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Door Lucille Samson-Karg

Christoforus Internaat
Het Christoforus Internaat vierde zijn 
50-jarig bestaan op zaterdag 14 juli jl. 
met een dankdienst en een receptie. Het 
internaat, gelegen aan de Prinsessestraat, 
werd opgericht op 10 juli 1968; het biedt 
huisvesting en begeleiding aan jongens en 
meisjes van het binnenland om op voj- en 
vos-niveau verder te studeren.
De dankdienst werd gehouden door Mgr. 
Karel Choennie en opgeluisterd met zang, 
muziek en dans van de jongeren van het 
internaat zelf. De bisschop had het in zijn 
preek over dankbaarheid. “Dankbaarheid 

is niet zo’n vanzelfsprekende houding. Het moet 
worden aangeleerd.” De bisschop verwees naar het 
evangelie van Lukas 17, dat aangeeft dat van de 
10 melaatsen die genezen werden slechts één, een 
samaritaan, terugkeerde om Jezus te bedanken.
En Jezus vraagt dan: ‘Alle tien zijn toch rein 
geworden? Waar zijn dan de andere negen? Is er 
niemand anders teruggekomen om God te eren dan 
deze man van een ander volk?’ Volgens de bisschop 
zijn dankbare mensen een stukje hemel op aarde, 
terwijl ondankbare mensen als het ware een hel 
zijn.

Eucharistie is dankzeggen.

Eucharistie vieren is dankzeggen. Meestal 
vragen we God om ons te helpen met van 
alles en nog wat. Daarom komen we op de 
zondag in de eucharistie bij elkaar om Hem 
te bedanken  voor Zijn liefde die Hij ons 
betoond heeft in Zijn Zoon Jezus, die zichzelf 
aan ons heeft geschonken. “Het is goed om 
na te denken dat we alles voor niets hebben 
gehad. Om God daarvoor te danken. We 
wonen in een gezegend en vruchtbaar land, 
rijk aan vis en mineralen. We hebben geen 
orkanen of vulkanen, we zijn een bijzonder 
gezegend land. En daarvoor mogen we God 
danken,” aldus de bisschop.
Mgr. Choennie gaf ook aan hoe belangrijk 
het is om positief in het leven te staan 
en dat we ons niet laten afleiden door 
de kleine minpunten die we op ons 
levenspad tegenkomen. Dankbaarheid is 
niet vanzelfsprekend, maar wanneer we 
het aanleren en toepassen, zullen we zien 
hoeveel energie we hierdoor opdoen. 

Belangrijke rol
“Laten we in deze viering God danken voor 
het Christoforus Internaat. Voor alle mensen 
die maandelijks geld moeten toeleggen om 
het internaat in stand te 
houden. Laten we danken, 
want dit instituut heeft 
een heel belangrijke rol 

te vervullen in de ontwikkeling 
van het binnenland,” vervolgde 
de bisschop, “want vaak 
genoeg kunnen die mensen 
niet meedoen aan het 
gemeenschappelijk leven en 
worden ze geisoleerd.”
Mgr. Choennie zei dat dit 
instituut heeft een belangrijke 
rol te spelen heeft. “Ik ben me 
er extra van bewust, nadat ik de 
schoolresultaten in tabellen heb 
gezien. En het is echt om van te 
huilen.  Het is een serieuze zaak 

voor ons allemaal dat wij nadenken over 
wat wij met onze scholen doen.  Van de 72 
katholieke scholen hebben slechts 7 scholen 
meer dan 70% slagingspercentage.”

Dank God en geef een ander ook de 
kans
Mgr. Choennie richtte zich ook tot de 
pupillen: “Dank God dat je hier mag 
studeren en zeg niet ‘mijn gunst, ik moet 
weer opstaan, ik moet weer gaan studeren, 
ik moet weer achter de boeken’. Er zijn 
zovelen die geen plek hebben om te slapen 
op een bed, die geen tafel hebben om te 
studeren.
Jullie hoeven je geen zorgen te maken 

als je thuiskomt of er al gekookt is. Zoveel van 
jullie leeftijdgenoten komen thuis en moeten zelf 
nadenken ‘wat ga ik koken, mijn broertje huilt, 
mijn broertje heeft niet gegeten, daarom doet hij 
lastig’. Jullie hebben die zorgen niet. Jullie zijn vrij. 
En dat mag ons tot dankbaarheid stemmen, dat 
mag ons vandaag ook een voornemen geven van: ik 
wil met mijn ontwikkeling gaan zorgen voor al die 
kinderen die niet deze gelegenheid hebben gehad 
om te studeren.”

De bisschop merkte op: “Het verwondert mij 
altijd dat wanneer wij van Christoforus weg zijn 
en wij iets worden in de maatschappij, wij ook 
Christoforus vergeten. Want jullie zullen het met 
me eens zijn dat na vijftig jaren de oud-leerlingen 
ervoor zouden moeten zorgen dat jullie geen 
cent hoefden te betalen om hier te zijn. Dat zou 
dankbaarheid zijn. Om te zeggen: ‘Ik heb hier de 
gelegenheid gehad om te studeren, om groot te 
worden, om iets te zijn worden in de maatschappij. 
En al verdien ik niet zo geweldig, ik zal me het 
Christoforus Internaat dankbaar herinneren, zodat 
één uit mijn stam, één uit mijn dorp, als vader of 
moeder het niet kan betalen, kan gaan studeren. 
Dat zou een prachtig cadeau zijn en ik denk dat de 
heer Lucius heel dankbaar zou zijn.”

Dankbaarheid bij gouden jubileum
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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:
Kerk & 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

Pastorale 
Leergangen

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies 
en rouw. Bijvoorbeeld als een familielid of iemand 
anders uit je naaste omgeving overlijdt. Nadat 
afscheid is genomen van een dierbare en men weer 
terugkeert naar het leven van alle dag, wordt de 
leegte in het leven van de nabestaanden pijnlijk 
voelbaar en begint het proces van gewenning 
en betekenisgeving. Soms helpt het om er met 
lotgenoten over te praten en het verdriet met 
elkaar te delen.

Vanuit het Pastoraal Centrum van het Bisdom 
Paramaribo willen we daarom beginnen met 
lotgenotengroepen in de parochies, speciaal voor 
personen die in het rouwverwerkingsproces wat 
ruggesteun kunnen gebruiken.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst rondom 
het thema van Rouw en Verlies, op donderdag 
26 juli a.s. om 18.00 uur in de parochiezaal van 
de St.Alfonsusparochie. Er zal een film vertoond 
worden en daarna is er gelegenheid om met elkaar 
kennis te maken en te delen.

U bent van harte welkom.

“Hoe mooier de herinnering,
des te moeilijker is het afscheid”

Bijeenkomst rondom 
Rouw en Verlies

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.

Tangi fu Yu tranga 
lobi
Yu e tan wi krosibei
Kibri win a in Yu ati
Ala neti, ala dei.

J. A. Vonsee

Tangi Masra fu yu Seigi
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geloof & leven

Door pater Doris Weewee OMI

Als gedoopten mogen wij op elkaar rekenen voor 
hulp. Hulp aan elkaar is ook een verbintenis in 
onze eigen kerk, ze versterkt onze missie. In onze 
evangelisatiebeweging nodigen wij eenieder uit om 
met gebeden en gulle donaties deel te nemen aan 
deze missie.
Als pastoor ben ik erg blij om te merken dat de 
gemeenschap van Alfonsdorp, Beneden-Marowijne 
hieraan gehoor heeft gegeven. Ofschoon het door 
de economische situatie in Suriname moeilijk was 
voor de mensen om met geld bij te dragen, is het 
toch gelukt om hun ondersteuning te krijgen.
Het is mij een genoegen u te informeren dat het 
oude kerkgebouw van Alfonsdorp is gerenoveerd 
en omgebouwd tot een modern kerkje. Met 
hart en ziel heb ik leiding mogen geven aan het 
bouwproject. Met gulle bijdragen van mevrouw 
Beatrice Chin was het mogelijk om 12 april 2018 te 
starten en het project eind juni te voltooien.
Op zondag 15 juli jl. was Mgr. Karel Choennie in 
Alfonsdorp voor de feestelijke inzegening van onze 
nieuwe kerk. De hele kerkgemeenschap van Albina, 
St.-Anna was erbij. Haar praise team heeft de zang 
verzorgd. De bisschop dankte mevr. Chin met een 
Petrus-Dondersmedaille voor haar loyale bijdragen 
aan de kerk. Het bisdom heeft geen geld aan dit 
project hoeven te besteden.

Ik ben ook blij met het verhoogde besef en de 
verantwoordelijkheid van de gelovigen. Dit 
bouwproject is een voorbeeld van dat besef en 
de groeiende aandacht voor kerk-zijn in onze 
geloofsgemeenschappen in Marowijne. Ook ik dank 

eenieder voor de inzet, bijdrage en ondersteuning. 
Gods zegen.

Bouwproject kerk Alfonsdorp afgerond

Door Charles Chang

Nieuwbakken
Op een opmerkelijke manier houdt hij zijn vingers 
wanneer hij het kruisteken maakt. Bij zijn eerste 
eucharistieviering de vorige week zondag in de 
Braziliaanse geloofsgemeenschap van Nossa 
Senhora de Nazaré krijgt pater Cassio Santos 
da Silva Oliveira (27) al te maken met een extra 
verrichting: twee doopsels.

