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In harmonie met het Amazoneregenwoud
Door Melvin Mackintosh
Viering Dag der Inheemsen
Op initiatief van een werkgroep, met volle
ondersteuning van de Vereniging van Inheemse
Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en bisdom
Paramaribo, is op dinsdag 7 augustus jl. een
plechtige woord- en gebedsdienst in de kathedrale
basiliek gehouden. Dit ter gelegenheid van
de viering van de Dag der Inheemsen en de
Internationale Dag van Inheemse Volken op 9
augustus. Voor deze bijzondere dienst was de
kathedrale basiliek mooi versierd met inheemse
attributen en kunstwerken. De inheemsen uit stad
en district die naar de dienst waren gekomen,
waren allen feestelijk gekleed in prachtige kleuren.
Met het thema ‘In harmonie met het
Amazoneregenwoud’ werd een vol programma
afgewerkt. Twee jongeren voerden een rollenspel
op waarin de bezorgdheid om het bos tot uiting
kwam. Ook het gedicht van de bekende George
Ajukana had een boodschap voor bescherming
van bos en natuur. De Siritjo Kids voerden een
dans op, de dierendans, waarin vogels samen de
kostgronden ‘bewerken’.
Maar ook in de bemoediging en de voorbeden
was het thema volledig verweven en werd er
gebeden dat God de harten van beleidsmakers en
machthebbers mocht raken om de juiste besluiten
te nemen voor het stoppen van de vernietiging
van het Amazoneregenwoud en het verstandiger
omgaan met de door God gegeven natuurlijke
bronnen.
De werkgroep, bestaande uit harde werkers en
enthousiaste inheemse leden uit de katholieke
geloofsgemeenschap heeft moeite noch tijd
gespaard om een uiting te geven aan de gevoelens
van de inheemse bevolking. In de werkgroep
zaten ongeveer tien personen waarvan MarieJosée Artist, Raymond en Nowilla Tawjoeram,
Astra Wajwakana, Hariette Vreedzaam en Lucius
Romalho er maar een paar zijn die ook meegewerkt
hebben aan de vorige gebedsdienst in 2017.
Tamushi
Mgr. Karel Choennie begon zijn preek met het
verhaal dat de inheemsen zelf verteld hebben over
hoe lijden, ziekte en dood tot stand zijn gekomen.
Er woonden vroeger alleen inheemsen. Ze werden
niet ziek en dronken kasiri zonder dronken te
worden, zei de bisschop. Ze vochten niet en gingen
niet dood. Toen de inheemsen Tamushi vroegen
om naar de Aarde te komen, stelde Tamushi een
voorwaarde. Hij zou afdalen op een gouden trap.
Tamushi waarschuwde dat niemand de trap zou
aanraken. Helaas was er een persoon die zich niet
kon inhouden, zei Mgr. Karel Choennie, en die
krabte met zijn nagel de trap om er zeker van te
zijn dat het schitterend goud was. Toen Tamushi
dat ontdekte, oordeelde hij dat de inheemsen leed
zouden voelen, ziekte en geweld en om hem te zien
zou men moeten sterven, omdat iemand zich niet

De bisschop zei dat 80% van alle inheemsen in
grote steden wonen en een armoedig bestaan
leiden. ‘Ze kunnen niet dansen zoals ze gewend
zijn, ze kunnen niet zwemmen in de rivieren zoals
ze dat gewend zijn. Elke dag moeten ze vechten
om te overleven.’ Mgr. Choennie zei dat de paus
gevraagd heeft dat wij gaan zitten en luisteren en
manieren vinden om verantwoordelijk om te gaan
met het Amazoneregenwoud dat door God aan ons
gegeven is.
‘De paus vraagt ons ook om de cultuur en taal van
de inheemsen te beschermen,’ zei de bisschop.
‘Daarnet bij het intredelied wisten wij allemaal
het Nederlands gedeelte mee te zingen, maar het
inheems gedeelte niet. Als je de taal kwijt bent, ben
je een rijkdom kwijt. Je verliest de kennis van de
ouderen, want die zit in de taal.’
gehouden had aan de afspraak.

Amazoneregenwoud
‘Toen ik dit verhaal hoorde, dat al jaren
doorverteld werd, dacht ik dat het dezelfde zonde
is die in het evangelie wordt genoemd,’ sprak
Mgr. Karel Choennie, ‘hebzucht van de mens.’
De bisschop zei dat wij het Amazoneregenwoud
vernietigen, een woud dat miljoenen jaren geleden,
zoals de deskundigen beweren, is ontstaan.
Volgens de deskundigen zal in 2050 de helft
van dit oerwoud gekapt zijn. Dan is de helft van
dit prachtig en belangrijk Amazoneregenwoud
vernietigd.
De bisschop gaf aan dat het bos 7 ½ miljoen
vierkante kilometers beslaat en uitgestrekt is
over negen landen waaronder Suriname. ‘Het
Amazoneregenwoud zorgt voor het grootste deel
van alle drinkwater in de wereld en van alle wild
op aarde. Het zorgt voor 20% van alle zuurstof,’ zei
Mgr. Choennie.
Hij vertelde hoe paus Franciscus de bisschoppen
van alle negen landen bijeengeroepen heeft en
gezegd dat de kerk in dialoog moet gaan met de
inheemsen. ‘De inheemsen wonen al duizenden
jaren in harmonie met het regenwoud. Zij kunnen
ons het beste zeggen hoe we voort kunnen leven
zonder verdere vernietiging van het regenwoud,’
zei de bisschop.
Beschermen van cultuur en taal
Mgr. Choennie: ‘De volken hier kun je volken van
het water noemen. De Amazonerivier, net als de
andere rivieren, zorgen voor het leven. Soms is
er een overstroming, wordt de grond nat en weer
droog, dan is de grond vruchtbaarder geworden.
Daarom zeggen de inheemsen: A liba e pari a
libi, a libi e pari a liba. De rivier stuurt het leven.
Wanneer je zorgt voor de rivier, zal de rivier voor
je zorgen. En je water geven om te drinken en vis
om te eten. Wanneer je zorgt voor het bos, zal het
bos je voedsel geven om te leven.’

Gemarginaliseerd en gediscrimineerd
In zijn dankwoord sprak Theo Jubitana,
voorzitter van de VIDS, over gemengde gevoelens
bij de viering van Dag der Inheemsen en de
Internationale Dag voor inheemse volken. ‘De
staat Suriname heeft de collectieve rechten van
inheemse volken nog steeds niet erkend. Tot op
de dag van vandaag zijn onze grondenrechten niet
wettelijk vastgelegd.
Anno 2018 worden wij inheemsen nog steeds
gemarginaliseerd en gediscrimineerd. Onze
gronden en hulpbronnen waar we rechtstreeks van
afhankelijk zijn, worden ook nu nog, vaak zonder
dat we het zelfs weten, letterlijk onder onze voeten,
verkocht, verpacht, overgedragen, verkaveld,
in concessie gegeven, vervuild, kaalgekapt en
leeggeroofd.’
De voorzitter van de VIDS sprak ook over gebrek
aan eenheid en saamhorigheid in de inheemse
samenleving. ‘Er wordt ook van buitenaf getracht
verdeeldheid te zaaien onder onze inheemse
broeders en zusters, en soms wordt zelfs openlijk
opgeroepen om VIDS niet te accepteren als het
overkoepelend orgaan van het traditioneel gezag
van de inheemsen in Suriname.’
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Het Bejaardentehuis Fatima Oord heeft als taak de zorg voor seniore burgers, die na een
welbesteed leven op een gepaste wijze van hun oude dag willen genieten.
Het tehuis telt ruim 45 medewerkers en biedt zelfstandige woongelegenheid voor 65 seniore
burgers.
Wij zoeken voltijdse medewerkers :

(A) ZorgCoördinator

Doel van de functie :
In teamverband leiding geven en coachen van zorgmedewerkers, coordineren en verder
verbeteren van de zorgverlening
Plaats in de organisatie
• U functioneert actief en in goed overleg met de ZorgManager, alle medewerkers en het
Stichtingsbestuur
• Ugeeft leiding aan de zorgmedewerkers en indien nodig aan andere medewerkers
• U vervangt de ZorgManager bij afwezigheid
Functievereisten o.a:
• U bezit het diploma ziekenverpleging A en heeft een ruime aantoonbare werkervaring als
leidingevende bij voorkeur in relatie met seniore burgers
• U heeft leidiggevende capaciteiten en werkt in teamverband
• U heeft kennis van sociale en lichamelijke en geestelijke ouderdomsverschijnselen en de
daaraan verbonden zorgbehoeften

(B) Verpleegkundigen en Ziekenverzorgenden
(C) Bejaardenverzorgsters en Verpleegassistenten

• U bezit het diploma Ziekenverpleging A/ Ziekenverzorging / Bejaardenverzorging /
Verpleegassistent en bent bereid in – 24 uurs- shift verband te functioneren.

