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Méér dan een processie

Door: P. Tjon Kiem Sang

Katholieke traditie
De Sint-Rosaparochie heeft onlangs wederom de 
Mariaprocessie aangekondigd voor woensdag 15 
augustus a.s.. De Sint Rosa is van oudsher in ons 
Bisdom de parochie die het op zich neemt om deze 
processie te organiseren, welke reeds sinds enkele 
jaren gestart wordt bij de Sint-Bonifaciuskerk. 
Gelovigen uit heel ons Bisdom vertegenwoordigen 
hun eigen parochie met vaandels in deze processie, 
die geleid wordt door het prachtig versierde 
Mariabeeld, gedragen door padvinders. 
Deze Mariaprocessie en de tweejaarlijkse processie 
van Sacramentsdag (oftewel Corpus Christi) zijn de 
enige twee processies uit onze katholieke traditie 
die wij in ons Bisdom in ere hebben gehouden. 
Menigen die vaker op reis is geweest – vooral in 
sterk katholieke landen als van Latijns-Amerika – 
weet dat er veel meer en veel grotere processies 
worden gehouden in andere steden ter wereld, die 
soms miljoenen deelnemers trekken. Processies 
behoren tot een eeuwenoude traditie van de 
katholieke kerk en zijn wellicht een van de meeste 
kenmerkende aspecten van het katholiek geloof 
voor de buitenstaander.

Maria Tenhemelopneming
Het feest dat wij jaarlijks vieren op 15 augustus 
en waarvoor wij tweejaarlijks ook een processie 
organiseren, is het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming. Met dit feest gedenken wij 
het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam 
door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is 
ontstaan in het Oosten en in de zevende eeuw door 
Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming 
geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste 
Mariafeest.  

Mariafeesten
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan 
de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie 
van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van 
Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd 
betiteld. Deze feesten – Maria Boodschap op 25 
maart en de Opdracht van de Heer in de tempel 
(ook wel genoemd ‘Maria Lichtmis’) op 2 februari 
– zijn primair op Christus gericht en hebben een 
relatie met Kerstmis. 
Later kwamen feesten waarop Maria als 
heilige geëerd werd: Maria Geboorte en Maria 
Tenhemelopneming. Dit feest werd eind zesde 
eeuw door keizer Mauritius in Byzantium 
ingevoerd. In de zevende eeuw nam Rome, onder 
paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over. 
Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette 
aanvankelijk ‘Dormitio Mariae (wat betekent: de 
ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe 
literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf 
de achtste eeuw de Tenhemelopneming van Maria 
genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt 
zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het 
katholieke geloof de koningin van alle engelen en 

heiligen.

Hemelvaart?
In de volksmond wordt ook wel eens de term 
‘Maria Hemelvaart’ gebruikt. Dit is echter 
volgens het katholieke geloof niet juist, omdat 
Maria – in tegenstelling tot Christus – niet zelf 
ten hemel opstéég, maar door God in de hemel 
werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de 
Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam 
door paus Pius XII tot dogma verklaard.

Mariamaand
Tot enkele jaren geleden gold in ons Bisdom de 
maand augustus als deMariamaand voor ons land. 
Dit was dan in tegenstelling tot vrijwel over ter 
wereld, waar de maand mei geldt als Mariamaand. 
Het is echter niet duidelijk waarom ooit het besluit 
is genomen in ons Bisdom om af te wijken van een 
wereldwijde (bijna universele) traditie om i.p.v. de 
maand mei te kiezen voor de maand augustus als 
Mariamaand. 
Een verklaring kan zijn dat het te maken 
heeft, natuurlijk, met het feest van Maria 
Tenhemelopneming, precies in het midden van de 
augustusmaand. Maar overal ter wereld wordt 
dit feest gevierd op 15 augustus, maar toch 
heeft men overal gekozen voor de maand mei als 

Mariamaand. 
Een andere verklaring heeft te maken met de 
lokale concurrentie: de maand augustus is voor de 
Evangelische Broedergemeente een belangrijke 
maand, welke bekend staat als Hernhuttermaand. 
In die maand wordt deze gemeenschap sterk in 
het voetlicht geplaatst d.m.v. allerlei activiteiten 
die georganiseerd worden. Het uitroepen van 
de maand augustus tot Mariamaand zou dan 
bewust zijn gedaan om een soort ‘tegenhanger’ 
te hebben in de katholieke kerk voor de grootse 
gedenkmaand van de EBGers. 
Echter is er nergens een concrete verklaring te 
vinden waarom in ons bisdom die keuze voor 
augustus werd gemaakt. Inmiddels zijn wij ertoe 
overgegaan om ons te scharen achter de rest 
van de wereld en ook de maand mei te eren als 
Mariamaand. P.S.: de maand oktober is ook in 
zekere zin toegewijd aan Maria, maar dan veeleer 
als rozenkransmaand.

Processies en volksvroomheid
De Mariaprocessie vanuit de Sint-Bonifaciuskerk 
naar de Sint-Rosakerk, die wij thans om het 
ene jaar houden, was een traditie die vroeger 
heel groots was – in feite ieder jaar – maar 
op een gegeven moment kwam stil te liggen. 
Het is niet duidelijk waarom er een einde was 
gekomen aan deze Mariaprocessie en ook aan de 
Sacramentsprocessie. Twee grootse en bekende 
tradities in onze kerk zijn op gegeven moment 
stopgezet in ons bisdom, terwijl deze vrijwel 
overal elders – ook in de regio – gewoon voortging 
in alle grootsheid. 
Dergelijke processies worden gerekend tot de sfeer 
van volksvroomheid en voor sommigen heeft die 
vorm van vroomheid weinig tot geen relevantie. 
Het zou ook te veel afleiden van waar de kerk 
‘eigenlijk’ mee bezig zou moeten zijn, nl. de sociaal-
maatschappelijke kwesties van armoede, sociale 
rechtvaardigheid, vrede, duurzame ontwikkeling, 
gelijke rechten, etc. Het is echter jammer dat (in 
feite puur vanwege diep persoonlijke voorkeuren) 
een dergelijke tweedeling is gecreëerd in de 
geloofsbeleving, waarbij het ene de andere uitsluit.

Verlangen naar meer
Het is heel opvallend wat de reacties zijn van 
mensen, die hebben meegedaan aan een bedevaart 
of andere activiteit van volksvroomheid, in een 
land waar dat nog heel actief beleefd wordt. Vrijwel 
eenieder keert terug met de opmerking: ik mis dit 
in Suriname! Het gaat hier dan niet gewoon om 
een oppervlakkig verlangen naar een of andere 
piëtistische uiting van het geloof, maar veeleer een 
diepe behoefte in de geloofsbeleving die te vaak 
over het hoofd wordt gezien: het aspect van het 
geloof dat verder gaat dan wat wij enkel met de 
zinnen ervaren, nl. de mystieke ervaring van Gods 
aanwezigheid en werkzaamheid in het leven van 
het individu en van de geloofsgemeenschap. 

wordt vervolgd op pagina A4
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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

van de 
Kanselarij

Viering dag van de Inheemsen
Zoals vorig jaar voor het eerst gebeurde, zal ook 
dit jaar een speciale viering worden gehouden 
in verband met de Dag van de Inheemsen. In de 
kathedrale basiliek zal op dinsdag 7 augustus om 
18:00 uur ’s avonds de bijzondere gebedsviering 
worden gehouden, om de inheemse volkeren 
van Suriname speciaal te gedenken en te bidden 
voor hun welzijn. In aanloop op de bijzondere 
Synode van de Amazone in oktober 2019 neemt 
deze viering dan een speciale plaats in. De door 
paus Franciscus aangekondigde synode voor 
heel het Amazonegebied wil zich buigen over 
de bescherming en het behoud van dit voor heel 
de mensheid kostbaar deel van de wereld. Het 
gaat hier dan niet alleen om de flora en de fauna 
van de Amazone, maar vooral om lot van de 
oorspronkelijke bewoners, die vanaf het begin van 
hun bestaan in harmonie met de natuur hebben 
geleefd. Door de (westerse) ontwikkelingsvisie 
wordt niet alleen het Amazone regenwoud 
ernstig bedreigd, maar ook de mens die daar van 
oorsprong heeft gewoond. De wijze waarop de 
zg. ontwikkelingsdrang heeft gezorgd voor de 
de vernietiging van het gebied, zonder enig besef 
van de waarde van mens, dier en plant die daar 
deel van uitmaken, spreekt boekdelen over de 
oorsprong van deze ontwikkelingsvisie en vraagt 
om diepgaande herbezinning daarop.

Maria Tenhemelopneming
Het feest van Maria Tenhemelopneming zal dit 
jaar wederom gevierd worden met een processie 
met Maria vanuit de Sint-Bonifaciuskerk naar 
de Sint-Rosakerk op woensdag 15 augustus 
a.s. Om 17:30 uur begint de plechtigheid in de 
Sint-Bonifaciuskerk met het rozenkransgebed 
en het zingen van Marialiederen. Om 18:00 uur 
start de processie en omstreeks 19:00 uur is de 
feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Rosakerk. 
Alle parochies en kerkgemeenschappen uit heel 
het bisdom zijn uitgenodigd voor deelname 
met de eigen vaandel in de processie. Hiermee 
wordt de saamhorigheid en de identiteit van 
onze rk-geloofsgemeenschap heel concreet 
gedemonstreerd.

