooft geen weg over of langs problemen, maar
Hij belooft wel dat Hij zijn mensen erdoorheen
haalt. Zo was dat al ten tijde van het volk Israёl
toen ze voor de Rode Zee stond, zo is dat in Jesaja
43 en zo is dat voor iedere gelovige
Uit: Filippus Dagboek

AartsVoorvoegsel, dat 1 in
kerkelijke en wereldlijke
titels betekent: eerste,
hoogste of voornaamste; 2 in aartsvader
betekent: eerste in de zin van vroegste of oudste.
Aartsbroederschap
Een broederschap die van de Heilige Stoel
de bevoegdheid heeft gekregen om andere
broederschappen met hetzelfde doel en dezelfde
naam elders op te richten of als medelid aan te
nemen. De oprichting van een broederschap is
voorbehouden aan de paus.
Allegorie
Uitgewerkte vergelijking, waarin bepaalde
gebeurtenissen worden vergeleken met parallel
lopende voorstellingen uit een andere sfeer. Zo
werd in de preken en in afbeeldingen zeer vaak
in allegorische beelden het Oude Testament
tegenover het Nieuwe Testament geplaatst
om het heil, door Jezus Christus gebracht, te
illustreren.

Allerheiligen (Latijn Omnium Sanctorum
Solemnitas)
Feestdag (1 november) waarop alle heiligen,
bekende en onbekende, gezamenlijk worden
herdacht. Zij vormen samen de zegevierende
of zegepralende kerk. De oorsprong van het
feest ligt in de vierde of vijfde eeuw. Paus
Gregorius IV (827-844) verplaatste het feest van
Allerheiligen, dat lang op 13 mei (kerkwijding
van het tot dan heidense Pantheon in Rome)
werd gevierd, naar 1 november. Deze dag was
volgens de regel van Benedictus de begindag van
de winterperiode.
Allerheiligste
Brood en wijn waarover de consecratiewoorden
zijn uitgesproken. Het geconsacreerde brood
kan ter aanbidding worden uitgestald in
een monstrans of in een processie worden
rondgedragen.

Luister Naar De Inspiratie van de dag
ma. - vr. : 07.30u op
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Japanse christelijke locaties uitgeroepen tot
Werelderfgoed
De Unesco heeft een aantal Japanse christelijke
locaties opgenomen in de lijst van Werelderfgoed.
“Deze locaties dragen het unieke getuigenis van
een culturele traditie die gekoesterd werd door
verborgen christenen in de regio Nagasaki, die
tussen de zeventiende en negentiende eeuw in het
geheim hun geloof overdroegen, toen het geloof
verboden was”, aldus de VN-organisatie in een
verklaring. Er was in die periode sprake van hevige
christenvervolging.

Twaalf locaties

De in totaal twaalf locaties stammen uit de
zestiende tot de negentiende eeuw. Ze zijn van
bijzondere waarde voor Japanse christenen.
Zo is de Oura-kathedraal toegewijd aan de
26 Martelaren van Japan die in 1597 werden
vermoord. De kerk doorstond de atoombom die op
9 augustus 1945 op Nagasaki werd geworpen. Ook
tien christelijke dorpen waar velen in het geheim
hun geloof uitoefenden zijn tot Werelderfgoed
uitgeroepen. De locaties “geven samen de vroege
activiteiten weer van christelijke missionarissen
en kolonisten in Japan”, zo staat in de verklaring
van het Unesco Werelderfgoedcomité. Ze verhalen
van het ontstaan, de vervolging en de heropleving
van christelijke gemeenschappen “nadat in
1873 het verbod werd opgeheven”, aldus de VN-

organisatie.

Ontstaan christendom in Japan
In 1549 bracht de heilige Franciscus Xaverius
met andere missionarissen het christendom naar
Japan. Ze vonden aanvankelijk vruchtbare bodem
voor hun verkondiging, maar enkele decennia
later barstte er een grote vervolging los, waarna
het christendom ondergronds ging. In 2017
droeg de Japanse regering locaties die verband
houden met christenvervolging voor voor de
Werelderfgoedlijst.
Bron KN/CNA

Paus bidt voor vrede Midden-Oosten
Paus Franciscus heeft
fel uitgehaald naar de
“medeplichtige stilte”
en de “moordende
onverschilligheid” in de
wereld over de conflicten
die het Midden-Oosten
verscheuren. Hij riep
de christenen op om te
bidden voor vrede in de
regio.
Hij deed dit zaterdag
tijdens een oecumenische
gebedsbijeenkomst voor
de vrede in het ZuidItaliaanse Bari.

