
OMHOOG zondag 05 augustus 2018 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving 05 augustus 2018

Jaargang 62

31

SRD 2,-

Van ons allemaal … en van geen van ons

wordt vervolgd op pagina A3

Door: P. Tjon Kiem Sang

Zelfstandig bisdom
Op 24 augustus a.s. gedenken wij als rooms-
katholieke geloofsgemeenschap in Suriname 
dat wij zestig jaar geleden door de paus 
zijn verheven van apostolisch vicariaat tot 
bisdom. Als apostolisch vicariaat heeft een 
geloofsgemeenschap in een bepaald gebied 
geen zelfstandigheid van bestuur, maar valt 
zij rechtstreeks onder het gezag in Rome. Dit 

verandert wanneer de geloofsgemeenschap in 
bepaalde aspecten van het kerkelijk leven helemaal 
zelf kan voorzien en dan door de paus erkend 
wordt door die geloofsgemeenschap te verheffen 
tot een zelfstandig bisdom dat bestuurd wordt 
door een eigen bisschop. Dit betekent niet dat 
die kerk helemaal onafhankelijk is van Rome. 
Integendeel: de eenheid van de universele kerk 
komt vooral tot uiting door de eenheid van alle 
bisschoppen o.l.v. de bisschop van Rome, de paus.

In ons geval betekende het dus dat wij vanaf 24 
augustus 1958 niet langer de status hadden van 
Apostolisch Vicariaat Suriname, maar sindsdien 
bestaan wij als Bisdom Paramaribo met een eigen 
bisschop. De eerste Bisschop van Paramaribo werd 
toen mgr Stephanus Kuijpers, die in 1971 het ambt 
overdroeg aan de eerste Surinaamse bisschop, 
mgr Aloysius Zichem. Wij kregen toen ook een 
eigen zegel als bisdom: het bekende zegel met het 
verticale zwaard en de twee diagonale sleutels. 
Hiermee worden de patronen van ons bisdom – de 
HH. Petrus en Paulus – uitgebeeld.

Feest
De zestigste verjaardag van ons Bisdom zullen 
wij ook heel gepast vieren. De dag van 24 
augustus 2018 valt op een vrijdag, dus een 
Eucharistieviering op die dag zou dan in de 
avonduren moeten plaatsvinden. Om echter de 
gelovigen zoveel als mogelijk de gelegenheid 
te geven om aanwezig te zijn – in het bijzonder 
degenen die van ver moeten komen – is besloten 
om de viering te houden op de daaropvolgende 
zondag, 26 augustus in de Kathedrale Basiliek 
om 10:00 uur ’s morgens. Voorafgaand aan 
deze viering is er op zaterdag 25 augustus een 
feestelijke sportdag in het Aloysius Zichem 
Sportcentrum, waarvoor alle parochies zijn 
uitgenodigd om deel te nemen. Het feest wordt 
dan afgesloten met een jubileumconcert, ook in de 
kathedraal.

Eenheid in diversiteit
Het thema voor ons zestigjarig jubileum is: 
“Eenheid in diversiteit,” en als bijbehorende 
bijbeltekst is gekozen over Openbaring 21,3: “Wij 
Zijn volk, Hij onze God.” Beide teksten spreken 
eenheid en saamhorigheid onder het volk Gods. 
Eenheid is het fundament van het bestaan 
van onze kerk. Deze eenheid komt reeds tot 
uitdrukking in het object van ons geloof: de heilige 
Drie-eenheid. Het is de formule van ons geloof, 
die wij iedere zondag weer opnieuw uitspreken 
met de geloofsbelijdenis: Ik geloof in één God, die 
drievuldig is – Vader, Zoon en H. Geest – maar toch 
één. Drie Personen, die niet identiek aan elkaar zijn 
en niet dezelfde, maar toch één God.

Een andere wijze waarop onze kerkelijke eenheid 
tot uiting komt is, zoals eerder aangeven, de 
eenheid van alle bisschoppen onder één gezag, 
de paus. De bisschoppensynode – de grote 
vergadering waar alle bisschoppen ter wereld 
bijeen komen – is dan ook een sterke, fysieke uiting 
van de eenheid van onze universele kerk. Het gaat 
om duizenden bisschoppen en elk verschilt van de 
ander: met zijn eigen karakter, eigen spiritualiteit, 
eigen bisdom met zijn unieke pastoraat, enz. Toch 
komen zij samen als één heilige en apostolische 
kerk. Het is in feite precies de diversiteit onder 
bisschoppen die waarachtige eenheid illustreert. 
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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

In Memoriam
Op vrijdag 27 juli j.l. is van ons heen gegaan onze lieve, sterke en 
zorgzame moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder 

Agnes L.M. Jong a Tai weduwe van Carlo B. Merton

De uitvaart vindt plaats op maandag 6 augustus 2018. 
Gelegenheid tot het nemen van afscheid in de Kathedrale Basiliek 
van 14.00-15.00 uur gevolgd door een uitvaartdienst van 15.00-16.00 
uur. Om 16.30 uur vertrekt de stoet naar de RK begraafplaats aan de 
Schietbaanweg.

In plaats van bloemen en grafstukken een vrijwillige bijdrage in de 
donatiebus tbv de orgel in de Basiliek.

Nachtwake is op zondag 5 augustus 2018 van 19.00- 20.30 uur te Fatima Oord aan de Henck 
Arronstraat nr. 70.

De diepbedroefden:
Yvette, Felicia, Marlon, Manon, Samantha, Wesley en Jayden
Carlos, Lakeisha, Karin, Brian, Demi en Joy
Engracia, Hugo en June
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Van ons allemaal … en van geen van ons

geloof & leven

Als allen identiek en gelijk waren, in hoeverre kan 
je dan nog spreken van eenheid? In feite is pas 
sprake van eenheid wanneer de elementen die een 
geheel vormen verschillend zijn.

Unieke inbreng, gezamenlijke missie
Dezelfde benadering kunnen wij natuurlijk ook 
toepassen op onze eigen geloofsgemeenschap, 
ons Bisdom. Afgezien van uiteenlopende 
sociaal-maatschappelijke, culturele en etnische 
achtergronden van alle leden van onze kerk, zijn er 
ook nog verschillen in de beleving van het geloof, 
in spiritualiteit en in geloofsgroei. De eenheid die 
wij dan als kerk nastreven is dan niet een waarbij 
eenieder hetzelfde moet denken, op dezelfde 
wijze moet geloven en op eenzelfde wijze moet 
bidden. Maar veeleer dat elkeen zijn eigen wijze 
van geloven heeft, zijn eigen plek inneemt binnen 
heel het kerkelijk panorama en op eigen manier 
zijn/haar tijd, talenten en tegoeden inzet voor 
de bouw van de kerk. De eigenheid van ieder lid 
moet dan niet gezien worden als een obstakel van 
verschil, noch als eigenschap om te concurreren of 
wedijveren.

Als lidmaten van de kerk met elk zijn eigen unieke 
inbreng, vullen wij elkaar aan in de missie die wij 
gezamenlijk nastreven. Authentieke eenheid onder 
allen die bij de kerk zijn aangesloten wordt bereikt 

als een wij bereid zijn elkaar te complementeren 
in de uitvoer van Christus’ opdracht: “Gaat en 
verkondig de Blijde Boodschap!” Onderlinge 
strubbelingen, die ontstaan doordat wij niet goed 
omgaan met de eigenheid van anderen, leiden 
enkel tot stagnatie van onze missie, en in het 
uiterste geval komt dat helemaal stil te liggen. 
Niets is derhalve zo belangrijk als de erkenning 
dat elk mens met andere gaven en talenten is 
begenadigd door God, en elkeen behoort de ruimte 
te krijgen om zijn/haar bijdrage te leveren aan de 
opbouw van de gemeente. Reeds in het prille begin 
werd hierin voorzien, toen de apostelen de diverse 
taken toebedeelden aan verschillende personen en 

Ode aan Elfriede Moeabi-Sonfries

Door cursusleiding Pastoraal Leiders Binnenland, zuster Egno en 
pater Toon

Een sterke, gelovige vrouw
Elfriede Sonfries is geboren in Marowijne en zich 
gaan nestelen in Commewijne en wel Sinabo. Ze 
is werkzaam geweest in de Salvatorparochie in 

Canawapibo als pastoraal leider. Elfriede groeide 
op tussen andere broers en zusters, en werd 
gevormd tussen liefdevolle mensen. 
Hoe weet ik dat nou, ik was niet eens daar. Als je 
Friede kent, dan ken je  haar geschiedenis. Een 
sterke, vooruitstrevende, modebewuste, gelovige 
vrouw, uma fu Gado. Ze kende haar plaats in het 

dat voor elk lid aparte aandacht werd gevraagd.

De bevordering van deze eenheid in de diversiteit 
van onze kerk komt tenslotte door een verhoogd 
besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid: de 
kerk, en alles dat zij bezit, is van ons allen en de 
instandhouding en opbouw daarvan is derhalve 
de verantwoordelijkheid van ons allen. Niet is 
persoonlijk bezit, maar wij hebben met z’n allen 
deel aan het grote geschenk van de kerk dat 
wij van God hebben ontvangen. Als wij zestig 
jaar Bisdom vieren, is de bede dat het besef van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid mag groeien en 
de eenheid bevorderen.

koninkrijk van de Here Jezus en niemand zou 
het haar kunnen afpakken, niet eens de dood. 
Goedlachs en zingend behulpzaam en soms een 
beetje op je zenuwen werkend. 