60 jaar Bisdom
Als hoogtepunt voor dit jaar gedenken wij op 24 
augustus dat onze geloofsgemeenschap zestig jaar 
geleden werd verheven tot zelfstandig Bisdom 
Paramaribo. Tot aan die datum waren wij het 
Apostolisch Vicariaat Suriname, dat rechtstreeks 
onder het gezag van Rome viel. Op 24 augustus 
1958 konden wij als bisdom zelfstandig onze weg 
voortzetten met een eigen bisschop, toenterijd 
mgr Stephanus Kuijpers, de eerste bisschop van 
Paramaribo. Hij werd twaalf jaren later opgevolgd 
door onze eerste Surinaamse bisschop, mgr 
Aloysius Zichem.
Het grootse feest dat wij tien jaren geleden 
hebben gevierd bij het gouden jubileum van ons 
Bisdom zit velen nog heel vers in het geheugen. 
De huidige situatie in ons land – wat zeker ook 
gevolgen heeft voor ons Bisdom – noopt dat wij 
enige soberheid aan de dag leggen bij de viering 
van 60 jaar Bisdom Paramaribo. De eigenlijke dag 
is op vrijdag 24 augustus a.s., maar om zoveel 

mogelijk gelovigen (vooral uit verre gebieden) 
in de gelegenheid te stellen deel te zijn van deze 
viering, zal de plechtige Eucharistieviering voor 
dit feest gehouden worden op zondag 26 augustus 
om 10:00 uur ’s morgens in de kathedrale basiliek. 
Voorafgaand aan deze viering zal er op zaterdag 
25 augustus een feestelijke voetbalcompetitie 
gehouden worden in ons nieuw gerenoveerde 
Mgr Aloysius Zichem Sportcentrum (voorheen 
NGVB). Nadere informatie over de feestelijkheden 
en de deelname van alle parochies wordt alsnog 
verstrekt.

Nieuwe AEC general secretary
Op 9 juli jl. maakte het secretariaat van de 
Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) 
bekend dat de bisschoppen besloten hebben tot 
de benoeming van een nieuwe General Secretary 
voor de AEC in de persoon van de eerw. heer 
Donald Chambers, priester van het Aartsbisdom 
Kingston (Jamaica). Zijn benoeming gaat in per 01 
december van dit jaar. Donald Chambers werd op 
28 juni 1992 gewijd tot priester en heeft sindsdien 
verschillende functies bekleed in zijn eigen 
aartsbisdom. Daarnaast heeft hij de AEC van 2007 
tot 2012 ook gediend als de AEC National Director 
van de Pauselijke Missiewerken, een functie die 
thans bekleed wordt door de eerw. heer Esteban 
Kross. Donald Chamers zal als general secretary 
overnemen van de eerw. heer John Persaud van 
het Bisdom Georgetown (Guyana), die deze functie 
heeft bekleed sinds november 2014.



OMHOOG zondag 29 juli 2018 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

geloof & leven

Parochie Noord hield ter afsluiting van 
de catecheselessen voor volwassenen een 
samenkomst. Deze volwassenen hadden met 
succes lessen gevolgd in voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Eerwaarde Kumar Irudayasamy SDS sprak de 
volgende woorden op deze samenkomst.

Stap voor stap groeien
Weet u nog toen u voor het eerst naar school ging? 
U ging naar de kleuterschool. U deed uw best om 
naar de lagere school te mogen. Van de eerste klas 
naar de tweede, de derde en zo verder omhoog. 
Toen mocht u naar het middelbaar onderwijs: een 
grote verandering in uw leven.

De druk werd opgevoerd. Stap voor stap. Altijd 
maar beter worden, zodat u goed genoeg werd om 
verder te studeren. Opnieuw stap voor stap op 
weg naar het moment waarop u de wijde wereld 
in mocht. Daar begint de strijd om succes in uw 
beroep en carrière.

Opnieuw lijkt het alsof er een ladder voor u staat 
die u telkens opnieuw moet zien vast te grijpen. 
Plots wordt u wakker en u zegt: ‘Huh? Ik heb 
alles bereikt. En toch voel ik mij nog altijd zoals 
vroeger’. U hebt altijd geleefd om ergens te komen 
waar u nog niet was.

Nooit klaar met leren
Precies zo is het in de school van ons geloof. Wij 
moeten ons best doen om verder te groeien in 
ons geloof. We hebben de basis, de lagere school 
doorlopen Maar dat is niet genoeg om succesvolle 
leerlingen van Jezus te zijn. Wij moeten verder 
gaan, stap voor stap. We moeten dat van de 

basisschool, wat we dit catechesejaar hebben 
gekregen, verder laten groeien. Net als het proces 
van mulo, middelbaar, universitair onderwijs. Hoe 
kunnen we dat doen? 
Door onze wekelijks kerkbezoeken waar we het 
woord en zijn lichaam kunnen ontvangen. Door 
tijd te maken voor ons persoonlijk gebed, door 
ons in te zetten voor de activiteiten van de kerk 
bijvoorbeeld. We zullen nooit klaar zijn met het 

leren in ons geloof. Toch geeft het rust te midden 
van onrust en problemen. Beste mensen, we 
wensen u een gelukkig en gezegend geloofsleven 
toe. Laat de genade welke u ontving in de 
initiatiesacramenten niet onder het tapijt liggen. 
Wij, de gelovige gemeenschap staan u bij, niet 
alleen nu maar altijd door onze gebeden en steun.

Bij afronding volwassencatechese Parochie Noord

Door P. Tjon Kiem Sang

Over de dogmaverklaring
Nadat op het eerste Vaticaanse concilie (1869-70) 
al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van 
de lichamelijke tenhemelopneming van Maria 
hadden gevraagd, volgde de bekroning in de 
dogmaverklaring door Pius XII op 1 november 
(Allerheiligen) 1950. Het dogma stipuleert dat “de 
Moedermaagd, na het beëindigen van haar aardse 
leven, met lichaam en geest is opgenomen in de 
hemelse glorie, om er in alle schittering te stralen 
als Koningin aan de rechterhand van haar Zoon, de 
onsterfelijke Koning van alle tijden.”

Zelfs binnen katholieke kringen waren er twijfels 
over de opportuniteit van de dogmaverklaring. 
Critici vonden het een onnodige provocatie in een 
periode waarin oecumenische relaties tussen de 
verschillende christelijke kerken eindelijk wat 
sterker aan het worden waren. Anderen vonden 
het na twee wereldoorlogen en de verschrikking 
van de concentratiekampen een niet eens zo 
ongeschikt moment om de waardigheid van het 
menselijke lichaam opnieuw te bevestigen en het 
geloof in de verrijzenis van het lichaam aan te 
wakkeren.

De protestantse gemeenschap reageerde negatief. 
De reactie van de orthodoxen daarentegen was 
veel positiever. Zij zagen het als een bevestiging 
van wat daar al eeuwenlang met de nodige luister werd gevierd.

Pasen en Tenhemelopneming
Al vanaf de achtste eeuw wordt het feest de 
‘Tenhemelopneming van Maria’ genoemd. Dat is 
een zo goed als letterlijke vertaling van ‘assumptio’ 
uit de Latijnse liturgie. De naam slaat allereerst 
op de bijzonder hechte band tussen Jezus en 
zijn moeder. Die is zo hecht dat hij niet door de 
dood doorbroken kan worden. Maria’s lichaam 
wordt in plaats van te ontbinden “opgenomen bij 
Christus in het paradijs.” De huidige spiritualiteit 
brengt de Mariale hoogdag dan ook graag in 
verband met het Paasfeest. Op basis van het 
beste van de traditie van de Kerk beschouwt 
zij Maria’s Tenhemelopneming niet zozeer als 
een uniek voorrecht voor Jezus’ moeder, wel als 
een zo goed als noodzakelijk gevolg van haar 
intieme verbondenheid met Christus: wat aan 
het Godsvolk als geheel beloofd is – volheid van 
geluk, overwinning op de dood en het delen in 
de heerlijkheid van de Heer – is al vervuld in de 
vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle 
vrouwen, uit wier schoot Gods Zoon een lichaam 
aannam tot verlossing van de mensheid.

In de Oosterse Kerk gaat aan de viering van Maria 
Tenhemelopneming ook vandaag nog altijd een 
voorbereidende vasten vanaf 1 augustus en een 
‘voorfeest’ op 14 augustus vooraf. De ‘naviering’ 
duurt tot en met 23 augustus (oorspronkelijk zelfs 
tot 31 augustus). Daardoor krijgt de hele maand 
augustus er een uitgesproken Mariaal karakter.
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Het kan nog mooier

vervolg van pagina A1

In alle eerlijkheid moeten wij toegeven dat het 
inderdaad iets is dat wij ‘missen’ in de wijze 
waarop wij gewend zijn ons geloof te vieren en te 
beleven. In dit verband zal het bijv. wel een hele 
opluchting zijn voor de Braziliaanse katholieken 
in ons bisdom, dat zij geestelijken hebben die hen 
kunnen leiden in de vrome tradities die zij kenden 
uit hun geboorteland en waarvoor zij in ons land 
geen enkel equivalent tegenkwamen.

God-met-ons
De processies die wij houden – zoals op het feest 
van Maria Tenhemelopneming – zijn derhalve 
niet enkel een leuk schouwspel een keer in de 
twee jaren, of iets leuks dat wij af en toe doen. 
Zij beantwoorden aan de diepe behoefte om te 
ervaren dat God met ons is, altijd en overal, ook 
op straat temidden van zovele andere religies 
en culturen, dwars door alle materialisme en 
consumerisme heen, en in het hart van al onze 
moeilijkheden en worstelingen. 
Het is de ervaring van Gods mystieke 
aanwezigheid dat mensen ertoe drijft om in 
processie op straat te gaan met het Allerheiligst 
Sacrament en met Maria, om iedere dinsdag het 
Antoniuslof te bezoeken, om op bedevaart te gaan 
naar Batavia, enz. Zonder deze diepe ervaring blijft 
de geloofsbeleving ‘droog’ en ons gelovig handelen 
blijft dan beperkt tot sociale actie.