Onverschilligheid
doodt

“Onverschilligheid doodt, en wij verlangen
onze stemmen te verheffen in verzet tegen deze
moordende onverschilligheid. Als christenen
“willen we een stem geven aan wie er geen hebben,
aan wie enkel hun tranen kunnen wegvegen. Want
het huidige Midden-Oosten huilt, lijdt en is stil,
terwijl anderen die landen vertrappen op zoek
naar macht of rijkdommen. Laat ons namens de
kleinen, de eenvoudigen, de gewonden en allen aan
wier kant God staat, smeken: ‘Laat er vrede zijn!’”,
aldus de paus.

Verering van relieken Sint-Nicolaas

De paus ontmoette in Bari hoofden en andere
prominente leden van onder meer oosterskatholieke Kerken, oosters-orthodoxe Kerken, de
Assyrische Kerk van het Oosten en protestantse
Kerken. De bijeenkomst vond plaats in de ZuidItaliaanse havenstad omdat daar de relieken
van de heilige Nicolaas liggen, die in zowel het
westerse als het oosterse christendom veel
vereerd wordt. De kerkleiders vereerden Nicolaas’

relieken gezamenlijk in de crypte van de naar hem
vernoemde basiliek.
Verering van de heilige Nicolaas “steekt zeeën
over en overbrugt grenzen tussen Kerken”, aldus
de paus. Franciscus bad om de voorspraak van
de heilige “om de wonden te genezen die zoveel
mensen in zich dragen”.

Midden-Oosten zonder christenen is geen
Midden-Oosten
Vanuit het Midden-Oosten “verspreidde het licht
van het geloof zich over de wereld”. De regio wordt
overschaduwd door “donkere wolken van oorlog,
geweld en vernietiging, voorbeelden van bezetting
en soorten fundamentalisme, gedwongen migratie
en verwaarlozing”, zaken die plaatsvinden “te
midden van het medeplichtig zwijgen van velen”.
Franciscus wees ook op “het gevaar” dat het
christendom uit het Midden-Oosten verdwijnt
omdat vele christenen zich genoodzaakt zien te
vluchten. Dat “verminkt” het gezicht van de regio
want “een Midden-Oosten zonder christenen zou
geen Midden-Oosten zijn”.

Paus vraagt naleving
van klimaatakkoord
Parijs
Paus Franciscus dringt bij alle betrokken
regeringen erop aan de uitvoering van de
klimaatmaatregelen van Parijs niet langer uit
te stellen. Paus Franciscus heeft vanmorgen,
tijdens een ontmoeting met de deelnemers van
een internationale milieuconferentie in het
Vaticaan, de regeringen wereldwijd opgeroepen
om de afspraken van de Klimaatconferentie
van Parijs onverwijld na te komen. Hij drukt de
regeringsleiders op het hart dat er geen tijd te
verliezen is om een klimaatcrisis af te wenden.
De paus lanceert zijn oproep in het vooruitzicht
van de vervolgbijeenkomst van Parijs, in de
Poolse stad Katowice. De paus onderstreept dat
mensheid zowel de kennis als de middelen heeft
om de volgende generaties meer dan ruïnes,
woestijnen en afval na te laten. Tegelijk doet hij
een beroep op de financiële wereld om meer te
investeren in duurzame ontwikkeling. Dat vereist
ook een paradigmawisseling. De tweedaagse
milieuconferentie in het Vaticaan herdenkt de
derde verjaardag van de publicatie van paus
Franciscus' encycliek Laudato Sí (24 mei 2015).
Bron: I.Media/Kathpress.at