Tekortkomingen
Ja hoor, ze was een persoon met een gezond 
karakter. Ze had ook haar tekortkomingen. Zij trad 
binnen in het korps van onbetaalde werkers in de 
wijngaard, en had er geen spijt van. Samen met 
Groep 7, onder leiding van zuster Egno en pater 
Toon, een sterke, koppige groep. 
Ja koppig, want niets zou hen in de weg staan het 
evangelie te leven en te verkondigen, ook al zouden 
anderen boos op hen worden. Zo heeft Friede ook 
wel botsingen gehad met andere gelovigen, maar 
ze is trouw gebleven aan de gemeente waar de 
Heer haar had tewerkgesteld. Waarom?

Bedankt, zuster Elfriede
Ze groeide in haar werk en besefte: ik ben in dienst 
van de Heer, ten dienste van mijn medemens en 
niet omgekeerd. Dat liet zij ook merken bij het 
‘s Lands Hospitaal waar zij heeft gearbeid voor 
‘dallas’, en overal waar zij kwam. Het is niet altijd 
makkelijk geweest. Nu is Elfriede met eeuwig 
pensioen en is haar programma gevuld met loven 
en prijzen, en genieten van Gods heerlijkheid. 
Bedankt zuster Elfriede voor je trouwe 
vriendschap, voor je inzet in ons bisdom voor de 
Salvatorparochie en voor de andere pastorale 
leiders. A sa de wan dei te wi miti agen fu prijse 
Hem fu tego.
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Door pater Kumar Irudayasamy SDS

Kom mee en rust uit
De vakantie begint binnenkort. De apostel Marcus 
vertelt ons in zijn evangelie: ‘Toen apostelen weer 
terug kwamen van hun missie zei Jezus tegen hen: 
Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen 
te zijn en een tijdje uit te rusten.’ De leerlingen 
keerden terug van hun eerste missiereis en waren 
vol van alles wat ze beleefd hadden. Nu nodigt 
Jezus hen uit: ‘Kom mee naar een eenzame plaats 
en rust er wat uit’. Dat past bijzonder goed in deze 
vakantietijd.
Wat zou Jezus zeggen tegen de mensen die in onze 
dagen gepakt en gezakt erop uittrekken om op 
overvolle zwemplaatsen zich in het water te laten 
afkoelen? Of tegen hen die in kilometerlange files 
naar zwemgelegenheden trekken? ‘Kom mee naar 
een eenzame plaats en rust wat uit.’ 
Eigenlijk doen de mensen juist het 
tegenovergestelde. Zij gaan naar plaatsen waar 
het overvol is: op het strand, op campingplaatsen, 
in vakantiecentra. De mens is bang voor 
eenzaamheid, want daar vindt hij zichzelf. De mens 
is bang voor rust en stilte, want hij is bang voor 
zichzelf. Het is opvallend dat de mens niet graag bij 
zichzelf thuiskomt. Want als we alleen zijn, duiken 
veel gevoelens en gedachten op, die we anders 
verdringen, omdat ze minder aangenaam zijn.

Jezelf thuis vinden
In een spiegel zie je altijd dingen die je liever niet 
zou zien: het eerste grijze haar, een diepe rimpel 
op je voorhoofd, een bepaalde trek. En als wij in 
de stilte geconfronteerd worden met de spiegel 
van ons leven, dan ervaren we de onvoldaanheid 
met onze manier van leven, de zinloosheid van ons 

jachtig bestaan, de onrust van ons hart. Dan willen 
wij van onszelf wegvluchten en komen we weer uit 
in het jachtige van ons bestaan.
Waar de mens zichzelf niet meer verdragen 
kan, waar hij het oordeel over zijn eigen doen 
en laten uit de weg gaat, bestaat er veel kans 
dat hij zijn zelfstandigheid prijsgeeft of verliest. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat hij willoos 
door andere mensen gemanipuleerd wordt, die 
hem dan dicteren waar en hoe hij zijn vakantie 
zal doorbrengen. Zelfstandige mensen hebben 
inkeer, bezinning en rust nodig. En daarvoor is de 
vakantie een heel geschikte tijd. 
Iemand schreef in zijn dagboek bij het begin van 
de vakantie: 'Vandaag ga ik bij mezelf op bezoek. 
Ik hoop me thuis te vinden'. Er gaat elke dag zoveel 
door ons hoofd, ons hart en ons gevoel. Met onze 
gedachten, onze wil en onze gevoelens zijn we vaak 
ergens anders dan bij onszelf. Daarom schreef die 
man: vandaag ga ik bij mezelf op bezoek. Maar 
omdat we zo jachtig en gespannen leven, moest hij 
erbij schrijven: hopelijk vind ik mezelf thuis! 
Het is echt niet zo gemakkelijk jezelf thuis te 
vinden en bij jezelf thuis te blijven. Maar onder de 
vakantie zouden we dat toch waar moeten maken. 
Dat bezoek zou ons werkelijk goed doen en ons vrij 
en zelfstandig maken! Denkt u dat het mogelijk is 
u te ontspannen, als u al uw zorgen en spanningen 
mede hebt ingepakt en met uw vakantiebagage 
hebt meegenomen? Of u nu de vakantie thuis 
doorbrengt of ergens anders, probeer eens alles 
wat u drukt af te werpen en eens tijd en ruimte te 
scheppen om bij uzelf thuis te zijn. 

God ontdekken en zending vervullen
Toen ik in het noordoosten van India aan het 
studeren was, bezocht ik de parochies van mijn 

congregatie in de vakantietijd. Er waren in dat 
missiegebied geen wegen om naar die dorpen te 
gaan vanwege de bergen en het bos. De catecheet 
en de misdienaars die meegingen met ons moesten 
de koffers dragen voor ons; het was al moeilijk 
genoeg om onszelf te dragen. Op een dag hadden 
ze de hele dag gelopen in het koude weer. Opeens 
gooiden ze de koffers tegen de grond, gingen zitten 
en tabaksbladeren kauwen. 'Waarom doen jullie 
dat?' vroeg ik. 'Onze ziel moet de tijd hebben om 
ons in te halen', zei een van hen. 
Onze ziel moet de tijd hebben om ons in te halen! 
Zijn dat geen mooi woorden? Lopen en jagen wij 
ook niet weken en maanden aan een stuk, zodat we 
nooit tot bezinning kunnen komen? Ik hoop dat u 
tijdens deze vakantie uw ziel de tijd geeft om u in 
te halen. Dat is ook de aansporing van Jezus tot zijn 
leerlingen: 'Kom mee met mij naar een eenzame 
plaats en rust er wat uit!' 
Als wij bij onszelf op bezoek gaan en er onszelf 
thuis vinden, zullen we ook God thuis vinden, want 
God is altijd thuis. Hij hoort de stem van ons gebed, 
Hij ziet de nood van ons hart: 'Komt allen tot Mij, 
die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken’. 
De vakantie is de kostbaarste tijd als we tot rust 
willen komen. 
Als onze ziel ons weer kan inhalen, zullen we 
God zelf ontdekken in het luisteren naar Zijn 
woord, in de viering van de sacramenten, in 
het gemeenschappelijke gebed. Zoals we in de 
vakantie uitrusten om daarna gesterkt onze taak 
te hervatten, zo komen we telkens weer samen in 
de eucharistie om onze zending in de wereld te 
vervullen. Met deze woorden wens ik u allen een 
gezegende vakantieperiode toe.

Onze ziel moet tijd hebben om ons in te halen

Door Marijke Karg

Decennia lang stond het Rooms-Katholiek 
onderwijs hoog aangeschreven, zowel in  
Suriname, als in de regio en daarbuiten. De 
resultaten spreken voor zich: vele jongeren die 
door nonnen en fraters zijn onderwezen - op de 
lagere school en het MULO – hebben grote hoogten 
bereikt in de maatschappij. Het beste, meest 
recente voorbeeld hiervan is onze huidige bisschop 
van van het Bisdom Paramaribo, Mgr. Karel 
Choennie.

Onderwijscommissie
Maar hoe is het nu gesteld met ons onderwijs? 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden 
heeft een door het bisdom ingestelde 
onderwijscommissie hier onderzoek naar gedaan. 
Deze commissie bestaat uit:
Mgr. W. de Bekker, I. Fernald (voorzitter), L. 
Bakboord, A. Ting A Kee en dhr. Marshall.
De aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds 
afnemende resultaten van de RK scholen. De 
overgangs- en slagingspercentages lopen steeds 
meer terug. De commissie is op zoek gegaan naar 
de mogelijke oorzaken van deze tendens. Enkele 
speerpunten van het onderzoek zijn geweest:
-het onderwijsinhoudelijk aspect (methodisch-
didactisch);
-het organisatorisch aspect;
-de levensbeschouwelijke waarden.

Vergelijking
In vergelijking met het Latijns-Amerikaans en 
Caraïbisch gebied heeft Suriname het hoogste 

percentage 
zittenblijvers 
in het primair 
onderwijs. Dit 
betekent echter 
niet dat ons 
onderwijs per 
definitie tot de 
laagste kwaliteit 
behoort.
Op landelijk 
niveau zijn de 
overgangs- en 
slagings-
percentages  
2016-2017 van 
de RK GLO en 
VOJ scholen 
vergeleken met 
die van andere 
bijzondere en 
openbare scholen. 
Ook hier is 
gebleken dat de 
RK scholen heel laag hebben gescoord. Het aantal 
zittenblijvers is vrij hoog, er is een selectieve 
doorgang vanuit de lagere school (GLO) naar 
het MULO. De doorstroming van opeenvolgende 
niveaus stagneert. Speelt dit zich af binnen het 
gehele RKBO of beperkt het zich tot bepaalde 
regio’s of districten?