Méér dan een processie
Door Lucille Samson-Karg

Keuken
Het woord fosten patu doet menigeen gelijk 
denken aan de lekkere moksaleysi en soepen 
met Surinaamse aardvruchten en bananen; 
met die heerlijke kokosmelk erin, die de smaak 
helemaal afmaakt. We mogen ons daarom 
verheugen op zaterdag 4 augustus a s. wanneer 
de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) 
tijdens de sportdag op het Mgr. Aloysius Zichem 
sportcomplex de keuken zal voorzien van allerlei 
heerlijke gerechten uit grootmoeders tijd. Naast 
de warme schotels en soepen zullen ook heerlijke 
hapjes verkrijgbaar zijn: karuboyo, dokoen, 
pannenkoek en nog veel meer. Die gingabiri zal 
natuurlijk ook niet ontbreken.

Sportdag
De sportdag wordt georganiseerd door de 
jongerenclub van de St.-Clemensparochie. Het 
gehele jaar door heeft de St.-Clemens verschillende 
activiteiten in verband met haar 50-jarig 

bestaan. Deze sportdag volgt na de succesvolle 
talentenshow in mei. 
Er zullen verschillende activiteiten zijn: voetbal, 
slagbal en fun games zoals estafette, touwtrekken, 
zakspringen, flesjes vullen. Daarnaast zullen de 
jongeren tot en met 14 jaar voetbal- en volleyskills 
worden aangeleerd. Verwacht wordt dat alle 
parochies in groten getale zullen opkomen, 
niet alleen voor actieve deelname aan de 
sportevenementen maar ook als supporter. 

Fundraising
De organisatie houdt er rekening mee dat eenieder 
aan zijn trekken zal moeten komen, dus wordt 
gezorgd voor voldoende toevoer van consumptie 
ter plekke, maar meenemen mag ook.
Het fosten-patuproject is een fundraisingsactiviteit 
van de KCV. De middelen zijn nodig voor renovatie 
en onderhoud van haar dienstencentrum aan de 
Awaradam no. 15. Kom, doe mee en ondersteun zo 
het gouden jubileum van de St.-Clemensparochie 
en de fondsvorming van de KCV.
SAMEN ZIJN WE STERK!

KCV met fosten patu op sportdag St.-Clemens

Door Luve

Beeldjes
In de woonkamer thuis bij mijn broer staat een 
serie beeldjes. Ze stellen voor het hoofd van een 
nar. Zo op het eerste gezicht zijn ze allemaal 
hetzelfde. Ik vroeg me dan ook af: waarom 
7 dezelfde afbeeldingen. Toen ik echter wat 
nauwkeuriger keek, viel me het een en ander op: 
de beschildering vertoont verschillen en die geeft 
ook aan in welke volgorde ze geplaatst werden. 
De  eerste kop is  aardig, de vierde is mooi en de 
laatste is echt schitterend. De kunstenaar die deze 
beeldjes heeft beschilderd, nam duidelijk geen 
genoegen met ´goed ;́ het kon nog beter. En bij elke 
volgende lukte dat ook, tot hij ten slotte tevreden 
was; dit was wat hij eigenlijk wilde laten zien.
Terwijl ik ze alle op een rij bestudeer, dwalen mijn 
gedachten af naar die Grote Kunstenaar die ons 
allen geschapen heeft. Ook Hij heeft een beeld voor 
ogen van hoe wij eruit moeten gaan zien. 

Vernedering en pijn
Ik herinner me een verhaal dat ik eens hoorde.
In een glazen kast waren de pronkstukken van 
de familie tentoongesteld: mooie vazen, beeldjes, 
kandelaren en glazen; u kent dat wel. Tussen al 
die items was er één blikvanger: een beeldschone 
vaas die de aandacht trok van iedereen die de 
kast voorbijliep. De ‘medebewoners’ van de kast 
waren heimelijk toch wel een beetje jaloers. Op een 
dag trok  een van hen de stoute schoenen aan en 
merkte op: ‘Iedereen kijkt alleen maar naar jou’, en 
de vaas begon haar verhaal.
“Weet je, ik ben niet vanaf het begin zo mooi 
geweest. Toen de pottenbakker mij uit klei had 
gevormd, keek hij heel kritisch naar mij. De vorm 
beviel hem niet helemaal en hij begon toen hier 
een beetje harder te drukken, daar een beetje klei 
weg te schrapen en zette me om te drogen. Terwijl 
de klei droogde, merkte hij dat er wat groffe 
deeltjes in zaten. Met een pincet plukte hij die 
eruit en streek het oppervlak weer glad met wat 
water. Ik werd weer te drogen gelegd. Ik weet niet 
wat er toen fout ging, maar er kwamen scheuren 
in mijn oppervlak en die waren zo diep dat de 
pottenbakker besloot mij opnieuw te maken. Hij 
dompelde me in water totdat ik weer helemaal 
zacht geworden was. Nu kon hij opnieuw beginnen 

en hij ging zolang door totdat ik de door hem 
gewenste vorm had zonder groffe deeltjes. Ik kan 
je wel vertellen dat dat geen pretje was. Daarna 
werd ik weer gedroogd en beschilderd. Ik vond dat 
ik er toen heel goed uitzag. En ook de pottenbakker 
was tevreden. 
Toch was dat nog niet het einde. Ik werd nu in een 
hete oven geplaatst om de kleuren erin te bakken. 
Wat een helse pijn was dat! Jullie kijken vandaag 
met wat jaloezie naar mij, maar ik verzeker je, de 
weg die ik heb afgelegd om er vandaag zo uit te 
zien was geen pretje. Heel veel vernedering, pijn 
en vooral geduld van de pottenbakker hebben 

gemaakt dat ik er vandaag zo uitzie.”
De anderen in de kast waren stil na het horen van 
dit verhaal. 

Geduld en volharding
Ik ben weer terug bij de beeldjes op de plank thuis 
bij mijn broer en ik vraag me af: met welk van de 
kopjes kan ik mijzelf vergelijken, in welke fase 
ben ik? Nog lang niet met de laatste en misschien 
ook nog niet met de een voor de laatste. De Grote 
Kunstenaar blijft mij vormen en kneden; ook de 
kleuren zijn nog niet mooi genoeg. Soms doet het 
pijn, maar als ik zie hoe mooi dat laatste kopje is 
geworden, omdat de schilder niet tevreden was 
met ‘het is al goed’ maar geduldig doorging, dan 
geeft dat mij de moed om te volharden. 
U toch ook? 
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zeventiende zondag door het jaar

Eerste lezing: II Koningen 4, 42-44
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. 
In zijn tas bracht hij voor de man Gods als 
eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers 
koren mee. Elisa zei: ‘Geef dit te eten aan de 
mannen’. Zijn dienaar antwoordde: ‘Hoe kan ik 
dat nu voorzetten aan honderd man?’. Maar hij 
herhaalde: ‘Geef het de mannen te eten. Want zo 
spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden’. Nu 
zette hij het de mannen voor. Zij aten, en hielden 
nog over, zoals de Heer gezegd had.

Antwoordpsalm: Psalm 145, 10-11.15-16.17-18

Tweede lezing: Efeziërs 4, 1-6
Broeders en zusters,  ik, de gevangene in de 
Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat 
beantwoordt aan de roeping die gij van God 
ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, 
in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. 

Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door 
de band van de vrede: één lichaam en één Geest, 
zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop, 
waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één 
geloof, één doop. Eén God, en Vader van allen, die is 
boven allen, en met allen, en in allen.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 6, 1-15
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van 
het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote 
menigte volgde Hem, omdat zij tekenen zagen die 
Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en 
zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was 
kort voor Pasen, het  feest van de Joden. Toen Jezus 
zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte 
naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Fillipus: ‘Hoe 
moeten wij brood kopen om deze mensen te laten 
eten?’. – Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, 
want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. – Fillipus 
antwoordde Hem: ‘Wil ieder ook maar een klein 
stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën 

brood nog te weinig’. Een van de leerlingen, 
Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 
‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden 
en twee vissen, maar wat betekent dat voor 
zo’n aantal?’. Jezus echter zei: ‘Laat de mensen 
gaan zitten’. Er was daar namelijk veel gras. Zij 
gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg 
ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden 
en na het dankgebed gesproken te hebben liet 
Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, 
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze 
verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: ‘Haalt 
nu de overgebleven brokken op om niets verloren 
te laten gaan’. Zij haalden ze op en vulden van de 
vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, 
welke door de mensen na het eten overgelaten 
waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had 
gedaan, zeiden ze: ‘Dit is stellig de profeet die in 
de wereld moet komen’. Daar Jezus begreep dat zij 
zich van Hem meester wilde maken om Hem mee 
te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich 
weer in het gebergte terug, geheel alleen.

In 2 Koningen 4 is sprake 
van een broodwonder dat 
plaatsvindt op aangeven van de 
profeet Elisa. Honderd mannen 
worden verzadigd met twintig 
gerstebroodjes, en er blijft 
brood over. Het is een van de 
wonderverhalen in de Elia-Elisa-
cyclus, die in versterkte vorm 
terugkeren rond de persoon 
van Jezus in het evangelie. In 
de vroege kerk is wel gezegd 
dat Jezus de nieuwe Elisa is na 
Johannes de Doper als de nieuwe 
Elia.

