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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Door: P. Tjon Kiem Sang

Op 15 augustus vieren katholieken over heel de 
wereld het hoogfeest van de tenhemelopneming 
van de heilige Maagd Maria. Het feest is een 
plechtig gedenken van het einde van haar aardse 
leven en opname in de hemel. Maar hoewel deze 
feestdag relatief nieuw is, heeft de geschiedenis 
ervan – en het mysterie erachter – zijn wortels in 
de vroegste eeuwen van het christelijk geloof. 

Het verhaal is dat St. Johannes van Damascus 
op het Concilie van Chalcedon in 451 verklaarde 
dat de Romeinse keizer Marcianus gevraagd had 
om het lichaam van Maria, Moeder van God. De 
bisschop van Jeruzalem antwoordde daarop dat 
“Maria was gestorven in aanwezigheid van alle 
apostelen, maar dat haar graf, dat op verzoek 
van de H. Thomas werd geopend, leef werd 
aangetroffen. Hierop concludeerden de apostelen 
dat haar lichaam in de hemel was opgenomen,” 
aldus de heilige.

Rond de achtste eeuw, in de tijd van paus Adrianus, 
begon de kerk haar woordgebruik te veranderen 
en werd de naam van feestdag veranderd van 
Gedachtenis van Maria naar de Tenhemelopneming 
van Maria. Het geloof in de tenhemelopneming van 
Maria was een wijdverspreide traditie en een vaak 
voorkomende meditatie in de geschriften van de 
heiligen door de eeuwen heen. Het werd echter pas 
in de vorige officieel gedefinieerd. In 1950 legde 
paus Pius XII een onfeilbare ex-cathedra verklaring 

af in de apostolische constitutie Munificentissimus 
Deus waarmee hij officieel het dogma van de 
tenhemelopneming definieerde:

“Krachtens het gezag van onze Heer Jezus Christus, 
van de heilige apostelen Petrus en Paulus, en ons 
eigen gezag, verkondigen, verklaren en definieren 
wij het als goddelijk geopenbaard dogma: dat de 
Onbevlekte Moeder van God, de Maagd Maria, 
nadat zij haar aardse leven had voltooid, met 
lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid is 
opgenomen.”

Binnen dit decreet, die voorafgaand aan alle 
bisdommen over heel de wereld was rondgestuurd, 
geeft pas Pius XII een overzicht van eeuwen van 
christelijk denken en de geschriften van een aantal 
heiligen over de tenhemelopneming van Maria. 
Doorheen heel de geschiedenis van de kerk zien 
wij een bijna universele getuigenis hiervan. Er is 
een rode draad die loopt door heel de geschiedenis 
van de kerk heen die deze dogma ondersteunt. 
Dat is belangrijk want het schraagt de traditie van 
de kerk, maar het werpt ook een licht op de wijze 
waarop de kerkelijke leer steeds diepgaander 
wordt begrepen en hoe wij leunen op de reflecties 
van enkelen van de grootste denkers van onze 
kerk.
Wat ook opvalt in het dogma is dat het in de 
passivum (lijdende vorm) is geschreven, waarmee 
benadrukt wordt dat Maria niet op eigen kracht 
naar de hemel is opgestegen zoals Christus, maar 
in de hemel is opgenomen door Gods genade.

Tegenwoordig is het hoogfeest van de 
Tenhemelopneming een grote feestdag en zelfs 
een nationale feestdag in vele landen. In de meeste 
landen – ook in ons land – is het een verplichte 
heilige dag en van katholiek wordt verwacht 
dat zij op die dag naar de heilige mis gaan. Op 
belangrijke feestdagen is het noodzakelijk te 
wijzen op de betekenis van het feest als bijzondere 
benadrukking van de noodzaak om op die dag de 
Eucharistie te vieren. Hoe gepast is het niet om 
op het feest van de tenhemelopneming van de H. 
Maagd ons andermaal te richten op haar Zoon, op 
de Eucharistie?

In de meeste landen – ook bij ons – wordt het 
feest groots gevierd met een processie, waarin 
een beeld van de H. Maagd wordt meegedragen in 
de tocht door de straten heen. De traditie om een 
persoon te eren door hem/haar op de handen of 
op de schouders omhoog te houden zien wij terug 
in vele andere aspecten van ons dagelijks leven. Zo 
waren wij recentelijk nog getuige van het optillen 
en omhoog houden van de coach van het Franse 
voetbalteam, nadat zij de WK-voetbal hadden 
gewonnen. Het is ook terug te zien in – vaak oudere 
– tradities van omgaan met gezagsdragers: die 
werden meestal in een stoel op een draagbaar op 
de schouders rondgedragen. Tot aan paus Paulus VI 
werd de paus ook op die wijze gedragen wanneer 
hij door het volk op het St. Pieterplein rondging. 
Tegenwoordig gebeurt dat in de pausmobiel.

In de processie op 15 augustus wordt Moeder 
Maria – gesymboliseerd in een beeltenis van haar – 
rondgedragen door de straten van een stad of dorp, 
als hoogste vorm van eerbetoon aan de Moeder 
van God. In ons land kenden wij jarenlang de 
processie van het feest van de tenhemelopneming 
als enig moment in het jaar waarop wij Maria op 
die wijze eerden. 
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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

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

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 
u in de parochiezaal van de St.Alfonsus 
parochie. Deze bijeenkomsten staan open 
voor iedereen die een dierbare heeft verloren 
en in het rouwproces wat steun zoekt. Onze 
eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 
16 augustus.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

BEKENDMAKING

Geachte lezer, vanwege vakantie zal in de 
maand september ons bisdomblad OMHOOG 
enige weken niet verschijnen. De laatste editie 
voor de vakantie is zondag 2 september. De 
eerstvolgende editie na de vakantie verschijnt 
op zondag 30 september. Gelieve hiermee 
rekening te willen houden.

U kunt nieuws blijven opsturen naar omhoog@
bisdomparamaribo.org en omhoog@gmail.
com. Een fijne vakantietijd aan allen!
De Redactie

Haleluya, Gad’almakti,
Santa, santa de Yu nen.
Yu e tiri her grontapu,
Yu e yep wi alaten.
Yere fa w’e tak’ Yu tangi
yere fa w’e preis Yu nen
nanga singi, nanga begi
in wi heri libiten.

Halelluya Gad’almakti,
Her grontapu e preis Yu 

nen.
Tangi fu Yu tranga lobi
dei en neti alaten.
Sen’ Yu seigi gi wi 
kondre,
mek Yu Santa Yeye kon
fu kan tyari switi 
trowstu
gi wi ala dya na gron.

J, A. V.  

Haleluya, Gad’almakti

Melodie: Alleluia. Loof de Here
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Sportdag KCV en St.-Clemenskerk

geloof & leven

De Moeder die luistert

Sinds kort zijn wij een tweede Mariaprocessie 
rijker, nl. op het feest van O.L.V. van Nazareth, die 
wij dankzij onze Braziliaanse katholieke broeders 
en zusters ook vieren d.m.v. een rondgang met een 
beeltenis van Maria. Wij zijn in ons land echter 
nog heel ver van de enorme devotie tot Maria 
met plechtige processies waaraan tienduizenden 
deelnemen in vele andere landen, in het bijzonder in 
Latijns-Amerika.

De speciale devotie tot Maria, die met uiteenlopende 
titels op grootse wijze wordt geëerd dwars 
door Latijns-Amerika heen heeft natuurlijk een 
historische verklaring. Het gaat om landen die 
allemaal gekoloniseerd zijn geworden door Spanje 
en Portugal. In de zuidelijke Europese landen had 
het katholicisme van oudsher een veel devotioneler 
karakter dan die in het noorden. Deze landen hebben 
uiteraard dezelfde spiritualiteit overgebracht naar 
de gebieden die zij koloniseerden. In Suriname is 
dat veel minder omdat wij nou eenmaal gekerstend 
zijn geworden door een van de noordelijke 
koninkrijken van Europa, waar het karakter van de 
geloofsbeleving nou eenmaal anders was.

Een andere verklaring voor de belangrijke 
plek van de Mariadevotie kan ook zijn de 
gevoelsmatige matriarchale geaardheid van de 
Latijns-Amerikaanse samenlevingen. In dergelijke 
samenleving hebben moeders vaak dezelfde rol 
die Maria heeft gehad in het leven van Jezus: op de 
achtergrond, maar toch heel nadrukkelijk volledig 
toegewijd en opofferingsgezind aanwezig. Moeders 
die niet op de voorgrond komen om samen met 
hun kinderen geprezen te worden, maar die wel als 
eerste aanwezig zijn wanneer hun kind lijdt, als het 
ware om in het lijden te delen. Het is precies deze 
rol, die Maria vervult in het leven van Jezus, die 
gelovigen ten diepste aanspreekt. Vooral mensen die 
leven omstandigheden van onrecht en verdrukking, 
en wiens stem niet gehoord wordt, vinden troost en 
kracht bij de moeder van de Heer, in de overtuiging 
dat zij de diepe klachten niet alleen hoort, maar dat 
zij ook deelt in het lijden.

Door de eeuwen heen heeft de volksvroomheid 
Maria altijd ervaren en geplaatst in de moederlijke 
ontfermende en beschermende rol. Zij is in een 
bepaalde eeuw zelfs als toevlucht om beschermd te 
worden tegen de straffe God, de Vader. Maria wordt 
dan afgebeeld met een grote mantel waaronder de 
bange gelovigen schuil hebben genomen, tegen de 
toorn van God. Een grappige gezegde was: “Wanneer 
God de deur sluit, doet Maria een raam open.” Met 
andere woorden: Maria ontfermde zich altijd over de 
zondaren, en was hun pleitbezorger bij God, om hen 
alsnog binnen te laten.