De jonge priester uit Aguidauana, Mato Grosso 
do Sul arriveerde zondag 8 juli op Zanderij. De 
letterlijk nieuwbakken priester werd op 3 februari 
dit jaar gewijd. In de zes maanden van zijn jonge 
priesterschap is Suriname al zijn tweede missie. 
“Vóór Suriname was ik vijf maanden in Maringa, 
Paraná voor de parochie van Nosa Senhora 
do Perpetuo Socorro (Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand). Daar wordt de hele dag 
mis gehouden en per week komen meer dan 
tweeduizend bezoekers,” zegt Cassio. 

Vier jaar
Pater Cassio vervangt pater Ademar de Maia die 
in mei dit jaar vertrok. Tussen mei en juli lag de 
leiding in handen van pater Ricardo Carvalho 
die onlangs is afgereisd naar Wittem om het 
Nederlands te leren. De bedoeling is dat hij later in 
het jaar pater Rudolf Croon vervangt. 

Bekend van de Brazilianen is dat ze alleen het 
Portugees spreken, maar pater Cassio kan ook een 
aardig woordje Spaans en Engels. “Mato Grosso do 
Sul ligt naast Paraguay, vandaar dat velen van ons 
wat Spaans spreken en het Engels komt omdat mijn 
provincie van Redemptoristen in Campo Grande 
een partnerschap heeft met die in Baltimore. Veel 
Amerikaanse redemptoristen van daar brengen 
ons dan een bezoek.”

Pater Cassio is uitgezonden voor vier jaar. “Neen, 
ik heb niet eerder gehoord van Suriname. Toen ik 
de naam voor het eerst hoorde dacht ik aan Afrika, 
maar intussen weet ik veel meer via internet.”

Nieuwe priester voor Braziliaanse geloofsgemeenschap

Door Priya

God zegt: Het is niet goed dat de mens alleen is. 
Laten we de mens maken (Genesis 2, 18 + 21,22).
Zo schiep Hij uit de rib van de mens die Hij als eerst 
geschapen had een vrouw om diens gezelschap 
te zijn. In Prediker 4, 7 - 12 wordt aangegeven 
dat met zijn tweeën zijn het beste is. Jezus zendt 
de apostelen twee aan twee uit (Mc 6, 7 - 13). Ze 
moeten gaan verkondigen. Hij geeft hun macht 
over onreine geesten. Ze mochten niets meenemen. 
Alleen een stok!
In de woord- en communieviering op zondag 15 
juli in de Barmhartige Samaritaan was het thema 
van de dienst: NEEM NIETS MEE. De parochianen 
werden in de homilie opgeroepen niet bang te zijn, 
maar actief te werken aan de zendingsopdracht die 
ook wij hebben ontvangen (Mat 18, 19 en 20). 
Met het ontvangen van het heilig vormsel staan 
wij nog sterker.We hoeven niets mee te nemen. 
God voorziet. We zullen niet alleen zijn. We zullen 
nergens woordeloos staan. Wij kunnen vrij uitgaan 
en verkondigen, proberen te leven zoals Jezus 
ons dat heeft voorgeleefd. Ook mogen we met zijn 
tweeën op weg gaan. We hebben dan steun aan 
elkaar. De homilie werd afgesloten met het refrein 
van het lied Ga uit verkondig mijn boodschap.
De vrededeling werd aangevuld met het thema van 
de dienst. Men zei tegen elkaar: Neem niets mee, 
God voorziet, vrede. Er werd daarna gezongen: 
Geef elkaar nu de hand. De dienst werd afgesloten 
met het lied Ga nu heen in vrede. Het leefde in de 
Barmhartige Samaritaan. Na de dienst werd over 
en weer het thema van de dienst tegen elkaar 
geuit. Grappenderwijs, maar ook in ernst: NEEM 
NIETS MEE.

Arki no: twee aan 
twee, neem niets mee
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Door pater Jan Verboogen SDS

Luie pastoors
In het Duits bestaat de uitdrukking: Na Petrus 
en Paulus worden de pastoors lui. Voluit: 
Nach Peter und Paul werden die Pfarrer faul! 
Bedoeld wordt dat met de feestdag van Petrus 
en Paulus op 29 juni de grootste drukte van 
het kerkelijke jaar voorbij is. Meestal zitten 
communie en vormsel er dan op en komt de 
vakantie stilaan in zicht. Dezer dagen bedacht 
ik dat mijn eigen eerste communie nu precies 
zestig jaar geleden was. Ik was net zeven en 
met Pinksteren 1958 mocht ik voor het eerst te 
communie. De handen netjes onder de gesteven 
tafellakens van de communiebank, hostie op de 
tong. Geen kinderliederen, wel Latijn. Het prentje 
bewaar ik nog altijd zorgvuldig in mijn brevier. 

Enkele jaren later was het vormsel, gewoon op een 
doordeweekse dag; vooral een massaal gebeuren, 
want de bisschop kwam slechts een keer om de 
zoveel jaren.

Mei- en junigevoel
Het gevoel van mei en juni, de tijd van communie 
en vormsel, blijft alle jaren. Het kost allemaal de 
nodige voorbereiding, waarna je toch weer blij 
bent als de viering goed verloopt en je heel wat 

Uit het dagboek van een pastoor

mensen hebt kunnen bereiken. Want daar doe 
je het toch voor. Gelukkig dat Jezus hier nog in 
het middelpunt mag staan en dat het vieringen 
van en met de gemeenschap zijn. We bidden en 
zingen samen van jewelste! Dat doet je wat! Onze 
kinderen hoeven niet op te treden om de mensen 
te vertederen. En bij ons vliegt het altaar gelukkig 
niet buiten, zogenaamd omdat de kinderen 
goed zichtbaar moeten zijn vanuit de kerk en de 

mensen naar hen kunnen zwaaien, als was het een 
definitief afscheid vooraleer op reis te vertrekken.

Zorgen
Blijft bij dat alles de grote vraag: hoe zal het verder 
gaan? Zul je de kinderen nog terugzien? Er worden 
kindernevendiensten aangeboden en wie wil, kan 
misdienaar worden. We laten blijken grote waarde 
te hechten aan regelmatig kerkbezoek. Durven 
zelfs voorwaarden te stellen. Dat allemaal vanuit 
een grote bekommernis. De eucharistie is toch het 
hoogste en kostbaarste wat we hebben! 

De zaaier en de jezuïeten
Het evangelie van de elfde zondag had het over 
de man die zijn land bezaait - en onderwijl kiemt 
het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. En 
dan waren er nog de jezuïeten - geleerde pieten, 
befaamd om hun nuchterheid -  die onlangs op 
hun website lieten weten: ‘De tijd van de eerste 
communies (en vormsels) is niet voor niets in de 
weken rond Pinksteren: de Heilige Geest zal wel 
een handje helpen’. Zullen we het daar dan maar op 
houden?

(Foto's: Renaldo L. Doelahmarsidi)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zestiende zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 23,1-6
Wee de herders door wie de schapen van mijn 
kudde omkomen en verloren lopen – godsspraak 
van de Heer. Daarom zegt de Heer, Israëls God, 
tot de herders die mijn volk weiden: Door uw 
schuld zijn mijn schapen verloren gelopen en 
uiteengedreven; ge hebt er niet op gelet. Maar Ik let 
wel op u om al uw misdaden – godsspraak van de 
Heer. Zelf breng Ik de overgebleven schapen bijeen 
uit alle landen waarheen Ik ze heb verdreven. Ik 
breng ze terug naar hun weide; ze worden weer 
vruchtbaar en talrijk. Dan stel Ik herders over 
hen aan die hen werkelijk weiden. Ze hoeven niet 
meer bang of angstig te zijn; geen van hen wordt 
nog vermist – Godspraak van de Heer. Geloof mij, 
de tijd komt – godsspraak van de Heer – dat ik een 
wettige afstammeling van David doe opstaan; hij 
zal hen met bekwaamheid regeren, en het land 

rechtvaardig en eerlijk besturen. In zijn tijd wordt 
Juda bevrijd, leeft Israël veilig. En dit is de naam 
die men hem geeft: ‘de Heer, onze gerechtigheid’.

Antwoordpsalm: Psalm 23,1-3a.3b-4.5-6

Tweede lezing: Efeziërs 2,13-18
Broeders en zusters,  door het bloed van Christus 
zijt gij echter, die eertijds veraf waart, thans in 
Christus Jezus dichtbij gekomen. Want Hij is onze 
vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, 
en de scheidingsmuur heeft neergehaald door in 
zijn vlees de vijandschap te vernietigen, namelijk 
de wet der geboden met haar verordeningen. Hij 
heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de 
twee, één nieuwe mens te scheppen, en die beiden 
in één lichaam met God te verzoenen door het 
kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. 
En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd 
aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij 

waren. Want in Hem hebben wij beiden in één 
Geest toegang tot de Vader.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 6,30-34
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en 
brachten Hem verslag uit over alles wat zij gedaan 
en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: 
‘Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats 
om alleen te zijn en rust daar wat uit’. Want wegens 
de talrijke gaande en komende mensen hadden 
zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus 
in de boot naar een eenzame plaats om alleen te 
zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar 
Hij heenging; uit al de steden kwamen mensen te 
voet daarheen en ze waren er nog eerder dan zij. 
Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote 
menigte. Hij voelde medelijden met hen, want zij 
waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen 
uitvoerig te onderrichten.