Gerstebroodjes
In de synoptische evangeliën 
lijken de broodwonderen op de 
eucharistie te zijn toegeschreven. 
Telkens vinden we de viervoudige 
formule dat Jezus het brood nam, 
dankte, het brak en rondgaf – dezelfde formule 
die we in diezelfde evangeliën ook tegenkomen 
bij het Laatste Avondmaal en bij Lucas opnieuw 
bij de verschijning van Jezus in Emmaüs. In het 
evangelie volgens Johannes ontbreekt deze formule 
bij de inzetting van het avondmaal, en ook bij het 
broodwonder in Johannes 6 is deze vierslag niet  
compleet, omdat er geen sprake is van ‘breken’. 
Johannes geeft daarentegen een dubbele hint die
een directe verbinding legt met het Elisa-
verhaal uit 2 Koningen 4: hij geeft aan dat het 
vlak voor Pesach is (6,4), en hij vermeldt dat 
het broodwonder gebeurde met gerstebroodjes 
(6,9). Dit zijn gegevens die in de andere 
evangeliën ontbreken. In 2 Koningen 4 gaat het 
ook om gerstebroodjes en is er sprake van de 
‘eerstelingen’, waarmee voor de goede verstaander 
Pesach in beeld komt. De Amerikaanse exegeet 
Roger David Aus wijst er in een boeiende studie2 
op dat de Mozaïsche wet voorschrijft dat van 
de gerste oogst pas gegeten mag worden als de 
eerstelingen door de priester zijn opgedragen in 
het heiligdom (Leviticus 23,9-14). Blijkens oude 
teksten is het al heel vroeg in de joodse traditie 
gebruik geworden dat dit opdragen gebeurde op 
de tweede dag van Pesach. Aus haalt in zijn studie 
teksten aan die ervan getuigen dat ook in tijden 

van honger de nieuwe oogst pas beschikbaar 
kwam op die tweede dag van Pesach, want eten 
van de oogst voordat het eerstelingsoffer had 
plaatsgevonden, gold als een zwaar vergrijp. De 
rabbijnse traditie heeft zich er het hoofd over 
gebroken hoe moet worden verklaard dat in 2 
Koningen 4 iemand de eerstelingen niet naar de 
tempel brengt, maar naar Elisa, die immers geen 
priester is, en hoe Elisa dit brood zomaar kan 
vrijgeven voor consumptie in plaats van het naar 
het heiligdom door te zenden (dat in Elisa’s dagen 
overigens in het vijandige Juda lag). Was het een 
geval van ‘nood breekt wet’ omdat er honger moest 
worden gestild? Of stond de Godsman voor die ene
keer gelijk aan het heiligdom, zodat de eerstelingen 
als opgedragen konden worden beschouwd 
doordat Elisa ze aannam? Helder is in ieder geval 
dat de rabbijnen vanouds hebben gezien dat in het 
Elisa-verhaal uitzonderlijk wordt omgegaan met 
een belangrijke bepaling in de Thora.

Nieuwe overvloed
Wat betekent dit nu voor de lezing uit Johannes? 
Daar wordt gezegd dat Pesach nabij was, dus de 
eerstelingen van de gerste oogst zijn nog niet 
opgedragen. Er wordt niet gezegd dat de vijf 
broden van de nieuwe oogst zijn, maar dat ligt 

vanwege de parallel wel een 
beetje voor de hand: de jongen 
brengt brood en visjes zoals de 
man in 2 Koningen 4 brood en 
aren brengt. Gerst was ook een 
minder houdbaar en minder 
waardevol graan dan tarwe, maar 
het was wel bijna twee maanden 
eerder beschikbaar in de lente. 
Met het broodwonder vlak voor 
Pasen laat Jezus (net als Elisa) 
iets ongehoords gebeuren: er 
komt al vóór het feest, en zonder 
toedoen van de tempel, een 
overvloed aan voedsel vrij. Voor 
mensen die vertrouwd waren met 
voedselschaarste (en Roger David 
Aus toont met de stukken aan 
dat dit voor de eerste lezerskring 
van het evangelie ongetwijfeld 
het geval was) en met de regel dat 
de nieuwe oogst niet zonder de 

zegen van de tempel mag worden vrijgegeven, is 
dit een signaal dat Jezus heil brengt dat niet onder 
het juk van Mozes door hoeft. Mensen worden 
verzadigd en er blijft over: ze krijgen geen karige 
restjes van de oude oogst, ze vieren een nieuwe 
overvloed terwijl Pesach nog moet komen. Het is 
aantrekkelijk om je voor te stellen dat die jongen 
met zijn vijf broden eigenlijk op weg was naar een 
priester of leviet, maar ze door tussenkomst van 
Andreas voortijdig aan Jezus heeft afgestaan.

Tenslotte
Wat mooi om bij deze teksten Psalm 145 te lezen of 
te zingen, waar in vers 15-16 alles uitziet naar God 
die met gulle hand voedsel geeft op zijn tijd. Als die 
tijd van God aan wetsregels gebonden is geraakt, 
worden deze regels door Jezus (en ook al door 
Elisa) doorbroken. De broodwonder-verhalen gaan 
ook over gemeentevorming. De mensen liggen neer 
waar veel gras is (Johannes 6,10), als de kudde 
van de herder van Psalm 23. De doorgeefbeweging 
waarmee het brood wordt gedeeld, verenigt de 
mensen. Ze vinden elkaar in het verwonderde 
getuigenis dat dit de profeet moet zijn die naar de 
wereld toekomt (6,14). De lezing uit Efeziërs 4 pleit 
er vurig voor om die opgetogen gemeenschap niet 
stuk te laten breken door botsende ego’s.
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de gedachte alleen al dat men niet veel van ons 
verwacht, dat alles verwondt ons en maakt ons 
dusdanig ziek dat men er niet van kan genezen! 
De eigenliefde hecht ons aan deze denkbeeldige 
verwondingen, men zou niet weten hoe zich eruit 
te redden, men blijft er altijd in, en waarom? Omdat 
men gevangene van deze hartstocht is. Wat houdt 
ons gevangen? Zijn wij "vrij als kinderen van God"? 
(Rm 8,21) of zijn wij aan de goederen, aan de 
gemakken, aan de eer gebonden? (H. Vincentius a 
Paolo)

Gebed
Eeuwige God, Gie die mijn leven verrijkt, Ge hebt 
uw woord gesproken tot profeten en apostelen, 
evangelisten en leraren, en zo mij geleerd U 
te verstaan. Op deze feestdag van de heilige 
Benedictus bid ik: geef mij dat ik groei in kennis en 
inzicht opdat ik een wijs hart krijg en mijn naaste 
van harte zal dienen. Door Jezus Christus, mijn 
Heer. Amen

Dagtekst
Rom 8,10: Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel 
door de zonde aan de dood gewijd, maar uw geest 
leeft, dankzij de gerechtigheid.

Overweging: Een tegenstem
Jezus’ leer is helder en rechtlijnig, maar het is 
geen ideologie. Ook al zegt men om ons heen 
‘word jezelf’, ‘ontplooi je’, ‘grijp je kansen’, er is 
één tegenstem die anders spreekt: ‘Wie zijn leven 
wil redden, zal het verleizen. Maar wie zijn leven 
verliest om mijnentwil, zal het redden.’ (Mt 16,25). 
Spontaan denken we heel anders dan Jezus. Is alles 
wat we spontaan denken dan schijnvertoning en 
waardeloze illusie? Is alles af te wijzen: rijkdom, 
seksualiteit, recht, bezorgdheid voor de toekomst? 
Nee, maar het kunnen afgoden worden als we 
daarbij – persoonlijk en als gemeenschap – geen 
absolute prioriteit geven aan de ene Schepper 
die ons dit alles schenkt. Omdat we arme en 
broze mensen zijn, dragen al deze goede dingen 
doodskiemen in zich. Niet omdat ze zelf slecht 
zouden zijn: het voedsel is niet slecht, maar onze 
maag is ziek. Ongerelativeerde rijkdom maakt 
apetrots, pufferig, opgeblazen en winderig; het 
hoogste recht kan het hoogste onrecht worden; 
ongeordende seksualiteit vermoeit, stompt af en is 
onaantrekkelijk. Geld is goed, maar ‘geldzucht is de 
wortel van alle kwaad’. 

Gebed
Goede God, U roept mij om te leven naar uw Woord 
en hebt mij in Jezus een gids en helper gegeven, 
die mij uw liefde heeft voorgeleefd. Ik bid U: leer 
mij zijn boodschap verstaan en geef mij moed en 
kracht om in zijn voetspoor te treden. Dat ik erop 
durf vertrouwen dat mijn leven in uw handen rust 
en ik uw liefde en zorg mag ervaren, van dag tot 
dag en tot in lengte van dagen. Amen

Overweging: Een bijzondere kunst
‘De wereld is vol kleine vreugdes – het is alleen 
de kunst om ze te zien.’ Dit Chinese spreekwoord 
wijst ons op iets waar de wereld vol van is. Het is 
de vreugde dat de zon opgaat en over de velden 
schijnt. Het is het blijde moment dat de gezinsleden 
elkaar gezond en wel bij het ontbijt ontmoeten, dat 
de een de ander steunt en achter hem blijft staan. 
Het is de vreugde dat de collega op het werk ons 
vriendelijk groet, dat een ander bij het werk voor 
ons inspringt, dat we ’s avonds moe maar met een 
goed gevoel thuiskomen en blij zijn met de rusttijd 
na ons werk. Goed kijken is de kunst om achter de 
dingen te kijken of in de dingen het blijde moment 
te zien. De kunst om gelukkig te zijn kun je leren 
en trainen. En je kunt er direct mee beginnen. (A. 
Grun)

Gebed
Eeuwige God, U hebt mij in Jezus een voorbeeld 
gegeven hoe een mens trouw kan zijn ten einde toe. 
Ik bid U: help mij zijn woorden en daden ter harte 
te nemen en mijn leven af te stemmen op Hem, uw 
Zoon, die met U en de heilige Geest leeft, nu en in 
alle eeuwigheid.
Amen

Dagtekst: Jes 33, 22
Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze 
wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons 
redden

Overweging: Als je lacht, dan leef je
‘Als je lacht, dan geef je daarmee te kennen dat je 
leeft.’ De Italiaanse volkskundige Maria Caterina 
Jacobelli heeft in talrijke mythen en sprookjes van 
de meest verschillende volken deze ene basisidee 
ontdekt: het lachen is de mens als levend wezen 
eigen. Lachen staat bij veel volken niet alleen aan 
het begin van het leven, maar het geldt zelfs als 
levenwekkend. Sara noemt haar zoon Isaak: ‘God 
maakt dat ik kan lachen’ (Gen 21, 6). De Grieken 
beschouwden lachen als een eigenschap van de 
goden: ‘Lachen is dan volheid en intensiteit van 
leven, het is een manier om goden te zijn.’ (A. Grun)

Gebed
God, als een moeder hebt U mij lief, als een vader 
zet U mij op mijn eigen benen en met zorgzaamheid 
volgt U mij. Spreek uw woord en leer mij de weg 
gaan die Jezus ging,
weerloos vrij en vol van geloof. Dan ga ik de paden 
die leiden naar uw koninkrijk,
nu al, vandaag, en in alle eeuwigheid. Amen

Dagtekst
Joh 14,6: Jezus antwoordde: “Ik ben de weg, en de 
waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men 
toegang tot de Vader.”