Maria als moeder die zich vol liefde en zorgzaamheid 
ontfermt over de mensen in nood spreekt nog steeds 
tot de verbeelding van miljoenen gelovigen overal 
ter wereld. Ondanks de enorme toename in en 
makkelijke beschikbaarheid communicatiemiddelen, 
steeds groter wordende toegang tot de arena van 
de communicatie, zijn er nog steeds talloze groepen 
die geen kans hebben om hun stem te laten horen, of 
wordt hun stem gewoon genegeerd. Voor de mensen 
is de zorgzame moeder, die zij vinden in Maria, de 
enige toeverlaat. De processie met Maria door onze 
straten zou derhalve een herinnering moeten zijn 
aan de vele stemlozen die ons ontgaan en een oproep 
om goed om ons heen te kijken waar wij onze oren te 
luister moeten zetten.

vervolg van pagina A1

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 
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.

Pater Iyke

Bijzondere huwelijks inzegening

Door Rosanda Courtar

Fosten Patu Famiri Fatu
Op zaterdag 4 augustus j.l.  was het eindelijk tijd 
voor de Fosten Patu en sportdag, georganiseerd 
door de Katholieke Charismatische Vernieuwing 
en de St. Clemenskerk. De St. Clemenskerk viert 
hiermee ook hun 50 jarig bestaan. We hebben veel 
gehoord over kronto bana en die échte djindja biri. 
Mijn gezinsleden laten er geen gras over groeien. Al 
snel lopen we met een smeuïge dokoen, een djadja 
gember voor de volwassenen en een koude sap 
voor de kinderen, richting sportveld. Ondertussen 
begroeten we links en rechts bekenden. De aandacht 
die je geeft en krijgt is oprecht liefdevol. Als wij ons 
dienstbaar stellen in onze parochies en regelmatig 

meedoen met activiteiten uit ons bisdom, dan leren 
we elkaar beter kennen. En in de gebedsgroep, groei 
je nóg meer naar elkaar toe. Wat is het heerlijk om 
samen te zijn met andere kinderen van God. We zijn 
zijn gewoon familie van elkaar. Dit wordt een echte 
famiri fatu. 

Ren als een atleet die wint (1 Kor. 9:24-27)
Suriname, drape mi wani tang, Suriname, so wan 
heerlijk land klinkt het uit de boxen. Gezinnen 
en vriendengroepen van verschillende leeftijden 
genieten op de tribunes. De muziek staat precies luid 
genoeg om de sfeer te verhogen, maar overstemt de 
oproepen uit de luidsprekers niet.

wordt vervolgd op pagina A4
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contact met de kolonisator hebben inheemse 
volken zich georganiseerd om hun leven en 
woongebied te verdedigen. De meest kwetsbaren 
zijn de inheemsen in vrijwillige isolatie, die zich 
niet kunnen beschermen tegen de aanval van 
buiten. Niet-inheemsen missen vaak het begrip en 
respect voor het anderszijn van inheemse volken. 
Aparecida merkte op dat de maatschappij hen 
onderschat, zij worden uitgesloten en vervallen 
in armoede. Paus Franciscus zegt echter dat zij 
ons veel te leren hebben. Vrij recentelijk zijn de 
inheemsen begonnen aan het documenteren van 
hun geschiedenis, culturen, tradities, kennis en 
de wijsheid van de voorouders. Zij behouden hun 
identiteit zonder zich af te zonderen van de rest.

Historisch geheugen van de kerk
De kerk arriveerde met de kolonisator. De 
occupatie en opdeling van de Amazone gebeurde 
in een periode van meer dan 400 jaren. Tot aan de 
20ste eeuw waren er nauwelijks stemmen die voor 
de inheemsen opkwamen. Door de boodschappen 
van Medellin, Puebla en Santo Domingo heeft 
de kerk zich uitgesproken over de aangebrachte 
wonden d.m.v. kolonisatie en slavernij en het 
beschreven als een van de droevigste perioden 
in de geschiedenis van Latijns-Amerika en de 
Caribbean. Johannes Paulus II noemde het een 
onerkende holocaust. De paus heeft in Santo 
Domingo om vergeving gevraagd voor deze 
“schandvlek op de geschiedenis van de mensheid.” 
Sporen van de kolonisatie leven echter voort. 
Inheemsen worden nog altijd gekleineerd en achter 
gehouden. Onder het mom van ‘vooruitgang’ wordt 
de kwaadaardige cyclus van voortgezet d.m.v. 
een bloeddorstige neokolonialisme. De huidige 
bedreiging is weergaloos.
Het Amazonebekken is vol van getuigenissen van 
het kruis als plek van martelaarschap. Inheemse 
culturen zijn gevormd in harmonie met de 
omgeving. De pre-Columbaanse culturen konden 
diverse bruggen slaan naar het christendom 
dat met de conquistadores meekwam, zoals 
de ‘openheid voor Gods werkzaamheid en 
dankbaarheid voor de vruchten der aarde.’

Rechtvaardigheid en de rechten van volken
Paus Franciscus vraagt om de Amazone niet 
meer te zien als voorraadkamer van natuurlijke 
hulpbronnen. De harmonie tussen God, mens en 
natuur is verstoord door economische hebzucht 
naar de schatten van de Amazone, grootschalige 
infrastructurele projecten, en agrarische 
monocultuur. Paus Franciscus wijst het huidig 
ontwikkelingsmodel af: nieuwe ideologieën 
onder het mom van vooruitgang vernietigen 
natuur en cultuur. Hij roept op tot verdediging 
van culturen, doordrongen van voorouderlijke 
wijsheid en propageert een harmonische relatie 
tussen de schepping en de Schepper. Verdediging 
van de aarde is de verdediging van het leven. De 
Amazone wordt ook bedreigd door vervormd 
conserveringsbeleid, die geen rekening houdt 
met de inheemse bewoners. Het probleem van de 
inheemsen ligt in een voortdurend gebrek een 
regulering m.b.t. grondenrechten. Bescherming 
van inheemsen en hun land is fundamenteel 
mensenrecht, een moreel imperatief voor de kerk.

6. Spiritualiteit en wijsheid
Voor inheemsen is ‘goed leven’ een leven in 
harmonie met andere mensen, de natuur en 
de Schepper. De aarde is het thuis dat God ons 
heeft gegeven. Inheemse spiritualiteit leeft in 
gemeenschap met de aarde, het water, de bomen en 
dieren, dag en nacht. Inheemse wijzen promoten 
harmonie onder het volk en in de kosmos. Het is 
noodzakelijk om de grote culturele en religieuze 
diversiteit van de Amazone te erkennen. Het goede 
leven is een project van harmonie tussen God, 
mens en de natuur.

Libi e pari liba, liba e pari libi

Door: P. Tjon Kiem Sang

Tijdens de gebedsdienst op 07 augustus b.g.v. 
de viering van de Dag der Inheemsen, heeft de 
bisschop wederom gewezen op het immens belang 
van de respectvolle zorg voor de schepping, 
en hoe desastreus het is als het menselijk 
gedrag niet veranderd. De bisschop heeft een 
goed gevulde kathedraal toegesproken en 
daarbij geciteerd uit het recentelijk uitgekomen 
voorbereidingsdocument voor de Amazonesynode 
van 2019. Hieronder een samenvatting van het 
eerste hoofdstuk van dit document.

Het gebied
Het Amazonebekken, dat zich met 7,5 km2 
uitstrekt over 9 landen, bevat ’s werelds grootste 
aandeel aan flora, fauna en zoetwater, zorgt voor 
een aanzienlijke afscheiding van kooldioxide. 
Water vormt het integrerend element van dit 
heel divers gebied, met de Amazonerivier als 
moederrivier van alles en verschillende groepen 
mensen, die zich aan alle aspecten van het 
gebied hebben aangepast. De kerk heeft steeds 
geprobeerd zich te richten op deze uiteenlopende 
contexten van mens en milieu.

Socio-culturele diversiteit
Een complete demografische verschuiving vond 
plaats, toen de oorspronkelijke Amazonebewoners, 
wiens leefgebied was geconcentreerd langs de 
oevers van de rivieren en meren, vandaar werden 
verdreven door de kolonisator, die hun leefgebied 
overnam en de inheemsen naar het oerwoud deed 
vluchten om aan slavernij te ontsnappen.
Het ‘volk van de wateren’ in het Amazonebekken 
heeft altijd geleefd in onderlinge afhankelijkheid 
met de waterbronnen, waarbij hun leven was 
afgestemd op de cyclische rivierbeweging van 
vloed, terugvloeiing en droogte, en leefden vanuit 
de kennis ‘het leven stuurt de rivier’ en ‘de rivier 

stuurt het leven’ (libi e pari liba, liba e pari libi). 
Zij zorgen voor de rivieren en het land zoals het 
land en de rivieren voor hen zorgen. De rijkdom 
van het Amazone regenwoud en de overleving 
van diens bewoners worden echter bedreigd door 
groeiende economische belangen die zorgen voor 
onbeteugelde ontbossing, vervuiling van het water 
door agrarische chemicaliën, olie en mijnbouw, en 
drugshandel.
De verstedelijking van het Amazonebekken is 
explosief gegroeid. Inheemse volken moeten 
gedwongen migreren naar de steden omdat zij van 
hun eigen gebieden worden verdreven door een 
toename van legale en illegale mijnbouw, de olie-
industrie, houtkap en landbouw. De historische 
maatschappelijke ongelijkheid in de steden 
strot de gemigreerde inheemsen in armoede en 
stelt hen als ondergeschikten bloot aan politiek 
en institutioneel geweld. Tegenwoordig woont 
ruim 80% van de Pan-Amazonische bevolking in 
steden. De meeste inheemsen zijn ongeregistreerd, 
vluchteling, of anders kwetsbaar. Xenofobie en 
criminalisatie van migranten neemt toe. Het 
Amazonevolk wordt economisch uitgebuit: 
mensenhandel voor seksuele en commerciële 
uitbuiting. Zij verliezen op elk gebied hun rol in de 
maatschappij.
De buitensporige economische groei in de 
Amazone heeft schade toegebracht aan de 
ecologische rijkdom, en de maatschappelijke en 
culturele rijkdom verarmd.