(D) Keukenmedewerker

• U bezit het diploma/getuigschrift van een erkend instituut voor het bereiden van smaakvolle
en gezonde voeding
• U heeft een aantoonbare ervaring in het bereiden van voeding en voor seniore burgers is een
pré
• U bent bereid een presentatie en tasting te verzorgen
U bent gemotiveerd, enthousiast en bereid uw diensten aan de bejaardenzorg te bieden,
solliciteer dan.
• Sollicitatiebrief, inclusief diploma’s en refetentie’s richten aan:
Het Bestuur van de Stichting Bejaardentehuis Fatima Oord, t.a.v de Voorzitter
Dhr R. Mendonça, adres Henck Arronstraat no 70, Paramaribo.
Op de linkerzijde van de enveloppe de vacature vermelden.
Sollicitatie wordt verwacht, niet later dan 22 augustus 2018
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geloof & leven
Kinder Vakantie Pretweek van de St. Alfonsus
Door Angela Gorré

beseffen dat zij het licht van de wereld zijn en het
zout der aarde.

Zout der aarde, licht van de wereld
Het is vakantie! Voor kinderen is dit een periode
om lekker van hun vrije tijd te kunnen genieten.
Nu het schooljaar achter de rug is, is het tijd voor
ontspanning en gezelligheid met nog steeds een
tintje educatie. Ook dit jaar organiseert de St.
Alfonsusparochie de “Kinder Vakantie Pretweek”
van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus
2018. Deze activiteit is bestemd voor kinderen van
6 tot en met 12 jaar.
Ons thema voor dit jaar is gehaald uit Matt.5,13-14:
“Jezus zegt: ‘Jullie zijn het licht in de wereld en het
zout van de aarde’”. Middels deze pretweek willen
wij onze kinderen aan de hand van ons thema op
een creatieve en leerrijke manier bijbrengen dat zij
het licht dat zij van God ontvangen naar iedereen

Círio de Nazaré 2018
al in voorbereiding

Door Charles Chang
Religieus karakter
Na Festa Junina bereidt de Braziliaanse
geloofsgemeenschap zich nu voor op het grote
feest van Círio de Nossa Senhora de Nazaré,
afgekort Círio de Nazaré. In vergelijking met het
eerste feest, dat overal in Brazilië wordt gehouden,
heeft deze een meer religieus karakter. Círio de
Nazaré is inherent aan Belém en wordt ook alleen
in deze stad gevierd. De grote dag valt jaarlijks op
de tweede zondag van oktober, maar weken van
tevoren worden al activiteiten gehouden om Maria
te vereren. In een ander editie meer hierover.
Meerdaags feest
De naam van de Braziliaanse geloofsgemeenschap
in Suriname is hiervan afgeleid. Deze wil van de
2018 editie ook een meerdaags evenement maken.
Vanaf 11 oktober is er iedere avond om half acht

moeten laten doorschijnen. Zout heeft smaak en
geeft smaak. En deze smaak verliest het nooit. Zo
zijn ook wij, als volgelingen van Jezus Christus,
gemaakt om kwaliteit en ‘smaak’ te brengen in
onze omgeving. Hierdoor zijn wij in staat om
anderen te kunnen helpen.
De zoon van God wordt het licht van de wereld
genoemd (Joh.8,12). De Zoon noemt Zijn
volgelingen ook het licht van de wereld. Licht is net
zo onmisbaar als zout. Wanneer wij Jezus Christus
volgen, zijn wij in deze wereld het licht. Hij wijst
ons de weg. Wij zijn licht omdat wij Hem volgen.
Dat licht mag schijnen voor iedereen om ons
heen. Onze kinderen zullen na de pretweek zeker

Vol programma; donaties welkom
Wij zullen iedere ochtend beginnen met
gebed, zang en een verhaal uit de Bijbel, welke
betrekking heeft op ons thema. De activiteiten
waar de kinderen aan zullen meedoen zijn o.a.
handenarbeid, zang, dans en sport. Ze kunnen
zwemmen en meedoen aan een speurtocht en
bijbelquiz.
De laatste dag zullen wij gezellig afsluiten te
Zanderij 1. De bijdrage per kind is SRD 50.
Sponsoring en donaties zijn welkom. Indien u een
kind wenst te ‘adopteren’ voor deze activiteit of u
wilt doneren, dan kunt u gerust contact opnemen
met het secretariaat van de Alfonsuskerk.
Het vorig jaar deden 111 kinderen mee aan de
pretweek en ons thema was toen: “Zorg voor ons
gemeenschappelijk huis”. Het was een geslaagde
week. De registratie voor dit jaar is reeds in volle
gang en duurt tot en met 23 augustus 2018. Ook
dit jaar is ons streven om ongeveer 100 kinderen
te accommoderen. Weest u er dus snel bij en schrijf
uw kind in om mee te doen aan deze gezellige,
maar bovenal leerrijke activiteit.
Voor meer info kunt u terecht op onze facebook
pagina of u kunt bellen met het secretariaat van de
Alfonsuskerk op het nummer 473379.

een mis. 12 oktober wordt een speciale dag voor
de kinderen, want in Brazilië is dit kinderdag. Op
het terrein van de kerk zullen dan verschillende
kinderspelen worden opgezet.
Deze datum staat ook in het teken van Nossa
Senhora de Conceição de Aparecida, de
patroonheilige van Brazilië. Vrij vertaald betekent
de naam ‘Verschijning van de Onbevlekte Maagd
Maria Onze Lieve Vrouw.’ Op zondag 14 oktober
volgen de twee processies die worden afgesloten
met een grote mis in de Braziliaanse kerk aan de
Jozef Israelstraat.

Noveen
Pater Cassio, parochiepriester van de Braziliaanse
geloofsgemeenschap, geeft verder mee dat er vier
groepen zijn gevormd. Dezen zullen van 3 tot en
met 10 oktober huisbezoekjes afleggen voor een
noveen in verband met dit feest. Het gaat in totaal
om zesendertig adressen. De berlinda of kast
waarin het beeld wordt bewaard, staat nu mooi
versierd in de kerk.
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Mgr Th. van Roosmalen en het bijzonder
onderwijs in Suriname
Door E.L.A Wijntuin
In De Ware Tijd van vrijdag 27 juli 2018 stond het
volgende te lezen “Vandaag de dag van 27 juli 1875
geboren Theodorus van Roosmalen Nederlandse
Apostolicus van Suriname. Overleden in 1975.”

Strijd in gelijkstelling
In het kader van dit bericht lijkt het mij gepast
om zijn verdiensten voor Suriname weer
in herinnering te brengen. In het bijzonder
voor zijn strijd voor de gelijkstelling van het
bijzonder en openbaar onderwijs in ons land.
Zoals bekend was in het verleden, bij gelijke
bevoegdheden en een gelijk aantal dienstjaren,
het salaris van leerkrachten bij het bijzonder
onderwijs minder dan dat van hun collega’s bij
het openbaar onderwijs. Mgr. Th. van Roosmalen
vond dit verschil niet terecht en heeft zich sterk
ingespannen om dit verschil in waardering gelijk te
trekken.
Door zijn vasthoudendheid in de strijd voor
gelijkstelling was hij in voortdurende gevecht met
gouverneur Johannes Kielstra (periode 1933 tot
1944). Deze strijd resulteerde in de oprichting
van de Katholieke Onderwijzerskring, nu KOB,
die primair de belangen van de leerkrachten
behartigde. Met als belangrijke voormannen
Herman Nelson Sno, Constan Getrouw, Anton Jong
Baw, en Berhanrd Vishanudat die in het verlengde

In harmonie met het
Amazoneregenwoud

van de strijd van Mgr. Th. van Roosmalen hebben
bijgedragen aan de gelijkstelling binnen het
bijzonder en openbaar onderwijs in Suriname.
Licht voor de kerk
Een andere opvallende bijdrage van Mgr. Th. van
Roosmalen die mij persoonlijk zeer aansprak
was zijn initiatief tot de verlichting van de kerk
in Coronie. Nadat dit initiatief was gerealiseerd
en de aggregaat aanging baadde de kerk en haar
omgeving voor het eerst in een zee van licht. Een
nieuwe dageraad gloorde voor het cocosdistrict
Coronie.

Toen tijdens een vakantie in Nederland de
Tweede Wereldoorlog uitbrak werd Mgr. Th. van
Roosmalen wegens de staat van beleg helaas
verhinderd om terug te keren naar zijn geliefd
Suriname. Hij moest daardoor verplicht enkele
jaren doorbrengen in Nederland. Gelukkig kon Mgr.
Th. van Roosmalen na die periode weer met zijn
parochianen worden verenigd.
Ik gedenk Mgr Th. van Roosmalen als de man die
mij het Heilig Vormsel toediende, een persoon
waar altijd veel vreugde van uitging, maar bovenal
om zijn bijdrage voor het Surinaamse onderwijs.
Helaas is het niet meer te achterhalen waar Mgr.
Th. van Roosmalen is begraven.
Moge zijn ziel in vrede rusten.

Be confident as a Christian
kunnen maken van dit prachtig eiland.