Overweging: Waar uw schat is, daar is ook uw 
hart
Waar is het liefhebbende hart? In dat wat wij 
liefhebben - dat wil zeggen - daar waar onze liefde 
is, daar waar ons hart gevangen is. Wij kunnen er 
niet uit weggaan, wij kunnen het niet ontstijgen, 
wij kunnen noch rechtsom, noch linksom gaan; wij 
worden tegengehouden. Daar waar de schat van 
de gierigaard is, daar is zijn hart; en daar waar ons 
hart is, daar is onze schat. 
En wat gebeurt er dan! Een leegte, een verbeelding, 
een naar woord dat men tot ons sprak, een gebrek 
aan vriendelijke gastvrijheid, een kleine weigering, 

Dagtekst
Sir 30, 22: Blijheid van hart doet een mens leven en 
een vrolijke man leeft lang.

Overweging: Levenselixer
De wijsheidsleraar Jezus Sirach verbindt joodse 
wijsheid met inzichten van de hellenistische 
levenskunst. Van hem komt een advies dat ook 
nu nog actueel is: ‘Geef je niet over aan verdriet 
en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet 
een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang.’ 
(Sir. 30, 21-22). Het is een optimistische wijsheid. 
Wij kunnen ons eigen leven moeilijk maken. Wij 
moeten onze negatieve gedachten niet verdringen. 
Want dan blijven ze ons bestoken. Maar het gaat 
erom afstand te nemen van het verdriet dat soms 
in ons opkomt. We nemen het waar zonder het te 
verdringen. Maar door het waar te nemen laten 
we het ook los, distantiëren we ons ervan. De 
wijsheidsleraar is ervan overtuigd: blijdschap 
hoort ten diepste bij de mens. Ze is goed voor zijn 
gezondheid en verlengt zijn leven. (A. Grun)

Gebed
Eeuwige, nabije God, U hebt uw volk zo vaak uw 
bruid genoemd, uw geliefde. Ik hoef niet meer dan 
de zoom van uw kleed aan te raken: een enkele blik 
om hulp, een klein gebed. Maak mij dan open voor 
uw aanwezigheid, voor Uw Woord dat mij redt. Dat 
vraag ik U door Christus, mijn Heer, die met U leeft 
in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps 34, 9: Proef, en geniet de goedheid van de HEER, 
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Overweging: Melodie van de stilte
Wij zijn in harmonie met onszelf wanneer wij niet 
dansen naar de pijpen van andere mensen, maar 
dansen op de innerlijke melodie, die ons eigen 
hart in ons vormt. Het gaat erom deze innerlijke 
melodie te ontdekken. Voorwaarden daarvoor zijn 
stilte en aandachtig luisteren naar wat er in de 
stilte in ons opkomt. De stilte is vol klanken. In het 
begin confronteert de stilte ons met ons innerlijke 
kwaal. Maar wanneer wij de stilte uithouden en 
er scherper naar luisteren, dan zullen wij zachte 
tonen horen, tonen waarin ons diepste innerlijk 
weerklinkt. Niet alleen de kosmos is volgens de 
leer van de pythagoreeers vol klanken, maar 
blijkbaar ook onze ziel. In onze ziel weerklinkt 
de vaak onhoorbare klank van de kosmos, de 
goddelijke klank van een wereld die vaak niet 
toegankelijk is voor ons. Stilte is de deur die ons 
innerlijke oor opent om deze prachtige klank van 
onze ziel te kunnen horen. (A. Grun)

Gebed
God, barmhartige Vader, mijn hulpeloosheid gaat 
U ter harte. Steeds toont U mij uw mededogen in 
profeten en herders die U geeft. In het bijzonder 
bent U onder ons mensen geweest in het leven van 
uw Zoon Jezus. Open mijn oren voor zijn woord, 
voor zijn roepstem, opdat ik Hem volg, alle dagen, 
tot ik in uw koninkrijk ben. Amen

Dagtekst
Spr 15, 23: Een mens vindt vreugde in een 
goedgekozen antwoord,  de juiste woorden op de 
juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.

gebeden voor iedere dag
Maandag 30 juli

Dinsdag 31 juli

Donderdag 02 augustus

Vrijdag 03 augustus

Woensdag 01 augustus

Zaterdag 04 augustus

Luister naar de Geloofwijzer 
op Radio Immanuël
  ma. - vrij. 09.00u  
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geloofsverdieping

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.

HUUB OOSTERHUIS EN PIET HOOGEVEEN
God is ieder ogenblik nieuw

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

FEITSE BOERWINKEL
Einde of nieuw begin

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

Maria is de Moeder van alle ledematen van het 
Lichaam van Christus, het volk van God, de Kerk. 
Waarom? Omdat zij haar liefdevolle medewerking 
heeft verleend aan de geboorte van onze Verlosser, 
Jezus Christus.
In Maria alleen is God mens geworden; God heeft 
haar voor deze uitzonderlijke taak uitverkoren.  

Kennismaking
In Suriname hoorde ik voor het eerst over het 
bestaan van het Legioen van Maria. Ik deed niets 
met die informatie, totdat ik 25 jaar later -in 
Nederland- a.h.w. door Maria zelf geroepen werd.
Na afloop van een eucharistieviering keek ik naar 
het mooie, grote Mariabeeld bij het altaar.  Mijn 
blik gleed omhoog en toen ik naar haar gezicht 
keek, leek het alsof Maria me iets wilde zeggen. 
Zonder het te weten had ik mijn gedachten hardop 
geuit. Toen hoorde ik een stem die zei: “We starten 
binnenkort met een presidium van het Legioen van 
Maria in Duivendrecht. U bent van harte welkom.”
Ik keek achterom en zag een mevrouw die me 
vriendelijk toelachte.  Ze gaf me het adres en alsof 
ik daartoe gedreven werd, stond ik een week later 
prompt op de stoep van de Urbanusparochie. Wat 
kon ik verwachten? Wat deed ik daar? Ik wist het 
niet …..
En toch legde ik op 8 september 2014 als lid van 
het nieuwe presidium 'Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes' mijn belofte aan Maria af o.l.v. Pater 
Marianus, SVD.

Hoe ontstond het Legioen?
In 1921 vormde een diepgelovige man, Frank 
Duff, samen met een priester en enkele katholieke 
vrouwen, een groep die zich inzette voor de noden 
van de armen en sociaal zwakken. Dit begon heel 

“Wie rijst daar op als het morgenrood, schoon 
als de maan, stralend als de zon, geducht als een 
leger in slagorde geschaard?”(Hooglied 6,10)
“De naam van de maagd was Maria.”(Lc. 1,27)

bescheiden in Dublin (Ierland), maar groeide uit 
tot het legioen van Maria, dat in vele landen in de 
wereld actief is.

De groep kwam 's avonds regelmatig bijeen. 
De leden zaten rondom een tafel waarop een 
eenvoudig altaar was klaargemaakt, met 
als middelpunt een beeld van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria. Het stond op een wit 
kleed, tussen twee vazen met bloemen en twee 
brandende kaarsen. Ze knielden neer, riepen 
in gebed de Heilige Geest aan en baden het 
rozenkransgebed.

Onder de bescherming van Maria overlegden de 
leden op welke manier ze het beste God konden 
dienen en Hem geliefd konden maken in Zijn 
wereld. Uit deze gedachtewisseling ontstond op 7 
september 1921 het Legioen van Maria, zoals het 
nu is, met al zijn kenmerken.

Handboek
Frank Duff heeft ook het grootste gedeelte 
geschreven van een handboek, het Legio Mariae. 
Het getuigt van zijn diep inzicht in de rol van de 
Heilige Geest en van de heilige Maagd Maria  in het 
heilsplan. Ook de belangrijke rol van de leek in de 
zending van de Kerk staat hierin beschreven.
Alle legionairs gebruiken dit handboek als 
leidraad. Vanuit een eenduidige visie wordt de 
boodschap van God -met Maria als onze moeder en 
voorspreekster- doorgegeven aan de mensen; een 
boodschap via woord en daad (ora et labora).
Wat is het plan dat God met ons heeft?
En wat kunnen wij doen om de missie van de Kerk 
te helpen uitdragen?
Bij het lezen en bespreken van het handboek 
-tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van het 
legioen (het presidium)- krijgen we langzaam maar 
zeker het antwoord op deze vragen.

Grondgedachte
De geest van het Legioen van Maria is die van 
Maria zelf: haar diepe nederigheid, haar volmaakte 
gehoorzaamheid aan God, haar engelachtige 
mildheid, haar voortdurend gebed, haar deemoed, 
zuiverheid, geduld, haar hemelse wijsheid en 
zelfopofferende moedige liefde tot God, en boven 
alles … haar geloof.  Alleen in Maria heeft de deugd 
van het geloof de hoogste graad van volmaaktheid 
bereikt.

Geïnspireerd door de liefde en het geloof van 
Maria, durft het Legioen iedere taak aan. Er kan 
geen sprake zijn van onmacht, omdat het Legioen 
begrijpt dat het alles kan doen naar het voorbeeld 
van Maria. Het leven op aarde van de Heilige 
Maagd Maria, de Koningin van de Apostelen, leek 
op dat van ieder ander. Ze moest hard werken, had 
de zorg voor de huishouding en de opvoeding van 
Jezus. Maar ze bleef altijd innig verenigd met haar 
Zoon en werkte op een volkomen unieke manier 
mee aan de taak van onze Verlosser.
Zou niet iedereen een oprechte devotie voor Maria 
moeten hebben? En zouden wij ons leven niet aan 
haar moederlijke zorg moeten toevertrouwen?