De rode draad door de lezingen van 
vandaag uit Jeremia en Marcus en 
uit de antwoordpsalm is het beeld 
van de herder. Terwijl wij dit motief 
verbinden met geestelijk leiderschap 
(‘pastor’ = pastoor), wordt het in de 
Bijbel ook gekoppeld aan politiek en 
militair leiderschap (zie bijvoorbeeld 
Numeri 27,17 en 1 Koningen 22,17). In 
de Tenach wordt kritiek op de leiders 
van het volk herhaaldelijk verwoord in 
klachten over de herder die zijn kudde 
niet bijeenhoudt, maar verstrooit (zie 
behalve Jeremia 23,1-6 bijvoorbeeld ook 
Ezechiël 34 en Zacharia 11). De herder 
uit Psalm 23 vormt het tegenbeeld van 
de leiders van het volk in Jeremia 23. 
De psalm bezingt de Herder bij uitstek, 
de Eeuwige, de God van Israël. Hij doet 
wat een ware herder moet doen: zijn 
schapen leiden naar voedsel en water, 
hen beschermen en omringen met zekerheid en 
gerechtigheid.

Foute leiders
In Jeremia 23 hebben we te maken met een 
heel ander soort leider. Om de strekking van de 
perikoop van vandaag goed te vatten, zetten we 
een stap terug: naar hoofdstuk 22. We bevinden 
ons in de tijd voor de verwoesting van Jeruzalem 
door de Babyloniërs, waarin Juda speelbal is in het 
krachtenveld tussen de aanstormende grootmacht 
Babylon en de oude grootmacht Egypte. In 
Jeremia 22 voert de profeet een polemiek tegen de 
koningen die in deze tijd over Juda regeren: Sallum, 
Jojakim en Jechonja (22,11-30). De uitspraken 
tegen deze koningen worden voorafgegaan door 
het ‘profiel’ waaraan een waarachtige koning van 
Juda, de man op de troon van David, moet voldoen 
(22,1-5): recht en gerechtigheid handhaven, de 
zwakken beschermen, zich verre houden van 
bloedvergieten (22,3). Kortom: de geboden van 
de Thora in ere houden. Alleen als zij zich aan 
deze geboden houden, zullen de koningen van 
Juda hun koningschap behouden (22,4-5). De 
kern van Jeremia’s kritiek op de koningen wordt 
verwoord in 22,13-14 en 17: de koning bouwt zijn 
huis (een woord met verschillende betekenissen!) 
op het fundament van onrechtvaardigheid, 
onrecht en uitbuiting, en maakt zich schuldig 
aan bloedvergieten. Daarmee handelt hij in strijd 

met alles waar een ware opvolger van David voor 
staat. Immers, recht en gerechtigheid horen bij het 
koningschap. Daarom zullen volgens de profeet 
deze koningen ten onder gaan: Sallum wordt 
naar Egypte afgevoerd (22,10- 12), Jechonja naar 
Babel (22,24-30). In het oordeel over Jojakim 
laat Jeremia het woord ‘herders’ vallen (22,22). 
Waarschijnlijk worden hiermee niet alleen de 
koningen bedoeld: in Jeremia 2,8 valt dit woord in 
verband met priesters en profeten, twee groepen 
die door Jeremia in vaak felle bewoordingen 
bestreden worden (zie ook 23,9-40). Zeker verwijst 
Jeremia 22,22 naar de komende dreiging uit Babel 
(vergelijk 4,11-13 en 25,34-38), de storm die de 
leiders van Juda zal wegvagen. Geen nakomeling 
van koning Jechonja zal op de troon van David 
zitten (22,30).

Rechtvaardige herders
Betekent het einde van Jochanja het einde van 
het huis van David? Nee, na de aanklacht tegen 
de leiders klinken in Jeremia 23,1-6 woorden van 
hoop – al moeten we daar nog even op wachten. 
Jeremia gebruikt de metafoor van de herder uit 
22,22 eerst om opnieuw de leiders van Juda aan te 
klagen. Deze aanklacht is als volgt opgebouwd: - 
23,1a: wee-uitspraak tegen de herders; - 23,1b-2a: 
motivatie; - 23,2b-d: oordeelsuitspraak afgesloten 
door de formule ‘zo spreekt de Heer’. Dan volgt 
een tweede serie uitspraken (23,3-4), weer 

afgesloten door de formule ‘zo spreekt 
de Heer’. Hier slaat het negatieve 
oordeel om in hoop voor de toekomst. 
Reden: de Eeuwige grijpt in door te 
handelen als een herder. Hij verzamelt 
de overgebleven schapen en brengt 
ze terug naar hun weiden, Hij zorgt 
ervoor dat de kudde weer zal groeien. 
Hij stelt nieuwe herders aan die, anders 
dan de leiders in hoofdstuk 22, het 
volk wel zullen hoeden en beschermen. 
Onder hun leiding komt er een eind aan 
angst en onzekerheid en gaat niemand 
verloren. Net als in 22,22 lijkt het 
bij deze nieuwe leiders niet alleen te 
gaan om koningen, maar om leiders in 
bredere zin. Dat de koning hierbinnen 
echter een bijzondere rol speelt, wordt 
bevestigd in de derde serie uitspraken 
(23,5-7) over een toekomstige koning 
uit het huis van David, die ‘JHWH is onze 

gerechtigheid’ zal heten (23,6). Hier kan sprake 
zijn van een woordspeling die verwijst naar de 
laatste koning van Juda, Sedekia, ‘gerechtigheid 
is JHWH’ (21,1-10). Maar de naam van de nieuwe 
koning houdt meer in. Zoals al eerder gezegd is 
‘gerechtigheid’ het koninklijke attribuut bij uitstek 
en ontbreekt het de eerdergenoemde koningen 
juist hieraan. Zoals de Eeuwige, de herder bij 
uitstek, gerechtigheid is, zo moet ook de koning uit 
het huis van David gerechtigheid oefenen.

De herder van de schapen
De evangelist speelt een subtiel spel met het 
beeld van de herder en de schapen. Marcus 6,6b-
56 verhaalt over het onderricht van Jezus en zijn 
leerlingen rond het Meer van Gennesaret. Deze 
vertelling wordt onderbroken door het verhaal 
over de dood van Johannes de Doper (6,14-29) 
waarin een koning – Herodes Antipas – een 
dubieuze rol speelt. Het onderricht van Jezus en 
zijn leerlingen is zo succesvol dat ze niet de kans 
krijgen om te eten (6,30-31). Zelfs als ze zich op 
een eenzame plaats willen terugtrekken, worden 
ze door een menigte opgewacht (6,32-33). Dat is 
het moment (6,34) dat Jezus tot in zijn diepste 
binnenste geraakt wordt (het Griekse werkwoord 
is sterker dan het Nederlandse ‘medelijden 
hebben’!) en de mensen vergelijkt met schapen 
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maar Maria heeft hét Woord gesproken, zij heeft 
ons Jezus gegeven. Een sterkere uitademing kon 
zij niet doen. Wij brengen vele woorden. Zij brengt 
dat allemaal samen in hem. Ook heeft zij een heel 
speciale manier van evangeliseren. Ze spreekt niet, 
ze dringt niet aan, ze slaat het er niet in met grote 
kracht en grote inspanning. Maria straalt.

Gebed
Goede God, U die mij zegent met al uw goede gaven, 
weer hier aanwezig. Laat uw Woord mijn hart 
raken zoals het ook Augustinus raakte. Laat het 
mijn oren openen en mijn blik verruimen, zodat 
ik waakzaam de komst tegemoet kan zien van uw 
Zoon, Jezus Christus, mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Dt 28,41: Zonen en dochters zult u verwekken, 
maar toebehoren zullen zij u niet, want als 
gevangenen gaan zij van u weg.

Overweging: Stroomopwaarts kijken
Om het eigene van onze christelijke dienstbaarheid 
in het oog te krijgen, moeten we stroomopwaarts 
kijken: een stroom voedt zich aan een bron. Als 
het water bij de bron zoet is, is de hele stroom 
drinkbaar. Als er vergif in komt, heerst de dood 
op al zijn oevers. De bron van christenen is God 
zelf. Waarom dienen mensen elkaar? Omdat ze 
zich broer en zus achten van de anderen. Ze kijken 
opzij voor hun motivatie, horizontaal: jij ben mijn 
broer of zus. Maar hoe kun je dat weten, tenzij 
je verticaal kijkt? Wij hebben dezelfde Vader. Bij 
onbekend of onzeker vaderschap kan niemand met 
zekerheid weten wie zijn broers en zussen zijn. 
Christenen weten het: we hebben alleen één en 
dezelfde Vader. We houden van elkaar omdat we 
dat weten. Want wie is eigenlijk de eerste dienaar? 
In het begin van de bijbel openbaart God aan 
Mozes zijn naam met de woorden” ‘ik ben er voor 
u’, ik ben uw dienaar. De hele geschiedenis door 
zorgt God voor zijn volk: met manna uit de hemel, 
vlees van vogels, water uit de rots. God dient. Jesaja 
schrijft over de dienaar, de lieveling van God. Een 
man van smarten, vormeloos opschietend als een 
twijgje, zonder schoonheid. Niemand wist wie die 
dienaar was. Maar toen kwam Jezus en zei: ‘Die 
dienaar, dat ben ik.’ En hij voerde Jesaja’s profetie 
uit tot het laatste detail. Het bijzondere van onze 
dienstbaarheid zit dus in de bron: alles wat we 
doen is een voortzetting en een actualisering van 
één enkele dienst: die van Jezus. We voegen er 
niets aan toe, we vullen alleen de lege vakjes in, 
zoals in een kruiswoordraadsel. Schema en opgave 
zijn al lang gegeven, maar elk van ons heeft zijn 
vakje in te vullen.