Landelijk probleem
De onderzoekscommissie heeft geconstateerd 
dat de achteruitgang van het RK onderwijs niet 

slechts voorkomt in enkele gebieden, maar  in heel 
Suriname, dus ook in Paramaribo. De eens hoog 
aangeschreven scholen worden nu geconfronteerd 
met een ontwikkeling die ons dwingt om te 
zoeken naar  antwoorden en  oplossingen voor 
dit probleem van achteruitgang. Welke factoren 
hebben een rol gespeeld bij de verslechtering van 
de resultaten? Op welke wijze kan de problematiek 
worden aangepakt? In de komende periode zal het 
RKBO de adviezen van de onderwijscommissie 
verder uitwerken.

De ontwikkelingen binnen het RK Onderwijs
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Achttiende zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Exodus 16, 2-4.12-
15
In die dagen, toen ze in de woestijn waren, begon 
heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren 
tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden tegen 
hen: ‘Waren we maar door de hand van de Heer 
gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten 
zaten en volop brood konden eten. Jullie hebben 
ons alleen maar naar de woestijn gebracht om 
al deze mensen van honger te laten omkomen’. 
Toen sprak de Heer tot Mozes: ‘Ik zal brood voor u 
laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er 
dagelijks op uitgaan, en de hoeveelheid voor één 
dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of het mijn 

leiding wil volgen of niet. Ik heb het gemor van de 
Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: Tegen 
de avond kunt ge vlees eten, en morgenochtend 
zult ge volop brood hebben. Dan zult ge weten dat 
ik de Heer, uw God, ben’. En het was avond, toen 
kwartels kwamen aangevlogen, die neervielen 
over heel het kamp. De volgende morgen hing 
er dauw rondom het kamp. En toen deze was 
opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne 
korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. 
De Israëlieten zagen het, en vroegen: ‘Wat is dat?’. 
Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde 
hun uit: ‘Dit is het brood dat de Heer u te eten 
geeft’.

Antwoordpsalm: Psalm 78, 3.4bc.23-24.25.54

Tweede lezing:  Efeziërs 4, 17.20-24
Broeders en zusters,  ik bezweer u in de Heer: leeft 
niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. 
Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! 
Want gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat 
gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, 
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten 
moet afleggen en dat geheel uw denken zich 
moet vernieuwen. Bekleedt u met de nieuwe 
mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware 
gerechtigheid en heiligheid.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 6, 24-35

De lezingen van vandaag gaan over manna. 
Uit het boek Exodus horen we een deel van het 
oorspronkelijke verhaal. Psalm 78 vertelt het 
opnieuw, maar met een andere, wat bedenkelijke, 
draai. Ook de evangelie lezing geeft er een heel 
bepaalde interpretatie aan. De tweede lezing uit 
Efeziërs noemt het manna zelf niet, maar lijkt wel 
de andere lezingen bij elkaar te trekken in een 
conclusie: geloof bestaat uit vertrouwen én leven 
naar Gods geboden.

Manna als teken van Gods zorg
In Exodus 16 geven de Israëlieten, zojuist uit 
Egypte gevlucht, de moed alweer op. Ze hebben 
honger en verlangen terug naar Egypte. In feite 
geven ze het hele project van God met zijn volk 
op, zodat van de geschiedenis van Israël niets 
zal terechtkomen. Maar God grijpt in. Hij regelt 
voedsel, en niet zo’n beetje: brood en vlees uit 
de hemel, een rijke overvloed. Opvallend is dat 
God hier helemaal niet kwaad of ongeduldig lijkt 
te zijn, zoals elders wel in het woestijnverhaal. 
De klachten zijn kennelijk terecht, en God treft 
er een duurzame regeling voor, maar wel met 
voorwaarden die te maken hebben met
het samenleven als Gods volk. Zo mag iedereen 
precies oprapen wat nodig is voor één dag, niet 
meer en niet minder. Er zal voor iedereen genoeg 
zijn. Ook over complicaties is nagedacht: de dag 
voor de sabbat valt er een dubbele portie, zodat 
niemand op sabbat hoeft te gaan rapen. Er is veel 
gespeculeerd over wat dat manna nu precies is 
geweest, maar eigenlijk is dat nauwelijks van 
belang. Het is toch vooral: ‘brood uit de hemel’, 
een symbool van Gods duurzame trouw voor 
zijn mensen. En tegelijk is het een oefening in 
de keerzijde van die trouw: het houden van de 
Thora. Vandaar dat eerlijk verdelen, het niet langer 
bewaren dan voorgeschreven, en de extra portie 
voor de sabbat.

Een bedenkelijke wending
Psalm 78 vertelt in vogelvlucht de hele 
geschiedenis van Israël, maar wel vanuit een heel 
bepaald perspectief. Hier spreekt iemand uit 
het zuidrijk Juda over het lot van het noordrijk  
Efraïm. (Over de splitsing van Israël in twee aparte 
koninkrijken wordt verteld in 1 Koningen 12). De 
rode draad van de psalm wordt samengevat in de 
verzen 67-72: omdat het volk van het noordrijk, 
net als zijn voorouders, zich keer op keer niet aan 
Gods Thora (Psalm 78,5-7) heeft gehouden, heeft 
God het door de Assyriërs laten veroveren en 
wegvoeren (78,59-67; zie ook 2 Koningen 17,1-6). 

Maar het zuidrijk Juda, met de tempel, Jeruzalem 
en het huis van David, is Gods lieveling en geniet 
zijn eeuwige bescherming. De Judeeërs lijken dit 
echt geloofd te hebben. Dat de Assyriërs tevergeefs 
hebben geprobeerd ook Juda en Jeruzalem in te 
nemen (2 Koningen 18,13-19,37), heeft ze daarin 
wel gesterkt. Des te harder zal de slag geweest zijn 
toen 135 jaar later Jeruzalem alsnog werd veroverd 
en verwoest, dit keer door de Babyloniërs (2 
Koningen 25). De vraag is wat wij in de prediking 
met zo’n toch wat bedenkelijke psalm aan moeten. 
In eerste instantie is hij een waarschuwing om 
niet te snel naar anderen te wijzen. Volgens het 
oorspronkelijke verhaal, uit Exodus, was het hele 
volk ondankbaar. Het verwijt treft Juda net
zo goed als Efraïm. Pas als we de psalm lezen als 
een verhaal dat evengoed over ons gaat, kunnen 
we hem ook lezen als een lofzang op Gods geduld, 
ondanks ons menselijk falen. En als oproep om, 
soms tegen onze eigen onwil in, de Thora te blijven 
volgen. 

Geen mirakel, maar een teken 
In de  evangelielezing komen de mensen achter 
Jezus aan, daags na de wonderbare spijziging. Jezus 
verwijt hun dat ze dat doen omdat ze brood willen 
eten, en niet omdat ze tekenen gezien hebben 
(Johannes 6,26). Dat lijkt vreemd. Natuurlijk 
komen de mensen niet voor gratis brood. Ze 
hebben iets wonderbaarlijks gezien, en hopen op 
meer. Maar dat wonderbaarlijke is nu juist het 
probleem. Wonderen zijn geen mirakels. Het zijn 
tekenen: ze wijzen naar iets anders, ze hebben een 
diepere betekenis. Het brood van de spijziging, 
‘gewoon’ brood, verwees naar het ‘voedsel dat 
eeuwig leven geeft’, namens de Vader gegeven door 
de Mensenzoon (6,27). Daar moeten de mensen 
moeite voor doen. Pas nu lijken ze dat in de gaten 
te krijgen. Ze vragen: ‘Wat moeten we doen? Hoe 
doen we wat God wil?’ (6,28) Jezus’ antwoord is: 
‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij 
gezonden heeft’ (6,29), in Jezus zelf dus. De mensen 

hadden zich niet moeten blindstaren op het 
wonder van het brood; ze hadden in Jezus moeten 
geloven. Maar nog begrijpen de mensen het niet. 
Ze vragen opnieuw naar wonderen, als bewijs voor 
Jezus’ goddelijke herkomst. Als voorbeeld daarvan 
noemen ze nu het manna. Dat was zo wonderlijk 
dat de Israëlieten Mozes wel moesten geloven, 
zeggen ze (6,30-31). Maar, zegt Jezus, ook het 
manna was maar een symbool, voor het ‘brood van 
God’, dat leven geeft aan de mensen. En opnieuw 
blijkt dat brood Jezus zelf te zijn (6,35). Wie bij 
Hem komt, wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven 
hebben (6,39-40). Maar dat ‘geloven in’, dat moet 
nu al vorm krijgen. Het is: Jezus zien als degene die 
door de Vader gezonden is, meedoen in de viering 
van brood en wijn (6,55-56), maar ook: je houden 
aan het gebod van de liefde, dat Jezus ons gegeven 
heeft, als vervulling van de Thora (onder andere 
15,7-12).