Waarom 'Legioen van Maria'?
Het legioen ontleent zijn naam aan het Romeinse 
leger. Door de eeuwen heen is dit leger een 
toonbeeld geweest van trouw, moed, discipline, 
uithoudingsvermogen en succes. Deze goede 
eigenschappen worden ook gevraagd van de 
strijders in dienst van Maria, de legionairs.

Trouwens, de heilige Clemens -die door de heilige 
Petrus werd bekeerd en die met de heilige Paulus 
samenwerkte- zag in het Romeinse leger een 
voorbeeld dat door de Kerk kon worden nagevolgd.

Tegen wie voert het legioen van Maria strijd?
De strijd wordt gevoerd tegen de mensen die 
zich verzetten tegen de wil van God. De wapens 
die dit legioen hierbij gebruikt, zijn die van 'de 
wapenuitrusting Gods'.
“Zoekt uw kracht bij de Heer en Zijn almacht. 
Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen 
standhouden tegen de listen van de duivel.  Want 
onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen 
de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelen.
Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods ; 
dan kunt ge weerstand bieden op de dag der 
verschrikking en staande blijven, strijdend tot het 
einde.” (Efeziërs 6, 10-13).

(Wordt vervolgd)

Marijke Karg (Ned.)
juli 2018

HET LEGIOEN VAN MARIA (1)

Het gebedsboekje
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Koorgebed
Het dagelijkse en 
gezamenlijk bidden 
van de getijden 
door monniken en 
andere groeperingen 
van religieuzen. De 
onderdelen van het 
koorgebed zijn gebonden aan bepaalde vaste uren 
van de dag en nacht.

Getijden van het koorgebed
De uren waarop het koorgebed moet worden 
verricht. Ook voor het koorgebed zelf gebruikt 
men het woord getijden. De acht getijden zijn: 
metten, lauden, prime, terts, sexten, noon, 
vespers en completen.

Getijdenboek
Boek met gebeden. Geestelijken 
hadden de gebeden voor het boek 
verzameld. Het boek is ingedeeld 
naar de officiële getijden van 
het koorgebed. Men treft er ook 
zeven boetepsalmen in aan en de 
gebeden van de eucharistie.

Noveen
Benaming voor 
bepaalde gebeden of 
gebedsoefeningen 
die negen dagen lang 
worden verricht om 
een bepaalde gunst 
te verkrijgen. De 
katholieke kerk heeft 
vanaf de zeventiende 
eeuw het houden van 
een noveen bevorderd 
door er aflaten 
aan te verbinden. 
Waarschijnlijk hangt 
het getal negen samen met de negen dagen, die 
verliepen tussen de Hemelvaart van de Heer en 
het pinksterfeest.

Voetgebeden
Voorbereidende gebeden (onder andere Ps 42:1-
5) die de priester, staande voor de trappen van 
het altaar, bij het begin van de viering van de 
eucharistie afwisselend bad met zijn assistenten 
of met de gelovigen. Bij de invoering van het 
nieuwe Romeinse missaal in 1970 zijn zij in 
onbruik geraakt.

Inspiratie van de dag

Leer je gedachten onder controle te krijgen
Wees niet teneergedrukt door bezorgdheid om jezelf, zodat je 
alle heerlijkheden in het leven mist. Sta stil bij al de schoonheid 
en wonderen in het leven. Ga voort met je ogen wijd open en 
waardeer alle schoonheid om je heen. Neem één dag tegelijk 
en waardeer die dag ten volle. Laat ieder moment vervuld 
zijn van liefde en dankbaarheid. Wanneer er iets gebeurt dat 
niet harmonieus is, kijk dan snel om je heen en zie hoe het  
verwisseld  kan worden met iets dat wel harmonieus is. Doe 
het snel, want negatieve en schadelijke gedachten kunnen zo 
snel groeien als onkruid in een tuin en alle beeldige en tere 
planten verstikken als je ze toestaat de overhand te krijgen. Leer je gedachten onder controle te krijgen, 
zodat je gedachten ze alleen vol schoonheid, harmonie en liefde zijn. Wanneer je posotieve gedachten 
eenaal vaste grond gekregen hebben, zul je automatisch zoeken naar het allerbeste in iedere situatie. 
Alleen dan kun je ontspannen, loslaten en de vreugde en de vrijheid van de geest ingaan.

Uit: Open innerlijk deuren

´Toen sprak God deze woorden
Gods woorden wijzen ons de richting in het leven. Ze zijn een 
oriëntatiepunt, bron van inspiratie en grenspaaltje om ons leven te 
beschermen. Ook mensen die ´niet zo veel met het geloof hebben ,́ 
voelen zich door deze tien geboden aangesproken, het zijn echter 
woorden, geen geboden;  bedoeld om onze verhouding tot God en 
onze onderlinge relaties te beschermen. Als je over deze grenzen 
heen gaat, komt het niet goed en vallen er slachtoffers. De woorden 
beginnen bij de Bron:  God onze Verlosser. Hij wil graag dat Zijn 
bevrijding in stand blijft en daarom worden wij krachtig bij Hem als 
de enige Ware bepaald. Ook in onze tijd heeft God ćoncurrentie´ van 

eigentijdse afgoden die in een modern jasje onze aandacht opeisen. We onderkennen ze vaak te weinig 
en we geven er soms te gemakkelijk aan toe. Waar ouders het laten afweten, zullen kinderen zeker 
afhaken: zo gaat het in de opeenvolgende geslachten.

Uit: Filippus Dagboek

God schenkt u genade
Wie zijn leven in handen van de Heer Jezus legt, krijgt het eeuwige 
leven. Een leven bevrijd van alle angst en pijn, vervolging en 
onderdrukking. Een eeuwig leven met Hem. Daarom vraagt Paulus 
aan God de Heer of Hij de gelovigen in Tessalonica wil helpen om hun 
geloof vast te houden, ondanks vervolging en onderdrukking. ´Maar ,́ 
zegt Paulus erbij, ´dat u het eeuwige leven krijgt, dat u bij de mensen 
mag horen die Christus zullen prijzen als Hij terugkomt naar de 
aarde, is niet omdat u zelf zulke geweldige mensen bent. Als het aan 
uzelf zou liggen, zou u er niet bij zijn. Maar God schenkt het u, het is 
onverdiende genade. Iets om heel dankbaar voor te zijn .́ En dat geldt ook vandaag nog. Bid daarom of de 
Heer ook jou wil helpen om het geloof vast te houden, ook op de moeilijke momenten van het leven.

Uit: Dag in Dag uit

Verzamel het goede
Verander iemands gedachten en je verandert zijn persoonlijkheid. Als de gedachten van vandaag de 
daden van morgen zijn, wat zal er dan gebeuren wanneer we onze geest vullen met gedachten over Gods 
liefde? Zal plaatsnemen onder de waterval van zijn genade iets veranderen aan de manier waarop we 
over anderen denken? Paulus zegt van wel! Het is niet genoeg om het slechte buiten de deur te houden. 
We moeten het goede binnenlaten. Het is niet genoeg om het kwade niet toe te rekenen. We moeten 
een lijst van zegeningen aanleggen: ‘Schenk aandacht aan alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles 
wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient’. Met aandacht schenken wordt hier 
bedoeld dat we erover nadenken - dat we deze dingen bestuderen en ons erop concentreren. Dat we 
toestaan dat deze dingen daadwerkelijk invloed op ons hebben.

Uit: Leven in zijn handen
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Ortega op ramkoers met katholieke Kerk

wereldkerk

Nederlandse Dagen in Heilig Land : november 2018
Voor het eerst organiseert de katholieke 
bedevaartorganisatie VNB een grote pelgrimage 
naar het Heilig Land. Na het succes van de 
Nederlandse Dag in Rome in het Jubeljaar van 
de Barmhartigheid zullen midden november 
2018 de ‘Nederlandse Dagen’ in het Heilig Land 
plaatsvinden.
Diverse katholieke gemeenschappen en 
organisaties zullen aan de bedevaart naar 
Palestina en Israël deelnemen. Er is plaats voor 
800 personen.
Pelgrims van diverse deelnemende groepen komen 
16-18 november bijeen op diverse locaties in het 

land waar Jezus Christus werd geboren, leefde en 
stierf.   
Het gezamenlijke programma begint met een 
ochtendviering op de Berg van de Zaligsprekingen 
aan het Meer van Galilea. Op die eerste dag 
worden ’s avonds de vespers gebeden in de Kerk 
van de Aankondiging in Nazareth, de stad waar 
Christus opgroeide. De volgende dagen bezoeken 
de Nederlandse pelgrims de heiligdommen in 
Bethlehem en Jeruzalem.
Hoogtepunt wordt de pontificale 
eucharistieviering op in de Sint-Catharinakerk in 
Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus Christus.
Reeds 500 deelnemers
Bisdom Haarlem-Amsterdam, Aartsbisdom 
Utrecht, Parochie Sint-Antonius van Padua uit 
Sneek, Onze-Lieve-Vrouweparochie uit Bergen 
op Zoom, de West-Brabantse Immanuelparochie, 
Stichting Bedevaarten Westland en KBO-PCOB 
zijn de organisaties die hebben toegezegd te 
zullen deelnemen. Andere gemeenschappen of 
verenigingen zijn nog in overleg of ze zich zullen 
aansluiten.
Naast de Nederlandse Dagen organiseert VNB 
een fietsreis, zorgreis, korenreis en reguliere 
pelgrimsreizen naar het Heilig Land.