Gebed
Goede God, U wilt mij nabij en trouw zijn in 
mensen die U op mijn pad zendt. Ik bid U: maak 
uw Woord aan mij bekend en laat mijn hart de 
boodschap van uw goedheid verstaan, zodat ik, net 
als Johannes de Doper, een vrijmoedige getuige kan 
zijn van uw koninkrijk. Dat vraag ik U in naam van 
Jezus, uw Zoon, die met U en de Geest leeft in alle 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Mt 16,26: Want wat zal het een mens baten als 
hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade 
toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor 
zichzelf?

Gebed
Liefdevolle God, in deze wereld is er veel dat mij 
onzeker maakt of op een dwaalspoor brengt, Ik 
kom bij U en weet dat U mij aanvaardt zoals ik ben, 
met al wat goed is, ondanks mijn onvolkomenheid. 
Open mij voor uw Woord, zo bid ik, een leer mij 
er mijn leven op te bouwen. Versterk mijn geloof 
en vertrouwen en geef nieuwe moed, elke dag 
weer. Dat vraag ik U door Jezus Christus, zoon 
van mensen en uw Zoon, vandaag en al mijn 
levensdagen. Amen.

Dagtekst
Ef 6,4: En u, vaders, verbitter uw kinderen 
niet, maar voed ze op met christelijke tucht en 
vermaning.

Overweging:
Op een dag vroeg iemand aan broeder Egidius 
voor hem te bidden. Egidius zei: ‘Bid voor jezelf. 
Waarom blijf je staan terwijl je gaan kunt, en 
waarom stuur je een ander?’ De ander: ‘Wat zeg 
je me nou, broeder Egidius! Ik ben een zondaar en 
ver van God verwijderd. Maar jij bent een vriend 
van God. Daarom kun je makkelijk een beroep op 
Hem doen voor jezelf en voor anderen.’ Egidius 
antwoordde: ‘Mijn beste, als alle straten van 
Perugia vol lagen met goud en zilver, en door heel 
de stad werd omgeroepen dat iedereen daarvan 
kon krijgen, zou je er dan een loopjongen op uit 
sturen het voor jou te halen?’
‘Zeker niet’, zei de man, ‘ik zou zelf gaan en het niet 
eens aan een goede vriend toevertrouwen.’ Egidius 
zei: ‘Zo is het ook met God. Heel de wereld is vol 
van Hem. Iedereen kan Hem vinden. Ga dus zelf en 
stuur niemand anders.’

Gebed
Goede God, Gij die mij ten leven roept en mij zegent 
met liefde en ontferming, ik bid U: maak mij stil en 
aandachtig, help mij om U en mijzelf te verstaan. 
Geef mij de moed om te leven in overeenstemming 
met uw Woord dat tot en in mij klinkt. Dat vraag 
ik U op deze en alle dagen, en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.

Dagtekst
Hnd 7,21: Maar toen Mozes te vondeling was gelegd 
nam de dochter van de farao hem mee en liet hem 
opvoeden als haar eigen zoon.

Overweging:  In- en uitademen
Ieder mens heeft longen. Daarmee doen we twee 
dingen: we ademen eerst in, en dan ademen we 
uit. Als je niet hebt ingeademd, kun je ook niets 
uitademen. Een christen heeft ook longen: hij 
neemt eerst in zich op wat God hem zegt, hij ademt 
eerst in, daarna ademt hij het uit en straalt het uit. 
Het eerste dat wij doen als we onze boodschap 
aan de wereld brengen, is inademen. Voordat we 
beginnen te spreken en te evangeliseren moeten 
we eerst lange tijd inademen. Wij brengen immers 
niet iets van onszelf. Het evangelie is niet ons 
product, niet iets wat wij gemaakt hebben. We 
hebben het gekregen. We moeten eerst lang 
gebeden en nagedacht hebben voordat we de 
mond kunnen openen om te evangeliseren. Maria 
heeft weinig of niet uitgeademd, ze is bijna alleen 
maar inademing. Wij hebben haar nooit veel horen 
spreken. Maar zij heeft lange tijd geluisterd, en 
daarom is zij het voorbeeld van elke vorm van 
evangelisatie. Heeft zij dan niet ‘uitgeademd’ of 
geëvangeliseerd? Jawel. Wij spreken woorden, 

Dagtekst
Jes 43, 2: Moet je door het water gaan - ik ben bij je; 
of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet 
je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de 
vlammen zullen je niet verschroeien.

Overweging: Blijf vertrouwen
Als je naar God kijkt zoals hij zichzelf in zijn Woord 
bekendmaakt, zie je dat hij nooit berust. Hij laat 
nooit zomaar begaan alsof een kind alle kanten 
uit kan: ‘Laat het maar begaan!’ Wie liefheeft, 
verdraagt het slechte noch het middelmatige: hij 
wil het beste. Als God ‘kwetsbaar’ is, is dat niet uit 
narcisme; hij lijdt onder onze ellende. Hij reageert 
niet zelfbeschuldigend of zelfrechtvaardigend. Zijn 
reactie is telkens vruchtbaar: ‘Wie zal Ik zenden?’ 
(Jes 6). De kerkvaders uit het Oosten situeren deze 
vraag in het hart van de Drieeenheid: ‘Wie zal ik 
zenden?’ zegt de Vader. ‘Een engel? Een profeet? 
Een machtige koning? Een wijze? Een geestelijke 
leraar? De heilige Geest?’ ‘Hier ben ik’, antwoordt 
de Zoon.’ De Zoon, die de icoon van de Vader is, 
heeft ons weer vrijgemaakt zonder ons daartoe 
te dwingen. Hij herstelt ons in onze schoonheid 
zonder ons over te schilderen: ‘Als je wilt...’ Hij is 
gekomen om al zijn verstrooide, ondankbare en 
onbesuisde kinderen. Hij is voor mij gekomen.

Gebed
Rechtvaardige en waarachtige God, U hebt uw 
Woord aan mij gegeven, zodat ik de weg naar het 
leven kan vinden. Ik bid U: open mijn oren en mijn 
hart om uw Woord te horen en te verstaan. Geef 
dat ik er steeds meer uw liefde in mag ontdekken. 
Dat vraag ik U in Jezus’ naam, Hij die met U leeft in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Hebr 12,12-13: Daarom, hef de slappe handen op, 
strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte 
wegen gaan; het kreupele lichaamsdeel mag niet 
ontwricht worden, maar moet genezen.

Overweging: Lijd mee met wie lijdt
‘Toen Jezus de mensenmenigte zag voelde hij 
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder’ 
(Mt 9,36). Laten wij mensen zijn die het lijden 
van de ander werkelijk zien, die naar anderen 
kijken tot we hun pijn meevoelen. Haast je niet 
aan hen voorbij, loop niet met een boog om hen 
heen en wend je gezicht niet af. Doe niet alsof, 
maak het niet mooier dan het is. Kijk naar iemands 
gezicht tot je de persoon erachter ziet. Ik ken 
een echtpaar met een hartverscheurend verhaal: 
hun zoon is dakloos. Hij is van huis weggelopen 
toen hij zeventien was, en met uitzondering 
van een paar telefoontjes uit de gevangenis en 
één bezoekje, hebben ze al twintig jaar geen 
contact meer met hem gehad. De moeder was 
bereid om geïnterviewd te worden tijdens een 
leiderschapstraining. Op de vraag waarom ze haar 
verhaal wilde delen antwoordde ze. ‘Ik wil iets 
veranderen aan de manier waarop mensen naar 
daklozen kijken. Ik wil dat ze hen niet langer zien 
als probleemgevallen, maar als zoons en dochters 
van een moeder.’ Verandering begint met een 
eerlijke blik, en zet door dankzij een helpende 
hand. Werken die we doen in de naam van God 
houden stand, zelfs als ons aardse leven op een 
geven moment voorbij is.

gebeden voor iedere dag
Maandag 23 juli

Dinsdag 24 juli

Donderdag 26 juli

Zaterdag 28 juli

Woensdag 25 juli

Vrijdag 27 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.

Seef Konijn en Jan Dekkers
Bouwstenen

De schrijvers analyseren aan 
de hand van zeven thema’s 
de polarisatie binnen 
de katholieke kerk van 
nederland o.a. de visie op 
gezag en gehoorzaamheid, 
de leer, de plaats van 
traditie en dogma, 
tegenstelling tussen oud en 
jong. Aan de hand hiervan 
pogen ze tot de diepere 
oorzaken achter te komen 
die aan de tegenstellingen ten grondslag liggen.
Hilversum: Gooi & Sticht, 1972; 132 blz. Prijs: Srd 5,=

Overweging:
Broeder Egidius zei eens tot zijn broeder 
Bonaventura: ‘Mijn vader, God heeft u veel talenten 
gegeven. Wij hebben geen talenten ontvangen. 
Wat moeten wij, onwetenden en dommen, doen 
om gered te worden?’ Hij antwoordde: ‘Wanneer 
God aan de mensen geen talent zou geven dan 
alleen zijn liefde, dan was dat genoeg.’ Broeder 
Egidius vroeg hem nog eens: ‘Kan iemand die geen 
ontwikkeling heeft, evenveel van God houden als 
een geleerde?” Bonaventura zei: ‘Een oud vrouwtje 
kan Hem nog meer beminnen dan een leraar in de 
theologie.’ Opgewonden sprong broeder Egidius op, 
liep de tuin in tot aan de rand die aan de stadskant 
lag, en riep: ‘Arm, oud vrouwtje, eenvoudig en dom, 
jij kunt meer van God de Heer houden dan broeder 
Bonaventura.’ Ontroerd bleef Egidius drie uur lang 
onbeweeglijk staan.