Identiteit van inheemse volken
Er leven ong. drie miljoen inheemsen, verdeeld 
in ong. 390 stammen en nationaliteiten. Er leven 
ruim 130 verschillende inheemse stammen in 
vrijwillige isolatie. Dan zijn er de inheemsen die 
‘onzichtbaar’ leven in de steden. Elk heeft een 
eigen culturele identiteit en historische rijkdom, en 
kijk op het leven en de wereld. Sinds het ontstaan 
van de ernstige externe bedreiging na het eerste 

 Terwijl onze kids met papa de keuken en bar een 
tweede keer onveilig maken, slenter ik verder om 
te kijken naar de spannende match tussen de St.-
Clemensparochie en Basisgemeente Hanna’s Lust. 
Ik moet lachen om de luid joelende dames achter 
het thuishonk. Ik spreek Mogaja en Preciosa, van 
Basisgemeente Hanna’s Lust. ‘We oefenen zeker 
één keer per week met de zusters van de kerk. 
De jongeren van ons zijn sterk. We staan nu voor.’ 
Mogaja onderbreekt het interview om een van de 
spelers toe te roepen ‘un ne go nak no wan vangbal 
jere!’. Kort daarop zien we enkele teamleden het 
thuishonk voorbij vliegen. De gemeenteleden hebben 
het team van een leuk uniform voorzien. ‘Het is 
goed dat de r.-k. kerk deze dingen organiseert. We 
leren zo veel mensen van andere kerken kennen.’ 
De dames kijken uit naar de overwinning en dansen 
mee met de muziek No spang, no spang, no spang, 
maak je niet druk, no spang! 
Het sportterrein is handig opgedeeld in 
verschillende secties, waardoor er diverse spelen 
tegelijkertijd gaande zijn. Op het voetbalveld komt 
de St. Clemenskerk uit tegen de St.-Rosakerk. 
Eén van onze nonnen leert een groep jongeren 
de kneepjes van het volleybalspel, terwijl aan 
de overkant jong en oud zich vermaakt met 
diverse fungames waaronder kangoeroespringen 
(zakspringen) en flessen vullen. Iets verderop 
spreek ik Talija, Elize en Danja van de Heilige 
Driekoningenparochie. Ze zijn er speciaal voor de 
estafette. ‘We vinden het leuk dat dit georganiseerd 

wordt, omdat we houden van sporten.’ Er is ook een 
echte fosten ‘pkin goal competitie’ gaande, waar een 
groep mannen hun kunsten vertoont. De organisatie 
is zeer goed te noemen. Er is gezorgd voor een 
keurige registratie, er wordt regelmatig informatie 
over het programma gegeven via de microfoons en 
de spelers wordt steeds erop gewezen voldoende 
te drinken. ‘Sporters, het is een warme dag, drink 
voldoende, je mag water pakken uit de rode boxen.’ 

We gaan nog niet naar huis. Nog lang niet, nog 
lang niet!
Tussen de supporters is er één groep die me opvalt. 
Een heer en drie dames, die lid blijken te zijn van 
de gebedsgroep van de St.-Clemenskerk. ‘We zijn 
er speciaal voor het eten. We hebben al een djar’ 
pesi moksi alesi en gember. De grit’ bana soep komt 
straks.’ Drie van de vier blijken boven de 70 jaar te 
zijn en de vierde, mevrouw Misidjan, wordt door hen 
liefdevol hun ‘beschermengel’ genoemd. Het is een 
goedlachse gezellige groep, die enorm geniet van het 
gadeslaan van de sporten op het veld. Ze gaan nog 
lang niet naar huis. ‘We genieten hoor. We hebben 
ook schuimpjes, macaronen en dokoen gekocht, 
want we zijn echte zoetekauwen.’ Wij vertrekken 
eerder dan gewenst, omdat onze kleintjes hun 
middagslaapje moeten doen. Maar we hebben allen 
genoten. We mogen elkaar als parochiegemeenschap 
vaker opzoeken. En tijdens het eten rijst de vraag: 
wanneer is de volgende fosten patu?

Sportdag KCV en St.-Clemenskerk
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Negentiende zondag door het jaar

Eerste lezing: I Koningen 19, 4-8
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag 
in de woestijn bij een bremstruik. Hij zette zich 
eronder neer. Hij verlangde te sterven, en zei: ‘Het 
wordt mij te veel, Heer; laat mij sterven, want ik 
ben niet beter dan mijn vaderen’. Daarop ging 
hij onder de bremstruik liggen, en sliep in. Maar 
opeens stiet een engel hem aan, en zei tot hem: 
‘Sta op, en eet’. Hij keek op, en daar zag hij aan 
zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen 
gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk, 
en legde zich weer te ruste. Maar opnieuw, voor 

de tweede maal, stiet de engel van de Heer hem 
aan, en zei: ‘Sta op, en eet; anders gaat de reis 
uw krachten te boven’. Toen stond hij op, at en 
dronk, en gestrekt door het voedsel liep hij veertig 
dagen en nachten tot hij de berg van God de Horeb 
bereikte.

Antwoordpsalm: Psalm 34, 2-3.4-5.6-7.8-9

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige 
apostel Paulus aan Efeziërs 4, 30-5,2
Broeders en zusters, wilt Gods heilige Geest niet 
bedroeven; gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt 
voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, 

toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle 
boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Weest goed 
voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God 
u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van 
God zoals geliefde kinderen past. Leidt een leven 
van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons 
heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd 
als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke 
geur.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Johannes 6, 41-51
Jezus is het brood des levens, dat uit de hemel is 
neergedaald.

In zowel het verhaal over Elia als in het evangelie 
van vandaag worden er mensen gevoed. De profeet 
Elia krijgt van een boodschapper van de Ene te 
eten en Jezus zegt van zichzelf dat Hij brood is dat 
leven geeft. Hoe kunnen we deze zo verschillende 
verhalen in eenzelfde perspectief lezen?

Elia op weg naar de Horeb
Onder invloed van koningin Izebel, de dochter van 
een buitenlandse Baälpriester, heeft de verering 
van de Kanaänitische god Baäl in het rijk van 
koning Achab alle ruimte gekregen. Hun grote 
tegenspeler is Elia, de profeet van de Ene. Het 
loopt zo hoog op dat Elia met zijn knecht naar 
het buitenland vlucht. Maar zelfs daar voelt hij 
zich niet veilig. Hij laat zijn knecht achter en trekt 
alleen de woestijn in, waar ooit de Israëlieten 
de Ene hadden leren kennen. Daar begint de 
lezing van vandaag. Na één dag reizen gaat hij 
moedeloos onder een bremstruik liggen slapen 
in een woestijn, waar de mens op zichzelf terug 
wordt geworpen. Elia moet zichzelf hervinden, op 
dezelfde manier als de Israëlieten die, toen ze
onder het slavenjuk uit waren, hun eigen identiteit 
nog moesten ontdekken. Want wie is hij eigenlijk 
nog, deze Elia, weg uit de bewoonde wereld? Wat 
moet een profeet daar in de woestijn? Vandaar 
dat hij zich beklaagt: ‘Het is genoeg geweest, 
Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan 
mijn voorouders’ (1 Koningen 19,4). De plaats, 
de braamstruik waarin ooit de Ene zich aan 
Mozes had geopenbaard, hier in dezelfde streek, 
schemert al door het verhaal heen, al heeft Elia dat 
aanvankelijk niet door. Hij wordt door een engel 
gewekt en er staat eten klaar. Dit zou hem aan het 
denken kunnen zetten, want toen hij enige jaren 
geleden in de eenzaamheid vertoefde om zich voor 
Achab onzichtbaar te maken, had God ook voor 
eten gezorgd (zie 17,6), maar in zijn mismoedigheid 
ziet hij niets. Hij eet, drinkt en gaat weer liggen. En 
dan komt de engel, de bode van de Ene, opnieuw. 
Elia moet opstaan en eten, omdat de weg anders te 
zwaar zou worden (19,7). Veertig dagen en veertig 
nachten duurt die reis. Veertig – een veelzeggend 
getal in de Bijbel: veertig jaar trekken de 
Israëlieten door de woestijn, veertig dagen verblijft 
Mozes bij de Ene op de berg van de goden, de Horeb 
(Exodus 34,28). Nu komt Elia na een even lange 
reis op diezelfde plaats. Daar zal de Ene zich ook 
aan hem openbaren, daar zal hij te horen krijgen 
hoe het verder moet. 

Jezus, het brood uit de hemel
Het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie 
begint met het verhaal van de 
broodvermenigvuldiging. Het speelt  zich af op 
een berg (6,3). De volgende dag spreekt Jezus 

van het ware brood uit de hemel dat de Vader 
geeft. Als men daar vervolgens om vraagt, zegt 
Hij: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij 
komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij 
gelooft zal nooit meer dorst hebben’ (6,35). Als 
de Joodse leiders dat horen, protesteren ze: Hij 
is toch gewoon de zoon van Jozef en Maria! Jezus 
reageert dan: ‘Niemand kan bij Mij komen, tenzij de 
Vader die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, 
en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken’ 
(6,44). Daarna verwijst Hij naar de profeten: ‘Al je 
kinderen worden onderricht door de HEER’ (Jesaja 
54,13). En als toelichting daarop: ‘Iedereen die 
naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij 
Mij’ (Johannes 6,45). Met de volgende opmerking 
zet Jezus ons eerst op het verkeerde been: ‘Niet 
dat ooit iemand de Vader gezien heeft’, staat er. 
Niemand, denk  je dus. Dan komt er echter een 
verrassende wending: ‘Alleen Hij die van God 
komt, heeft Hem gezien’ (6,46). Daarmee doelt Hij 
natuurlijk op zichzelf, maar op de achtergrond 
speelt een verhaal uit Exodus mee (24,11-13). 
Daar gaat Mozes met onder meer de zeventig 
oudsten van het volk de berg op. Daar zien ze God 
en houden ze maaltijd met Hem. De geschiedenis 
herhaalt zich… Tegen deze achtergrond moet ook 
de broodvermenigvuldiging gelezen worden. In 
en achter de persoon van Jezus hebben de daarbij 
aanwezigen God gezien. Maar wat betekent het 
brood van leven dat ze mogen ontvangen (6,35)? 
De parallel met Mozes wijst hier de weg. Zoals 