Bron:KRO/bewerkt lsk

Nederlandse Dagen in Heilig Land : 
november 2018

Moeder-overste MvN 
ontkent

Alle kinderopvanghuizen van de Missionarissen 
van Naastenliefde in India, de religieuze 
congregatie van Moeder Teresa, moeten worden 
geïnspecteerd, luidt de verordening van de 
federale regering van India. Aanleiding is de 
verdenking van een zuster, die zich schuldig zou 
hebben gemaakt aan kinderhandel.
Zuster Mary Prema Pierick, generaal-overste van 
de Missionarissen van Naastenliefde, ontkent in 
een verklaring dat haar instituut iets te maken 
heeft met de verkoop van kinderen aan kandidaat-
adoptieouders.

Volgens de generaal-overste worden er 
nepberichten en valse beschuldigingen verspreid. 
Wie daar achter zou kunnen zitten, zegt ze er niet 
bij.

Bisschop Theodore Mascarenhas, 
secretaris-generaal van de Katholieke 
Bisschoppenconferentie van India (CBCI), zegt 
tegenover Vatican News dat er groepen zijn die 
ervan profiteren dat de naam van Moeder Teresa’s 
congregatie door het slijk wordt gehaald. Anderen 
beweren dat hindoefundamentalisten de zaak 
uitbuiten.

De affaire begon begin juli toen een Indiaas 
echtpaar een klacht indiende omdat ze 120.000 
roepi hadden betaald voor een kind zonder 
dat kind te hebben gekregen. Dat bedrag was 
betaald aan een bezoldigde medewerkster van 
het kinderopvanghuis Nirmal Hriday van de 
Missionarissen van Naastenliefde in Ranchi, de 
hoofdstad van de Indiase deelstaat Jharkhand.
De betreffende medewerkster werd door de politie 
in hechtenis genomen en bekende dat een kind van 
een ongehuwde moeder aan een derde partij was 
verkocht, om daarmee de studie van de moeder te 
bekostigen. Ook de nonnen Concelia Balsa en Maria 
Deanne werden gearresteerd. De eerste zuster, in 
Nirmal Hriday verantwoordelijk voor de afdeling 
ongehuwde moeders, zit nog steeds vast; de 
tweede, overste van Nirmal Hriday, is vrijgelaten.
Nirmal Hriday wordt ook genoemd bij de 
vermeende verkoop van nog drie andere in de 
steek gelaten kinderen.

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft 
vrijdag de oorlog verklaard aan de katholieke Kerk 
in zijn land. In zijn speech tijdens de Dag van de 
Revolutie beschuldigde hij de bisschoppen ervan 
een coup te beramen.

Met zijn frontale aanval heeft Ortega, sinds 2007 
aan de macht, in één klap een einde gemaakt aan 
de bemiddelende rol die de katholieke Kerk in het 
oplopende conflict tussen regering en oppositie 
probeerde te spelen.

Aanhoudend protest
Sinds 18 april is het land het toneel van 
voortdurende demonstraties die door politie, leger 
en paramilitaire groepen met veel geweld de kop 
in worden gedrukt. Schattingen over het aantal 
dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 300 tot 
1000.

Kapel ontwijd
Waarnemers vrezen dat de beschuldiging van 
Ortega een vrijbrief vormt voor zijn aanhangers 
om kerken en geestelijken niet langer te 
respecteren. Onlangs kwamen drie studenten om 
toen een kerk beschoten werd waarin zij waren 
gevlucht. Afgelopen weekeinde werd ingebroken in 
een kapel in Jinotega, waarbij het tabernakel werd 
opengebroken, vernielingen werden aangericht en 
onder meer de geluidsinstallatie werd gestolen. 
Ook deden de inbrekers hun behoefte op de vloer 
van de kapel.

Kathedraal omsingeld
Afgelopen zondag omsingelden aanhangers van 
het regime de kathedraal van Managua waarin 
moeders en andere familieleden van arrestanten 
waren gevlucht. Die eisten al weken opheldering 
over het lot van hun geliefden. Toen met geweld 

werd gedreigd vluchtten zij de kathedraal in, die 
nog urenlang werd omsingeld.

Druk op Ortega
Verschillende internationale organisaties hebben 
er bij Ortega op aangedrongen het geweld te 
staken en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. 
Afgelopen zondag werd er in heel Latijns-Amerika 
gebeden voor een vreedzame afloop van het 
conflict, dat eerder lijkt af te stevenen op een 
burgeroorlog. 

Bron: KN 

President Ortega tijdens de 39e verjaardag van de revolutie, 
gevierd op het naar paus Johannes Paulus II vernoemde 

terrein in Managua. 

”Het leven is een 
opeenvolging van lessen die 
moeten worden geleefd om 
ze te begrijpen.”

Doordenkertje

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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Jonge ouders voelen zich niet welkom in de 
kerk

wereldkerk
Paus verrast 
bruiloftsgasten

Bruiloftsgasten van Zwitserse gardist Luca Schafer 
en Letícia Vera geloofden zaterdag hun ogen niet: 
niemand minder dan paus Franciscus zelf kwam 
het huwelijk van het koppel inzegenen.
Kort ervoor was het de priester en landgenoot 
van de Braziliaanse bruid die raar stond te kijken 
in de sacristie. “Kijk eens wie er bij verrassing 
komt!”, twitterde pater Renato Dos Santos. “Paus 
Franciscus verrast altijd!”

Alleen bruidspaar op de hoogte 
Het huwelijk tussen de pauselijk beveiliger en 
voormalige Vaticaanse medewerkster vond plaats 
in een kapelletje in de Vaticaanse tuinen, vlakbij de 
Sint Pieter. Alleen het bruidspaar was op de hoogte 
van het voornemen van de paus het huwelijk 
in te zegenen. Ook pater Dos Santos, die zou 
concelebreren, was niet op de hoogte. "Ik had nooit 
van mijn leven verwacht de paus in de sacristie aan 
te treffen", zei de verbaasde priester tegen Vatican 
News.

De bruiloftsgasten waren volgens hem zo verrast 
dat ze zich afvroegen of het wel echt paus 
Franciscus was. Het was overigens niet voor het 
eerst dat de paus in het Vaticaan een huwelijk 
inzegende. In september 2014 verbond hij twintig 
bruidsparen in de echt in de Sint-Pieter en in juli 
2016 deed hij dat met een doof huwelijkspaar in de 
kapel van Casa Santa Marta.

'Een echte parochiepriester'
Volgens pater Dos Santos wil de paus met zijn 
gebaar laten zien hoezeer het huwelijk hem aan het 
hart gaat. "De paus houdt erg van dit sacrament 
dat helpt een gezin te stichten en dat God centraal 
wil stellen." In zijn preek stond Franciscus stil bij 
drie werkwoorden: 'beginnen', 'stoppen'en 'de reis 
hervatten'. Al die dingen, zei hij, zijn nodig om het 
huwelijk ten volle te kunnen beleven. 
Dos Santos zag de paus bij het huwelijk van Schafer 
en Vera optreden "als een echte parochiepriester". 

Bron: KN/CNA

Een 71-jarige Australische religieuze is als 
ongewenste vreemdeling het land uitgezet wegens 
kritiek op president Duterte.
De uitzetting van zuster Patricia Fox is een 
“nauwelijks verhuld dreigement voor ieder die het 
waagt president Duterte te bekritiseren”. Dat zegt 
een bron die om veiligheidsredenen anoniem wil 
blijven tegenover AsiaNews.

Geen verrassing
“De maatregel is geen verrassing. Het was slechts 
een kwestie van tijd. Het besluit stond al vast toen 

de president in het openbaar zei dat deze zuster 
moest vertrekken. Het is nu duidelijk dat niemand 
tegen Duterte op kan”, aldus de bron.

In strijd met visum
Zuster Fox wordt ervan beschuldigd deel te hebben 
genomen aan de demonstraties tegen de regering 
in Davao en Tagum. Daarmee heeft ze volgens 
Filipijnse immigratiedienst in strijd met haar 
missionaire visum gehandeld.

‘Sluizen open’
Haar toestaan deel te nemen aan politieke 
activiteiten zou de sluizen openen voor andere 
vreemdelingen en hun ongebreidelde recht de 
regering te bekritiseren door bijeenkomsten 
bij te wonen die schadelijk zijn voor de publieke 
veiligheid en orde

Mensenrechtenschendingen
De religieuze werkte 27 jaar in de Filipijnen 
en hielp vooral arme boeren en inheemse 
volkeren. Recentelijk nam ze deel aan een 
internationaal onderzoek naar vermeende 
mensenrechtenschendingen op het eiland 
Mindanao.

Na de publieke opmerking van president Duterte 
kreeg de zuster te horen dat ze binnen dertig 
dagen moest vertrekken. Kort daarvoor was ze een 
dag onder arrest. 

Bron KN/AN

Filipijnen wijzen non uit na kritiek op Duterte

Ouders van jonge kinderen voelen zich geregeld 
niet welkom in de kerk of worden zelfs gemaand 
weg te gaan omdat hun kroost te veel geluid zou 
maken. In een brief vragen zij de bisschoppen 
een voor jonge gezinnen meer welkome sfeer te 
creëren.

Zaterdag zal de brief aan jongerenbisschop Rob 
Mutsaerts worden aangeboden. Het gaat om een 
initiatief van een groep ouders met steun van 
enkele priesters en medestanders.

Boze blikken
Regelmatig komt het voor dat ouders, wanneer zij 
jonge kinderen meenemen naar de kerk, ze lang 
niet altijd welkom zijn, aldus de brief. Het gaat om 
boze blikken of luid zuchtende kerkgangers, soms 
zijn het mensen die voorafgaand aan de Mis al 
vragen of de kinderen wel stil gaan zijn, of ouders 
zelfs tijdens de Mis expliciet manen weg te gaan 
omdat de kinderen geluid maken.
Hoewel ook priesters soms weinig steunend zijn,  
gaat het overwegend om oudere kerkgangers of 
kosters die niet van kinderen in de kerk gediend 
lijken te zijn.