Vertrouwen en de Thora doen

Dat ‘in Jezus geloven’ ook gevolgen heeft voor ons 
gedrag, wordt heel duidelijk in de epistellezing. 
Jullie hebben Christus leren kennen, zegt 
de apostel. Daarom moeten jullie nu je oude 
levenswandel opgeven en een nieuwe mens 
aantrekken, die in heiligheid en rechtvaardigheid 
is geschapen. Door dit het ‘onderricht’ over Jezus 
te noemen (Efeziërs 4,21) verwijst Paulus weer 
naar de oude Thora (‘thora’ betekent ‘onderricht’). 
En dat is niet toevallig. Zo vat, in de context van de 
lezingen van vandaag, deze epistellezing de andere 
samen: het manna in de woestijn was bedoeld om 
de Israëlieten vertrouwen te geven, én om ze de 
Thora te laten houden. Jezus is ook ‘brood uit de 
hemel’: wij mogen ons aan Hem toevertrouwen, 
en Hij roept ons op ons leven te vernieuwen tot 
een leven van liefde en rechtvaardigheid – de 
kernwoorden van de Thora.
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bezoek af omdat er iets tussen is gekomen. Het 
verwijt ‘Ik heb me er toch zo op verheugd’ maakt 
vaak alles kapot: blijdschap slaat om in verdriet, 
zelfmedelijden, soms zelfs in woede. Je bent 
ontroostbaar, omdat jij je voor niets hebt verheugd. 
Marie von Ebner-Eschenbach vraagt: ‘Je hebt je 
erop verheugd – is dat niets waard?’ Wanneer jij 
je hebt verheugd, dan was je in contact met de 
blijdschap die in je is. Dan heeft de blijdschap jou al 
veranderd. Ze is al een geschenk. Het hangt van jou 
af of jij de blijdschap die je hebt ervaren, in jezelf 
blijft voelen en er dankbaar voor kunt zijn.

Gebed
Eeuwige God, onkenbaar zijt Gij voor mij. Zonder 
dat ik U kan doorgronden, doorgrondt Gij mij en 
weet Gij van mijn geloven en vertrouwen in U. 
Open voor mij die wereld zonder einde, waarin 
uw licht schijnt voor eenieder die luistert naar uw 
Woord en daarnaar handelt. Zo bid ik U door Jezus 
Christus, uw Zoon en mijn Redder en Heer. Amen.

Dagtekst 
Fil. 1,9: En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds 
rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in 
alles.

Overweging
Dikwijls zocht Franciscus eenzame plekken op 
om zich helemaal op God te kunnen richten, maar 
aan de andere kant wilde hij graag opkomen voor 
het welzijn en het heil van zijn naasten als zich 
daarvoor een geschikte gelegenheid aandiende. 
Zijn gebed was voor hem een veilige haven. Hij bad 
niet kort, vluchtig of oppervlakkig, maar langdurig, 
met volle overgave en in serene deemoed. Als hij 
er pas laat op de avond mee begon, bad hij door tot 
de volgende ochtend en hij gaf zich er in de meest 
uiteenlopende omstandigheden aan over: als hij 
liep, zat, at of dronk. ’s Nachts zocht hij verlaten 
kerken op om er te bidden, en daar overwon hij 
dan dankzij de goddelijke genade zijn angst en 
onzekerheid.

Gebed
Heer van hemel en aarde, ik dank U dat U zich aan 
mij heb laten kennen als een God die bewogen is 
om het lot van mensen. Maak mij gevoelig, zo bid 
ik U, om de tekenen te zien van uw aanwezigheid 
in deze wereld en in mijn eigen leven, en om mij 
daarover te verwonderen. Zo bid ik U in Jezus’ 
naam, vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
1 Tes. 5,15: Zorg dat niemand kwaad met kwaad 
vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder 
van u en voor alle mensen.

Overweging:
Hoe meer iemand het goede liefheeft dat de Heer in 
iemand anders bewerkt, des te meer wordt dit zijn 
eigen goed. Elke goede eigenschap die jijzelf niet 
bezit, moet je zien, waarderen en koesteren in een 
ander die ze wel heeft.

Gebed
Barmhartige God, bij U is eeuwig leven, in U vind 
ik houvast. Ik bid U: vergezel mij met uw Woord 
en wijs mij de weg met uw geboden, opdat mij 
hart geopend wordt voor uw liefde. Dat vraag ik 
U door Jezus, uw Zoon, in wie U mij liefdevol nabij 
bent, vandaag en alle dagen, tot in uw eeuwigheid. 
Amen.

Gebed
Trouwe God, onder uw vleugels mag ik mij veilig 
weten. Open mijn hart voor de heilige engelen die 
U naar mij uitzendt. Maak mij ontvankelijk voor de 
boodschap van uw Woord, opdat ik meer en meer 
word als kind die leeft vanuit U. Dat bid ik U voor 
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.

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

Overweging: Het leven is prachtig
Ik ken mensen die altijd iets te klagen hebben. 
Wanneer je ze vraagt naar het weer, dan klagen 
ze dat het te droog of te regenachtig is. Je krijgt 
de indruk dat niemand het hun ooit naar de zin 
kan maken. Wanneer ik ze vraag naar hun werk 
of naar hun gezin, blijven ze klagen. Op geen 
enkele punt zijn ze tevreden. Zulke mensen moet 
je bewust een uitspraak van Rainer Maria Rilke 
voorhouden en ze steeds daaraan herinneren: 
‘Vergeet nooit, het leven is prachtig.’ Rilke schreef 
dit in een brief op latere leeftijd, toen zij zelf 
al erg ziek was. Hij doelt niet op bijzonderen 
eigenschappen van het leven, noch op succes, 
noch op de liefde, noch op gezondheid, noch op 
de kracht van de jeugd. Het leven op zichzelf, met 
zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten, met zijn 
lichtpunten en zijn schaduwzijden, met zijn ups en 
downs, met blijdschap en verdriet is prachtig. Het 
is altijd spannend om het leven te bekijken en vol 
verbazing stil te staan, om het geheim ervan na te 
speuren.

Gebed
Barmhartige God, Gij die mensen toegenegen zijt, 
versterk in mij het verlangen om echt volgeling 
te zijn van uw Zoon Jezus Christus. Geef dat ik 
geraakt word door wat U mij wilt zeggen. Dan zal 
ik mens zijn naar uw hart tot geluk en welzijn van 
anderen. Zo bid ik U voor nu en altijd. Amen.

Dagtekst
Fil. 2, 3: Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, 
maar beschouw in alle nederigheid de ander als 
hoger dan uzelf.

Overweging: Een geschenk dat blijvend is
‘Ik heb me er zo op verheugd! Dat zeg je verwijtend 
wanneer jouw hoopvolle verwachting de bodem 
in wordt geslagen. Je hebt je erop verheugd – is 
dat niets waard?’ (Marie von Ebner-Eschenbach). 
Sommige mensen zijn teleurgesteld wanneer 
hun voorpret niet in vervulling gaat. Iemand 
kijkt vol verwachting uit naar de komst van een 
vriend.  Dan gaat de telefoon: de ander zegt zijn 

Dagtekst
Wijsh. 7, 8: Ik achtte wijsheid hoger dan scepters 
en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in 
vergelijking met haar.

Overweging: Akkoord met het geheel
‘Om gezond te zijn moet je instemmen met 
de wereld als geheel.’ Heinrich Schipperges, 
deskundige op het gebied van de geschiedenis 
van de medische wetenschap, vatte het geheim 
van de geneeskunde van Hildegard van Bingen zo 
samen:gezond zijn kun je niet alleen door gezonde 
voeding of door een gezonde leefwijze. Als je ten 
diepste gezond wilt zijn, moet je akkoord gaan met 
de wereld zoals die is. Alleen op die manier kom 
je met jezelf in harmonie. En dat is de voorwaarde 
voor gezondheid. Bij onze wereld horen ook 
ziekten. Instemmen met de wereld als geheel 
betekent ook: aanvaarden dat je ziek kunt worden. 
Wanneer je ook instemt met je ziekte, verliest 
deze haar verwoestende macht. Ze kan weliswaar 
jouw lichaam doden. Maar jouw ziel kan ze niet 
vernietigen. Wanneer je instemt met de wereld 
in al haar tegenstellingen, dan blijf je gezond, zelf 
wanneer je een ongeneeslijke ziekte hebt gekregen. 
(A. Grun)

Gebed
God, U bent groter dan ik kan denken, al wat ik 
ben – het komt uit uw hand. Toch durf ik U bidden: 
blijf niet ver van mij, laat U aan mij zien, zodat ik 
op weg kan gaan, naar U, naar uw koninkrijk, door 
Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Dagtekst
Heb. 4, 12: Want het woord van God is levend en 
krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend 
zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel 
en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de 
bedoelingen en gedachten van het hart.

Overweging: Onderscheidt valt weg
Het sacrament van de eucharistie, het werkzame 
teken van Christus’ aanwezigheid onder en in ons, 
maakt ons op een unieke wijze tot één levende 
gemeenschap. Leeftijd, huidskleur, ras of geslacht 
doen er niet toe, evenmin hoe het er psychisch, 
financieel of sociaal met ons voorstaat. Alles 
wat ons van elkaar onderscheidt valt weg in de 
eucharistie. We worden het ene lichaam van 
Christus, een aanstekelijk teken van eenheid in 
deze wereld. Jezus zegt in een vurig gebed tot 
zijn Vader: ‘Dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, 
Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons 
zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt 
gezonden’ (Joh. 17, 21)

gebeden voor iedere dag
Maandag 06 augustus

Dinsdag 07 augustus

Donderdag 09 augustus

Vrijdag 10 augustus

Zaterdag 11augustus

Luister naar de Geloofwijzer 
op Radio Immanuël
  ma. - vrij. 09.00u  
zaterdag 16.00u

Woensdag 08 augustus

GEBED 

O God,  uw liefde is net zo 
onpeilbaar als de zee.  Uw geschenken zijn, 

net als zandkorrels,  niet te tellen. 
Ik kom U nu vertellen, Heer,  hoe dankbaar 
ik ben voor alles wat mijn leven  zo rijk en 

goed maakt. Ik prijs U, Heer. 
Amen.
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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.