hij de Thora, die ons leert hoe te leven, aan het 
volk heeft doorgegeven, zo doet ook Jezus dat. De 
vijf broden waarmee de menigte gevoed wordt, 
verwijzen naar de vijf boeken van de Thora. 
Bovendien staan de twee vissen voor de Wet en de 
Profeten, dat is voor de Hebreeuwse Bijbel, Jezus’ 
Bijbel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
Een vergelijking met Matteüs en Lucas biedt ons 
een sleutel om te begrijpen wat het ‘brood dat 
leven geeft aan de wereld’ is. Beide evangelisten 
spreken in hun versie van het Onzevader van 
‘brood’, en beiden noemen het ‘het brood dat 
we nodig hebben’ (Matteüs 6,11; Lucas 11,3). 
De Vulgaat, de oude vertaling van de Bijbel in 
het Latijn, kent een verschil in strekking in 
de vertaling van de bede om brood. Dit wordt 
mogelijk gemaakt doordat het Griekse woord 
dat de Nieuwe Bijbelvertaling weergeeft met ‘dat 
we nodig hebben’, nergens anders in de Bijbel 
voorkomt en we niet precies weten wat het 
betekent. De vertaler van de Vulgaat, Hiëronymus, 
heeft dit word in Matteüs 6,11 weergegeven met 
supersubstantialem, ‘wat boven de substantie, 
het stoffelijke uitgaat’, maar in Lucas (11,3) met 
cotidianum, ‘dagelijks’. Waarom dit verschil in 
vertaling?  Mogelijk heeft Hiëronymus zich laten
leiden door een meer concrete oriëntatie op het 
dagelijks leven, die Lucas heeft in vergelijking met 
Matteüs, die eerder verwijst naar het koninkrijk 
van God. We zien dat ook in de parallelteksten 
van de Zaligsprekingen. Waar Lucas schrijft 
‘gelukkig jullie die honger hebben’ (6,20), heeft 
Matteüs ‘gelukkig wie hongeren en Dorsten 
naar gerechtigheid’ (5,6). In de traditie is het 
panem supersubstantialem van Matteüs steeds 
met de eucharistie in verband gebracht. Daarbij 
heeft Johannes 6, de tekst van het evangelie van 
vandaag, een belangrijke rol gespeeld. Gezien 
het begin van hoofdstuk 6 van Johannes en de 
context van Matteüs 6, waar het om het doen van 
gerechtigheid gaat, kan er echter beter aan de 
Thora gedacht worden. Het brood dat uit de hemel 
is neergedaald, het brood eeuwig leven geeft aan 
wie het eet, is het levend brood dat Jezus zijn 
toehoorders aanbiedt: het doen van Thora, aldus
Johannes (6,51).  In beide lezingen van vandaag 
vormen het aardse en het hemelse brood elkaars 
tegenhanger: het eerste is de opmaat voor het 
tweede. Dankzij het brood dat de engel Elia geeft, 
kan hij zowel letterlijk als figuurlijk verder, en 
bij Johannes krijgt de vermenigvuldiging van het 
aardse brood een vervolg in het gesprek over het 
brood van leven. Lichaam en geest vormen twee 
kanten van het menselijk bestaan, voeding voor 
beide is broodnodig. 
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de Mensenzoon, eerstgeboren uit de doden, die leeft 
met U, nu en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jak 1,25: Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de 
wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige toehoorder, doch als een volbrenger 
metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

Overweging:
In die dagen was ook paus Honorius met een 
gevolg van kardinalen in Riëti op bezoek. Omdat 
zij Fransiscus graag mochten en een grote eerbied 
voor hem koesterden, kwamen zij hem bijna 
dagelijks opzoeken. Nu lag er naast het huis waar 
Franciscus verbleef, een kleine wijngaard die aan 
de kerk toebehoorde. Bijna iedereen die Franciscus 
opzocht, ging ook naar die wijngaard omdat de 
druiven net rijp waren en men er heerlijk kon 
rusten. Het gevolg was dat de wijngaard bijna 
helemaal werd leeggeplunderd. Men at een paar 
druiven, nam er een aantal mee of vertrapte ze. 
De priester van de kerk begon zich op te winden: 
‘Ik zie dit jaar geen druppel wijn van mijn oogst!’ 
Fransiscus liet hem bij zich komen en zei: ‘Beste 
man, wind je maar niet op want je kunt er toch 
niets aan veranderen. Heb liever vertrouwen in de 
Heer, die jouw gastvrijheid zal belonen. Hoeveel 
manden oogst je in je beste jaren?’ ‘Dertien’, 
antwoordde de priester. ‘Zit dan niet te mokken 
en stop met dat geruzie. Als je oogst minder dan 
twintig manden is, zal ik laten aanvullen wat 
ontbreekt.’ De priester kalmeerde en God beschikte 
dat hij twintig manden oogstte, en geen mand 
minder, precies zoals Franciscus gezegd had.

Gebed
God, Herder van Israël, U roept mensen om in 
woord en daad uw liefde zichtbaar te maken. Ik 
vraag U: open mijn oren, opdat ik uw stem zal horen 
te midden van de vele geluiden die in het dagelijks 
leven op mij afkom. Doe mij groeien in liefde voor 
Hem, Jezus Christus, uw Zoon en mijn herder in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jak 2,1-5: Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, 
verbindt dit geloof toch niet met de partijdigheid en 
ogendienst!

Overweging: Kleine blije momenten
Veel mensen wachten op het grote geluk. Ze zijn 
teleurgesteld wanneer het niet komt. Bij hun 
zoektocht naar het grote geluk zien ze de kleine 
vreugdes over het hoofd die klaar liggen op de weg 
van hun leven. Theodor Fontane geeft hun een goed 
advies: ‘Altijd de kleine blije momenten oppikken, 
tot het grote geluk komt. En wanneer het niet komt 
wat waarschijnlijk is, dan heb je tenminste de 
vele kleine blije momenten gehad.’ De vele kleine 
vreugdes kan iedereen vinden. Want je komt ze 
iedere dag tegen. Je hoeft ze maar op te pikken. 
Maar net als een kip moet je op de grond letten. 
Wanneer je naar boven kijkt, zul je over het hoofd 
zien wat er op je weg komt.

Gebed
God van leven, door zovelen die mij zijn voorgegaan, 
maar vooral door uw Zoon en zijn apostelen hoor ik 
van U en wat U met uw wereld voorheeft. Open mijn 
oren en mijn hart voor uw goede boodschap. Geef 
dat ik U volg en leef in uw koninkrijk, door Jezus 
Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Jak 1,22: Weest volbrengers van het Woord en niet 
alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden.

Overweging: Vernieuwd vertrouwen
We hebben affectieve steunpunten nodig. Ergens 
moet er iemand zijn die je liefheeft. Immers, hoe 
kun je vertrouwen krijgen in jezelf als je nooit van 
iemand vertrouwen hebt ervaren? Zelfvertrouwen 
is geen vrucht van een gespierd besluit: ‘Ik wil 
vertrouwen.’  Het steunt op herinnering aan 
momenten waarin je voelde dat je vertrouwen 
kreeg. Er bestaat ontrouw uit het verleden, die 
diepe wonden nalaat: een vriend of vriendin die 
weggaat – dat kan je voor een deel verwoesten. 
Een geliefde die zomaar met je breekt nog meer. 
Misbruikte liefde kwetst je dieper. Er zijn mensen 
die doen alsof ze dat basisvertrouwen vanwege 
anderen wel kunnen missen. Ze noemen dat 
onafhankelijkheid, op je hoede zijn, ‘cool’. Maar 
eigenlijk zijn ze verlamd door aarzelingen en 
onzekerheden. Ze hebben zelf ook geen vertrouwen 
in andere mensen. Vertrouwen ontvangen kan 
soms nog een andere naam dragen: vergeving. 
Vergeving is vertrouwen dat vernieuwd wordt, 
herbevestigd. Zelfs als ben je gestruikeld en verdien 
je het eigenlijk niet meer. Zulk vertrouwen, dat 
niet stuk te krijgen is door de tijd of de onwil, 
noemt men vergiffenis. Dit is wellicht de sterkste 
herinnering die maakt dat je anderen vertrouwen 
kunt schenken, als je zelf eerst vergeving hebt 
gekregen.

Gebed
God van liefde en eenheid, U hebt mij uw Zoon 
gezonden om mij de weg te wijzen en mij tot geloof 
te brengen. Ik bid U: open mij voor uw Woord, 
dat ik uw boodschap versta, dat ik standvastig 
blijf in mijn geloof in U en in mijn liefde voor mijn 
medemens. Dat vraag ik U in naam van uw Zoon, 
die mij dit heeft voorgeleefd ten einde toe. Amen.

Dagtekst
Jak 1,23: Wie het Woord hoort maar niet volbrengt, 
gelijk op een man die het gelaat waarmee hij 
geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks 
heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en vergeet 
hoe hij er uitzag.

Overweging: Wees jezelf
We zijn vaak liever iemand anders dan wie we nu 
zijn. We zijn vaak liever ergens anders dan waar 
we nu zijn. We vergelijken onszelf voortdurend met 
anderen. We vragen ons af waarom we niet net zo 
rijk, intelligent, eenvoudig, genereus of vroom zijn 
als zij. Door ons met anderen te vergelijken, kunnen 
we ons schuldig, beschaamd of jaloers gaan voelen. 
We moeten ons realiseren dat onze opdracht juist 
ligt in wie en waar we zijn. Ieder mens is uniek. 
Ieder mens is geroepen tot datgene wat alleen hij 
of zij kan doen in deze concrete omstandigheden. 
Je zult je eigen roeping nooit ontdekken als je 
bezig blijft met de vraag of je het beter of slechter 
doet dan anderen. Je bent goed genoeg om te doen 
waartoe jij geroepen bent. Wees jezelf!

Gebed
God, mijn Vader in de hemel, in Jezus, uw Zoon, 
word ik toevertrouwd aan uw alles en allen 
omvattende liefde. Ik bid U: kom tot mij met uw 
Woord. Dat ik de liefde die ik van U ontvang, op 
mijn beurt mag uitstralen naar allen die ik op mijn 
weg tegenkom. Dat vraag ik U in de naam van Jezus, 

Dagtekst
M 7,15: Niets dat van buiten in de mens komt kan 
hem onrein maken. Wat uit de mens komt, dat 
bezoedelt hem.