Gebed
Goede God, een ieder is geboren met kwaliteiten 
die ons tot een uniek en waardevol mens maken. 
Ik dank U en bid: spreek mij aan, spreek tot mij uw 
Woord, opdat ik het versta en leer ontdekken wat 
U met mij voorheb. Geef dat ik mijn leven in dienst 
mag stellen van de komst van uw koninkrijk, de 
hemel op aarde. Dat vraag ik U in de naam van 
Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer, vandaag en 
alle dagen.

Vervolg van pagina B2:

die geen herder hebben – een verwijzing naar 
Numeri 27,17, waarin Mozes zich zorgen maakt 
over zijn opvolging als leider over het volk. In de 
evangelietekst loopt de menigte verloren, op zoek 
naar leiding, niet de leiding van een machthebber, 
maar die van een leraar, zoals blijkt in 6,34: ‘en Hij 
onderwees hen langdurig.’ Onderricht – ‘Thora’ 
– dat is wat de schapen nodig hebben en wat de 
herder biedt. Maar dat is niet alles, want na de 
perikoop van vandaag vertelt Marcus verder, over 
een andere behoefte van het toegestroomde volk: 
voedsel. Het lijkt een onbetekenend detail, maar 
in het verhaal over de broodvermenigvuldiging 
(6,35-44) laat Jezus de mensen neerzitten in 
wat in vertaling ‘het groene gras’ en volgens de 
grondtekst ‘de groene weide’ heet (6,39). Hierin 
klinkt Psalm 23,2 door: ‘Hij laat mij rusten 
in groene weiden.’ Op deze manier wordt het 
handelen van Jezus verbonden met het handelen 
van God zelf. De Eeuwige is de ware herder. Aan 
zijn beeld spiegelt zich iedere ware koning en 
iedere ware leraar.

Vervolg van pagina B1:

Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer 
dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in 
alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe 
wonderen gebeuren tot op vandaag. Het oudst 
bekende wonder is dat van Lanciano, Italië, dat 
gebeurde omstreeks het jaar 750. Het meest recent 
goedgekeurde wonder is dat van Legnica in Polen, 
dat plaatsvond in 2013.

Het Eucharistisch wonder van Lanciano
In het Italiaans stadje 
Lanciano vierde een 
van de monniken de H. 
Mis. De priestermonnik 
twijfelde of de 
geconsacreerde hostie 
waarlijk in het Lichaam 
van onze Heer, en de 
wijn werkelijk in het 
Bloed van Jezus waren 
veranderd. In zijn 
goedheid kwam God 
de twijfelende priester 
door een wonder te hulp. 
Volkomen onverwacht 
veranderden na de consecratiewoorden van de 
priester het brood plotseling in levend vlees en de 
wijn in bloed. Tot op de dag van vandaag wordt dit 
eucharistische wonder in een kostbare monstrans 
van zilver en kristal vereerd. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft uitgewezen dat het hier betreft 
echt mensenbloed en echt mensenvlees, die allebei 
tot de bloedgroep AB behoren en dat het gaat 
om gestreept hartspierweefsel van een ongeveer 
30-jarige man die in doodsstrijd verkeert. Het 
microscopisch onderzoek kon voor de aard 
van de snede door het hartspierweefsel geen 
wetenschappelijke verklaring geven: “De snede kon 
niet door een mensenhand zijn aangebracht, noch 
met een scalpel, noch met laser, aangezien van het 
weefsel geen enkele cel beschadigd was.” Daarbij 

Eucharistische mirakelen bewijzen 
Christus’ tegenwoordigheid

komt nog het onverklaarbare feit dat na 1200 
jaar zowel het vlees als het bloed nog steeds geen 
spoor van ontbinding vertonen. De eucharistische 
gedaanten waren zelfs niet geconserveerd en 
luchtdicht afgesloten.

Het wonder van Legnica
In het Poolse 
bisdom 
Legnica, 
gebeurde het 
op Eerste 
Kerstdag 
2013 dat 
tijdens een 
heilige Mis 
in de Sint-
Jacobusparochie een geconsacreerde hostie op 
de grond was gevallen. De priester legde deze 
conform de liturgische voorschriften in een met 
water gevuld liturgisch vat. Toen de hostie na 
enige tijd niet was opgelost, maar rood kleurde, 
meldde de priester dit bij de toenmalige bisschop, 
die een onderzoekscommissie instelde. Forensisch-
medische experts schrijven in het laatste rapport 
dat “in het onderzochte monster fragmenten 
van weefsel zijn gevonden met gefragmenteerde 
delen van cardiale spieren, welke het meest te 
vergelijken zijn met een hartspier met afwijkingen 
die vaak voorkomen gedurende pijn. De genetische 
onderzoeken wijzen op de menselijke oorsprong 
van het weefsel”.

Het wonder van Buenos Aires
Op 18 augustus 1996 viert eerwaarde Alejandro 
Pezet de Mis in een kerk van Buenos Aires, 
Argentinië. Hij heeft net de heilige Communie 
uitgereikt wanneer een vrouw hem komt zeggen 
dat ze een hostie heeft gezien die iemand achter in 
de kerk zich heeft laten vallen. Wanneer hij naar 
de aangegeven plaats gaat, ziet de priester de vuile 
hostie; hij stopt haar in een bakje met water en zet 
het in het tabernakel van de Sacramentskapel. Na 
een week merkt hij dat de hostie een bloederige 
substantie is geworden. Hij brengt Mgr. Jorge 
Bergoglio, hulpbisschop hiervan op de hoogte. 
Wanneer na 3 jaar blijkt dat de hostie geen 
enkele waarneembare vorm van ontbinding heeft 

ondergaan wordt besloten haar wetenschappelijk 
te laten analyseren. De deskundige op het gebied 
van de cardiologie en gerechts-geneeskundig: 
“De geanalyseerde materie is een fragment van 
de hartspier die zich in de wand van de linker 
hartkamer, dichtbij de hartkleppen bevindt. Ik 
verklaar dat het hart leefde, gegeven het feit 
dat witte bloedlichaampjes buiten een levend 
organisme afsterven. Bovendien waren de witte 
bloedlichaampjes in de weefsels opgenomen, 
hetgeen aangeeft dat het hart aan intensieve stress 
onderhevig was geweest, alsof zijn eigenaar harde 
klappen had gekregen ter hoogte van de borst.”

Conclusie
Alle Eucharistische mirakelen die wetenschappe-
lijk worden onderzocht, krijgen steeds dezelfde 
conclusie: het vlees is weefsel van de hartspier 
van een man van ongeveer 30 jaar, in doodsstrijd; 
het bloed is menselijk: het heeft menselijk DNA 
en heeft bloedgroep AB. Het weefsel en het 
bloed van alle onderzochte mirakels is duidelijk 
afkomstig van één en dezelfde persoon. Bovendien 
is bloedgroep AB relatief zeldzaam, behalve bij 
mensen uit het Midden-Oosten en onder Joden.

Waarom gebeuren deze wonderen?
God laat deze wonderen geschieden om de 
mensen te helpen te geloven in de Werkelijke 
Tegenwoordigheid van Jezus Christus in dit Heilig 
Sacrament. Eén van de steevaste tekenen van 
een Eucharistisch mirakel is dat het geloof weer 
toeneemt en de mensen weer meer eerbied hebben 
voor Jezus in dit Sacrament. Deze wonderen zijn 
het bewijs dat Christus letterlijk bedoelde wat hij 
heeft gezegd in het Evangelie: “Ik ben het levende 
brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men 
van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En 
het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het 
leven van de wereld” (Joh. 6,50-52).

(Bronnen: Bruno Sammaciccia/Garabandal NL/
KRO/O Crux Ave Spes Unica)
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Inspiratie van de dag
SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOEDLaat je leven rustig en vredig 

verlopen
Neem de volgende keer dat je met 
werk geconfronteerd wordt dat je 
niet  aanstaat, de tijd om je hele 
kijk erop te veranderen voordat je 
er ook maar aan begint. Zie jezelf 
het voor mij doen en als je liefde 
voor mij is, wat zij moeten zijn, 
zul je werkelijke vreugde en genot 
vinden in het perfect te doen. Wat 
meer is, je zult zien dat je meer 
dan genoeg tijd hebt om alles te 
doen wat gedaan moet worden. Verspil nooit tijd 
met jezelf ervan te overtuigen dat je niet genoeg 
tijd hebt en dat je het veel te druk hebt. Ga heel 
gewoon door en doe wat gedaan moet worden. 
Laat je leven rustig en vredig verlopen zonder 
enig gevoel van haast. Wanneer je de dag goed 
begint, met een hart vol liefde en dankbaarheid 
en met een gevoel van verwachting dat het een 
heerlijke dag zal worden, waarin alles perfect op 
z’n plaats terecht zal komen, trek je het allemaal 
naar je toe.
Uit open innerlijke deuren