O. DEGRIJSE
Nieuwe horizonten voor de missie

Een handleiding bij het lezen van de 
encycliek Redemptoris missio van paus 
Johannes Paulus II. Met Vaticaan II is 
een nieuw missietijdperk begonnen 
voor de Kerk. In voornoemde encycliek 
geeft paus Johannes Paulus zijn visie 
weer van de vernieuwde missie met 
nieuwe orientaties.
Brugge: Tabor, 1992. Prijs: Srd 10,=

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

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

Het doel van het Legioen van Maria is de glorie van 
God. Hoe krijgt God deze glorie? Door de heiliging 
van zijn legionairs, die tot stand komt door gebed 
en het actief leveren van een bijdrage aan de taak 
van Maria en de Kerk. De kop van de slang moet 
verpletterd worden en wij moeten het Rijk van 
Christus bij de mensen brengen.

De wapenrusting
“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.” (Ef. 6, 12).
Omdat onze strijd niet gericht is tegen mensen, 
maar tegen machten die voor onze ogen niet altijd 
zichtbaar zijn, is het belangrijk om Gods hulp 
voortdurend in te roepen.
Hij heeft ons als wapens gegeven:
de waarheid (zichtbaar door onze levenswijze),
gerechtigheid als ons harnas,
de ijver voor het evangelie van de vrede (ons 
schoeisel),
het schild van het geloof,
de helm van het heil en
het zwaard van de Geest, het woord Gods.
Bij elke gelegenheid moeten wij smeken en bidden 
in de Geest. Zoals de Boze, de Verleider het nooit 
opgeeft, zo zullen de legionairs onophoudelijk, met 
de kenmerken van de Romeinse soldaat, strijden 
voor Gods heil.

Het werk van de legionair
Jezus stuurde zijn apostelen met z'n tweeën erop 
uit. Ook de legionairs gaan niet alleen op pad. In 
een hechte samenwerking met de priester doen ze 
apostolisch werk.
Ze brengen de heilige hostie naar mensen toe, in 
tehuizen en ziekenhuizen. Ze bezoeken en bidden 
voor en met mensen die daar behoefte aan hebben. 
Ze brengen Gods Woord bij vrouwen die worden 

Door Marijke Karg

“Wees gegroet, Koningin, Moeder van 
Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze 
hoop, wees gegroet”.

misbruikt/geëxploiteerd.
De legionairs bieden ook een luisterend oor aan 
eenzamen, bemoedigen en adviseren zwervers en 
andere kanslozen van de maatschappij.
Ze helpen mee bij het voorbereiden van maaltijden 
voor daklozen, georganiseerd door de katholieke 
missies.
Ook het verkondigen van Gods woord, huis-aan-
huis en op openbare plaatsen, is een van de vele 
activiteiten van het Legioen.

Gods liefde
Er zijn tal van situaties -zeer uiteenlopend- 
waarmee de legionair wordt geconfronteerd.
Echter, met de wapenrusting Gods, wordt de strijd 
aangebonden.
Als voorbeeld het volgende voorval:
Een zieke werd door legionairs begeleid naar 
het ziekenhuis.  Ze had grote angst omdat ze ter 
observatie zou worden opgenomen en dat wilde ze 
helemaal niet.
Er werd samen gebeden, waarna de patiënte zich 
verder liet behandelen.
Enkele uren lag ze op het ziekenhuisbed, met vele 
draden verbonden aan monitors.
Ze lag gekluisterd aan het bed en het enige wat zij 
kon doen was praten en luisteren.
Ze had nu -in de stilte van de kamer en van haar 
hart- tijd om na te denken over haar leven. En Gods 
stem bereikte haar...door het gesprek dat zij had 
met de legionairs  en de gebeden die samen werden 
gedaan.
In de serene sfeer kwam de patiënte tot rust. Toen 
ze na zes uren naar huis mocht, zei ze:  
“Dank je wel, zusters, voor jullie geduld, luisterend 
oor en de gebeden. Ik kon voelen dat Gods 
Geest aanwezig was,  mijn angst was plotseling 
verdwenen en ik kan weer lachen. Nu begrijp ik dat 
God van me houdt en me niet in de steek zal laten, 
als ik maar gericht blijf op Hem en blijf vertrouwen 
op Zijn hulp en genade. Jullie geloof en liefde heeft 
mij weer hoop gegeven.”
Iedere dag gaat het iets beter met de gezondheid 
van de patiënte, die steeds bemoedigd wordt door 
de legionairs. En van een operatie is geen sprake 
…....
 
Deuren gaan open
Enkele kernwoorden van het legioenwerk zijn: 
geduld, liefde, begrip, hulpvaardigheid, niet 
oordelen, steeds klaar staan voor je medemens. 
Hierbij worden legionairs weleens geconfronteerd 
met beledigingen en andere kwetsende 
opmerkingen of moeilijke situaties.
Maar met Gods wapenrusting en onze 
voorspreekster Maria, gaan vele deuren open.
Zo ook de deuren van vrouwen die in de prostitutie 
terecht gekomen zijn.

Regelmatig stappen legionairs af op de dames 
en vragen of ze mogen vertellen over moeder 
Maria. Ze worden vaak toegelaten en dan blijkt 
uit de gesprekken dat velen zich schamen voor 
God, dat ze dit werk -gedwongen- doen. Vaak zijn 
financiële problemen de oorzaak van dit handelen. 
In sommige gevallen zijn ze uit hun moederland 
weggelokt onder valse voorwendsels. Hoe groot is 
dan de desillusie voor deze dames!

Het is vaker voorgekomen dat slachtoffers, 
geïnspireerd door de bemoedigingen en gebeden 
van en met de legionairs, uiteindelijk konden 
ontsnappen aan dit ongoddelijke leven.
De wonderdadige medaille van Maria heeft hierbij 

vaak een rol gespeeld. In welk opzicht?
De legionairs bieden deze aan en vertellen het 
verhaal dat erbij hoort.

De wonderdadige medaille
De medaille van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria wordt ook wel de wonderdadige medaille 
genoemd.  
In 1830 verscheen de Heilige Maagd Maria aan de 
novice zuster Catharina Labouré. Dit gebeurde in 
Parijs. Bij de tweede verschijning van de Maagd 
aan de novice, hoorde deze ook een stem die zei: 
“De bol die gij ziet stelt de hele wereld voor. Dit is 
het symbool van de genaden, die ik uitstort over de 
personen die erom vragen.”
Catharina zag nu ook een opschrift in gouden 
letters: “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor 
ons, die onze toevlucht tot u nemen.”
Dan vervolgde de stem: “Laat een medaille slaan, 
naar dit model (dat Catharina werd getoond door 
de Maagd). Zij die ze zullen dragen, zullen grote 
genaden ontvangen. De genaden zullen overvloedig 
zijn voor hen die vertrouwen zullen hebben.”

Met de goedkeuring van Mgr. De Quelen, 
Aartsbisschop van Parijs, werd twee jaar later 
de medaille vervaardigd. Sindsdien wordt ze op 
wondere wijze verspreid en draagt met zich een 
overvloed aan bekeringen en genezingen.

Marijke Karg
Lid Legioen van Maria/presidium OLV van Lourdes

(Bron: Handboek Legio Mariae)

HET LEGIOEN VAN MARIA (slot)
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Koorbanken
Dubbele reeks 
van zetels tegen 
de lange zijden 
van het koor in 
klooster – en 
kapittelkerken, 
bestemd voor 
de geestelijken, 

(respectievelijk monniken en kanunniken), voor 
het verrichten van het koorgebed. De zitplaatsen 
zijn onderling door armleuningen gescheiden en 
hebben soms een misericorde.

Offerblok
Kastje of kist 
achter in de kerk, 
vaak aan de muur 
vastgeklonken, 
waarin giften, 
bijvoorbeeld 
voor armen, 
kunnen worden 
gedeponeerd.

Oratie, Oratio (Latijn=gebed)
Duidt in bredere zin het door de voorganger 
(oorspronkelijk) hardop gesproken of gezongen 
gebed aan. In ergere zin is d oratie het gebed 
waarmee in de Romeinse liturgie de voorganger 
het gebed van de gemeente en de gezangen 
afsluit. De liturgie van de eucharistie bevat in de 
regel drie oraties: het gebed vóór de eerste lezing 
van de dienst van het woord, het gebed over de 
gaven en het gebed na de communie in de dienst 
van de tafel.

Oratorianen
Een congregatie van priesters met een centraal 
bestuur, die een gemeenschappelijk leven leiden, 
maar zich niet door een gelofte verbinden. Hun 
werkterrein is de opvoeding van de jeugd, de 
opleiding van de priesters en de zielzorg. De H. 
Philippus Neri stichtte in 1561 zo’n instituut 
te Rome rond een bidkapel (oratorium). De 
zelfstandige huizen voor priesters en leken liggen 
thans verspreid over Europa, Azië en Amerika. 
Kardinaal Pierre de Bérulle stichtte in 1611 in 
Parijs een dergelijk instituut.

Oratorium
1 Bidkapel. 2 Muzikaal drama van (meestal)
bijbelse inhoud, bijvoorbeeld de Matthäus 
Passion.