Strijd tegen wapenhandel is essentieel
voor ontwikkeling en
vrede
De Verenigde Naties moeten een leidende
rol nemen bij de grensoverschrijdende strijd
tegen de handel van kleine en lichte wapens.
Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente
vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de
VN, heeft op een VN-conferentie over kleine en
lichte wapens opgeroepen tot maatregelen en
internationale samenwerking om de illegale handel
van dit soort wapens aan banden te leggen. De
illegale wapenhandel van kleine en lichte wapens
bedreigt zowel de vrede en de ontwikkeling als
de veiligheid. Mgr. Auza vestigt de aandacht op
de nauwe band tussen de verspreiding van deze
wapens en terreur, mensenhandel, drugshandel
en andere vormen van georganiseerde misdaad.
Mgr. Auza erkent de vooruitgang op het vlak van
conflictpreventie en de bevordering van een
cultuur van vrede. Maar tegelijk stelt hij vast
dat het nog steeds veel te gemakkelijk is om
dergelijke wapens te bemachtigen. Internationale
verdragen zijn essentieel om de handel in kleine
en lichte wapens te verhinderen, te bestrijden en
te stoppen. Naast de inzet van het middenveld en
niet-gouvernementele organisaties vereist dit een
versterking van de internationale samenwerking
om de illegale wapenhandel aan banden te leggen
en te stoppen.
Bron: I.Media/Vaticannews.va

Onderhandelingen over Jeruzalem
In zijn slottoespraak zei de paus zaterdag dat
vrede in het Midden-Oosten nooit bereikt zal
worden door verdeeldheid, geweld of het najagen
van particuliere belangen. Ook riep hij op tot
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wereldkerk
'Pausaankondiger' kardinaal Tauran overleden Protestantse
De Franse curiekardinaal Jean-Louis
echtgenoten mogen
Tauran is donderdag op 75-jarige
in sommige gevallen
leeftijd overleden. Het hoofd van de
Pauselijke Raad voor Interreligieuze
communie ontvangen
Dialoog was in de VS voor medische
behandeling. Hij leed aan de ziekte
van Parkinson. Tauran was een
ervaren diplomaat, maar werd
vooral bekend toen hij als kardinaalprotodiaken in 2013 op de loggia
van de Sint-Pieter het Habemus
Papam, ‘We hebben een paus’ mocht
uitspreken.

Liefde voor de Kerk

In een telegram aan zijn zus drukte paus
Franciscus zijn medeleven uit en prees hij
Taurans “gevoel van dienst en zijn liefde voor de
Kerk”. Tauran heeft volgens de paus een diepe
en blijvende impact op de Kerk gehad en werd
gewaardeerd en vertrouwd, in het bijzonder
door moslims. “Ik heb goede herinneringen aan
deze man van diep geloof die moedig de Kerk van
Christus tot het einde diende, ondanks de last van
ziekte.”

Diplomatieke dienst

De in 1943 in het Franse Bordeaux geboren Jean-

Louis Tauran werd in 1969 tot priester gewijd. Hij
werkte jarenlang in de diplomatieke dienst van het
Vaticaan en in de Romeinse curie. In 1991 wijdde
paus Johannes Paulus II Tauran tot bisschop, om
hem in 2003 te verheffen tot het kardinalaat.
Paus Benedictus XVI benoemde kardinaal Tauran
in 2007 tot hoofd van de Pauselijke Raad voor
Interreligieuze Dialoog, de functie die hij tot zijn
overlijden vervulde. In april leidde hij nog een
Vaticaanse delegatie naar Saoedi-Arabië.
Na kardinaal Taurans dood zijn er nog 124
kardinalen die jonger zijn dan 80 jaar, en daarmee
stemgerechtigd in een conclaaf.
Bron KN

Protestantse echtgenoten van katholieken
mogen in bepaalde gevallen en na een zekere
onderscheiding de communie ontvangen. Dat stelt
de Duitse aartsbisschop Hans-Joseph Becker. De
aartsbisschop van Paderborn benadrukt dat het
niet gaat om een “algemene toestemming”. Becker
deed de uitspraken in gesprek met de Duitse
krant Westfalen-Blatt. Becker verwijst naar het
document over de kwestie waarover het Vaticaan
de Duitse bisschoppen eerder verzocht het niet
als bisschoppenconferentie te publiceren. Het
werd daarna als ‘oriëntatiehulp’ aangeduid, die
individuele bisschoppen zou kunnen helpen bij het
beoordelen van individuele gevallen.