Van 10 – 23 juli 2018 hebben Richardo Smith,
Shone Mendis, Jerry Joseph en Jenella Berrenstein
deelgenomen aan de zesde Youth Assembly van de
Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) met het
thema ‘Youth transforming the Caribbean family’.
Uit alle bisdommen in het Caribisch Gebied kwamen
jongeren bijeen in Fort-de-France, Martinique. De
Surinaamse jongeren stonden onder leiding van
Gerda Misidjang, manager Dienst Geloof, Cultuur en
Communicatie van bisdom Paramaribo.
Hieronder een verslagje van Richardo Smith
Pelgrimstocht met uitdagingen
Ik vind het een eer dat ik mocht deelnemen aan
deze Youth Assembly. Van de 117.000 katholieken
in Suriname was Suriname vertegenwoordigd door
vijf personen en van die vijf was ik er een; dat is
een grote eer. Ik had geen idee wat te verwachten.
Het was een hele leuke, leerrijke en ‘challenging
pilgrim’. Leuk omdat ik een ander deel van de
wereld mocht zien, andere katholieke jongeren van
het Caraibisch gebied kon ontmoeten en ook leuk
omdat ik ondanks de weinige vrije tijd foto's heb

Met liefde
Ik vond het zeer leerijk omdat ik veel kennis
hebben mogen opdoen over het geloof maar
ook op sociaal en cultureel gebied. Er waren
ongeveer 900 jonge participanten, ieder met
zijn eigen karakter, eigen taal of talen, afkomst
en culturele achtergrond. De ‘questions and
answers’, de uitgebreide presentatie van Father
Matthew en de break-out sessions met de
bisschoppen hebben mij wijzer gemaakt. Heel
veel geduld, doorzettingsvermogen, rust, liefde
en uit je comfortzone stappen; dat waren voor mij
‘challenges’ die ik heb ervaren tijdens deze reis.
Het was niet altijd even makkelijk. Het eten was
voor mij de grootste uitdaging; het is een heel
aparte stijl van koken. Een ieder klaagde over het
eten, maar hoe je het draait of keert, dat is hun
eetgewoonte en hun cultuur dus wij moesten ons
ook leren aanpassen want het eten werd met heel
veel liefde voor ons klaargemaakt.

Quotes
Het thema was ‘Youth transforming the Caribbean’
en het begint in ons gezin, onze vriendenkring
en parochie. Dat is een van de opdrachten dat ik
meeneem.
De qoutes die mij het meest aanspraken zijn:
Be confident as a Christian, If you're with your
friends let them know you're a Christian.
Don’t hide your Christianity or hide behind your
Christianity.
I don’t ask persons about their sexuality. Ask
people to come to church.
Ik ben God dankbaar dat ik dit alles heb mogen
ervaren. Ik ben ook dankbaar voor de organisatie
en de ‘hostfamilies’ want zij hebben heel veel werk
verzet voor deze AECYA 2018. Shalom.

Rechtvaardige strijd
Theo Jubitana benadrukte dat de inheemsen
de strijd voor erkenning van grondenrechten
en rechten van inheemse volken in Suriname
niet zullen opgeven. Hij ziet in het verzoek van
paus Franciscus aan de bisschoppen van de
Amazone een bevestiging dat de inheemsen een
rechtvaardige strijd voeren. ‘Maar die strijd
kunnen wij niet verdeeld voeren. Die rechtvaardige
strijd kunnen wij ook niet alleen voeren. Daar
hebben wij elk een van u nodig, en alle organisaties
en instituten van dit land. En hoewel we zeker
strijdbaar zijn, zijn wij inheemsen zijn niet op
zoek naar verdeeldheid, wij zijn niet op zoek
naar tweedracht, niet voor Suriname, maar zeker
niet voor ons. De uitnodiging van de katholieke
kerk om samen op te trekken voor wederzijdse
bescherming, aanvaarden we daarom heel graag.’
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Twintigste zondag door het jaar
Eerste lezing: Uit het boek Spreuken 9, 1-6
De wijsheid heeft zich een huis gebouwd; zeven
zuilen heeft zij zich gehouwen; haar vee heeft ze
geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel gereed
gemaakt. Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit; op de
hoogste punten der stad moeten ze roepen: ‘Wie
onervaren is, kome hierheen, en wie geen inzicht
heeft, laat hem tot bezinning komen. Kom en eet
van mijn brood; drink van de wijn die ik gemengd
heb. Laat uw onnozelheid varen en u zult leven;
bewandel de weg der wijsheid!’.
Antwoordpsalm: Psalm 34, 2-3.10-11, 12-13.1415

Tweede lezing: Efeziërs 5, 15-20
Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe
ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als
dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de
tijden zijn slecht. Daarom, weest verstandig, maar
tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedwelmt u
niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar
laat u bezielen door de Geest. Spreekt elkander toe
in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door
de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Johannes 6, 51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Ik ben het
levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in

eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn
vlees, ten bate van het leven der wereld’. De Joden
geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden:
‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’. Jezus
sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, als gij
het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed
niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want
mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte
drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader
die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo
zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is brood,
dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals
bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin
gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid
leven’.

Gedachten bij de schriftlezingen
Eten en drinken zijn van levensbelang voor de
mens. Mensen kunnen lichamelijk, maar ook
geestelijk ziek worden als er niet genoeg voedsel
en water is. In de bijbel teksten van deze zondag is
er op de een of andere manier sprake van lichaam
en geest.

Door God gered
In Psalm 34 is nog niet zo expliciet sprake van
lichaam en geest, maar indirect toch ook weer wel,
want de psalm kan gezien worden als een bron van
levenservaring, waar de mens uit kan putten als
hij geestelijke honger en dorst heeft. De psalm is
een zogenaamde acrostichon. Dat wil zeggen dat de
verzen beginnen met de opeenvolgende letters van
het Hebreeuwse alfabet. Alleen de waw ontbreekt
en het laatste vers valt buiten het alfabet. Zo
wordt een matrijs gevormd waarin bestaande
uitdrukkingen en bekende formuleringen gegoten
worden. Elk daarvan laat een bepaald symptoom of
een opvallende trek zien. Betekenis kom je op het
spoor door sleutelwoorden te volgen. De stam van
het werkwoord ‘horen’ vormt het grondpatroon
in deze psalm. Daarbinnen krijgt de relatie van
God tot de gelovige gestalte. Daaruit vloeit voort:
‘redding’, ‘bevrijding’ en ‘uittrekken’. De oproep
om God te loven en te roemen (vers 2-4) wordt in
het hoofdgedeelte van de psalm door een verhaal
(vers 5-7.18-20) gemotiveerd en door een wijze les
(vers 9-15) uitgewerkt. Het verhaal getuigt van een
persoonlijke ervaring door God gered te zijn. Het
verwijst ook naar andere reddingsverhalen door
de aanwezige en luisterende God. Die ervaring van
de goede God is tot ‘wijsheid’ verdicht en leidt tot
‘eerbied hebben voor de Heer’ (vers 12). De psalm
verbindt de genres van het individuele danklied en
het wijsheidslied.
Leven gevende spijzen
De tekst uit het Spreukenboek is het vierde
wijsheidsgedicht in de eerste negen hoofdstukken.
De andere drie zijn te vinden in 1,20-33; 3,13-20
en 8,1-36. In alle vier gedichten verheft Wijsheid
haar stem vanaf een plaats waar zij iedereen
kan bereiken. In het derde gedicht maakt zij zich
bekend, stelt zij zich voor en onthult zij haar
herkomst, haar anciënniteit en haar relatie tot God.
Zij richt zich, lijkt het, vooral tot onverstandigen
en dwazen. In het vierde gedicht worden in het
eerste gedeelte (9,1-6) ‘onnozelen’ en ‘wie geen
verstand heeft’ (letterlijk: gemis aan hart) in
haar huis uitgenodigd. Het is een huis met zeven
zuilen. Zeven is het getal van de volkomenheid en

geeft tegelijkertijd aan dat er ruimte is voor veel
gasten. Het is niet waarschijnlijk dat de auteur
een specifiek architectonisch concept voor ogen
heeft gehad. Misschien heeft hij kennis gehad van
de Egyptische kosmologie waar de hemel door
vier zuilen gedragen wordt. Het is een duurzaam
en volmaakt huis dat Wijsheid biedt. Er wordt een
overvloedige maaltijd aangericht, een feestmaal,
want ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd
en ‘haar tafel aangericht’ (9,2). Maar dan wordt
er alleen gesproken van het eten van brood en
het drinken van wijn (9,5). Brood en wijn zijn
levensbehoeften, maar dienen ook als metafoor
voor ‘zich voeden’ in de zin van ‘leren’. In Sirach
15,3 staat: ‘Zij geeft je het brood van het inzicht te
eten en laat je het water van de wijsheid drinken.’
En Jesaja biedt zijn boodschap als wijn, melk
en koren (= brood) aan (55,1-3). Veel geestelijk
voedsel kan aangeduid worden met ‘brood’. Hier
staan brood en wijn samen voor het geestelijk goed
dat alleen de wijsheid kan bieden. Het leren om dat
te verkrijgen wordt geschilderd als een feestelijk
gebeuren dat met zijn allen plaatsvindt en wel met
leven gevende spijzen.
Kiezen voor leven
Leven geven is ook aan de orde in Johannes 6,5158. Voorafgaand hieraan lezen we over de Joden
die begonnen te protesteren (‘morren’), omdat
Jezus zei dat Hij het brood was dat uit de hemel
was neergedaald (6,50). Net als het volk in de
woestijn (het woord ‘morren’ brengt die scène
in herinnering) begrijpen ze niet dat ze het ware
brood uit de hemel nodig hebben, het brood dat
blijft en dat Hij, Jezus, geeft. Bovendien vinden