Inspiratie van de dag

Maak je eigen huis in orde
Veel zielen vinden het heel moeilijk om hun 
liefhebbende relatie met alle mensen te 
accepteren. Deze afstand is de oorzaak van 
alle problemen in de wereld, de oorzaak van 
alle strijd en oorlogen. De plaats waar je moet 
beginnen om de dingen recht te zetten is in 
je zelf en bij je eigen persoonlijke relaties met 
alle zielen waarmee je in contact komt. Houd 
op met naar anderen te wijzen en kritiek te 
hebben op die zielen in de wereld waar je niet 
mee  op kunt schieten. Maak je eigen huis in orde. Je hebt genoeg werk aan jezelf zonder je medemensen 
aan stukken te scheuren en al hun fouten en nalatigheden en de momenten waarop zij fout zijn gegaan 
aan te wijzen. Als je bereid bent jezelf recht in het gezicht te kijken en de zaken innerlijk recht te zetten, 
dan zul je in staat zijn je medemensen te helpen, eenvoudig door je bijvoorbeeld, niet door kritiek, 
onverdraagzaamheid en veel woorden. Heb je medemens lief zoals Ik jou liefheb. Help ze, zegen ze, 
bemoedig ze en zie het  allerbeste in ze.

Uit: Open innerlijke deuren

Stel je vertrouwen op de Heer
Wat een prachtig antwoord krijgt die bevende cipier. Het is wel 
duidelijk dat God zijn knechten heeft bevrijdt, en het ziet er dus 
slecht uit voor die man die hen gewond en onverzorgd heeft 
opgesloten. ´Wat moet ik doen?´ Is zijn angstige vraag. En dan 
hoort hij het Evangelie in een notendop: ´Stel je vertrouwen 
op de Heer Jezus!´ Dat is alles. Alle andere dingen doen er niet 
meer toe. Het enige dat nodig is, is geloof. Wat een blijdschap 
voor iedereen van zijn gezin. Uiteraard worden Paulus en silas 
daarna goed behandeld en verzorgd. Maar wat komt in deze 
geschiedenis duidelijk naar voren hoe groot Gods genade is: 
wanneer je gelooft in Jezus zul je gered worden. Meer niet? 

Meer niet. Moet je niet eerst van alles? Je moet helemaal niets. Je kunt niets. Daarom heb je Jezus nodig. 
Want Hij heeft alles volbracht. In Hem alleen is onze redding nodig.

Uit: Dag in Dag uit

Medewerkers van de waarheid
Johannes spreekt van medewerkers van de waarheid. Dat kunnen we allemaal zijn. Je hoeft er niet op 
uit te trekken. Als je maar bijdraagt aan de behoeften van de predikers. Meermalen was ik te gast bij 
iemand van de kerk, terwijl ik daar een hele zondag preekte. Deze mensen waren in de woorden van 
Johannes: medewerkers van de waarheid. Ze maakten het mogelijk dat ik van ver kwam voorgaan in de 
dienst. In feite is iedereen die bijdraagt aan het werk van de kerk een medewerker van de waarheid. De 
waarheid staat voor wat er gebeurt, die wij niet in eigen hand hebben.  De Here openbaart Zichzelf door 
mensenwoorden héén. Iedereen heeft hier een rol. Ook de kleinste taak is belangrijk. Alles wat gebeurt 
uit liefde voor Jezus is van onschatbare waarde.

Uit: Kruimkens van ´Heeren Tafel

Aanmoediging van de ziel
Friedrich Hölderlin, een grote Duitse schrijver zag de bron van 
de hoop in het heiligdom van zijn ziel. ‘Ik heb zo vaak ervaren 
dat een aanmoediging die uit het heiligdom van onze ziel 
kwam, ons in diepe droefheid blij kan maken en ons nieuw 
leven, nieuwe hoop kan schenken’. De hoop spreekt tot ons in 
onze ziel. De hoop geeft niet op. Ze hoopt ondanks ongunstige 
omstandigheden op een betere toekomst: ik vertrouw erop 
dat jij een goede toekomst hebt, ook al gaat het op dit moment 
niet goed met jou. Ik hoop dat ik slaag in mijn leven, ondanks 
de ziekte en de crisis die ik op dit ogenblik doormaak.

Uit: Het kleine boek van het goede leven
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Van bartender tot priester: God blijft aandringen

Poolse priesters 
houden ‘estafette’ voor 
roepingen

Een maand lang trekken priesters te voet naar alle 
parochies van het aartsbisdom Czestochowa.

Priesters van het Poolse aartsbisdom Czestochowa 
gaan letterlijk de straat op om meer mannen te 
overtuigen priester te worden. Van half juli tot 

wereldkerk
Kroatische voetbalploeg 
schenkt 22 miljoen aan 
goed doel

Ondanks het verlies in de finale (4-2 tegen 
Frankrijk) zijn de spelers van de Kroatische 
voetbalploeg onthaald als helden. Nooit deed 
Kroatië het beter op een Wereldkampioenschap 
Voetbal. Even mooi is de geste die het team doet: 
de naar schatting meer dan 20 miljoen euro aan 
prijzengeld wordt gestort in een fonds waarmee 
arme kinderen ’s zomers op reis kunnen.
De Kroaten volgens daarmee het voorbeeld 
van de Engelse nationale ploeg, die al tien jaar 
goede doelen steunt via de organisatie England 
Footballers, ooit opgericht door David Beckham.
Het initiatief krijgt ook individuele navolging. 
Bij Wereldkampioen Frankrijk heeft sterspeler 
Kylian Mbappé (19) bekendgemaakt dat hij zijn 
matchvergoedingen en bonussen van het WK 
schenkt aan een organisatie die kinderen met een 
beperking aan sport helpt doen. Die geste wordt 
geschat op een half miljoen euro.

Bron: kerknet.be

Tijdens een openbaar consistorie heeft paus 
Franciscus aangekondigd dat hij op 14 oktober 
naast paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar 
Romero ook de zalige Nunzio Sulprizio (1817-
1836) heilig zal verklaren. De jonggestorven 
Italiaan werd in 1963 zalig verklaard door paus 
Paulus VI. Het zal allicht geen toeval dat de op 
zijn 19de aan beenderkanker gestorven Sulprizio 
heilig wordt verklaard uitgerekend tijdens de 
bisschoppensynode over jongeren, geloof en 
roeping. 

Een leven als een kruisweg
Nunzio Sulprizio werd geboren in april 1817 
in Pescosansonesco in de Italiaanse provincie 
Pescara. Als kind verloor hij zijn beide ouders 
en werd opgevoed door zijn tirannieke oom. Die 
maakte zijn jonge leven tot een hel. De jongen 

mocht niet naar school, maar moest werken als 
een slaaf in de smidse. Zijn oom dwong Nunzio om 
loodzware lasten over grote afstanden te dragen. 
De rust in een kapel, voor het tabernakel, was zijn 
enige toevlucht. Daar, dichtbij Jezus, vond hij naar 
eigen zeggen zijn enige rust en troost. Nadat hij 
gangreen had opgelopen aan een van zijn benen, 
werd hij naar een ziekenhuis voor ongeneeslijke 
zieken in Napels gestuurd. Hij droeg er zijn lijden 
op aan Jezus en toen hij wat beter geworden was, 
probeerde hij de andere patiënten zo goed mogelijk 
bij te staan. Hij overleed in mei 1836, een maand 
voor zijn 20ste verjaardag, aan beenderkanker. 
Zijn graf werd al snel een bedevaartplaats. Op 1 
december 1963 werd hij door paus Paulus VI zalig 
verklaard. Hij noemde hem een voorbeeld voor de 
jeugd, vooral omwille van de manier waarop hij 
met het lijden omging.

Collectieve heiligverklaring
Het wordt op 14 oktober een dag van collectieve 
heiligverklaring, want naast paus Paulus VI, 
aartsbisschop Oscar Romero en Nunzio Suilprizio 
worden nog eens twee mannen en evenveel 
vrouwen heilig verklaard. Het zijn twee Italiaanse 
priesters: Francesco Spinelli en Vincenzo Romano, 
en twee vrouwelijke religieuzen: de Duitse 
Maria Katherina Kasper en de Spaanse Nazaria 
Ignazia March Mesa. De aankondiging van hun 
heiligverklaring vond al in mei dit jaar plaats.

Bron: VaticanNews

Paus kondigt heiligverklaring van 19-jarige 
Italiaan aan

half augustus lossen ze elkaar af in een voettocht 
van de ene parochie naar de andere. Onderweg 
bidden ze de rozenkrans en dragen ze een kruis 
met opschrift 'Jezus, ik zoek jou'. Ze hebben ook 
relikwieën bij zich van paus Johannes Paulus II. De 
dagwandelingen zijn 20 à 30 kilometer lang.
'Dit is een nederige bedevaart voor roepingen, 
we gaan van kerk tot kerk en bidden voor meer 
roepingen', aldus hulpbisschop Andrzej Prsvbylski, 
die op 19 juli een deel van het traject aflegde.
Czestochowa zelf, meerbepaald het icoon van 
de Zwarte Madonna, trekt jaarlijks miljoenen 
bedevaarders. Het aartsbisdom Czestochowa telt 
momenteel 900 priesters en 100 seminaristen.

Bron: Catholic News Agency

Hoe wordt je van een bartender die 15 jaar lang 
de Mis niet heeft bijgewoond, een priester? Voor 
priester Juan de Cáceres is het antwoord dat God 
bleef aandringen in zijn hart, om te beantwoorden 
aan zijn roeping. 