Nicaraguaanse Kerk ‘enige die het volk
beschermt’
De katholieke Kerk in
Nicaragua speelt een
vooraanstaande rol in de
huidige crisis. Dat blijkt
uit een gesprek met twee
direct betrokkenen in
het KN van vrijdag 13
juli. “Op dit moment is de
Kerk de enige die haar
gezicht durft te laten
zien.”
KN sprak met de
secretaris van de
Nicaraguaanse
bisschoppenconferentie,
Victor Manuel Riva
Bustama. “Op dit moment
is de Kerk de enige die
haar gezicht durft te laten
zien”, zegt de priester. De Kerk stelt dialoog voor
om het bloedvergieten te stoppen en een groter
conflict te vermijden. Maar ook democratisering
en vervroegde verkiezingen worden door de
Nicaraguaanse bisschoppen genoemd als uitweg
voor de huidige crisis.

Steun katholieke Kerk

Ook een Nicaraguaanse burger komt aan het
woord. De 34-jarige man maakte het gewelddadige
optreden van de politie aan den lijve mee. “Na mijn
werk kwam ik onderweg naar huis terecht in een
manifestatie, waar ik geduwd en geslagen werd
door de Nationale Politie. Mijn enige misdaad was
om toevallig daar te lopen.”
De man vertelt over de steun die de katholieke
Kerk biedt aan de bevolking. “Ze beschermt het
volk en vraagt om rust en verzoening, maar ook
om respect voor het menselijk leven. De politie
heeft haar taak niet uitgevoerd om mensen te
beschermen, dat doen de priesters. Er zijn ook nietkatholieken, sociale bewegingen en zelfs atheïsten

Kerkelijk recht

die bewondering hebben voor het optreden van de
Kerk. Ze zien hoe zij als enige het volk beschermt.”
'Recht niet in eigen hand nemen'
Op 21 juni j.l. onderbraken de Nicaraguaanse
bisschoppen een gebedsdag in de kathedraal
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onderhandelingen over kwesties als de status van
Jeruzalem en het Israëlisch-Palestijnse conflict.
Om vrede een realistische mogelijkheid te laten
zijn “is het essentieel dat diegenen die aan de
macht zijn eindelijk en beslist kiezen om voor ware
vrede te werken en niet voor hun eigen belangen”.

Ark van vrede

“Laat er een einde aan komen dat weinigen
profiteren van het lijden van velen! Geen bezette
gebieden meer en dus ook niet het verscheuren

Volgens Westfalen-Blatt sprak de aartsbisschop
in een ontmoeting met zijn priesterraad
de verwachting uit “dat alle zielzorgers in
het aartsbisdom Paderborn zich intensief
vertrouwd maken met de oriëntatiehulp en
dienovereenkomstig pastoraal verantwoordelijk
handelen”. Het aartsbisdom Paderborn bevestigt
Beckers uitspraken, maar meldt dat het het
kerkelijk recht zal blijven toepassen. Dat zegt dat in
stervensnood of wanneer er “naar het oordeel van
de diocesane bisschop of bisschoppenconferentie”
een andere zwaarwegende reden is, protestanten
de sacramenten van de biecht, Eucharistie en
ziekenzalving kunnen ontvangen.

Voorwaarden

Voorwaarden zijn dat geen bedienaar van hun
eigen kerkgenootschap kunnen benaderen, er
zelf om vragen, de katholieke opvatting van deze
sacramenten delen en in staat van genade zijn.
Bron KN/Crux
van volken! Laat halve waarheden niet langer de
ambities van volkeren frustreren! Laat er een
einde komen aan het gebruik van het MiddenOosten voor winsten die niets met het MiddenOosten te maken hebben!”
De paus besloot zijn toespraak met de hoop dat
het verlangen naar vrede sterker zou zijn dan
de “donkere wolk” van conflict die over de regio
heeft gehangen. Hij bad dat het Midden-Oosten
niet langer een “ark van oorlog” maar een “ark van
vrede” zou zijn die verwelkomend is voor mensen
van alle achtergronden en geloven.
Bron KN/CAN/bewerkt lsk
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross
Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

za 14 19.00u: Eucharistieviering
zo 15 10.00u: Hoogmis
za 21 17.00u: Huwelijksinzegening Egbert en Lenny
		
Bijlhout-Tjin Tjoen Lim
19.00u: Eucharistieviering
zo 22 10.00u: Hoogmis
do 26 19.00u: Petrus Donderslof
vr 27 17.00u: Huwelijksinzegening Thomas en Anastatia
		