ze het ook onbegrijpelijk dat Hij kan zeggen dat
Hij uit de hemel is neergedaald. Ze kennen zijn
ouders, gewone stervelingen (zie 6,41-42). Op al
deze verwijten gaat Jezus in, al herhaalt Hij veel
van wat Hij al tegen het volk gezegd heeft. Tegelijk
brengt Hij ook kleine veranderingen aan. Hij legt
nu een grotere nadruk op het eten van het brood
en het leven dat daardoor gegarandeerd wordt,
met de nuancering dat Hij niet alleen het brood
uit de hemel ís, maar het ook geeft (6,51). Dit loopt
parallel met het gesprek met de Samaritaanse
vrouw (zie hoofdstuk 4): Jezus is het water en
Hij geeft het water. Maar hoe kan Hij zijn lichaam
(letterlijk staat er ‘vlees’) te eten geven en zijn
bloed te drinken? Dat is toch onmogelijk? De
Nijmeegse nieuwtestamenticus Sjef van Tilborg
(1939-2003) gaf het volgende antwoord op deze
vraag en ik citeer: ‘Jezus antwoordt met een
noodzakelijkheidsverklaring: als jullie niet eten en
drinken, hebben jullie geen leven in je zelf. Dood en
leven zijn geïnvolveerd, zowel bij de mensenzoon
die als een geslacht offerdier aanwezig is, als bij
de deelnemers aan de maaltijd. Deze keuze voor
of tegen Jezus is een keuze voor of tegen het leven
zelf’.1 Kortom: een keuze om te aanvaarden wat
Hij is en geeft, en daardoor door Hem te leven.
Jezus herinnert aan het manna dat uit de hemel
kwam toen de Israëlieten in de woestijn verbleven.
Zij werden gesterkt door dat brood dat maar een
beperkte tijd voorhanden was. Zijn lichaam echter
is voedsel en drank voor eeuwig.
Toewijding van lichaam en geest
De taal van Paulus in de brief aan Efeze is directer
en begrijpelijker dan die van Johannes. De apostel
geeft duidelijk aan wat de gelovigen moeten doen
en waar ze op moeten letten. Ze moeten ook
proberen te onderkennen wat de Heer wil. Dat dit
laatste vooral een zaak van gemeenschappelijk
inzicht is, blijkt uit de verzen 5,18-20. Er wordt
gewaarschuwd voor overmatig drinken van wijn
in de samenkomst. In de hellenistische wereld
heerste de opvatting dat men door dronkenschap
tot verruiming van de geest en tot vereniging
met de godheid kon komen, bijvoorbeeld in de
cultus van de god Dionysus. De gelovigen echter
moeten door middel van bidden verlangen naar
de vervulling met de heilige Geest. Om uiting te
geven aan wat de Geest vermag, zingen en jubelen
de gelovigen met heel hun hart en danken zij de
Heer. Exclusieve toewijding van lichaam en geest
is geboden als zij de weg van Christus willen
bewandelen.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 20 augustus
Dagtekst
Gal 5,13: U werd geroepen tot vrijheid. Alleen,
misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor
een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde.

Overweging:
Verwissel de vrijheid niet met het individualisme!
Er is geen ware vrijheid zonder de liefde voor de
medemensen. De christenen beleven de vrijheid
als een dienst, in de overtuiging dat hiervan de
ontwikkeling van de ware beschaving in Europa
en de hele wereld afhangt. In de sociale omgeving
mag de vrijheid nie tmet nationalisme verwisseld
worden. De diversiteit van de culturen is een goed
dat met groot wederzijds respect en geengageerde
samenwerking te beheren is. (Johannes Paulus II)
Gebed
Genadige God, U bent nabijgekomen in Jezus, uw
Zoon. Door Hem roept U mij steeds weer op te
getuigen van uw nabijheid. Ik bid U: doe mij uw
roepstem verstaan. Geef dat ik mij bekeer en uw
trouwe getuige ben. Dat vraag ik U in Jezus’ naam,
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.
Dinsdag 21 augustus

Dagtekst
Gal 5, 18: Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.

Overweging: De vinger op Jezus’ hart
Het is belangrijk dat de mens in het diepste van
zichzelf de gelijkenis met zijn Schepper terugvindt.
Hij moet ook de levensader die Christus heeft
gebracht in de kerk vinden door de heilige Geest.
Er bestaan kansspelen waarvan de doos, door
eenvoudig op één bepaald nummer te drukken,
onmiddellijk openspringt en je de hele geldinhoud
laat zien en prijsgeeft. St. Franciscus is een
mens met zo’n inspiratie: hij heeft de vinger op
het hart van Christus geplaatst en alles is voor
hem duidelijk geworden. Deze inspiratie, die
hem de totale Christus leerde kennen, deed hem
tegelijkertijd ook de rest ontdekken: de eenvoud
van het evangelie, de liefde voor de armen, de
passie voor de blijde boodschap, het leven als
broeders – alles. Wat in Franciscus gebeurde is
ook voor de kerk nodig: een beweging van radicale
bekering en een echt nieuwe evangelisering.
Zo’n ervaring zou zich moeten voeden aan een
diepe mysterieuze bron, die we niet zelf kunnen
aanhoren. Zeker, de kleine resultaten zijn er hier
en daar al, maar ik het het gevoel dat men niet
toekomt aan het essentiele en het fundamentele:
de uitzinnige liefde voor Christus, een
onweerstaanbaar verlangen om Christus letterlijk
na te volgen.
Gebed
Getrouwe God, U spreekt tot mij uw gezagvol
Woord en U vraagt mij om ernaar te handelen.
Maak mij, zo bid ik U, hiervoor ontvankelijk en laat
mij iemand zijn die zo leeft en werkt dat ik uw heel
makende kracht zichtbaar maakt, zoals Hij dat ook
gedaan heeft: Jezus Christus, uw Zoon en Heer, die
nu leeft bij U in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Woensdag 22 augustus

Dagtekst
Mt 28, 19: Ga, en maak alle volkeren tot leerling!
Overweging: Christus in jou
Als je echt iemand de boodschap van Jezus wilt

brengen, door een soort van geestelijke geboorte,
kun je dat alleen als je de man of vrouw in kwestie
al in je draagt, in het diepste van je wezen. Om
je voor te bereiden op evangelisatie moet je niet
direct speciale methodes of technieken aanleren,
je moet beginnen met Christus in je binnenste
te dragen, zoals Maria hem heeft gedragen. In
Christus zul je ook hem of haar zien tot wie je je
wilt richten. Hoe kun je Christus in je binnenste
dragen? Hoe kun je hem laten groeien, zodat hij
ook de mens voor je kan omvatten? Christus groeit
in je naarmate je het Woord van God ontvangt, de
Schrift. Als je wilt evangeliseren, moet je veel van
Gods woord houden, je moet je vertrouwd maken
met de bijbel, heel kwetsbaar worden en met een
grote openheid van geest het Woord lezen. Gebruik
gewoon de daglezing die de kerk je geeft – je
zult zien dat het echt een woord van God is voor
jou. Je kunt Christus ook in je laten groeien door
lang naar hem te kijken. Een icoon kan daarbij
helpen. En verder zijn er de sacramenten, zoals de
eucharistie, die doordringen tot in je hart. Door de
sacramenten kun je hem echt dragen.
Gebed
Goede God, in de verrijzenis van uw Zoon, hebt U
mij getoond dat het leven sterker is dan de dood.
Ik dank U daarvoor en bid: laat mij vertrouwen op
wat u zegt, opdat het mij troost en nieuwe kracht
geeft. Help mij overeind als ik dat nodig heb, en
wijs mij de weg die ik moet gaan. Dat vraag ik U
omwille van Jezus Christus, Hij die leeft met U
en de heilige Geest, vandaag en alle dagen, tot in
eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 24 augustus
Dagtekst
1 Joh 4,20: Want als hij zijn broeder, die hij ziet,
niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben, die hij
nooit heeft gezien.

Overweging:
Toen Franciskus een keer uit Siena terugkwam
en onderweg een arme ontmoette, zei hij tot zijn
metgezel: ‘Het enige dat we kunnen doen, is mijn
mantel teruggeven aan die arme. Wij hebben dat
kleed immers te leen gekregen, totdat we iemand
zouden ontmoeten die armer is dan wij.’ Omdat
zijn metgezel zag hoezeer Franciscus de mantel
zelf nodig had, verzette hij er zich hevig tegen.
Hij wilde niet dat de man Gods voor een ander
zou zorgen met verwaarlozing van zichzelf. Maar
Franciscus zei tot hem: ‘Beste jongen, ik wil geen
dief zijn. Als wij die mantel niet geven aan wie
hem meer nodig heeft dan wij, zou men ons dat
als diefstal kunnen aanrekenen.’ Toen gaf zijn
metgezel het op en de heilige schonk zijn mantel
aan de arme.

Gebed
God van vergeving, U hebt mij Jezus, uw Zoon,
doen kennen als een vriend, die het goede voor
mij zoekt. Hij wil mij heel maken door mij te laten
delen in zijn kracht. Geef dat ik zijn stem versta, en
in zijn woord vertrouwen vind. Maak mij toegewijd
aan U, vandaag en al de dagen van mijn leven.
Amen.
Zaterdag 25 augustus

Donderdag 23 augustus

Dagtekst
1 Joh 3,14: Wij zijn overgegaan van de dood naar
het leven; wij weten het, omdat wij onze broeders
liefhebben. De mens zonder liefde is nog in het
gebied van de dood.