Overweging: Ontzaglijk veel meer
Rainer Maria Rilke slaat blijdschap veel hoger aan 
dan geluk. ‘Geluk overkomt de mensen, geluk is een 
lotsbeschikking. Blijdschap echter brengen mensen 
in zichzelf tot bloei, blijdschap is simpelweg een 
goed jaargetijde voor hun hart. Blijdschap is het 
uiterste wat mensen in hun macht hebben.’ Geluk 
kun je – volgens – Rilke niet produceren, je kunt het 
alleen maar dankbaar in ontvangst nemen. Voor 
blijdschap zijn wij zelf verantwoordelijk. Het hangt 
van onszelf af hoe wij reageren op ons lot, hoe wij 
reageren op de schoonheid van de wereld en op 
de mensen die wij dagelijks ontmoeten. Je kunt 
niet ‘op commando’ blij worden. Maar wanneer je 
je openstelt voor alles wat er is, en wanneer je het 
waarneemt met een verbaasde en eerbiedige blik, 
dan zal de blijdschap in je groeien. Je kunt je dus 
trainen in blijdschap. Je kunt haar laten groeien 
wanneer je ze voedt door zorgvuldig met de dingen 
om te gaan. (A. Grun)

Gebed
Hemelse Vader, Jezus, uw geliefde Zoon, is in de 
wereld gekomen. Hij is van U uitgegaan en naar 
U teruggekeerd. Gij hebt Hem een plaats gegeven 
aan uw rechterhand. Ik bid U: spreek tot mij uw 
bevrijdend Woord en overschaduw mij met uw 
heilige Geest, opdat hemel en aarde verbonden 
raken en ik in vrede leef door Jezus Christus, mijn 
Heer. Amen.

Dagtekst
M 7,21: Uit het binnenste, uit het hart van de 
mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, 
moord.

Overweging: Over het zingen van de wereld
‘Wanneer ik het gevoel zou kunnen vangen, dan 
zou ik het doen: het gevoel dat de echte wereld 
zingt.’ Op een oktoberdag in 1929 noteerde Virginia 
Woolf dit in haar dagboek: het was blijkbaar een 
ervaring die haar diep had ontroerd: de wereld 
zong niet alleen. Ze was het zingen. Ze was een en 
al klank. Er is een grote stilte voor nodig om het 
zingen van de wereld te horen. Het is niet alleen 
de wind die blaast en de bossen doet ruisen. Het is 
niet alleen wat je met je oren kunt horen. Ook de 
zwijgende natuur lijkt een lied te zijn. Ze zingt over 
de schoonheid van de wereld. Maar Virginia Woolf 
ziet tegelijkertijd in dat ze het gevoel dat de wereld 
zingt, niet kan vangen en vasthouden. Het zijn 
kostbare ogenblikken waarin wij iets voorvoelen 
van het lied dat de wereld is. (A. Grun)

Gebed
God, Bron van alle leven, U hebt in het begin de 
mens geschapen om met U te leven op de aarde, 
zoals in de hemel. Geef dat ik uw visioen vasthoud, 
ten einde toe, en help mij dat ik dienstbaar ben 
aan uw Woord, opdat het goed wordt met mij zoals 
U zag dat het goed was, zeer goed. Dat bid ik U, 
vandaag en alle dagen, door Jezus Christus, mijn 
Heer. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 13 augustus

Dinsdag 14 augustus

Donderdag 16 augustus

Vrijdag 17 augustus

Zaterdag 18 augustus

Woensdag 15 augustus

De Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u  /za. 16.00u
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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.

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,=

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We hebben het eerste van de Tien Geboden 
gehoord: “Gij zult geen andere goden hebben, ten 
koste van Mij” (Ex. 20,3). Het is goed om stil te 
staan bij het onderwerp afgoderij, gezien het grote 
belang en de actualiteit ervan.

Afgodendienst
Alles kan als afgod worden gebruikt. Het is een 
menselijke neiging die zowel gelovigen als niet-
gelovigen hebben. Wij christenen kunnen ons 
bijvoorbeeld afvragen: wie is nu echt mijn God? Is 
het de Drie-ene Liefde of is het mijn imago, mijn 
persoonlijk succes?

Met afgoderij wordt niet alleen bedoeld de 
verkeerde erediensten van het heidendom. 
Afgoderij blijft een bekoring tegen het geloof. Er 
is sprake van afgodendienst, zodra de mens een 
schepsel vereert in plaats van God (Catechismus 
van de katholieke Kerk, nr. 2113).

Wat is een 'god'?
Een 'god' is datgene wat centraal staat in je eigen 
leven; wat je doet en wat je denkt hangt daarvan 
af.  Je kunt opgroeien in een normale christelijke 
familie, maar die familie is gericht op dingen die 
botsen met het Evangelie. De mens kan niet leven 
zonder zich op iets te richten. Daarom biedt de 
wereld de ‘supermarkt’ van afgoden. Dat kunnen 
voorwerpen, mensen, ideeën e.d. zijn.

Wij moeten bidden tot God, onze Vader. Ik herinner 
me dat ik een keer naar een parochie in het bisdom 
Buenos Aires ging om het Vormsel toe te dienen. Ik 
ging er te voet heen en kwam door een mooi park. 
Maar in dat park stonden meer dan vijftig tafeltjes, 
elk met twee stoelen eromheen en de mensen 
zaten tegenover elkaar. Wat deden ze daar? 
Tarotkaarten lezen.

Ze gingen erheen om te ‘bidden’ tot de afgod. In 
plaats van tot God te bidden die de voorzienigheid 
voor de toekomst is, gingen ze daarheen, omdat 
ze daar kaarten lazen die inzicht gaven in de 
toekomst. Dat is een vorm van afgoderij in onze 
tijd. In plaats van te bidden tot de Heer, laten 
mensen zich de toekomst voorspellen door afgoden 
die nergens toe dienen. Dit is het verschil: de Heer 
leeft …! 

Hoe 'ontwikkel' je afgoderij?
Het Griekse woord voor ‘afgod’ komt van het 
werkwoord ‘zien’. Een afgod is een ‘visie’ die een 
fixatie, een obsessie neigt te worden. De afgod is in 
werkelijkheid een projectie van jezelf in objecten of 

Tijdens de algemene audiëntie van 1 augustus sprak paus Franciscus over de afgoden in ons leven.

in projecten. De reclamewereld maakt bijvoorbeeld 
gebruik van die dynamiek: je ziet het voorwerp 
niet op zichzelf, maar ervaart die auto, die 
smartphone, die rol etc. als een middel om jezelf 
te realiseren en aan jouw essentiële behoeftes te 
voldoen.  Het idee om dat voorwerp te bezitten of 
dat project te realiseren, die positie te bereiken, 
lijkt een wonderbaarlijke weg naar geluk, een toren 
om de hemel te bereiken (vlg. Gen. 11,1-9). Alles 
gaat dan ten dienste staan van dat doel.

Mensenoffers
Dan kom je in de tweede fase terecht: “Gij zult 
u voor hen niet ter aarde buigen.” De afgoden 
vereisen een cultus, rituelen; daarvoor buig 
je en offer je alles op. In de oudheid werden 
mensenoffers gebracht aan de afgoden. Ook 
vandaag gebeurt dat: voor de carrière worden 
kinderen opgeofferd, door ze te negeren of ze 
simpelweg niet te stimuleren.

Schoonheid vraagt om mensenoffers. Zoveel uren 
voor de spiegel! Hoeveel tijd spenderen sommige 
mensen, sommige vrouwen om zich op te maken?! 
Ook dat is een vorm van afgoderij. Het is niet 
verkeerd om je op te maken, maar op een normale 
manier, niet om een godin te worden. Schoonheid 
vraagt om mensenoffers. Roem vraagt om de 
opoffering van zichzelf, van de eigen onschuld en 
authenticiteit. De afgoden vragen om bloed.

De afgod van het geld
Geld berooft je van het leven en het genot brengt 
eenzaamheid. De economische structuren offeren 
mensenlevens op voor hogere doelen. Denk maar 
aan de vele mensen zonder werk. Waarom? Omdat 
het soms voorkomt dat de eigenaars van een 
bedrijf hebben besloten om mensen te ontslaan 
om meer geld te verdienen. De afgod van het geld. 
Je leeft in een hypocriete wereld waarin je doet en 
zegt wat anderen van je verwachten, omdat de god 
van de zelfbevestiging je dat oplegt.

En door destructieve systemen worden mensen 
van het leven beroofd, families vernietigd en 
jongeren in de steek gelaten, enkel en alleen om de 
winst te vergroten. Ook drugs is een afgod. Er zijn 
zoveel jongeren die hun gezondheid en zelfs hun 
leven verliezen door de verering van deze afgod die 
drugs heet.

Slaaf van je afgoden
Dan komt de derde en meest tragische fase in 
beeld: “…en hun geen goddelijke eer bewijzen”. 
De idolen maken slaven van je. Ze beloven geluk, 
maar schenken het niet. Je leeft voor dat ene 
ding of voor die ene visie, in de klauwen van een 

zelfvernietigende tornado en in afwachting van 
een resultaat dat nooit zal komen.  

De afgoden beloven leven, maar in werkelijkheid 
nemen ze het van je af. De ware God vraagt niet 
om jouw leven, maar Hij schenkt het je, Hij doet het 
je cadeau. De ware God biedt je geen beeld van je 
succes, maar leert je lief te hebben. De ware God 
vraagt niet om kinderen, maar offert zijn Zoon 
voor ons. De afgoden projecteren een denkbeeldige 
toekomst en zorgen ervoor dat je een hekel hebt 
aan het heden. De ware God leert je te leven in de 
werkelijkheid van elke dag, in het concrete, niet 
met illusies voor de toekomst: vandaag en morgen 
en overmorgen, zo wandelend naar de toekomst. 
Dit is de concreetheid van de ware God versus de 
illusies, de vloeibaarheid van de afgoden.

De weg van de liefde
Hoeveel afgoden heb je of wat is jouw favoriete 
afgod?  Je eigen afgoden herkennen is een begin 
van genade, en plaatst je op de weg van de liefde. 
De liefde is onverenigbaar met de afgoderij. Je 
hechten aan een ding of aan een idee, maakt je 
blind voor de liefde.