Uit een onverwachte hoek

Na de tiende plaag geeft de farao zich gewonnen. 
Hij smeekt of het volk zo gauw mogelijk wil 
weggaan nu hij Gods overmacht zo ingrijpend 
heeft ervaren. Tot dusverre had hij niets op 
met de God van Mozes en achtte 
zich als farao oneindig machtiger. In 
deze nacht is hij op pijnlijke wijze op 
andere gedachten gekomen. Nu vraagt 
hij zelfs om de zegen van deze, voor 
hem onbekende, God. Zegen is Gods 
goedheid, Zijn beschermende hand 
boven je hoofd. Is dit farao’s erkenning 
van God’ s heerschappij, zijn vertwijfeld 
zoeken naar een hoopvol perspectief? 
Of voelt deze menselijke heerser zich 
klein worden tegenover de hand van 
de Heer? Wie zal zeggen wat er in het 
hart van een mens omgaat: soms komt 
het geloof uit een onverwachte hoek. 
Dan bidden mensen die niets van hem 
moesten hebben tot God; mensen gaan 
naar de kerk nadat ze er jaren niet meer 
zijn geweest.
Uit: Filippus Dagboek

Tot geloof komen
Het is niet eenvoudig om mensen te wijzen op 

de blijde boodschap van verlossing door Jezus. 
We leven immers in een tijd die daar niet voor 
openstaat? Waarom zouden mensen zo’n verhaal 
geloven? Hoe verkoop je het Evangelie? Er is een 
groot verschil tussen reclame maken en Evangelie 
verkondigen: wanneer je mensen aanspreekt 
over God is God zelf daarbij. Wanneer Paulus en 
zijn metgezellen op een gebedsplaats vertellen 
over Jezus, zijn er mensen die tot geloof komen. 
Ook Lydia. Dat is omdat God haar hart opende. 
Je hoeft het Evangelie niet verkopen, je mag het 
delen. Waarom mensen wel of niet geloven, is 
een mysterie, maar één ding is zeker: het heeft 
met Gods Geest te maken. We zijn niet alleen in 
de communicatie. Mooi om te weten wanneer 

we onze kinderen, onze vrienden en ook 
anderen vertellen over God’ s liefde.
Biddend of de Heer hun hart wil openen!
Uit: Dag in Dag uit

Wat aanbidding doet
Aanbidding maakt wie zelfvoldaan is klein, 
en het verheft mensen bij wie de moed 
in de schoenen gezonken is.  Aanbidding 
brengt verandering aan. Het buigt het 
hoofd van wie uit de hoogte is een recht 
de rug van wie onder zorgen gebukt gaan. 
Aanbidding zet de aanbidder op zijn plek. 
En wat hebben we dat toch hard nodig! 
Vaak zwalken we door het leven, volledig 
uit evenwicht. De knecht met de vijf 
talenten bralt: ‘God is vast heel blij met 

mij’. En de knecht met de twee talenten worstelt: 
‘Ik durf te wedden dat God het niet veel langer 
met mij uithoudt’. We zijn zo verkikkerd op 
onszelf dat we denken dat iemand ons als heerser 

heeft aangesteld. Of we hebben zo’n hekel aan 
onszelf dat we denken dat iedereen vertrokken is 
en we aan ons lot overgelaten zijn. Behandel beide 
aandoeningen met aanbidding.

Uit: Leven in zijn handen

Apostel (Grieks: apostoloa = gezant)

De voornaamste leerlingen van Jezus. In Mt 10:2 
staan de namen vermeld: de broers Simon-die 
Petrus genoemd wordt- en Andreas; Jacobus en 
Johannes, de zonen van Zebedeüs; Filippus en 
Bartolomeüs; Tomas en de tollenaar Matteüs; 
Jacobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs; Simon 
de ijveraar en Judas Iskariot, die Jezus verraden 
heeft. Ook anderen, die pas na Jezus ‘ dood tot 
de kring van zijn leerlingen toetraden, worden 
apostelen genoemd. Mattias werd in plaats 
van Judas gekozen., en Paulus wordt eveneens 
apostel genoemd. In de christen-gemeenten werd 
de benaming ‘apostel’ al spoedig ook gebruikt 
voor een grotere kring van officieel aanvaarde, 
betrouwbare verkondigers.

Apostelconcilie
De vergadering van de apostelen te Jeruzalem, 
gehouden omstreeks 48 of 49 n. Chr. Aan de 
apostelen en oudsten werd de vraag voorgelegd of 
christenen uit het heidendom bekeerd, het joodse 
ritueel van de besnijdenis moesten ondergaan. 
Paulus en Barnabas, afgevaardigden namens 
deze bekeerlingen uit Antiochië, beantwoordden 
deze vraag ontkennend. Op dit concilie viel na 
tussenkomst van Petrus en Jacobus het besluit, dat 
deze (heidenen) christenen zich niet hoefden te 
onderwerpen aan de joodse rituele voorschriften. 
Op dit concilie werd Paulus’ missie onder de 
heidenen officieel erkend.

Apostolaat
Ambt of taak van een apostel, de heilige roeping 
daartoe; de activiteit van de kerk tot verbreiding 
van het geloof.

Apostolicum
De zogenaamde geloofsbelijdenis van de apostelen, 
ook wel Twaalf Artikelen genoemd, kwam in de 
tweede of derde eeuw in Rome tot stand

Apostolische Vaders
Benaming voor een aantal vroegchristelijke 
schrijvers, wier geschriften na het afsluiten van 
de canon ofwel buiten de canon zijn ontstaan. 
Het kenmerk van de Apostolische Vaders is dat 
zij contact met de apostelen of met hun leerlingen 
hebben gehad. Tot de belangrijkste documenten 
van deze apostolische overleveringen behoren 
onder andere de ‘Didache’, de brieven van 
‘Clemens Romanus’, van Ignatius van Antiochië 
en Polycarpus van smyrna; verder de brief van 
Barnabas’ en de Pastor van Hermas
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De Amerikaanse president Donald Trump 
heeft de katholieke rechter Brett Kavanaugh 
genomineerd als kandidaat voor het Amerikaanse 
Hooggerechtshof. Kavanaugh (53) werd maandag 
op 9 juli door Trump gepresenteerd in het Witte 
Huis. Hij zal zich tijdens een aantal hoorzittingen 
voor de Senaat (Senate Judiciary Committee) 
moeten verdedigen. Een stemming moet 
vervolgens gaan bepalen of hij daadwerkelijk de 
functie krijgt toegewezen.

'Onberispelijke kandidaat'
“Wat ertoe doet is niet de persoonlijke visie van 
rechters, maar of ze die 
visie opzij kunnen leggen 
om de Grondwet na te 
volgen”, aldus Trump 
tijdens de presentatie in 
het Witte Huis. Kavanaugh 
is volgens de Amerikaanse 
president zonder twijfel 
een kandidaat die deze 
competenties heeft. De 
genomineerde heeft 
onberispelijke referenties 
en staat bekend als “een 
rechter van rechters”, 
aldus Trump. Kavanaugh 
sprak tijdens zijn 
voordracht over zijn 
katholieke geloof. Hij 
noemde zijn opleiding 

Een Schotse katholieke priester en verschillende 
parochianen zijn door passerende protestanten 
bespuugd en belaagd toen zij uit de Mis de kerk 
uit liepen. Het voorval vond zaterdag plaats in het 
Schotse Glasgow. De belagers liepen mee in een 
zogenaamde Oranjemars, een van de parades die 
ieder jaar in juli plaatsvinden om de overwinning 
van de protestantse Nederlandse koning Willem 
van Oranje op de katholieke koning James II in 
1690 te vieren.

Verwerpelijk misbruik'
Priester Tom White was na de zaterdagse Mis 
in de St. Alphonsuskerk parochianen aan het 
groeten, toen de ‘Orange Parade’ voorbijkwam. 
In een verklaring op Facebook stelt het 
aartsbisdom Glasgow dat White en de parochianen 
“onderworpen werden aan verwerpelijk misbruik”. 
Daarbij zou meerdere keren gescholden zijn. Ook 
zou de priester bespuugd zijn op zijn achterhoofd 
en in zijn gezicht.

Man met een stok
De situatie dreigde te verder te escaleren toen de 
priester door een man met een stok beledigd en 
bedreigd werd, aldus het aartsbisdom. Toegesnelde 
politieagenten konden een einde maken aan de 
aanval.

Confrontaties
Oranjemarsen zijn vaak het toneel van 
confrontaties tussen protestanten en katholieken 
in Noord-Ierland en Schotland, vooral wanneer de 
optochten plaatsvinden in katholieke wijken of in 
de buurt van katholieke kerken. (Bron: KN/Crux)

Sinds de regering 
van president Daniel 
Ortega half april 
inmiddels ingetrokken 
pensioenhervormingen 
aankondigde zijn er 
overal in het land 
demonstraties voor 
democratisering. 
Ordetroepen treden 
keihard op, gesteund 
door paramilitaire 
groepen. Mensenrechten-
organisaties schatten het 
aantal doden op minstens 
350. Op grote schaal zou 
worden gearresteerd 
en gemarteld. De 
Nicaraguaanse 
bisschoppen proberen 
met wisselend succes te bemiddelen tussen de 
ordetroepen en demonstranten die tot in hun 
krottenwijken worden nagejaagd.

Bisschop opgejaagd
Zondag werd bisschop Juan Mata Guevara van 
Esteli bij een controlepost in Nindiri staande 
gehouden toen hij terugkeerde van een 
zondagsviering. De paramilitairen sloegen de 
ruiten kapot, staken de banden lek en schoten 
op het voertuig. De bisschop en zijn chauffeur 
wisten ternauwernood te ontkomen en vluchtten 
een huis in waar zij moesten schuilen voor het 
verbale geweld van de paramilitairen. Na anderhalf 
uur werden zij ontzet door tussenkomst van de 
aartsbisschop van Managua die bij de regering een 
vrijgeleide voor de bisschop en zijn chauffeur wist 
los te krijgen.