Ik was verloren
Juan studeerde rechten, maar was niet zeer 
succesvol hierin en hij besloot in 2006, op de 
leeftijd van 28 jaar, de rechtenstudie te beeindigen 
en een moderne bar op te zetten in Santander. 
Echter, door de economische crisis in Spanje werd 
dit uiteindelijk een fiasco. Op de leeftijd van 30 jaar 
voelde hij zich radeloos. “Ïk was totaal verloren, zat 
onder de schulden en vond geen aansluiting meer 
bij mijn vrienden. Ïk was helemaal in mijn eentje” 
zei hij in een interview met het El Diario Montanes 

nieuws.
Terwijl hij inmiddels 15 jaar lang de kerk niet 
had bezocht, nodigde een vriend hem uit voor het 
bijwonen van een serie toespraken over het gebed. 
Dit werd de ommekeer in zijn leven. In eerste 

instantie ging hij alleen maar mee om met zijn 
vriend te zijn. Maar iets in hem veranderde beetje 
bij beetje: hij begon weer naar de kerk te gaan, ging 
te biecht en ging uiteindelijk weer naar school.

De roeping van God
Zijn leven begon zo zoetjesaan weer goed te gaan, 
totdat hij, twee jaar na zijn nieuw begin “voelde dat 
hij geroepen werd” tot het priesterschap. Maar zijn 
eerste reactie was “neen”. “Ik verzon alle soorten 
excuses: mijn werk, mijn schulden, mijn leven. 
Ik dacht  dat het enige wat ik nodig had was om 
huisvesting te hebben, een vrouw te ontmoeten die 
me gelukkig zou maken en kinderen zou schenken. 
Maar God bleef aanhouden”, vertelt Juan. “Hij liet 
de gedachte niet uit mijn hart gaan, en ook niet uit 
mijn hoofd. ”

Toen Juan besloot om zijn roeping te volgen, was 
zijn wens om zijn studie te doen in een andere 
stad, ver verwijderd van ‘zijn vorig leven’. Hij werd 
ingeschreven in het seminarie van Pamplona, 120 
mijl verwijderd van Santander.

Hij werd gewijd tot priester in januari 2018 en 
kreeg 4 parochies toegewezen in Santander. Hij 
geeft ook catechese lessen aan tieners, 3x per 
week. De ervaring van een bartender is uiteindelijk 
van grote waarde geworden voor de priester, die 
opmerkte dat hij gedurende die jaren een ‘soort 
biechtvader was voor iedereen’.
Pater Juan helpt om roepingen in het Bisdom aan te 
moedigen want, zegt hij, “heel wat mensen voelen 
zich zoals ik toen, maar ze weten nog niet hoe ze 
verder moeten. Ik ben hier om te luisteren en te 
begeleiden”.

Bron: CNA/ /vertaald lsk
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Gaat India de biecht verbieden?

Israëlische archeoloog ontdekt ‘begraafplaats 
van apostelen’

wereldkerk

De katholieke universiteit van Amerika in 
Washington herroept voor het eerst in haar 
geschiedenis een eredoctoraat. Kardinaal 
Theodore McCarrick kreeg er in 2006 een 
eredoctoraat. Het uitvoerend comité van de 
Raad van Bestuur besloot maandag unaniem om 
dat eredoctoraat te herroepen. McCarrick, die 
beschuldigd wordt van seksueel misbruik en ander 
wangedrag, werd op 21 februari 2001 door paus 
Joannes Paulus II tot kardinaal verheven.
De 88-jarige kardinaal trad vrijdag terug uit 
het college van kardinalen. De kardinaal zou 
een kind misbruikt hebben dat hij kort na 
zijn priesterwijding had gedoopt. Hij zou ook 
jonge seminaristen meegelokt hebben naar 
een strandhuis, toen hij nog priester was in 
het aartsbisdom New York. Dat bisdom startte 
een onderzoek en kwam tot de conclusie dat de 
beschuldigingen bijzonder geloofwaardig zijn.
Het Amerikaanse weekblad Crux verwacht dat 

ook het Vaticaan nog een onderzoek opent tegen 
de emeritus aartsbisschop van Washington. In 
afwachting is hij door de paus voor elk openbaar 
ambt geschorst.

Bron: kerknet.be

Amerikaanse universiteit herroept eredoctoraat 
McCarrick

Mordechai Aviam gelooft dat hij het reliekschrijn 
van de apostelen Filippus, Andreas en Petrus heeft 
herontdekt.

Een vooraanstaande Israëlische archeoloog meent 

dat hij in de ruïnes van de vermoedelijke Bijbelse 
stad Bethsaida een reliekschrijn heeft (her)
ontdekt waarin al in de vroegste eeuwen van het 
christendom de stoffelijke resten van de apostelen 
Filippus, Andreas en Petrus werden geplaatst. In 
el-Araj aan de Jordaan, ook bekend als Beit Habek, 
trof hij een basaltblok van 300 kilo aan. Daarin 
werden drie compartimenten uitgehouwen. 
Mordechai Aviam van het Academisch Instituut 
van Kinneret gaat ervan uit dat daarin al in de tijd 
van de vroege Kerk de stoffelijke resten van de drie 
apostelen, die uit deze streek afkomstig waren, 
werden geplaatst.
Voor zijn bevindingen baseert hij zich onder meer 
op het getuigenis van het Nieuwe Testament over 
de gebeurtenissen aan het meer van Galilea. 

Bron: Ha’Aretz

De Indiase regering moet een landelijk verbod 
invoeren op het sacrament van de biecht om een 
einde te maken aan chantage van vrouwen door 
katholieke priesters. Dat zegt de Indiase Nationale 
Vrouwencommissie (NCW) in een verklaring.

Aanleiding vormen de beschuldigingen van een 
vrouwelijke religieuze dat een bisschop haar 
meermaals verkracht zou hebben en een zaak 
waarbij vier priesters een vrouw in de biecht 
zouden hebben gechanteerd. De NCW is een 
overheidsorgaan dat de centrale regering adviseert 
over beleid ten gunste van vrouwen.
Blijkens een verklaring van vorige week meent 
de NCW dat de biecht makkelijk tot chantage kan 
leiden en dat “priesters vrouwen dwingen hun 
geheimen te vertellen”.

‘Onwetend’
De voorzitter van de Indiase 
bisschoppenconferentie, kardinaal Oswald Gracias, 
reageerde geschokt op de eis van de NCW. “Deze 

eis van de commissie verraadt een totaal gebrek 
aan begrip voor de aard, betekenis, heiligheid 
en belang van dit sacrament voor onze mensen 
en onwetendheid over de strikte wetten van de 
Kerk om enig misbruik te voorkomen”, aldus de 
kardinaal.

‘Absurde eis’
Gracias wijst erop dat een dergelijk verbod 
“een directe inbreuk betekent op onze 
godsdienstvrijheid zoals die gegarandeerd wordt 

door de Indiase grondwet”.  
“Miljoenen mensen over de hele wereld hebben door 
de eeuwen heen getuigd van het geestelijke nut van 
dit sacrament en van de genade, vergeving en vrede 
die zij als vrucht ervan hebben ontvangen.”  
“Ik ben ervan overtuigd dat de regering deze 
absurde eis van de commissie volledig zal negeren”, 
aldus de kardinaal.

‘Dringender zaken’
Volgens hem zijn er talloze dringender zaken waar 
de commissie aandacht aan zou moeten besteden, 
waaronder gelijkberechtiging, educatie, huiselijk 
geweld, mensenhandel “in plaats van rommelen in 
religieuze zaken waarvan zij niets begrijpt”. 
Hij benadrukt dat de katholieke Kerk sterk 
voorstander is van maatschappelijke vooruitgang 
van vrouwen en daarvoor graag met de commissie 
wil samenwerken “zoals zij ook met andere 
instellingen doet”. 

(KN/AN)

Katholiek gezin zeilt van 
Breskens naar Dublin 
voor Wereldgezinsdagen

Het mag gerust een opmerkelijke reis worden 
genoemd: een Nederlands gezin verliet woensdag 
per boot de haven van Breskens. Het reisdoel is de 
Ierse hoofdstad Dublin, waar ze eind augustus bij de 
Wereldgezinsdagen hopen te zijn.

Het gezin Nederpelt maakt de reis onder meer 
om tijdens het katholieke gezinsevenement de 
verzorgingsproducten van hun bedrijf ‘Tuin van 
Maria’ onder de aandacht te brengen, vertelt 
Christane Nederpelt. De andere vervoersopties – 
vliegtuig en auto – vielen om praktische redenen 
af.

Net als in een klooster
Bovendien zijn de Nederpelts fervente zeilers en 
wilden ze al langer als gezin een zeereis maken. 
“Het is heel mooi dat dat er nu van gaat komen. Een 
boot heeft iets van een baarmoeder; als je op zee 
bent, zit je er samen in opgesloten, wat vaak tot 
mooie gesprekken leidt. Ook tot confrontaties, en 
daar leer je dan mee omgaan, want elkaar uit de 
weg gaan kan in zo’n ruimte niet. Eigenlijk net als 
in een klooster ja.”

Bootzegening
Net voor het gezin op 25 juli van wal stak, werd de 
boot officieel gezegend, door pastoor Wiel Wiertz. 
Het vaartuig kreeg daarbij de naam Rosa Mystica 
mee, ‘Mystieke Roos’, een van de aanroepingen uit 
de litanie van Maria.

Gezinsvariant Wereldjongerendagen
De Wereldgezinsdagen zijn de gezinsvariant 
van de bekende Wereldjongerendagen. Dit jaar 
komen gezinnen uit heel de wereld van 21 tot en 
met 26 augustus bijeen in het Ierse Dublin. Paus 
Franciscus is er op 25 en 26 augustus bij. Hij 
draagt op de slotdag een openluchtmis op waarbij 
een half miljoen mensen worden verwacht.
n.b.: Christane Nederpelt zal op deze site een 
blog bijhouden over de reis en de belevenissen in 
Dublin. Het eerste blog verschijnt binnenkort; kijk 
daarvoor onder ‘Inspiratie’.