Om achter je afgoden, of een afgod, aan te gaan, 
kun je zelfs je vader, moeder, kinderen, man, 
vrouw, gezin verstoten…het dierbaarste. Neem dat 
mee in je hart: de afgoden weerhouden je van de 
liefde. Voor de liefde moeten we werkelijk vrij zijn 
van elke afgod.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)

    GOD of de afgoden?
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Processie
Plechtige optocht 
van priesters 
en gelovigen 
binnen of buiten 
het kerkgebouw, 
waarbij een kruis, 
de geconsacreerde 
hostie in een 

monstrans en/of beelden worden meegedragen. 
Het doel is God of een heilige te eren, te danken 
of in tijden van nood om hulp te vragen. Een 
processie kan onder andere gehouden worden op 
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Sacramentsdag.

Kalot
Rond kruinmutsje, 
gedragen door de paus 
(wit), kardinalen (rood), 
bisschoppen (paars), 
priesters en broeders 
(zwart). Een andere 
benaming voor dit 
mutsje is ‘soli deo’, omdat het in de kerk alleen 
voor God wordt afgezet.

Handoplegging
Het liturgisch 
gebaar, meestal op 
het hoofd, waardoor 
iets op iemand 
wordt overgedragen. 
Wanneer de 
Israelieten hun 

handen op een offerdier legden, droegen zij 
hun zonden over op dit dier. Bij handoplegging 
wordt meestal een bepaalde positieve kracht 
overgedragen. Wanneer Jezus zieke mensen 
de handen oplegde, werden zij beter. Wanneer 
de apostelen in navolging van Jezus de handen 
oplegden, deelden zij de Heilige Geest mee. Bij het 
doopsel, het vormsel, de ziekenzalving en bij de 
wijding van de diakens, priesters en bisschoppen 
worden de handen opgelegd.

Chrisma (Grieks = zalving)
Olie, samengesteld uit 
olijfolie en balsem die elk jaar 
gewijd wordt. Deze gewijde 
olie wordt gebruikt bij de 
sacramenten van het doopsel, 
het vormsel en het oliesel, en 
bij de wijding tot bisschop en 
tot priester.

Codex Iuris Canonici (CIC, Lat)
Kerkelijk wetboek, 
dat in vernieuwde 
vorm op de eerste 
zondag van de 
advent in 1983 
van kracht werd. 
Dit wetboek 
kwam in de 

plaats van de Codex van 1917, het eerste kerkelijk 
wetboek, dat op 19 mei 1918 in werking trad

Inspiratie van de dag

Alles is heel
De wereld werd mij getoond, beschilderd als een 
groot dambord, met grote en zwarte vierkanten. 
Het begon te regenen, de zwarte verf vloeide over 
in het wit en het geheel werd een viezig grijs. Toen 
ging het nog harderder regenen en het geheel 
werd veranderd in het puurste wit. Ik hoorde de 
woorden. Heb vertrouwen. Houd vol en weet dat de 
hele wereld en alles in de wereld door een geweldig 
schoonmaakproces gaan. Alles is heel, heel goed, want 
alles gaat volgens Mijn plan. Wees volkomen vredig.
  
Uit:  Open innerlijke deuren.

Is je geloof echt?
Het leven in het geloof is een weg van bergen en dalen. Van vallen en opgeraapt 
worden. De ene dag leef je met blijdschap en is er de zekerheid. Een ander 
moment komt de twijfel boven: is mijn geloof wel echt? Wanneer alles gladjes 
verloopt in je leven, dan gaat geloven ook zonder veel ups en downs. Maar 
we lezen vandaag over beproevingen: het geloof wordt op de proef gesteld. 
In iedere situatie, in ieders leven, is dat weer anders. Maar moeilijk is het wel 
altijd. Het kan iets zijn in je persoonlijk leven. Of doordat je als christen in de 
maatschappij wilt leven en daardoor alleen komt te staan. In beproevingen 
komt het erop aan: is je geloof echt? Houd je het vol? Blijf je standvastig? Met 
Paulus mag je zeggen: niets kan ons scheiden van de Liefde van God, die Hij ons 
heeft laten zien in de Heer Jezus Christus!
  
Uit: Filippus Dagboek

God ziet ons aan
Is dit niet herkenbaar? Ondanks goede voornemens om dat verkeerde trekje 
uit te bannen of die slechte gewoonte af te leren, wil het maar niet lukken. 
Juist dat ene, wat je niet wilt, komt weer naar boven drijven.  Paulus is ook 
een mens, hij kent dit net zo goed als een ieder van ons. Want hoewel God 
ons niet meer als zondaars ziet, zondigen we nog wel. Dit spanningsveld 
zal er altijd zijn bij ons leven op aarde. In plaats van een werktuig voor God 
te zijn, vallen we telkens terug in oude patronen. Gelukkig weet Paulus 

ook te vertellen dat we alsnog mogen weten dat we niet veroordeeld worden. Want God ziet ons aan in 
Christus.
  
Uit: Dag in Dag uit

Geef God de ruimte
De liefde van God kan niet in ons binnenstromen als we vervuld zijn van eigen ambities, wensen, 
nodeloze zorgen en kritische oordelen. We moeten heel wat in ons binnenste opruimen en ruimte maken 
voor God. Hij eist niet dat alles in orde is. Als er maar genoeg plaats voor Hem is om binnen te komen, 
is Hij tevreden. Als je begonnen bent opruiming te houden in je binnenste, zul je bemerken dat telkens 
wanneer je iets omwille van God hebt buiten gegooid, je in de plaats daarvan vervuld wordt van zijn 
liefde. En dan wil je niet meer ophouden vooraleer je huis gereinigd is. God laat zich niet gemakkelijk 
vinden wanneer het rommelig en lawaaierig in je binnenste is. Hij is een vriend van orde en stilte en zijn 
eigen leven is een oceaan van liefdevolle stilte. In stilzwijgendheid en stilte mag je zijn leven delen. Niet 
alleen door met anderen te praten verstoor je de stilte, maar ook en zelfs door te praten met jezelf, door 
aandacht te wijden aan alle gedachten en beelden die door je hoofd gaan. Je kunt zelfs de stilte verstoren 
door al te veel met God te praten. Als je Hem voortdurend wilt onderhouden over je wensen en over wat 
je meent dat Hij zou moeten doen, krijgt Hij geen kans om je stil toe te fluisteren hoe kostbaar je voor 
Hem bent en dat Hij je eeuwig heeft lief gehad. Gebed is een dialoog met God. Hij die in het gesprek de 
voornaamste rol speelt, spreekt je aan in de taal van de stilte. Jouw deel van het gesprek bestaat er eerst 
en vooral in dat je naar zijn stilte luistert. En naar stilte luisteren kun je alleen maar als je zelf rustig en 
stil bent.

Uit: Elke dag is de dag van God
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50.000 jongeren in Medjugorje

wereldkerk

De katholieke Kerk beschouwt de doodstraf 
officieel niet langer als onder bepaalde 
omstandigheden toelaatbaar. Donderdag heeft 
het Vaticaan een herziening van de Catechismus 
officieel bekend gemaakt.

Waar de onder paus Johannes Paulus II al eerder 
aangepaste visie de doodstraf onder bepaalde 
omstandigheden niet volledig uitsloot, luidt de 
nieuwe tekst van nr. 2267 van de Catechismus van 
de Katholieke Kerk:
 
“Het beroep door legitieme autoriteiten op de 
doodstraf, na een eerlijk proces, werd lang 
beschouwd als een passend antwoord op de ernst 
van bepaalde misdaden en een aanvaardbaar, 
zij het uiterst middel om het algemeen welzijn 
te beschermen. Tegenwoordig is er echter een 
toenemend besef dat de waardigheid van de 
persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van 
zeer ernstige misdaden. Daarnaast is er een nieuw 
begrip ontstaan van de betekenis van door de staat 
opgelegde strafsancties. Ten slotte zijn er meer 
doeltreffende detentie-systemen ontwikkeld die de 
gepaste bescherming van de burgers waarborgen, 
maar tegelijkertijd de schuldigen niet de 
mogelijkheid van verlossing ontnemen. Bijgevolg 
leert de Kerk in het licht van het evangelie dat ‘de 
doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval 
is op de onschendbaarheid en waardigheid van 
de persoon’, en werkt zij vastbesloten voor de 
wereldwijde afschaffing ervan.”

Niet langer aanvaardbaar
In oktober vorig jaar liet paus Franciscus al weten 
dat de doodstraf wat hem betreft niet langer 
aanvaardbaar was bij gelegenheid van de 25e 
verjaardag van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk.
Hij zei daarbij onder meer dat “de doodstraf een 
onmenselijke maatregel is die, ongeacht hoe deze 
wordt uitgevoerd, de menselijke waardigheid 
schendt”. Hij noemde de doodstraf strijdig met het 
evangelie.

Oude formulering
Begin augustus dit jaar werd de herziene tekst 
officieel bekendgemaakt door kardinaal Luis 
Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer. Die was in mei al door paus Franciscus 
goedgekeurd.

De oude tekst luidde: 
“Onder voorwaarde dat de identiteit en 
de verantwoordelijkheid van de schuldige 
met absolute zekerheid vaststaan, sluit de 
overgeleverde leer van de Kerk niet uit dat men 
zijn toevlucht neemt tot de doodstraf, wanneer 
dit de enig mogelijke manier is om mensenlevens 
effectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te 
verdedigen.

Wanneer echter onbloedige middelen volstaan 
om de veiligheid van personen tegen de aanvaller 
te verdedigen en te beschermen, moeten de 
gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat 
deze beter aangepast zijn aan de concrete 
voorwaarden van het algemeen welzijn en ook 
meer in overeenstemming zijn met de waardigheid 
van de menselijke persoon.

Vanwege de mogelijkheden die de staat 
tegenwoordig ter beschikking staan om misdaden 
effectief te beteugelen door degene die een 
misdaad begaat onschadelijk te maken, zonder hem 
definitief de mogelijkheid te ontnemen zijn leven te 
beteren, komen gevallen waarin het noodzakelijk 
is de schuldige te executeren 'maar zelden' voor of 
bestaan ze 'zelfs praktisch niet meer'.”