Langdurig president
Zorgwekkend is dat bisschop Mata een van de 
onderhandelaars is in de nationale dialoog tussen 
regering en oppositie, die democratisering eist. 
Daniel Ortega is sinds 2007 president, nadat 
hij eerder van 1985 tot 1990 hoofd van het 
Sandinistische regime in Nicaragua was. Zijn 
vrouw, Rosalio Murillo, is vice-president.

Doden en gewonden
In Managua hadden zo’n 150 demonstrerende 
studenten vorige week een veilig heenkomen 
gezocht in een kerk. De parochiekerk van de 
Goddelijke Barmhartigheid staat vlakbij de 
Nationale Autonome Universiteit van Nicaragua, 
waar de studenten zich aansloten bij het nationale 
protest door de universiteit te bezetten. Toen 
ordetroepen die ontruimden vluchtten ze de 
kerk in waar ze door paramilitaire groepen 
beschoten werden. Twee studenten bezweken aan 
hun verwondingen, een onbekend aantal raakte 
gewond.

Aanvallen stoppen
De studenten konden uiteindelijk door 
tussenkomst van de bisschoppen veilig vertrekken. 
Zondag sprak kardinaal Brenes schande van 
het optreden van de “politie en paramilitairen” 
die de pastorie van de betreffende kerk waren 
binnengedrongen en persoonlijke bezittingen van 
de parochie en de pastoor hadden ontvreemd. Hij 
riep de autoriteiten op af te zien van “aanvallen 
tegen het volk” en “de kerken, pastorieën 
en persoonlijke bezittingen van priesters te 

Nicaragua: paramilitairen doden studenten in 
kerk

Priester bespuugd 
door protestanten

Trump nomineert 
katholiek voor 
Amerikaanse 
Hooggerechtshof

respecteren die ook worden gebruikt voor 
humanitaire doeleinden.”

Dag van vasten en gebed
Het is niet voor het eerst dat kerken door 
regeringstroepen worden ontwijd. Vrijdag 20 juli 
is uitgeroepen tot dag van vasten en gebed voor 
eerherstel en om een oplossing in het conflict.
(Bron KN/CNA)

Vervolg op pagina C2
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Kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya uit Congo 
vreest elke dag voor zijn leven, maar er is geen 
ruimte voor angst. “Het is een missie om het geloof 
te verdedigen, ook ten koste van je eigen bloed. Ik 
ben niet bang om dat te doen.” “Een kardinaal kent 
geen angst”, zegt de uitgesproken kerkelijk leider 
van een de meest gewelddadige landen in Afrika.

Kritiek op de president
De kardinaal is een hevig criticus van de huidige 
president Joseph Kabila. Daardoor verkeert hij in 
een gevaarlijke positie, maar hij zegt dat hij geen 
extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. 
“Natuurlijk, pas ik op. Ik eet niet zomaar alles; ik 
drink niet zomaar alles.” Als hij thuis is, koken 
twee van zijn nichten voor hem. “Niemand anders 
komt de keuken binnen.”

Vier miljoen mensen op 
de vlucht
De kardinaal vraagt 
opnieuw voor gebed voor 
zijn land. De politieke 
en economische situatie 
van Congo blijft maar 
verslechteren. Volgens 
recente rapporten is er nu 
in tien van de 26 provincies 
van het land sprake van 
gewapende strijd. Meer 
dan vier miljoen mensen 
zijn op de vlucht geslagen. 
Strijd wordt er geleverd 
om de voorraad mineralen 
in de bodem. Maar ook 

zijn er protesten tegen het almaar aanblijven van 
president Kabila. De katholieke Kerk, die volgens 
de kardinaal “groeit”, neemt daarbij een leidende 
positie in.

Nieuwe verkiezingen
Kabila wil nog altijd geen nieuwe 
presidentsverkiezingen uitschrijven, iets wat 
hij wel had beloofd. In 2016 zat zijn tweede en 
laatste termijn erop, maar weigerde hij zijn 
presidentschap op te geven. Dankzij bemiddeling 
door de katholieke kerk werd op 31 december 
2016 een akkoord gesloten tussen Kabila en de 
oppositie. Nieuwe verkiezingen zijn er echter nog 
altijd niet geweest. Bij meerdere protesten vielen 
dit jaar al doden en gewonden. “De president wil 
blijven zitten”, zegt kardinaal Monsengwo. “Maar 
de mensen willen hem niet. De mensen willen dat 
hij verkiezingen uitschrijft.” De kardinaal hoopt 
dat de inwoners het land door gebed en vreedzame 
demonstraties naar verkiezingen kunnen leiden.

aan een door Jezuïeten gerunde hogeschool, een 
belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. De 
kandidaat-opperrechter zei ook dat zijn voormalige 
pastoor John Enzler in de zaal aanwezig was, 
voor wie hij als kleine jongen misdienaar was. 
Ook vertelde Kavanaugh dat hij deel uitmaakt 
van de levendige katholieke gemeenschap in het 
gebied van Washington. Hoewel leden van die 
gemeenschap het over vele zaken oneens zijn, zijn 
we verenigd in onze inzet om te dienen.

Protest tegen nominatie
De benoeming van Kavanaugh volgt na het 
aftreden van Anthony Kennedy (81) op 27 juni. 
De oud-opperrechter zou voorstander zijn van 
het homohuwelijk en abortus. Verschillende 
organisaties, waaronder abortusorganisatie 
Planned Parenthood, hebben protest aangetekend 
tegen de voordracht van de katholieke rechter. 
Hoewel niet precies bekend is wat zijn persoonlijke 
opvattingen zijn over abortus, stelt Planned 
Parenthood in een petitie dat rechter Kavanaugh 
“niet geschikt is om het Hooggerechtshof te 
dienengezien zijn extremistische staat van 
dienst op het gebied van reproductieve rechten. 
Amerikaanse pro-life organisaties hebben de 
voordracht van Kavanaugh positief verwelkomd. 
(Bron KN/CNS/ACI)

Vervolg van pagina C1:

Vandaag eert Google priester-astronoom George 
Lemaître. Maar hij is lang niet de enige priester die 
zijn stempel drukte op de wetenschap. De lijst van 
katholieke priesters-wetenschappers op Wikipedia 
is lang maar geenszins volledig. Een random abc en 
enkele verrassende toemaatjes.

ABC
Albertus Magnus (1206-1280), patroonheilige 
van de natuurwetenschappen. Deze dominicaan 
en bisschop van Regensburg werd omschreven 
als een van de beroemdste voorlopers van de 
moderne wetenschap in de middeleeuwen. Roger 
Bacon (1214-1294), studeert eerst kunst in Oxford 
en Parijs, treedt later in bij de franciscanen, 
vermaard om zijn bijdragen aan zowel taalkunde 
als wiskunde en optica. Uitvinder van de 
luchtpomp, de donkere kamer en kanonpoeder. 
De eerste brillendragers van de geschiedenis 
waren confraters van Roger Bacon, die dienden als 
proefkonijn. Nicolas Copernicus (1473-1543), de 
ontdekking dat de zon niet rond de aarde draait, 
maar wel andersom, leidde tot een omwenteling in 
het westerse denken die niet zonder slag of stoot 
kon gebeuren. Pas in 1830 aanvaardt de katholieke 
Kerk de heliocentrische theorie van Copernicus.

Toemaatjes
Pierre Pérignon (1638-1715), Benedictijn. 
Volgens het devies ‘Ora et labora’ werkte hij in de 
wijngaard en -pers van de abdij in Epernay. Dom 
Pérignon ontdekte een methode om de wijn uit 
Champagne te laten mousseren. Zijn naam klinkt 
je ongetwijfeld bekend in de oren. Maar bij het 

‘Een kardinaal kent 
geen angst!’

Geniale priesters die ons leven veranderden
degusteren van een goed glas champagne denk je 
zelden aan het 17de-eeuwse monnikenwerk dat 
eraan vooraf ging. Vital Rodier (1839-1904), gaf 
zijn naam aan de clementine. Meer bepaald zijn 
kloosternaam. Bij zijn intrede bij de broeders van 
de Aankondiging werd hij immers broeder Marie-
Clément. Hij werkte in een boomgaard bij Oran in 
Algerije en is de geestelijke vader van wat eerst 

een mandarinetje werd genoemd, ontstaan uit 
een kruising van een mandarijn met de bigaradier 
(zure sinaasappel). In Algerije kreeg dom Clément 
van de landbouwsector een gouden medaille en 
eeuwige roem in een succesvol exportproduct. 
Jean Baptiste de Belloy (1709-1808), bisschop 
van Marseille, later aartsbisschop van Parijs en 
kardinaal. Rond 1800 vindt hij een systeem uit 
om koffie te filtreren, niet door heet water door 
een papieren filter te jagen, maar door waterdamp 
door het poeder te laten trekken. Straffe koffie!
(Bron: kerknet.be/ fr.aleteia.org)

“De eerste stap naar 

succes is te weten wat je 

onder succes verstaat.”