Overweging: Kies ervoor
Wanneer ieman tegen mij staat te jammeren hoe
erg alles is, heeft het geen zin om hem positieve
aspecten onder het oog te brengen. Hoe vaak heb
ik zitten piekeren wat ik tegen zo iemand moest
zeggen, op welke dingen ik hem kon wijzen om
hem te laten zien waarvoor hij dankbaar mag
zijn. Maar bij alles wat ik naar voren bracht, had
hij nieuwe tegenwerpingen: bij hem was dat naar
eigen zeggen toch allemaal heel anders. Ik heb het
geleidelijk aan opgegeven om positieve elementen
tegen de klachten in te brengen. Tegenwoordig
vraag ik op een andere manier: ‘Waarom moet
je eigenlijk zo jammeren? Wat levert het je op
wanneer je alles zo negatief ziet? Welke strategie
beoog je door alles negatief te zien?’ Of ik zeg
simpelweg: ‘Jij ziet dat zo. Maar je zou het ook
anders kunnen zien. Waarom denk jij dat nu net
jouw zienswijze klopt? Het is jouw zaak om het
leven zo te zien als je zelf wilt. Ik accepteer dat.
Maar ik voor zou kiezen voor het leven, in plaats
van ertegen.’
(A. Grun)
Gebed
Eeuwige God, steeds weer spreekt U tot mij door
mensen die zich niet laten weerhouden uw Naam
in de wereld te verkondigen. Hoe onvolkomen
hun woorden ook zijn, ze willen getuigen van uw
nabijheid vooral aan wie worden buitengesloten.
Ik bid U: laat uw Woord mij inspireren, zodat ik
niet kan zwijgen, omwille van Jezus Christus,
de verrezen Heer, die met U leeft en regeert in
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Joh 1,36-42: `Rabbi, waar houdt U uw verblijf?'
Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.' Ze
gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En
ze verbleven die dag bij Hem.

Overweging:
Toen broeder Franciscus gevraagd werd, wie voor
het onderhoud van zijn broeders zorg droeg, omdat
hij zonder onderscheid allen opnam, antwoordde
hij: ‘Een zekere koning maakte een vrouw in een
bos zwanger en zij bracht een kind ter wereld.
Nadat zij dit enige tijd gevoed had, ging ze naar
het paleis van de koning, opdat die verder voor het
onderhoud van zijn zoon zou zorgen. Nadat dit aan
de koning was gemeld, antwoordde hij: ‘Aan mijn
hof krijgen zoveel minderwaardigen en nuttelozen
te eten; het is dus billijk dat te midden van hen ook
mijn zoon wordt onderhouden.’
Gebed
God van al wat leeft, voor U zijn alle mensen gelijk
als kinderen van een en dezelfde Vader. Wij allen
zijn U even lief. Leer mij open te staan voor mensen
die anders zijn en doen dan ik. Geef dat ik anderen
van harte gun wat ik zelf verlang: vrede, liefde,
gerechtigheid. Dat vraag ik U in Jezus’ naam. Amen.

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.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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geloofsverdieping
Gods verlossing komt door de deur van onze
zwakheid
Tijdens de algemene audiëntie van 8 augustus sprak paus Franciscus over succes, macht en geld die
je tot een slaaf maken.
anderzijds voor energie en kracht. Het was een kalf

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,=
PAUL EN FRIEDA DEWICKERE-FRANK
De stille tuin

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
We gaan vandaag verder met het bespreken van
de Tien Geboden. We zullen dieper ingaan op het
onderwerp afgoderij, waar we vorige week al over
spraken. En we beginnen met de afgod bij uitstek,
het gouden kalf waarover gesproken wordt in het
boek Exodus (32,1-8). In de woestijn wacht het volk
op Mozes die de berg op is gegaan om instructies
van God te ontvangen.
Doe-het-zelf religie
Wat is de woestijn? Het is een plek waar
onduidelijkheid en onzekerheid heersen. In de
woestijn is er niets, het is een plek zonder water,
zonder voedsel en een schuilplaats. De woestijn
staat symbool voor het menselijk leven, dat
onzeker is en zonder garanties. Deze onzekerheid
doet in de mens primaire angsten ontstaan. Jezus
spreekt daarover in het Evangelie: “Wat zullen wij
eten of wat zullen wij drinken?” (Mt. 6,31). Dat zijn
de primaire angsten; de woestijn roept die angsten
op.
En in die woestijn gebeurt iets dat de afgoderij
doet ontstaan: “Toen Mozes maar wegbleef en
niet naar beneden kwam…” (Ex. 32,1). Hij bleef
daar veertig dagen en de mensen verloren hun
geduld. Ze zeiden tegen Aäron: “Maak een god die
voor ons uit kan gaan, maak een leider.” Om aan
de onzekerheid -die de woestijn is- te ontkomen,
zoekt de menselijke natuur naar een ‘doe-hetzelfreligie’: als God zich niet laat zien, maken wij
een god op maat.
De afgoden “hebben een mond, maar zij kunnen
niet spreken” (Ps. 115,5). Ze zijn een excuus om
jezelf in het centrum van de werkelijkheid te
plaatsen, waarbij het werk van je eigen handen
wordt aanbeden.

De grote afgoden
Aäron gaf toe aan de roep van de mensen en
maakte een gouden kalf. Dit kalf had een dubbele
betekenis in het oude nabije oosten: enerzijds
stond die voor vruchtbaarheid en overvloed,

van goud, dus een symbool van rijkdom, succes,
macht en geld.

Dit zijn de grote afgoden: succes, macht en
geld. Deze zijn al van oudsher de verleidingen!
Het gouden kalf is dus een symbool voor alle
verlangens die je de illusie van vrijheid geven.
Maar ondertussen maken ze je tot slaaf, want een
afgod maakt altijd een slaaf van je. Er is sprake van
fascinatie: als een slang die kijkt naar een vogeltje.
Het vogeltje kan zich niet bewegen en de slang
grijpt hem. Aäron wist zich niet te verzetten tegen
de wil van het volk.
Onvermogen te vertrouwen
Maar alles ontstaat vanuit het onvermogen op God
te vertrouwen. We durven onze onzekerheden niet
aan Hem toe te vertrouwen. We zijn niet in staat
het aan Hem over te laten diepgang te geven aan
de verlangens van ons hart. De diepgang maakt
het mogelijk om te kunnen omgaan met zwakheid,
onzekerheid en onduidelijkheid.
God als onze leidsman te nemen, maakt ons
krachtig in onze zwakheid en onze onzekerheid.
Als je God niet op de eerste plaats zet, verval je
gemakkelijk in afgoderij. En dat is een verleiding
waarover we steeds weer lezen in de Bijbel.

Afgoderij uit je hart snijden
Het heeft God weinig moeite gekost om het volk
te bevrijden uit Egypte. Hij deed dat met tekenen
van kracht, van liefde. Maar het grote werk van
God was dat Hij de afgoderij uit het hart van de
mensen wegsneed. En Hij blijft maar werken aan
het wegsnijden van de afgoderij in onze harten.
Dat is het grote werk van God: het ‘Egypte’ dat wij
in ons zelf dragen, namelijk de fascinatie voor de
afgoderij, wegsnijden.

De God van Jezus Christus was rijk, maar heeft
zich arm gemaakt voor ons (vlg.2Kor8,9). Wanneer
je deze God aanneemt, ontdek je dat het geen
schande is je eigen zwakheid te erkennen. Maar
het is een voorwaarde om je te openen voor

De schrijvers brengen een
getuigenis over ongewenste
kinderloosheid. De hoopvolle
verwachting en diepe
teleurstelling, de onvermijdelijke
medische onderzoeken, de
onzekerheid. En als het verdict
valt begint een lang rouwproces.
Leuven: Davidsfonds, 1994; 140 blz.
Prijs: Srd 15,=

Degene die werkelijk krachtig is. Door de deur
van de zwakheid komt dus de verlossing van God
binnen (vlg. 2Kor. 12,10). In de kracht van zijn
eigen tekortkomingen opent de mens zich voor
het vaderschap van God. De vrijheid van de mens
ontstaat wanneer hij de ware God toestaat om de
enige Heer te zijn. En dat maakt de weg vrij om
onze eigen kwetsbaarheid te aanvaarden en om de
afgoden van ons hart af te wijzen.
Onze zwakheid niet langer een vloek
Wij christenen richten onze blik op de gekruisigde
Christus die zwak is, geminacht wordt en ontdaan
is van al zijn bezittingen. Maar in Hem wordt het
gezicht van de ware God zichtbaar: de glorie van
liefde en niet die van het glinsterende bedrog.
Jesaja zegt: “Dankzij zijn striemen is er voor
ons genezing” (53,5). Wij zijn genezen door de
zwakheid van een man die God was, door zijn
striemen. En via onze zwakheden kunnen we ons
openstellen voor

Gods verlossing.
Onze genezing komt van Degene die zich arm heeft
gemaakt, die mislukking heeft aanvaard, die onze
onzekerheid helemaal op zich heeft genomen om
die te vullen met liefde en kracht. Hij komt om ons
het vaderschap van God te onthullen. In Christus
is onze zwakheid niet langer een vloek, maar een
ontmoetingsplek met de Vader en bron van nieuwe
kracht die van boven komt.
(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag

Wees oneindig dankbaar
Wees vredig en rust in Mijn Liefde. Je hebt deze
woorden meer dan eens gehoord en je vraagt je af
waarom ze herhaald moeten worden. Zij zijn als
water: heel langzaam en stil slijten ze het oude af en
vinden een nieuwe weg. Ze gaan steeds maar door en
langzaam maar zeker zinken ze dieper en dieper in je,
tot je merkt dat ze een deel van je geworden zijn. Het
zijn niet langer alleen maar woorden, maar ze leven en
bewegen en zijn in je en je ziet hoe je ze leeft en hoe je
volkomen vredig in Mijn liefde rust. Heb nooit afkeer
van herhaling, maar wees oneindig dankbaar dat
Mijn liefde zo groot is, dat ik geduldig en volhardend
wil doorgaan en je nooit zal laten vallen. Ik heb Mijn
hand op je geplaatst en ik heb je nodig. Je hebt een
heel speciale plaats in Mijn geweldig allesomvattend
plan en ik wacht tot jij er klaar voor bent om het je te
onthullen.
Uit: Open innerlijke deuren

Een gewillig hart
God is een almachtig God, Hij heeft alles in Zijn
hand. Hij heeft ons al van tevoren uitgekozen om
het evenbeeld van Zijn Zoon te worden. Dat is onze
bestemming. Dat is niet onze verdienste: God kwam
eerst naar ons. Gelukkig helpt God ons om deze
bestemming te bereiken. Hij roept ons en heeft voor
ieder van ons een speciale taak, waar Hij ons voor
toerust. Hij heeft ons vrijgesproken, zodat we deze
roeping kunnen voltooien en we mogen nu al delen in
Zijn luister. Samen met Jezus zijn wij overwinnaars.
Een gewillig hart gaat God niet voorbij. Hij heeft
een taak voor ons, in welk stadium van ons leven we ons ook bevinden. Hij roept ons, omdat Hij een
bestemming voor ons heeft. We hoeven Hem alleen maar de ruimte te geven om ons te leiden.
Uit: Dag in Dag uit

Weest allen Mijn navolgers
Paulus durft het aan om zichzelf tot een voorbeeld te stellen. Dat is heel belangrijk, want zijn prediking
mag op geen enkele wijze krachteloos worden. Wanneer de praktijk van zijn leven niet overeen zou
komen met zijn geloof, zou dat diep treurig zijn. Helaas moet Paulus wel constateren dat er gemeeteleden
zijn bij wie dit het geval is. Op emotionele wijze stelt Paulus, dat zij vijanden van het kruis van Christus
zijn geworden. Hun God is hun buik. Durven wij het aan om deze woorden ter harte te nemen? Spoort
ons leven wel echt met het evangelie? Paulus weende toen hij het leven van de gemeenteleden onder de
loep nam. Het is een ongemakkelijke vraag: kennen wij verdriet, wanneer wij zien hoe velen enkel voor
het eigen genot in plaats van voor God leven?
Uit: Kruimkens van ´S Heeren Tafel

Het woord doet iets met mij
Mijn hart moet open zijn, zodat het Woord mij kan
aanspreken. Niet ik doe iets met het Woord, maar het
Woord doet iets met mij, en wel in de diepste grond van
de ziel. Als het hart met het Woord in overeenstemming
moet zijn, dan kan dat echter ook betekenen, dat ons
leven moet beantwoorden aan ons bidden. Maar dat is
slechts een uiterlijk aspect. Dat wil zeggen, dat er tussen
onze geest en het Woord geen afstand meer is, dat ons
innerlijk helemaal een wordt met het Woord.
Uit: Vergeet het beste niet

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED
Baldakijn
1. Neerhangende of aan de muur bevestigde
stoffen overkapping van een altaar, een beeld
of een zetel, met name een bisschopszetel. 2.
Stoffen overkapping
gebruikt bij de
uitstelling van de
geconsacreerde
hostie of door
draagstokken
opgehouden
overkapping in een
processie.
Zondag
De eerste dag van de week. Ter herinnering aan
de verrijzenis van de Heer op de eerste dag van
de week kwamen de christenen sinds de dagen
van de apostelen op de deze dag samen voor
de viering van de eucharistie. Ook de Heilige
Geest daalde op de eerste dag van de week neer
over de apostelen. Johannes noemt deze dag ‘de
dag des Heren’ (Apk 1:10). De viering op deze
dag is daarna gemeengoed geworden in alle
christengemeenten van de Romeinse wereld.
Later heeft de kerk met steun van de wereldlijke
overheid de zondag als feest- en rustdag
ingesteld.
Rozenhoedje
Een derde deel van de
rozenkrans. Het snoer
telt vijfmaal tien kralen,
die worden afgewisseld
door grotere kralen. De
naam is ontleend aan
het hoedje van rozen
dat als een kroontje
of onder een kroontje
vaak bij Maria en
andere heilige maagden wordt afgebeeld.

Ichtus (Grieks=Vis)
De letters van dit woord vormen de beginletters
van I (esous) Ch(ristos) Th(eou) S(oter) = Jezus
Christus, Zoon van God, Verlosser. Dit woord
of de afbeelding van een vis hebben de eerste
christenen gebruikt als symbool van hun geloof
om Jezus Christus aan te duiden.

Jacobsladder
Een begrip ontleend aan
Gen. 28:12, waarin verhaald
wordt hoe Jacob op zijn
vlucht voor zijn broer Esau
tijdens een droom een ladder
zag die tot de hemel reikte.
Engelen daalden en klommen
langs de ladder.

Zwager of leviraatshuwelijk
Benaming voor de joodse verplichting voor een
ongehuwde broer om de weduwe te huwen van
zijn overleden oudere broer die zonder een zoon
stierf. De eerste zoon die uit dit huwelijk werd
geboren, werd beschouwd als het kind van de
overleden man. Hierdoor ging de naam van de
overledene niet verloren (Dt 25-5-10)
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wereldkerk
Paus: 'Laat niemand je dromen afnemen'
De paus sprak zo'n 60.000 tot 70.000 jonge
deelnemers aan een gebedsmanifestatie in
Rome toe, ter voorbereiding op de komende
jongerensynode. De jongeren verzamelden zich
zaterdag in het Circus Maximus, waar de paus zich
tussen hen mengde en vragen beantwoordde over
de zin van het leven, het maken van keuzes, de
toekomst en de liefde.

kunnen verwezenlijken. Het leven is een wedstrijd
die je kunt winnen als je samen speelt, als je
anderen niet verplettert, als je niemand uitsluit.”

Delen in de Kerk

Stralende sterren

“Dierbare jonge mensen, jullie dragen in jullie hart
de stralende sterren van jullie dromen: die zijn
jullie verantwoordelijkheid en jullie schat. Zorg
ervoor dat die ook jullie toekomst worden! Dat
vraagt moed tegenover verzet en moeilijkheden.
Natuurlijk moeten dromen rijpen en door
beproeving zullen ze worden gezuiverd. Ook
dienen ze te worden gedeeld.”, aldus de paus.

Waar komen dromen vandaan?

“Vragen jullie je wel eens af waar jullie dromen
vandaan komen? Door televisie te kijken? Door
dagdromen? Zijn het kleine of grote dromen?
Dromen van luxe, welzijn of rust?
“De Bijbel zegt ons dat grote dromen de dromen
zijn die vruchtbaar kunnen zijn, die vrede en
broederschap zaaien zoals nu. Deze dromen zijn
groot omdat zij denken in termen van ‘ons’. Het
tegenovergestelde van 'ik' is 'ons'. Echte dromen
zijn dromen over ‘ons’. Grote dromen sluiten onze
broeders en zusters in, betrekken ze erbij, zijn
naar buiten gericht, delen en genereren nieuw
leven. Grote dromen vragen om groot te kunnen
blijven en vereisen een onuitputtelijke bron van
hoop. Grote dromen hebben God nodig om geen
hersenspinsels te worden of verbeelding van
almacht.”

Man en vrouw

“Ieders vrijheid is een groot geschenk en staat
geen halve maatregelen toe”, aldus de paus. “Liefde

komt wanneer zij wil. Liefde is geen beroep: het
is leven. Daarom vraag ik ouders liefde te helpen
rijpen. In het leven komt liefde, echte liefde, altijd
op de eerste plaats. Liefde tolereert geen halve
maatregelen. Zij moet oprecht, open en moedig
zijn. Uiteindelijk zegt de Bijbel dat God de mens
naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen en
hen man en vrouw heeft gemaakt. En wat anders
is de taak van de vrouw om haar man te helpen
groeien als man en dat van de man om zijn vrouw
te helpen groeien als vrouw.”