Bron: KN
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in de Barmhartige Samaritaan de zegening te ontvangen. 
De ceremonie lag in handen van de jongerengroep en 
zij hebben het beste laten zien. Het is een heel mooi en 
geweldige dienst geweest. Op zaterdag 21 juli mochten 
de jongeren op kosten van het echtpaar naar Overbridge, 
waar er voor alles gezorgd werd en zij mochten genieten 
van een leuke dag. De jongerengroep en de parochie 
gemeenschap dankt het echtpaar heel hartelijk en wens dit 
echtpaar het aller beste toe. Many Thanks namens Pater 
Iyke, de jongerengroep en overige parochie gemeenschap.

za 04 18.00u: Eucharistieviering met toediening H. Vormsel 
aan de kinderen van parochiekatechese
zo 05 07.30u: Rozenkransgebed
 08.00u: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Spreekuur Pater Jan en voorinschrijving voor Eerste H. 
Communie: 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 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 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

zo 12 10.00u: H. Mis
11.45u: Kinderdoopviering. Geen Engelse mis
Woensdag 15 augustus: Hoogfeest Maria 
Tenhemelopneming
17.30u: St. Bonifacius: Inloop
18.00u: St. Bonifacius: Rozenkransgebed
18.30u: Start processie naar St. Rosa
19.00u: St. Rosa: Hoogmis

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 04 19.00u: H. Mis
zo 05 08.00u: H. Mis
wo 15 17.30: Inloop ivm Hoogfeest Maria 
Tenhemelopneming
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: Start processie naar St. Rosa
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 04 10.00u: Woco Huize Albertine
zo 05 08.00u: Eucharistieviering
 10.00u: Doopviering
19.00u: Eucharistieviering
wo 08 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: 
Eucharistieviering
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 05 08.00u: Eucharistieviering
ma 06 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 09 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
vr 10 18.00u: Doopinstructie
Mededelingen
• Doopdienst is zondag 12 augustus om 10.00u.
• Op 17 augustus a.s. vindt de huwelijksinzegening plaats 
van Tholel John en Harper Mariska om 18.00u.
• Uitslag trekking maandelijkse goederen pakket ivm 30 jr 
Barmhartige Samaritaan: lotnr. 22.
• Uitslag trekking jongerenloterij: 4e prijs voedselpakket 
twv srd 60 lotnr. 284; 3e prijs voedselpakket twv srd 90 
lotnr. 169; 2e prijs DVD player lotnr. 74; 1e prijs fiets lotnr. 
318. Wij feliciteren de winnaars van harte.
• Op vrijdag 20 juli 2018 jl vond de huwelijksinzegening 
plaats van de heer Koch Andreas en Riebeek Patricia Joan. 
Ze zijn speciaal afgereisd van Nederland naar Suriname om 

za 04 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 05 10.00u: Hoogmis 
ma 06 15.00u: Uitvaart Mw A. Jong A Tai-Merton
di 07 18.00u: Woord- en gebedsdienst ivm Nationale Dag 
der Inheemsen. Na de dienst gelegenheid tot feliciteren en 
optreden van samburagroep
wo 08 16.30u: Huwelijksinzegening Vernon Sandel/Moniana 
Sanches
vr 10 17.00u: Huwelijksinzegening Gilton Redjodikromo/
Ann-G Samiran
za 11 08.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 12 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.
• Ivm de Dag der Inheemsen op donderdag 09 augustus 
alleen om 12.00u H. Mis.
• 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 04 17.30u: H. Mis
za 11 17.30u: H. Mis
Marialof is met vakantie tot 03 oktober a.s.

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 voor zieken en bejaarden.
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 06 18.00u: H. Mis (Gedaanteverandering van de Heer)
wo 08 18.00u: H. Mis 
vr 10 18.00u: H. Mis 
za 11 18.00u: H. Mis Vooravond 19e zondag door het jaar 
met kindernevendienst
zo 12 08.00u: Woord - Comm. Dienst 19e zondag door het 
jaar met kindernevendienst 
Mededelingen op Noord
• U mag uw kind nu opgeven voor de parochiecatechese 
om voorbereid te worden op de Eerste Communie in 
2019. Opgave in de pastorie tijdens het spreekuur. Gelieve 
familieboekje en doopbewijs mee te brengen.
• Volwassenen die het rooms-katholiek geloof 
willen belijden, kunnen zich opgeven voor de 
volwassenencatechese. Gelieve familieboekje 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.
• Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator 
koor van onze parochie! U kunt u opgeven in de pastorie 
tijdens het spreekuur.
• Op donderdag 9 augustus hebben de misdienaars van 
Parochie-Noord hun jaarlijkse uitstapje.

zo 05 08.00u: Woord - Comm. Dienst 18e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 12 08.00u: Woord - Comm. Dienst 19e zondag door het 
jaar met kindernevendienst

zo 05 10.00u: Woord - Comm. Dienst 18e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 12 10.00u: H. Mis 19e zondag door het jaar met 
kindernevendienst

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

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

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

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

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.

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
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

 19.00u: H. Mis
zo 05 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis 18e zondag door het jaar B – 
Ziekencommunie aan huis
ma 06 19.00u: H. Mis
di 07 06.30u: H. Mis
16.00u: Seniorensoos
wo 08 19.00u: H. Mis
do 09 06.30u: H. Mis
 18.30u: Gebedsgroep
vr 10 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
wo 15 19.00u: H. Mis. Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

zo 05 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: H. Mis

zo 05 08.30u: Woco vooraf rozenkransgebed

zo 05 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

Mededeling
Inschrijving voor kinderkoor kan op woensdag en na de 
eucharistievieringen alsook formulieren voor inschrijvingen 
voor doop, EHC en H. Vormsel 
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 04 19.00u: Eucharistieviering 
di 07 18.30u: Gebedsdienst
do 09 Nationale vrije dag. Geen dienst

za 11 19.00u: Eucharistieviering 
zo 12 Vanaf 09.00u: familydag te Ramboetan Place
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 05 09.00u: Woco
di 07 19.00u: Rozenkransgebed
wo 08 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 04 18.30u: Rozenkransgebed

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 vierde zaterdag: Eucharistieviering om 18.00u.

za 04 19.00u: Eucharistieviering
di 07 18.00u: Diakoniegroep
wo 08 16.30u: Spreekuur
18.30u: Eucharistieviering
do 09 10.00u: Spreekuur volgens afspraak
za 11 19.00u: Eucharistie viering

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.

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 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

Chinese christenen: ‘Wij vormen geen bedreiging’

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

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

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

HEILIGE GEEST - Waldeck 
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

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

”Hoe meer je investeert in je 
geluk, hoe meer geluk in jou 
zal investeren.”

Doordenkertje

Chinese christenen “zijn geen bron van onenigheid, 
een te corrigeren fout of het doel van heimelijke 
of openlijke aanvallen. Die manier van denken is 
onjuist, een fundamentele fout”, aldus een brief 
van 34 protestantse huiskerken. “De christelijke 
Kerken, zelfs de huiskerken, worden gedreven 
door het verlangen naar dialoog om in deze nieuwe 
tijd de best mogelijke relaties met de regering 
te onderhouden en socialisme met Chinese 
karakteristieken te bereiken”, aldus de brief.

Niet-officiële Kerken
Het schrijven is een reactie op de zoveelste 
maatregel die de overheid tegen de vrije 
godsdienstuitoefening heeft genomen. In 2016 
werden nieuwe maatregelen van kracht die vooral 
gericht op het elimineren van de niet officieel 
erkende Kerken, waaronder de huiskerken. 
Mochten de onderhandelingen met het Vaticaan 
mislukken, dan is de ondergrondse katholieke Kerk 
eenzelfde lot beschoren.

Emotionele schade
“Het normale leven van een gelovige wordt 
geschonden en geblokkeerd en dat veroorzaakt 
enorme emotionele schade. Ook het patriottisme 
van christenen wordt erdoor geraakt, waarmee de 
kans op sociale conflicten ontstaat. De situatie lijkt 
van dag tot dag erger te worden.”

Verlangen naar dialoog
De christelijke leiders manen de autoriteiten 
de religieuze vrijheid te respecteren die door 
de Grondwet van China wordt beschermd. Die 
tekst bevat rechten die de eenpartijstaat in 
werkelijkheid niet respecteert. De Kerk hebben een 
oprecht verlangen naar dialoog.

Draconisch
De overheidsmaatregelen worden draconisch 
genoemd en verbieden praktisch iedere vorm 
van samenkomst of catechese. De maatregelen 
zijn volgens de overheid nodig om separatisme, 
terrorisme en infiltratie door vreemde 
mogendheden te voorkomen.

Huiskerken gesloten
De afgelopen weken heeft het stadsbestuur 
van de hoofdstad Beijing alle kerken benaderd 
en in kaart laten brengen. Daarbij werd ook de 
politie ingeschakeld. Feitelijk ging het volgens 
AsiaNews om een registratie van alle onofficiële 
kerkgebouwen. Beheerders daarvan werden 
gedwongen gevoelige informatie te verstrekken 
over voorgangers en gelovigen. Tientallen 
huiskerken werden gesloten.

Slechts het begin
Een van de gesloten godshuizen is een katholieke 
kerk. Volgens een bron wordt de overheidscontrole 
steeds strikter. “Ze bereiden iets voor, daarom 
verzamelen zij deze informatie. Het is alleen maar 
het begin.”  

Bron KN/AN
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