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

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijdd. Bijstand. Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur. Elke 
zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag. 
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur. 
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke 4e zaterdag v.d. maand: Eucharistieviering om 18.00u.

vr 20 10.00u: Soos
 17.00u: Samenkomst kinderen Vormselcatechese
za 21 18.00u: Eucharistieviering H. Vormsel
Mededelingen: Inschrijving voor kinderkoor kan op 
woensdag en na de eucharistievieringen alsook formulieren 
voor inschrijvingen voor doop, EHC en Vormsel.

zo 22 09.00u: Woco
zo 29 09.00u: Woco
Mededelingen: Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

zo 22 08.00u: Eucharistieviering
di 24 18.30u: Gebedsdienst

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.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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 21 10.00u: Eucharistieviering Huize Ashiana
zo 22 08.00u: Eucharistieviering
 19.00u: Eucharistieviering
wo 25 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Requiemmis
Mededelingen: Elke maandagavond om 18.00u Volw.
gebedsgroep 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 22 08.00u: Eucharistieviering
do 26 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
vr 27 18.00u: Bevrijdings en genezingsdienst

zo 22 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
wo 25 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. | Van 27 
t/m 31 augustus 2018 (08.00-13.00 uur en 31 augustus 
08.00-17.00 uur) organiseert de kerk een “Kinder Vakantie 
pretweek” voor kinderen van 6 t.m 13 jaar. Bijdrage 
per kind SRD 50,00 (inclusief een broodje en drank). 
Activiteiten: zwemmen, sporten, zang, handenarbeid, 
en lezingen. Thema: Jezus zegt: “Jullie zijn het licht in 
de wereld en het zout van de aarde”. Registratie t/m 23 
augustus 2018 op het secretariaat van de kerk of bij zr. 
Angela (mobiel nr. 7183352).

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 
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

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
ma 30 19.00u: Requiemmis
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.
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 21 17.30u: H. Mis
wo 25 17.30u: Marialof
za 28 17.30u: H. Mis

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
ma 23 18.00u: H. Mis
wo 25 18.00u: H. Mis Heilige Jakobus, apostel
vr 27 18.00u: H. Mis
za 28 18.00u: H. Mis Vooravond 17e zondag door het jaar
zo 29 08.00u: H. Mis 17e zondag door het jaar
Mededelingen op Noord: Uw geldelijke giften ter 
ondersteuning van de WJD in Panama januari 2019 
worden nog steeds 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. | Tijdens de maanden augustus en 
september zal de zondagsdienst in Sint-Jozef om 10.00 
uur aanvangen. | Van 21 juli t/m 21 september is pater 
Jan afwezig wegens vakantie. | Wij wensen pater een fijne 
vakantie toe.

zo 22 08.00u: Woord-Comm. Dienst 16e zondag door het
  jaar met kindernevendienst
zo 29 08.00u: Woord-Comm. Dienst 17e zondag door het jr

zo 22 09.00u: Woord - Comm. Dienst 16e zondag door het
  jaar met kindernevendienst
zo 29 09.00u: Woord-Comm. Dienst 17e zondag door het jr

zo 22 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
vr 27 18.00u: Dienst van bevrijding/genezing
zo 29 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.

za 28 19.00u: H. Mis
zo 29 08.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zon, din en woe 17.30-20.00u.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

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

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

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

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

com | FB: heiligebernadettekerk

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

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

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

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
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

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

Reguliere bijeenkomsten:
• 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

zo 22 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco

vr 20 16.00u: Biechtviering
za 21 17.00u: Uitreiking certificaat voor PK jaar II
zo 22 08.30u: Eerste Heilige Communie voor PK jaar I
zo 22 Ziekencommunie te Henar

zo 22 09.00u: Woco

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

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

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 

do 26 16.30u: Spreekuur pater
 18.30u: Eucharistieviering
 19.15u: Spreekuur pater
za 28 19.00u: Eucharistieviering

Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van 
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. 
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 22 08.00u: WoCo

zo 22 09.00u: Woco
di 24 19.00u: Rozenkransgebed
wo 25 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 21 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
zo 22 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 23  Geen dienst
di 24  Geen dienst
 16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Parochiecatechese
wo 25  Geen dienst
do 26 18.30u: Gebedsgroep
vr 27  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.

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

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

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

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

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130

Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

Nadat het Kroatische team al kanshebbers als 
thuisland Rusland en Argentinië versloeg, mocht 
het team zondagavond in Moskou strijden voor 
de ultieme bekroning op al het harde werk: 
wereldkampioen voetbal worden.

Alles te danken aan God
Volgens trainer Zlatko Dalic is het succes te danken 
aan God. De trainer is een zeer gelovig man. Voor 
aanvang van het WK in Rusland sprak hij daar 
openlijk over op een katholiek radiostation in 
Kroatië: “Alles wat ik in mijn leven en mijn carrière 
heb gedaan, dank ik aan mijn geloof. Ik ben mijn 
Heer dankbaar”, zei Dalic. De 51-jarige trainer 
voegde toe dat hij heel blij is met wat hij in zijn 
leven heeft bereikt. “Zonder een sterk geloof en de 
motivatie die dat geeft, zou het heel moeilijk zijn 
geweest om dat te bereiken.” Dalic sprak ook over 
de moeilijke periodes in zijn leven en hoe het geloof 

hem dan helpt. “Als een man de hoop 
verliest, moet hij vertrouwen op onze 
barmhartige God en op ons geloof”, zei 
hij.

Rozenkrans op zak
Om die reden draagt de trainer altijd 
een rozenkrans bij zich, ook tijdens dit 
WK. “Als ik het gevoel heb dat ik door een moeilijke 
tijd ga, steek ik mijn hand in mijn broekzak en 
grijp ik die rozenkrans vast. Dan voelt alles 
gemakkelijker." Hij benadrukte dat “naar het 
goede zoeken in het leven altijd tevredenheid, 
geluk brengt. Een mens moet altijd eerlijk zijn 
tegen zichzelf en tegen anderen.” Dalic weet dat de 
verwachtingen in zijn thuisland hooggespannen 
zijn voor de finale van zondagavond. “Ik weet wat 
onze mensen verwachten en hoeveel mensen van 
het Kroatische voetbal en van ons team houden.” 

Maar zei hij: “Wij zijn voor 
niemand bang.”

Bio
Zlatko Dalic is getrouwd en vader van twee 
kinderen. Als profvoetballer speelde hij onder 
meer voor Hajduk Split en Inter Zapresic. In 2000 
beëindigde hij zijn spelerscarrière en werd hij 
trainer. In oktober 2017 werd hij aangesteld als 
trainer van het nationale elftal.
(Bron KN/CAN-bewerkt lsk)

De jezuïeten vragen dat er werk wordt gemaakt van de zaligverklaring van 
hun gewezen generale overste Pedro Arrupe (1907-1991). Dat heeft de huidige 
generale overste Arturo Sosa gezegd op het congres van de internationale 
vereniging van jezuïeten universiteiten en hogescholen in Loyola. Sosa 
kondigde er aan dat kardinaal Angelo De Donati, de vicaris-generaal van 
het bisdom Rome, het proces voor de zaligverklaring zal opstarten. Pedro 
Arrupe werd in 1907 geboren in het Spaans-Baskische Bilbao. Hij studeerde 
eerst geneeskunde, maar trad in 1927 tot de jezuïetenorde toe. In 1938 werd 
hij als missionaris naar Japan gestuurd. Daar maakte hij als novicemeester 
in Hiroshima van dichtbij de aanval met de atoombom op het einde van WO 
II mee. In 1965, kort voor het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, werd 
hij de 28ste algemene overste van de jezuïeten. Onder zijn impuls en daarin 
gesteund door het Tweede Vaticaanse Concilie en onder invloed van de Zuid-
Amerikaanse jezuïeten, zou de orde zich maatschappelijk sterker engageren. 
Het is dan ook geen toeval dat Arrupe aan de basis lag van de oprichting van 

De Venezolaanse kerkleiders drukken in een brief opnieuw hun bezorgdheid 
uit over de erbarmelijke levensomstandigheden in Venezuela. “Wij willen 
tijdens onze ontmoeting met paus Franciscus de stem laten horen van de 
armsten en de meest kwetsbaren, en tevens de banden met Rome en de 
universele Kerk aanhalen”, sprak mgr. Mario Moronta Rodriguez, bisschop 
van San Cristobal de Venezuela en vicevoorzitter van de Venezolaanse 
bisschoppenconferentie op een persconferentie. Aanleiding is het ad-
liminabezoek van 4 tot 17 september a.s. van de bisschoppen. Op 10 
september ontmoeten de Venezolaanse bisschoppen paus Franciscus. En dan 
zal niet alleen het kerkelijke leven, maar ook de algemene toestand in het 
land, dat al geruime tijd onder een aanslepende politieke en economische 
crisis gebukt gaat, centraal staan. “De bevolking van Venezuela snakt naar 
vrijheid, gerechtigheid en vrede”, zegt mgr. Moronta Rodriguez, “Wij reizen 
niet als toerist of als ambtenaar naar Rome. Wij willen er een nieuw licht 
ontvangen over de manier waarop wij onze taak op de beste manier voor 
het welzijn van de Venezolaanse bevolking kunnen vervullen. Wij zullen 
ook onze verbondenheid met de paus bevestigen en hem bedanken voor zijn 
bezorgdheid voor ons land. (Bron: Vaticannews.va/Fides)

Venezolaanse bisschoppen naar Rome

Coach Kroatië heeft bij WK-finale zijn 
rozenkrans op zak

Jezuïeten willen zaligverklaring 
van Pedro Arrupe

de Jesuit Refugee Service (JRS), de internationale 
vluchtelingendienst van de jezuïeten.
In 1981 werd pater Arrupe getroffen door een 
beroerte en raakte zwaar verlamd. Hij overleed op 
5 februari 1991. (Bron: SJ/Kathpress.at)
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