Niet meer naar de kerk
“Dat klimaat heeft grote gevolgen”, aldus de ouders, 
die hun best doen de kinderen bij God te brengen. 
Er zijn ouders die op zoek gaan naar een parochie 
waar ze wel welkom zijn. Anderen gaan voor soms 

langere tijd helemaal niet meer naar de kerk.

Hardnekkig en wijdverbreid
Volgens de ouders gaat het om een hardnekkig en 
wijdverbreid probleem. Elk bisdom, jaar in, jaar uit 
en een kwestie die verantwoordelijken binnen de 
kerk aan het hart zou moeten gaan. 

Overigens wijzen de briefschrijvers erop “dat 
het ook anders kan. Dat er parochies zijn waar 
gezinnen met jonge kinderen van harte welkom 
zijn”.
“Het is kinderen eigen dat ze bewegen en geluid 
maken en het vergt tijd ze te laten wennen en te 
leren stil te zijn in de kerk”, aldus de verontruste 
ouders.

Toekomst van de Kerk
“Het is voor de toekomstbestendigheid van de 
Kerk in ons land zo belangrijk dat ook de jongste 
generaties meegenomen worden in het geloof. Ook 
zij zijn de kerk. Sterker nog, zij zijn de toekomst 
van de Kerk.”

Suggesties
In de brief wordt de bisschoppen gevraagd in 
de Kerk een “welkome sfeer te creëren voor 
gezinnen”. Ook worden suggesties gedaan om die 
te bevorderen, waaronder het expliciet welkom 
heten van gezinnen met kinderen en er minstens 
eens per jaar in de preek en regelmatig in het 
parochieblad aandacht aan te besteden. 
Het initiatief tot de brief kwam tot stand nadat een 
aantal moeders hun ervaringen via sociale media 
hadden gedeeld.

Bron: KN

Luistert u naar het kerknieuws op Radio 
Immanuël. van maandag t/m vrijdag 

om 10.00u en 
herhaling om 16.00u
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• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan: afspraak maken via 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).

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

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

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 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 maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw. M. Kassels. 
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke 1e zaterdag van de maand Maria Devotie om 11.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 28 19.00u: H. Mis
zo 29 08.00u: Woco
za 04 19.00u: H. Mis
zo 05 08.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

Elke 1e en 4e zondag: 08.00u: Woco
Elke 2e , 3e (en 5e) zondag: 08.00u: Eucharistieviering
Elke maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.00u: Biddende moeders | 18.30u: 
Gebedsgroep/Bijbelstudie
Elke woensdag: 18.30u: Begi Kerki

za 28 10.00u: Eucharistieviering Huize Esterhof
zo 29 08.00u: Eucharistieviering
19.00u: Woco
wo 01 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
do 02 08.00u: Generale oefening Heilig Vormsel
vr 03 18.00u: H. Vormsel St. Bernadette-, St. Thomas van 
Aquinoschool en PK in de Kathedrale Basiliek
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur, mobiel: 850-0790
Locatie: Paschalisschool
• Elke donderdag om 17.00u, samenkomst padvinderij 
(verkenners en de kleintjes welpen) in de zaal o.l.v. de hr. 
Pooters mobiel: 8649718
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, samenkomst 
padvinderij (de gidsen en kleintjes kabouters) in de zaal 
o.l.v. mw. Bijlhout mobiel: 8573310    
• Catholic Men’s Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar 
behoefte aan hebben op elke 1e vrijdagmiddag van de 
maand , alleen volgens afspraak bij broeder Eddy op 881-
5888.
-HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand.
Inloop 18.30u . We starten om 19.00 u tot 20.30u in de 
parochiezaal.

zo 29 08.00u: Eucharistieviering
ma 30 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 31 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
za 04 10.00u: Zieken- en seniorendag
Mededelingen
Op vrijdag 20 juli j.l. was de huwelijksinzegening van Koch 
Andreas en Riebeek Patricia. Zij zijn speciaal afgereisd 
uit Nederland voor hun huwelijksinzegening in onze 
parochie. Op zaterdag 21 juli hebben zij ook een leuke 
dag georganiseerd voor de jongeren te White Beach. Wij 
danken dit echtpaar heel hartelijk en Gado bogo blesi.

zo 29 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering

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
vr 03 18.00u: H. Vormsel parochiescholen H. Familiekerk
za 04 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 05 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.
• 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 28 17.30u: H. Mis
wo 01 17.30u: Marialof 
za 04 17.30u: 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
ma 30 18.00u: H. Mis
wo 01 18.00u: H. Mis 
vr 03 18.00u: H. Mis 
za 04 18.00u: H. Mis Vooravond 18e zondag door het jaar -
zo 05 08.00u: H. Mis 18e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en bejaarden.
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• De volgende doopdienst zal zijn op zondag 5 augustus. 
Voorbereidende instructie in de kerk donderdag 2 augustus 
om 18.45 uur.
• Vanaf nu kan de inschrijving voor de eerste communie 
2019 gebeuren tijdens de kantooruren op het 
parochiesecretariaat. Gelieve familieboekje en doopbewijs 
mee te brengen.
• 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.
• Tijdens de maanden augustus en september zal de 
zondagsdienst in Sint-Jozef om 10.00 uur aanvangen.
• Onze hartelijke gelukwensen aan de 23 volwassenen 
die op vrijdag 20 juli het Sacrament van heilige Vormsel 
ontvingen. Een woord van dank aan de catecheten voor de 
voorbereiding en aan allen die bijdroegen tot het welslagen 
van dit feest!
• Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator 
koor van onze parochie! Kunt u zich dan aanmelden bij de 
pastorie.
• Zondag 29 juli houden de misdienaars hun maandelijkse 
bezinningsdag. Aanvang 16.15 uur in Asewa’Otono, 
Prinsessestraat 46.

zo 29 08.00u: Wo - Co. Dienst 17e zondag door het jaar
zo 05 08.00u: Wo - Co. Dienst 18e zondag door het jaar 
met thuiscommunie zieken en bejaarden

zo 29 09.00u: Wo - Co. Dienst 17e zondag door het jaar
zo 05 10.00u: Wo - Co. Dienst 18e zondag door het jaar 
met thuiscommunie zieken en bejaarden

vr 27 18.00u: Dienst van bevrijding/genezing
zo 29 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
zo 05 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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.
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zo 29 08.30u: Woco
vr 03 09.00-12.00u: Stille aanbidding

zo 29 09.00u: Woco

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

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

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

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

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

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

za 28 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht
zo 29 09.00u: H. Mis

zo 29 09.00u: Woco
di 31 19.00u: Rozenkransgebed
wo 01 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 28 18.00u: H. Mis met certificaatuitreiking 
PK-kinderjaar II
zo 29 08.30u: Eerste Heilige Communie
ma 30 19.00u: H. Mis
di 31 06.30u: H. Mis
 16.00u: Seniorensoos
wo 01 19.00u: H. Mis
do 02 06.30u: H. Mis
vr 03 07.00u: Stille aanbidding
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 19.00u: Afsluiting stille aanbidding met 
sacramentslof

zo 29 09.30u: Rozenkransgebed  
 10.00u: Woco

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

Mededeling
Inschrijving voor kinderkoor kan op woensdag en na de 
eucharistievieringen alsook formulieren voor inschrijvingen 
voor doop , EHC en H. Vormsel 

zo 29 09.00u: Woco
za 04 19.00u: Eucharistieviering
do 09 10.00u: Meertalige eucharistieviering ivm 
Herdenking Javaanse immigratie en Inheemsendag
za 11 18.00u: Heilig Vormsel
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 28 19.00u: Eucharistieviering 
di 31 18.30u: Gebedsdienst
do 02 18.30u: Eucharistieviering
za 04 19.00u: Eucharistieviering 

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. 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
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

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

Hoe werd Sint-Christoffel patroonheilige van 
de reizigers?

24 juli is de naamdag van de heilige Christoffel. Waarom hangt net hij aan menige sleutelbos om ons 
te verzekeren van een veilige reis?

De meest gangbare versie vertelt het verhaal 
van een reus die reizigers op zijn schouders over 
een wilde stroom zette, in de hoop daarmee in 
dienst te kunnen treden bij de machtigste heerser 
ter wereld. Toen hij op een dag een kind wilde 
overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds 

zwaarder. Blijkt dat Christoffel Jezus op de 
schouders had. Hij herkende zijn schepper, werd 
gedoopt en stierf de marteldood na een periode als 
prediker.

Christophorus betekent ook letterlijk ‘Christus-
drager’.
Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad 
in een rivier met op zijn schouders een kind. Die 
overzetscène is eindeloze variaties neergezet op 
schilderijen, medailles, altaarstukken enz.
Dat is de ‘westerse’ interpretatie als ‘Grote 
Vriendelijke Reus’. Die staat in contrast met de 
meer oostelijke voorstelling van Christoffel als 
een ‘kynokephalos’, een reusachtige wezen met 
een hondenkop. Die zou priesters of monniken 
hebben begeleid, werd door hen gedoopt en kon 
daardoor spreken met een menselijke tong. Hij 
predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de 
Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens 
de marteldood te sterven.
Eigenlijk is hij niet eens een ‘officiële’ heilige 

meer, in die zin dat 
het Vaticaan hem in 
1969 schrapte van 
de heiligenkalender 
wegens gebrek aan 
historiciteit. En 
toch blijft hij even 
populair, al sinds de 
Middeleeuwen als 
beschermheilige van 
de reizigers.

Bron: kerknet.be/ 'Van Afra tot de Zevenslapers’

GEBED 

Lieve Heer, net zoals een vliegtuig 
een piloot nodig heeft  en een schip een 

kapitein, 
zo heb ik U nodig, Vader,  om mij te sturen 

en te leiden, 
zodat ik niet neerstort  of schipbreuk lijd 

op mijn levensreis  en ik mijn hemelse 
bestemming misloop. 

Amen.
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