Leermeesters zoeken

“De dromen van jonge mensen maken volwassenen
een beetje bang. Misschien omdat zij gestopt zijn
met dromen en risico's nemen. Misschien omdat
jullie dromen hun levenskeuzen ondermijnen.
Maar laat niemand jullie dromen stelen. Zoek
goede leermeesters die jullie kunnen helpen ze te
begrijpen en te realiseren, geleidelijk en in vrede.
En jullie, wees zelf goede leermeesters,
leermeesters van hoop en vertrouwen in de nieuwe
generaties die na jullie komen. Geef wat jullie om
niet hebben ontvangen terug, verrijkt met jullie
passie en intellect. Tevreden zijn met gemak is een
val. Jongens en meisjes, neem risico's. Het leven is
geen loterij waarin alleen de boffers hun dromen

“De Kerk”, zo zei de paus, “is niet alleen de paus, de
bisschoppen en de priesters, maar alle gedoopten,
en ieder van jullie wordt gevraagd haar met liefde
te verrijken, meer in staat tot gemeenschap,
minder gehecht aan aardse dingen. Als jullie,
jongeren, niet deelnemen aan het leven van de
Kerk, als jullie de boodschap van het Evangelie niet
aannemen, verarmt de Kerk en verliest zij haar
vitaliteit. De schoonheid en authenticiteit van de
Kerk hangt ook van jullie af.”

Gebed

Volgens paus Franciscus schuilt het geheim
daarvan in gebed. “Het is de dialoog met de Vader
die lucht geeft aan geest en hart. Het is in het gebed
dat jullie vragen en verlangens de juiste woorden
vinden. Dan, zelfs wanneer je geconfronteerd
wordt met kwaad, pijn en dood, zullen jullie in de
Heilige Geest de kracht vinden om het mysterie
van het leven te verwelkomen en de hoop niet te
verliezen.”

Risico's nemen

“Lieve vrienden, jullie zijn op weg gegaan en zijn
naar hier gekomen. Het is mij een vreugde jullie
harten te voelen kloppen met liefde voor Jezus. Ik
ben blij om te zien dat jullie zijn gedreven door je
hartstocht, gevoelig voor de stem van de Geest die
jullie dromen ingeeft. Daarom zeg ik jullie: wees
niet tevreden met de voorzichtige houding van
hen die achteraan gaan staan. Het vergt moed om
een sprong voorwaarts te maken, een stevige en
gewaagde sprong om jullie droom te realiseren en
te werken aan een broederlijker mensheid.”

Bron KN/AN bewerkt lsk

Israël geeft groen licht Vaticaan promoot duurzaam toerisme
voor opgravingen

De Israëlische overheid heeft de verhuizing
goedgekeurd van een gevangenis om de weg vrij
te maken voor archeologische opgravingen in
Megiddo, volgens de Apocalyps de plaats van de
strijd tussen goed en kwaad. Bij de uitbreiding
van de gevangenis werden in 2005 antieke ruïnes
blootgelegd, waaronder een christelijke gebedszaal
en een mozaïek met een verwijzing naar Christus.
In de nabije omgeving werden nog verschillende
andere archeologische vondsten gedaan. Daarop
werden de werken stilgelegd en nu is er na een
lange juridische strijd besloten om de gevangenis
te verhuizen.

Het is de bedoeling dat archeologen dan tegen 2021
volop met opgravingen, waaronder die van een
antieke christelijke kerk, kunnen beginnen.
Archeologen kijken er naar uit om aan de slag
te gaan. Matthes Adams van het Instituut voor
Archeologisch Onderzoek in Jeruzalem benadrukt
het belang van deze locatie voor de vroege
Kerk. Maar archeologen hebben hier ook muren
aangetroffen van 7.000 jaar geleden. Historisch
dankt Megiddo zijn belang aan het feit dat het een
handelsknooppunt was op de weg van Damascus
naar Anatolië.

Kardinaal Peter Turkson, de prefect van het
Dicasterie voor menselijke ontwikkeling, heeft
naar aanleiding van de Werelddag van het
Toerisme gezegd dat het Vaticaan het duurzaam
toerisme wil bevorderen. De Werelddag voor het
Toerisme heeft plaats op 27 september. Met het
thema Toerisme en digitale verandering vraagt het
Vaticaan dit jaar aandacht voor de impact van de
digitalisering op de toeristische sector.
“Ik hoop dat het toerisme ook eer kan brengen
aan God, de menselijke waardigheid, wederzijdse
kennis en broederschap kan bevorderen en adem
kan geven aan ons lichaam en onze ziel”, aldus
kardinaal Peter Turkson.
Turkson schrijft in de boodschap dat de
digitalisering niet enkel moet bijdragen tot de
verbetering van de kwaliteit van de toeristische

Ook de toeristische sector is blij met de beslissing.
De regio is nu al een trekpleister voor mensen
met belangstelling voor Bijbelse archeologie en
geschiedenis. De opgravingen zullen nog meer
bezoekers naar deze streek lokken.

producten en diensten. Het moet ook bijdragen
tot een meer duurzaam en verantwoordelijk
toerisme en een verantwoorde ontwikkeling van
de toeristische sector. Het toerisme stelt ons ook
in staat om onze waarden en idealen te delen en
om als individu te groeien. Het is ook een kans
om mensen bewust te maken van onze collectieve
verantwoordelijkheid voor de aarde, die ons
gemeenschappelijk huis is.

Bron: Vaticannews.va

Bron: Christian Today
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Groep Fransen reist 'zoals Paulus' naar
Wereldjongerendagen
Op de Franse website waarop het project wordt
aangekondigd, staat dat de inspiratie voor de
avontuurlijke bedevaart bij de apostel Paulus werd
gehaald, die overal christelijke gemeenschappen
bezocht en per boot tot in Rome terechtkwam. De
jongeren vertrekken op 31 augustus vanuit een
kapel in Camaret-sur-Mer in de Golf van Brest.
Daar worden zij gezegend en uitgewuifd door de
Franse jongerenbisschop Marc Aillet.

Een groep van 17 Franse jongeren krijgt de
kans om op een avontuurlijke manier naar de
Wereldjongerendagen in Panama te reizen. De
jongeren varen per zeilboot naar de manifestatie
waarvoor een half miljoen jongeren uit heel de
wereld worden verwacht. Daarbij krijgen zij het
gezelschap van 4 beroepszeilers en een priester.
Het is de bedoeling dat zij de stad in MiddenAmerika in 105 dagen bereiken.

Tijdens de eerste fase varen zij langs Frankrijk,
Spanje en Portugal, en bezoeken er ook de
bedevaartsoorden van Santiago de Compostela en
Fatima. In de tweede helft van september reizen
zij in het spoor van de Franse heremiet Charles de
Foucauld(1858-1916) naar Marokko.
In december start de drie weken durende
overtocht per zeilboot naar Panama Stad. Het is
de bedoeling daar op 15 januari aan te komen. De
Wereldjongerendagen zelf vinden plaats van 22 tot
29 januari.

Bron: Kathpress.at

SMS-service voor ‘Verenigd in gebed voor de
vrede’ groeit door
In 2018 bidden de Nederlandse bisschoppen elke
maand in hun eigen bisdom op een speciale dag de
rozenkrans met als intentie de vrede in de wereld.
Iedere maand wordt in één van de bisdommen
hiervoor een gebedsmoment georganiseerd van
de (hulp)bisschop samen met gelovigen. Maar
iedereen kan meebidden, ieder op zijn of haar eigen
plek. Om hiervoor een herinnering te ontvangen,
kunnen belangstellenden zich opgeven voor de
sms-service. Het aantal aanmeldingen hiervoor
groeit gestaag door en staat momenteel op 430.
430 mensen ontvangen nu elke maand een sms’je
op de dag dat de rozenkrans wordt gebeden. Het is
een kort bericht waarin wordt gemeld welk feest
of andere gebeurtenis die dag centraal staat. Alle
gelegenheden hebben te maken met het heilswerk
van God door Jezus Christus en met Maria,
moeder van de Heer. Behalve een verwijzing naar
de gebeurtenis van die dag, wordt in het sms’je
gevraagd mee te bidden.

Succes

‘We zijn blij met het succes van deze service,
dat aangeeft dat mensen betrokken willen zijn
bij dit gebed voor de vrede’, zegt mgr. Woorts,
hulpbisschop van aartsbisdom Utrecht en de
initiatiefnemer van Verenigd in gebed voor
de vrede in de Bisschoppenconferentie. ‘Alle
belangstellenden kunnen naar het gebedsmoment
gaan in het bisdom waar die betreffende
maand wordt gebeden alsook hopelijk naar
gebedsmomenten in hun eigen parochie, religieuze
gemeenschap of gebedskring. Het doet goed om
te weten dat door het hele land mensen tijd willen
nemen voor het bidden van de rozenkrans tot
intentie van de vrede in de wereld, hetzij tezamen,
hetzij alleen.’

Oorsprong

Het rozenkransgebed tot intentie van de vrede
vloeit mede voort uit de boodschappen van
de Heilige Maagd Maria te Fatima in 1917. De

mgr. Woorts
bisschoppen sluiten met dit initiatief tevens aan
bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen
delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd
zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat
dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in
ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing
sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die
in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae
(16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed,
hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd
Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste
verband houdt met Christus. In de soberheid van
zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de
volledige boodschap van het Evangelie, waarvan
het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich
verenigd.”

Ook een sms ontvangen?

Opgeven voor de sms-service kan nog steeds,
deelnemers ontvangen dan alle nog volgende
sms’jes op onderstaande data.