Bron: KN

Paus verklaart doodstraf ontoelaatbaar Heiligheid is niet voor 
watjes

Iedereen is geroepen om te streven naar heiligheid, 
maar het is niet voor watjes. Dat zei paus 
Franciscus dinsdag tegen meer dan 600.000 jonge 
misdienaars die naar Rome waren gekomen voor 
hun vijfjaarlijkse bedevaart.

 “Het is waar, het is niet makkelijk, maar onthoud, 
en ik herhaal het, de weg naar heiligheid is niet 
voor de luien”, aldus de paus. Hij herinnerde zijn 
gehoor eraan de werken van barmhartigheid 
te leren kennen. “Daarvoor hoef je niet naar de 
universiteit. Die kan iedereen leren.”

Jezus leren kennen
Tijdens een vraag en antwoordsessie spoorde de 
paus de misdienaars aan Jezus meer en meer te 
leren kennen en liefhebben door hem te ontmoeten 
in gebed, in de Mis, door Bijbellezing en in de 
armen.
“Zelfs nu, als jonge mensen, kunnen jullie apostelen 
zijn, en heel goed in staat anderen tot Jezus te 
trekken. Dat gebeurt als jullie vol enthousiasme 
zijn voor Hem, als jullie Hem hebben ontmoet, als 
je Hem persoonlijk hebt leren kennen en weet dat 
je door Hem een overwinnaar bent.

Getuigen
Ook riep paus Franciscus hen op vriendschap te 
sluiten zonder er iets voor terug te verlangen en 
zo een straal van Jezus’ licht te zijn. Iedereen heeft 
vrienden nodig die een goed voorbeeld geven en 
die geven zonder er iets voor terug te verwachten. 
“Er zijn niet veel woorden nodig. Belangrijker zijn 
jullie daden, jullie nabijheid, jullie verlangen te 
dienen, kijkend naar het Allerheiligst Sacrament. 
Op die manier zullen jullie ook anderen helpen te 
zien hoe mooi de gemeenschap van gelovigen is 
omdat de Heer in hun midden is.”

Meer dan 60.000 deelnemers
Aan de 12e internationale pelgrimage van 
misdienaars en acolythen, jongens en meisjes 
tussen de 12 en 23 jaar, namen meer dan 60.000 
jongeren deel uit 19 landen. Tachtig procent was 
afkomstig uit Duitsland.

Wereld veranderen
De paus ging uitgebreid in op wat heiligheid 
betekent. Heilig worden kost inspanning, maar de 
manier om het te doen noemde hij eenvoudig: door 
God en de naaste lief te hebben.
“We hoeven onszelf alleen maar af te vragen wat 
ik vandaag kan doen om mijn naaste te helpen. Het 
maakt niet uit of het een vriend of een vreemde 
is, een landgenoot of een vreemdeling. Geloof 
mij. Door dat te doen kunnen jullie echte heiligen 
worden, mannen en vrouwen die de wereld 
veranderen door de liefde van Christus te leven.” 

Bron KN/CNA

Meer dan 50.000 jongeren namen de voorbije 
dagen in het Bosnische bedevaartsoord Medjugorje 
deel aan Mladifest, een bijeenkomst van gelovige 
jongeren uit de hele wereld. De bijeenkomst van 
30 juli tot 6 augustus werd in 2000 voor het eerst 
gehouden en vindt jaarlijks plaats. Zij eindigde op 
6 augustus om 5 uur met een eucharistie aan de 
Kruisberg. De jongeren waren afkomstig uit 72 
landen. Zij werden vergezeld door meer dan 500 
priesters.
De Poolse aartsbisschop Henryk Hoser, de 
pauselijke gezant met een bijzondere opdracht 
voor de parochie van het bedevaartsoord van 
Medjugorje, was prominent aanwezig. Hij ging 
woensdag, bij de start van het jongerenfeest, met 
de pauselijke nuntius in Bosnië en Herzegovina, 
aartsbisschop Luigi Pezzuto, voor tijdens de 
openingsviering.
Ondertussen blijft de discussie over de 
authenticiteit aanhouden. De plaatselijke bisschop, 
mgr. Ratko Perić van Mostar-Duvno, herhaalde 

onlangs nogmaals dat hij geen geloof hecht aan 
de authenticiteit van de Mariaverschijningen. Een 
onderzoekscommissie van het Vaticaan onder 
leiding van kardinaal Camillo Ruini zou gewonnen 
zijn voor de erkenning van het bovennatuurlijke 
karakter van de eerste zeven vermeende 
Mariaverschijningen in Medjugorje (Bosnië en 
Herzegovina). Maar zij betwijfelt de echtheid van 

de overige 47.000 verschijningen in dit kleine dorp 
in Bosnië. Paus Franciscus benadert de kwestie 
pragmatisch. Hij heeft vooral oog voor de spirituele 
en pastorale vruchten van het bedevaartsoord, 
ongeacht het feit of de verschijningen al of niet 
authentiek zijn. Met de aanstelling van Hoser 
wil hij ook zorgen voor kerkelijk toezicht op de 
activiteiten in het bedevaartsoord.  

Bron: Mladifest.com/www.kro.nl/Katholiek
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Paus vraagt gebed voor Indonesië
Vaticaan maakt 
vuist tegen de 
mensenhandel

Vaticaan hoopt dat wereldwijde samenwerking de 
kwaal van de mensenhandel kan stoppen.

Het nieuwe Dicasterie voor Integrale 
Menselijke Ontwikkeling lanceerde gisteren, 
op de internationale dag van de Verenigde 
Naties tegen de mensenhandel, de campagne 
#EndHumanTrafficking. Wij rekenen op de kracht 
van de nieuwe sociale media om deze campagne 
tot een succes te doen uitgroeien. 
Het initiatief werd gelijktijdig op Twitter, Facebook 
en Instagram bekendgemaakt.

Het dicasterie benadrukt dat de mensenhandel 
een echte industrie is geworden, met een jaarlijkse 
omzet van 150 miljard dollar. Deze campagne 
wil de aandacht vestigen op dit verwaarloosd 
probleem. Bewustmaking moet bij ons thuis 
beginnen.

Bron: Vaticannews.va

wereldkerk
Paus Franciscus naar 
VN-top over migratie?

Volgens het Amerikaanse weekblad Crux is de 
kans bijzonder groot dat paus Franciscus eind dit 
jaar naar Marokko reist. In december 2018 heeft 
er een VN-bijeenkomst met staatshoofden uit de 
hele wereld plaats over een reguliere en humane 
migratie.
Gehoopt wordt dat de paus, als hoofd van meer dan 
een miljard katholieken wereldwijd, met zijn komst 
meer gewicht kan geven aan deze bijeenkomst 
en het akkoord dat daar wordt afgesloten. De 
administratie van de Amerikaanse president 
Trump maakte eerder al duidelijk dat zij zich niet 
door het akkoord gebonden weet.
De VN-bijeenkomst wil een standaardmodel 
('best practice') vastleggen dat nationale staten 
verondersteld worden om na te leven bij de 
uitvoering van hun migratiebeleid. Paus Franciscus 
werd al in het voorjaar door de Marokkaanse 
koning Mohammed VI uitgenodigd. Waarnemers 
namen die uitnodiging toen niet zo ernstig. Maar 
nu ook de VN-secretaris de paus wil uitnodigen 
wordt ernstig rekening gehouden met een bezoek 
van paus Franciscus, die al bij de start van zijn 
pontificaat met zijn bezoek aan Lampedusa heeft 
duidelijk gemaakt dat de zorg voor vluchtelingen 
een kernpunt is van zijn beleid.

Bron: Crux

Ondanks grote terreinverliezen in Syrië en 
eerder in grote delen van Irak is de islamitische 
terreurorganisatie IS opnieuw actief in Oost-Irak. 
Net nu de eerder door haar verdreven christenen 
er terugkeren.
Met het oog op de toename van ontvoeringen en 
moorden door met IS gelieerde militanten heeft 
de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Timotheus 
Mousa al-Shamani alarm geslagen.

VN-vredesmacht
Via de internationale katholieke hulporganisatie 
Kerk in Nood (ACN) heeft hij het Westen 
opgeroepen een internationale vredesmacht op 
de Vlakte van Ninivé te legeren. Hij zegt te vrezen 
voor het lot van de christenen die langzaam 
terugkeren nadat ze er eerder door IS waren 
verdreven. De aartsbisschop wil garanties voor 
hun vrijheid en veiligheid.

Oplevend geweld
IS, of Daesh in het Arabisch, werd in november 
vorig jaar na bijna drie jaar bezetting uit de Vlakte 
van Ninivé verdreven. Sinds de verkiezingen in mei 
is er een sterke toename van het aantal aanvallen 
die het werk zouden zijn van Daesh. Het gaat vooral 
om de provincies Kirkuk, Diyala en Salahuddin.
Alleen al in juni vonden er minstens 83 incidenten 
plaats, de meeste op de snelweg tussen Kirkuk en 
Bagdad. Bij een van die voorvallen werden drie 
sji’itische mannen ontvoerd, vermoord en met 
explosieven omhangen.

IS hergroepeert
De sterke toename van het aantal incidenten doet 
vrezen dat Daesh opnieuw in Irak probeert vaste 
voet aan de grond te krijgen. Op verschillende 
plaatsen waar IS-militanten in het nauw zijn 
gedreven kregen zij een vrije aftocht. Verschillende 
media meldden dat hun strijdmacht zich 
ongemoeid richting Irak zou begeven om zich te 
hergroeperen.

Amerikaanse steun?
In de Vlakte van Ninivé is zo’n 35% van de door IS 
verwoeste huizen van christenen hersteld. Meer 
dan veertig procent van de verdreven christenen 
zijn er teruggekeerd. 
Zij zijn daarbij afhankelijk van buitenlandse 
hulporganisaties omdat de Irakese overheid zegt 
geen geld te hebben. Volgens aartsbisschop al-
Shamani is er van de beloofde Amerikaanse steun 
nog niets gebleken. “Wij horen veel toespraken van 
president Trump. Maar we willen daden zien.”
Zo zouden de VS de Irakese politici tot daden 
kunnen aansporen. “Al onze politici volgen 
Amerika.”