Melsen-Lisse
za 28 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 29 08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis
Mededelingen: Zondag na de Hoogmis fundraising in het
paviljoen. Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
De plebaan, Pater Esteban Kross, zal uitlandig zijn tot 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
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 14 17.30u: H. Mis
wo 18 17.30u: Marialof
za 21 17.30u: H. Mis
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 14 18.00u: H. Mis vooravond 15e zondag door het jr
zo 15 08.00u: H. Mis 15e zondag door het jaar
ma 16 18.00u: H. Mis
wo 18 18.00u: H. Mis
vr 20 18.00u: Toediening heilig vormsel volwassenen
		
door Mgr. W. de Bekker
za 21 18.00u: H. Mis Vooravond 16e zondag door het
		
jaar - met kindernevendienst
zo 22 08.00u: H. Mis 16e zondag door het jaar met
		
kindernevendienst
Mededelingen op Noord: Uw geldelijke giften ter
ondersteuning van de deelnemers aan de WJD in Panama
januari 2019 worden in dank aanvaard. Aanbevolen
worden ook de acties rond ‘fundraising’ tijdens het
weekeinde. | Vanaf nu kan de inschrijving voor de eerste
communie 2019 gebeuren tijdens de kantooruren op het
parochiesecretariaat. Gelieve familieboekje en doopbewijs
mee te brengen. | Vormsel 24 volwassenen op vrijdag
20 juli om 18.00 uur door emeritus-bisschop Mgr. W. de
Bekker | De collecte voor de Sint-Pieterspenning leverde
in de drie kerken het bedrag op van SRD 3291.-. Dank
aan allen die gaven! | Zijn op zondag 8 juli gedoopt:
Chamiel, Ariyana, Noresha, Imara. Onze gelukwensen aan
dopelingen, ouders, peetjes en familieleden!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 15 08.00u: H. Mis 15e zondag door het jaar
zo 22 08.00u: Woord - Comm. Dienst 16e zondag door
		
het jaar met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 15 09.00u: Woord-Comm.dienst 15e zo. door het jaar
zo 22 09.00u: Woord - Comm. Dienst 16e zondag door
		
het jaar met kindernevendienst
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 15 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
zo 22 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.
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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
za 14 19.00u: H. Mis
zo 15 08.00u: H. Mis
za 21 19.00u: H. Mis
zo 22 08.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
Elke 1e en 4e zondag: 08.00u: Woco
Elke 2e, 3e (en 5e) zondag: 08.00u: Eucharistieviering
Elke maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.00u: Biddende moeders | 18.30u:
Gebedsgroep/Bijbelstudie
Elke woensdag: 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
zo 15 08.00u: Woco (Eerw. Diaken Guillaume Woei A Jin)
19.00u: Eucharistieviering (pater Fransiskus)
wo 18 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.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 15 08.00u: Woco
ma 16 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 19 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 15 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering met Eerste H. Communie
		
van de kinderen Parochiecatechese
wo 18 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.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doopinschrijvingen,
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
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand. Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag. Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om
08.00uur. Elke 2de zondag Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u. Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.
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!
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke 4e zaterdag v.d. maand: Eucharistieviering om 18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
za 14 19.00u: Eucharistieviering.
wo 18 16.30u: Vormselcatechese
17.00u: Kinderkoor
18.30u: Eucharistieviering
19.05u: Volwassencatechese
vr 20 10.00u: Soos
Vervolg op Pagina C4
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van hoofdstad Managua om zich te haasten naar
Masaya, waar manifestanten slaags raakten met
de politie. Door zich met het Allerheiligste tussen
de menigte te mengen, staken de bisschoppen de
bevolking een hart onder de riem. De bisschoppen
wisten na een gesprek met politiecommissarissen,
een tijdelijke ‘wapenstilstand’ te bereiken en
verschillende gevangen manifestanten vrij te
krijgen. Ook riepen zij manifestanten op om het
recht niet in eigen hand te nemen.