8 September – Feest Maria Geboorte
7 Oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van
de Rozenkrans
1 November – Hoogfeest Allerheiligen
8 December – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis
van de Heilige Maagd Maria

Bron:RKKerk.nl

Verplicht wat
broodnodige rust
nemen

Het Nederlandse gezin Nederpelt is per boot
onderweg naar Dublin voor de Wereldgezinsdagen.
Christane Nederpelt blogt over hun belevenissen.
In het Evangelie komt de zee vaak voor. Er
gebeuren wonderen, zoals Jezus die op het water
loopt. Of dat Hij tijdens een storm rustig op het dek
ligt te slapen. Zo ligt ook onze zoon uitgestrekt op
het dek, (weliswaar vastgeketend aan een lifeline)
tijdens onze reis van Swanage naar Falmouth.

Een barre tocht

In plaats van de voorspelde windkracht 3-4, meten
wij windkracht 6. De golven zijn behoorlijk ruig en
hebben schuimkoppen. De wind blijkt gedraaid,
zodat we tegenwind hebben. Het wordt uiteindelijk
een barre tocht, juist als we vlakbij Falmouth
komen. Het ruime buiswater maakt het tot een nat
waterfestijn en het land lijkt maar niet dichterbij te
komen…

De nacht ervoor was avontuurlijk. Op zee wordt er
hard gewerkt in de nachten: we passeerden talrijke
vissersbootjes. De vissers bleken ook nieuwsgierig.
Dochter en ik zaten achter het roer toen er opeens
allemaal lichten met een behoorlijke snelheid op
ons afkwamen. Het leek dat men ons zag, want we
hadden een olielamp opgehangen, hoog in de stag.
We weken geschrokken uit, maar toch bleven die
lichten op ons afkomen, tot ze vlak voor onze boot
ineens wegdraaien…

Verplichte rust

Falmouth blijkt trouwens prachtig. De serie
Poldark is daar vlakbij opgenomen, daarom willen
de kinderen er graag gaan wandelen en rondkijken.
We kijken zelfs onderweg in havens Poldarkfilmpjes – onze zoon wil dan ook graag in havens
liggen met WiFi.
Eenmaal in de haven regent het gelukkig, en
zijn we verplicht om wat broodnodige rust te
nemen. We kunnen meteen wat reparaties aan
de boot afmaken, terwijl we met spanning naar
de weerberichten kijken. De windvoorspellingen
zijn niet zo bemoedigend: windkracht 6-7 vanaf
komende woensdag!

Zo gaan wij de punt van Lands end, het uiterste
zuidwestelijke puntje van Engeland, niet ronden.
Ook de Keltische Zee oversteken naar Ierland zit er
dan niet in. Op tijd weer verder is dus het devies,
net als gebed tot Sint-Antonius (tégen schipbreuk)
en de heilige Jakobus (vóór mooi weer).

Bron: KN
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross
Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

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
za. 25 08.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 26 08.00u: Doopdienst
10.00u: Pontificale Hoogmis ivm 60 jaar Bisdom
Paramaribo
18.00u: Jubileumconcert ivm 60 jaar Bisdom
Paramaribo
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.
• Viering 60 jaar Bisdom: feestelijke sportdag op
zaterdag 25 augustus vanaf 10.00u in het Mgr. A. Zichem
Sportcentrum (voorheen NGVB). Zondag 26 augustus om
10.00u PontificaleHoogmis in de Basiliek en om 18.00u
een jubileumconcert, eveneens in de Basiliek (vrijwillige
bijdrage). U bent allen uitgenodigd dit feest met ons mee
te vieren!
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 18 17.30u: H. Mis
za 25 17.30u: H. Mis
Marialof is met vakantie tot 03 oktober a.s.
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 18 18.00u: H. Mis Vooravond 20e zondag door het jaar
zo 19 08.00u: H. Mis 20e zondag door het jaar
ma 20 18.00u: H. Mis
wo 22 18.00u: H. Mis
vr 24 18.00u: H. Mis
za 25 18.00u: H. Mis Vooravond 21e zondag door het jaar
zo 26 08.00u: H. Mis 21e 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.
• 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.
• Tijdens de vakantie zijn er geen kindernevendienst. We
starten weer met het nieuw schooljaar.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 19 08.00u: Wo - Co. Dienst 20e zondag door het jaar
zo 26 08.00u: Wo - Co. Dienst 21e zondag door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 19 10.00u: Wo - Co. Dienst 20e zondag door het jaar
zo 26 10.00u: H. Mis 21e zondag door het jaar

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 19 10.00u: H. Mis
11.45u: Engelse mis
zo 26 11.45u: Engelse mis
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 18 19.00u: H. Mis
zo 19 08.00u: Woco
za 25 19.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
Elke 1e en 4e zondag: 08.00u: Woco
Elke 2e , 3e (en 5e) zondag: 08.00u: Eucharistieviering
Elke maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.00u: Biddende moeders | 18.30u:
Gebedsgroep/Bijbelstudie
Elke woensdag: 18.30u: Begi Kerki
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u
zo 19 08.00u: Eucharistieviering
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Eucharistieviering
wo 22 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
za 25		
Geen mis bij huize Estherhof wegens
sportdag van Bisdom
zo 26 08.00u: Woco | 19.00u: Eucharistieviering
Mededelingen
• Inschrijving nu reeds mogelijk voor de PK lessen die in
november zullen starten.
• 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 8815888.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 19 08.00u: Woco
ma 20 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 23 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
vr 24 18.00u: Bevrijdings- en genezingsdienst
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 19 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Woco
zo 26 Geen eucharistieviering/geen woco
• Op zondag 26 augustus 2018 geen dienst i.v.m. het
hoogmis in de Kathedrale Basiliek bij gelegenheid van het
60-jarig jubileumfeest van ons Bisdom.
• 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 21 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).
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor 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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
Vervolg op Pagina C4
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Geautoriseerde vertaling van de exhortatie
Gaudete et exultate beschikbaar
‘Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’.
Dit zijn de eerste woorden van de apostolische
exhortatie van paus Franciscus over de roeping
tot heiligheid in de wereld van vandaag. De
door de Nederlandse Bisschoppenconferentie
geautoriseerde vertaling is nu te bestellen als
onderdeel van Kerkelijke Documentatie 2018 nr.
1, een uitgave die ook de vertaling van enkele
andere belangrijke documenten bevat.

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

zo 19 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: H. Mis
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 19 08.30u: Woco vooraf Rozenkransgebed
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 19 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

Andere documenten

Bestellen

Deze uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie

van het Secretariaat voor het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met
uitgeverij Adveniat verschijnt half augustus, kost
€ 15,- inclusief verzendkosten. Bestellen kan via
het bisdom Breda: 076 – 522 34 44 of per e-mail:
bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en
volledige adresgegevens.

Bron: RKKerk.nl

Noot Redactie Omhoog: de vermelde kosten
hebben betrekking op verzending binnen
Nederland.

vervolg van pagina C3

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
Mededeling
Inschrijving voor kinderkoor kan op woensdag en na de
eucharistievieringen alsook formulieren voor inschrijvingen
voor doop, EHC en H. Vormsel

“Het gaat er niet om waar
je naar kijkt, maar wat je
ziet”

zo 19 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis 20e zondag door het jaar B
ma 20 19.00u: H. Mis
di 21 06.30u: H. Mis (pastorie)
16.00u: Seniorensoos
wo 22 19.00u: H. Mis
do 23 06.30u: H. Mis (pastorie)
18.30u: Gebedsgroep
vr 24 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard

Paus Franciscus wijst er in zijn nieuwste
exhortatie op, dat de heiligen niet alleen diegenen
zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard,
maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde
hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen
die hard werken om hun familie te onderhouden,
de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach
hebben behouden.” Je kunt groeien in heiligheid
door kleine gebaren. Door geduld te hebben,
aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien
van geroddel. Niet alleen door grote keuzes en
bekering, maar ook door meer volmaakt te doen
wat je al deed. De vertaling van de exhortatie is
voorzien van een aantal handige bijlagen, zoals
een trefwoordenlijst, die het bestuderen er van
gemakkelijker maken.
In de nieuwste uitgave in de serie van Kerkelijke
Documentatie is tevens opgenomen het document
‘Placuit Deo (Het heeft God behaagd). Over de
christelijke verlossing, uitgegeven door de
Congregatie voor de Geloofsleer. Verder staan
in deze uitgave enkele boodschappen van paus
Franciscus uit 2018 bij speciale gelegenheden, die
allen raken aan het thema heiligheid. Tenslotte
wordt bij deze editie ook de ‘Gedragscode
Pastoraat’ geleverd, zoals vastgesteld door de
Nederlandse Bisschoppenconferentie op 10 april
2018. De gedragscode is uitneembaar.

Doordenkertje

ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.6808331/8600078
email: alwinlinger@gmail.com
zo 19 08.00u: Eucharistieviering
di 21 18.30u: Gebedsdienst
do 23 18.30u: Woorddienst
za 25 19.00u: Woco
Mededeling
Pater Jan is uitlandig van 12 aug. t/m 21 sept. 2018
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130
Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

zo 19 09.00u: Woco
di 21 19.00u: Rozenkransgebed
wo 22 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 18 18.30u: Woco
zo 26 09.00u: Eucharistie viering
za 01 18.30u: Eucharistie viering
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 18 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis

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.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e 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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 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
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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