Niet overleefd
Aartsbisschop Bashar Warda van Erbil is 
optimistischer over de Amerikaanse beloften. Ook 
hij heeft nog geen dollar gezien, maar hij zegt er 
zeker van te zijn dat de VS hun beloften nakomen.
Waar de internationale gemeenschap tekort schiet 
benadrukte al-Shamani “dat,wij, christenen, hier 
zonder de hulp van organisaties als Kerk in Nood 
niet zouden hebben kunnen overleven”. 

Bron: KN/ACN

Christenen Irak vrezen nieuwe aanval IS

Paus Franciscus heeft in een rouwtelegram, zijn 
medeleven uitgesproken met de slachtoffers van 
de aardbeving in Indonesië op 5 augustus j.l.  Bij 
de aardbeving stortte in het dorp Lading-Lading in 
het noorden van Lombok een moskee in en vielen 
er meer dan 140 doden.

In zijn telegram spreekt de paus bij dit tragische 
verlies van mensenlevens en de grote materiële 
schade zijn gebed uit voor de doden en gewonden 
en hun rouwende familieleden. Tegelijk spreekt hij 
de hulpverleners en verzorgers moed in.
De nationale en Aziatische sectie van Caritas 
International, die al langer met de plaatselijke 
overheid nauw samenwerken, maakten al meteen 
na de ramp een bedrag van 50.000 euro vrij 

en gingen meteen met de hulpverlening van 
start. De Duitse Caritasreferent voor Azië, Julia 
Gietmann, zegt dat het van essentieel belang is 
om de hulpbehoevenden en noodlijdenden snel en 
effectief te helpen. Vooral de stad Mataram werd 
volgens onze informatie zwaar getroffen. Wij 
proberen vooral medische hulp, voedsel en tijdelijk 
onderdak te verstrekken.

Bron: VIS/Caritas/Kathpress.at

GEBED 

God,  leer mij hoe ik me 
moet voorbereiden  op onverwachte 

gebeurtenissen  die mijn leven verstoren 
en overhoop gooien.  Help mij herinneren, 
Heer,  dat U de leiding hebt.  Verander het 

onverwachte 
daarom in een speciale zegen. 

Amen.
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zo 12 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering en maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Pater Jan is afwezig van 12 augustus t/m eind september 
2018. Wij wensen hem een goede reis en fijne vakantie toe. 
• 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

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

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 11 19.00u: Woco
zo 12 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

zo 12 08.00u: Eucharistieviering ptr Kross
 18.30u: Rozenkransgebed 
 19.00u: Eucharistieviering ptr Kross
wo 15  Geen viering ivm Maria Tenhemelopneming 
in de St. Rosakerk
za 18 10.00u: Eucharistieviering Huize Ashiana
zo 19 08.00u: Eucharistieviering ptr Kross
 18.30u: Rozenkransgebed  
 19.00u: Eucharistieviering ptr Kross
• 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 12 08.00u: Eucharistieviering
 10.00u: Doopdienst
ma 13 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 16 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
vr 17 18.00u: Huwelijksinzegening Tholel John en Harper 
Mariska
za 18 18.00u: Jeugd songfestival

za 11 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 12 10.00u: Hoogmis 
vr 17 17.00u: Huwelijksinzegening Jurven Simons/
Zephelen Sowidjojo
za 18 11.00u: Sacrament van de Biecht
 17.00u: Huwelijksinzegening Ricky Benschop/Rafaella 
Elias
 19.00u: Eucharistieviering
zo 19 10.00u: Hoogmis
vr 24 17.00u: Huwelijksinzegening Glenn Sumter/Chantal 
Alberga
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 11 17.30u: H. Mis
za 18 17.30u: H. Mis
Marialof is met vakantie tot 03 oktober a.s.

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 
ma 13 18.00u: H. Mis
wo 15 18.00u: Geen dienst
vr 17 18.00u: H. Mis 
za 18 18.00u: H. Mis Vooravond 20e zondag door het jaar- 
zo 19 08.00u: H. Mis 20e zondag door het jaar 
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.
• Op woensdag 15 augustus is het feest van Maria 
Tenhemelopneming en zal dit jaar wederom gevierd 
worden met een Mariaprocessie, vanuit de Sint-
Bonifaciuskerk naar de Sint-Rosakerk. Aanvang om 17.30 
in Sint-Bonifaciuskerk met het rozenkransgebed. U bent 
allen van harte uitgenodigd. We hebben op die dag geen 
middagdienst in de Driekoningenkerk. 
• Van 6 tot 9 september a.s. is er een festival voor jongeren 
van 14 tot 25 jaar in Asewa Otono. Aanmelding kan nog 
gebeuren bij de parochie. Vriendelijk verzoek om de 
jongeren tot deelname te stimuleren.
• 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.
• Zijn op zondag 5 augustus gedoopt: Jaybriëlle, Alexander, 
Phylan, Aemon, Verinio, Cherienia, Jahfayro, Zaïn. 
Onze gelukwensen aan dopelingen, ouders, peetjes en 
familieleden!

zo 12 08.00u: WoCo. Dienst 19e zondag door het jaar met 
kindernevendienst
zo 19 08.00u: WoCo. Dienst 20e zondag door het jaar

zo 12 10.00u: H. Mis 19e zondag door het jaar met 
kindernevendienst
zo 19 10.00u: WoCo. Dienst 20e zondag door het jaar

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

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

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  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
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zo 12 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco

zo 12 08.30u: Woco vooraf rozenkransgebed

zo 12 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

za 11 19.00u: Woco
zo 12 Family Day te Rambutan Place.
di 14 18.30u: Gebedsdienst
do 16 18.30u: Woorddienst
zo 19 08.00u: Eucharistieviering

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

zo 12 09.00u: H. Mis
di 14 19.00u: Rozenkransgebed
wo 15 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 11 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis
zo 12 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: Woco 19e zondag door het jaar B
ma 13 19.00u: H. Mis
di 14 06.30u: H. Mis (pastorie)
 16.00u: Seniorensoos
wo 15 19.00u: H. Mis. Hoogfeest Maria tenhemelopneming
do 16 06.30u: H. Mis (pastorie)
 18.30u: Gebedsgroep
vr 17 07.00u: H. Mis
 16.00u: Gebedsgroep Hazard

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 van de maand: Eucharistieviering om 
18.00u.

za 11 19.00u: Eucharistie viering
Mededeling
Inschrijving voor kinderkoor kan op woensdag en na de 
eucharistievieringen alsook formulieren voor inschrijvingen 
voor doop, EHC en H. Vormsel 

za 11 18.00u: Heilig Vormsel
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

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. 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

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

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

Chinese overheid sloopt katholieke kerk

In de Chinese provincie Jinan hebben 
overheidsbeambten een katholieke kerk gesloopt. 
Het is de laatste in een serie verwoestingen van 
kerken.

De sloop vond plaats op 17 juli. Tientallen agenten 
en ambtenaren gingen de kerk van Liangwang 
binnen. De drie vrouwen die er als suppoost 
waren, werden de kerk uitgezet en gefouilleerd. 
Hun mobiele telefoons werden volgens 
AsiaNewskapotgeslagen.
Later die dag kwamen er nog eens dertig mannen. 
Ze sloopten het gebouw met bulldozers. Daarbij 
gingen ook het altaar en de inrichting van de kerk 
verloren. Lokale katholieken en andere christenen 
kwamen op 23 juli bijeen bij de verwoeste kerk om 
te bidden en te protesteren tegen wat er gebeurd 
was.

Stadsvernieuwingsplannen
Naar verluidt heeft de sloop te maken met 
een lokaal plan om huizen en een treinstation 
te bouwen. Er werd onderhandeld over 
verplaatsing van de kerk, maar daarover was 
nog geen overeenstemming bereikt. Ook werd de 
geloofsgemeenschap niet vooraf ingelicht over 
de sloop. Er zou haar een vergoeding voor de 
verwoesting van de kerk beloofd zijn, maar een 
formeel aanbod is nog niet gedaan.
Volgens lokale berichten staat ook een andere kerk 
in de regio op de nominatie om in het kader van 
stadsvernieuwingsplannen gesloopt te worden.

Kruisweg verwoest
In juni liet de overheid kruiswegstaties in de 
provincie Henan verwoesten. Die waren onderdeel 
van een bedevaartsplaats waar jaarlijks duizenden 

Chinese katholieken komen bidden.
Eerder dit jaar voerde de overheid al een campagne 
tegen kerkgebouwen. Daarbij werden vele kerken 
verwoest terwijl van andere de kruisen werden 
weggehaald.
De verwoestingen volgen op nieuw overheidsbeleid 
dat op 1 februari van kracht werd. Onder de 
nieuwe regels is kerkelijk jeugd- en jongerenwerk 
praktisch verboden. Kerken zijn verplicht borden 
te plaatsen die duidelijk maken dat minderjarigen 
er niet binnen mogen komen.

Strijdpunt: benoeming bisschoppen
In maart werd nog een bisschop tijdelijk vastgezet. 
Mgr. Vincent Guo Xijin maakt deel uit van de 
Romegetrouwe ondergrondse Kerk. Hij had 
geweigerd de Chrismamis te vieren met een 
bisschop die de steun van de overheid heeft, maar 
zonder toestemming van Rome is gewijd.
Beijing probeert al decennia met door de overheid 
erkende organisaties greep te krijgen op religieuze 
groepen, waaronder de katholieke Kerk. Onder 

Archiefbeeld uit 2013 van een pelgrimage 
in het Chinese Baoji. 

de huidige partijleider Xi Jinpin kiest het land een 
harde lijn in wat de ‘sinificatie’ van de Kerk wordt 
genoemd.

Groot strijdpunt in de verhouding tussen China 
en de Heilige Stoel is daarbij al decennia de 
vraag wie er bisschoppen mag benoemen. Het 
Vaticaan behoudt zich dat recht voor, maar China 
beschouwt dat als inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden.

Bron: KN/Asianews
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