OMHOOG zondag 15 juli 2018

Paus Franciscus solidair met Japan

Honderden doden

Sinds het begin van de onlusten in Nicaragua is
de katholieke Kerk als bemiddelaar aangesteld
voor de crisis. De Kerk pleit voor dialoog en een
vreedzame oplossing van de crisis.
In april braken in Nicaragua protesten uit
nadat president Daniel Ortega hervormingen
aankondigde in het sociaal stelsel. De harde
onderdrukking door veiligheidstroepen en milities,
leidde in de afgelopen maanden tot meer protesten,
die met harde hand werden neergeslagen, met tot
dusver meer dan 300 doden tot gevolg.
Bron: KN

GEBED
Heer, ik heb het gevoel
dat mijn geloof elke dag wordt beproefd.
Help mij om te slagen voor iedere test,
zodat mijn geloof sterker zal worden
en zal schitteren als zuiver goud.
Geef dat mijn geloof krachtig,
standvastig en onwankelbaar zal zijn,
zodat anderen zullen zien hoe mijn
daden U verheerlijken. Ik bid dat mijn
vertrouwen op U en uw Woord steeds
sterker zal worden door elke beproeving
die ik doorsta. Amen.
vervolg van pagina C3

17.00u: Samenkomst kinderen Vormselcatechese
za 21 18.00u: Eucharistieviering H. Vormsel
Mededeling: Inschrijving voor kinderkoor kan op woensdag
en na de eucharistievieringen alsook formulieren voor
inschrijvingen voor doop, EHC en H. Vormsel
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 14 18.30u: Eucharistieviering
zo 22 09.00u: Woco
zo 29 09.00u: Woco
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.6808331/8600078
email: alwinlinger@gmail.com
za 14
di 17
do 19
zo 22

18.00u: Eucharistieviering H. Vormsel
18.30u: Gebedsdienst
18.30u: Eucharistieviering
08.00u: Eucharistieviering
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 14 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht
zo 15 08.00u: H. Mis
zo 22 08.00u: WoCo
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 15 09.00u: Woco
di 17 19.00u: Rozenkransgebed
wo 19 17.00u: Charismatische bijeenkomst

Paus Franciscus heeft zijn solidariteit uitgesproken
met de slachtoffers van de overstromingen en
aardverschuivingen in Japan.
In een telegram heeft paus Franciscus zijn
medeleven voor de slachtoffers van de zware
overstromingen en aardverschuivingen in Japan
overgemaakt. Hij betuigt zijn medeleven en
oprechte solidariteit met al wie door deze tragedie
getroffen zijn.
Door de aanhoudende regen zijn er verschillende
overstromingen en aardverschuivingen
veroorzaakt in het westen van Japan. Daarbij
vielen meer dan honderd doden. In het telegram
dat door staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin
in opdracht van de paus werd verstuurd verzekert
Franciscus dat hij zal bidden voor de overledenen,
de gewonden en al wie door de ramp in rouw is
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

za 14 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
zo 15 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 16		
Geen dienst
di 17		
Geen dienst
16.00u: Seniorensoos | 16.30u: Parochiecatechese
wo 18		
Geen dienst
do 19 18.30u: Gebedsgroep
vr 20		
Geen dienst | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen: De pastoor is terug in Nickerie, maar zal
voorlopig geen diensten verzorgen. De weekenddiensten
zullen woord-communiediensten zijn olv parochianen.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 15 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 15 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 16 16.00u: Parochiecatechese Jaar I
wo 18 16.30u: Parochiecatechese Jaar II
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 15 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
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.

gedompeld. Hij spreekt alle overheden en diensten
die bij de reddingsoperaties voor de slachtoffers
betrokken zijn moed in.
Bron: VIS

RDENK ERT
O
JE
O

D
“Wees blij met
positieve ervaringen
en wees blij met wat
je leert van negatieve
ervaringen”

Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag: Charismatische Volwassenen gebedsbijeenkomst te Moengo. Elke donderdag: Jongeren
gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.
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.
1e zo 09.00u: H. Mis. Klein Powakka
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
		
communie aan huis
2e zo 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, Brownsweg
16.00u: H. Mis Dre Pada
3e zo 09.00u: H. Mis. Cassipora
11.00u: H. Mis. Redi Doti
16.00u: Pierrekondre
4e zo 09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
Reguliere bijeenkomsten:
• 1e vr.18.00–20.00u Euch.viering met Sacr.aanbidding
• 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
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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