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Maria Tenhemelopneming, een belangrijk katholiek feest

Door Lucien Chin A Foeng
Mariaprocessie
Waar vinden jullie dan Maria in de bijbel? Dat is
een veelgehoorde vraag van niet-katholieken, die
de verering van de Moeder van God door roomse
mensen maar een rare gewoonte vinden. Dus ging
pater Kross daar frontaal op in in zijn preek t.g.v.
Maria Tenhemelopneming in de St.-Rosakerk op
woensdag jl. Zijn antwoord was een aantal keren:
overal in de bijbel kom je haar tegen! Als je maar
wilt kijken en het toegeven!
Het was een volle ‘Bonifaaskerk’ die het
rozenhoedje kwam bidden rond 6 uur, voorafgaand
aan de tweejaarlijke Mariaprocessie van de St.Bonifaciuskerk naar de St.-Rosa. Het had eerder
op de middag pijpestelen geregend en even dacht
ik: daar gaat onze processie, lieve hemel! Maar
diezelfde lieve hemel zorgde er wel degelijk voor
dat de Mariaprocessie keurig kon doorgaan zonder
een spatje regen!
Altijd een mooi gezicht, die lange rij mensen die
zingend en biddend door de paar straten van
Paramaribo trekt, begeleid door twee bikers
van de politie met vooraan de drumband van de
Bonifaas. Dit jaar vertrok de stoet tegen half zeven,
waardoor het programma verschoof, want pas om
7.15 kwamen ze in de Rosa aan. Drukte van belang,
want een volle kerk, maar het had zeker drukker
gekund als je bedenkt dat het bisdom meer dan
117.000 katholieken telt.
Niet twee keer nadenken
Zelf ben ik wel degelijk een ‘Mariaman’
geweest, sinds de fraters van Tilburg, ijverige

Mariavereerders, de Mariagarde in het leven
riepen. Dus wel Maria vereren, maar dan toch lauw,
vond ik zelf, want ik ben niet echt overtuigd van
haar rol in het heilsplan van de Heiland. En dan de
vrolijke, maar overtuigende preek van pater Kross
over haar beslissende rol in Gods plan voor ons.
De engel die de boodschap bracht voor de jonge
vrouw was niet eens een gewone engel, maar een
aartsengel, die niet eventjes stiekem Maria een
boodschap bracht, maar een gewichtig bericht
had voor de geschrokken jodin die in haar kamer
zat te bidden. De jonge maagd kon in geen velden
of wegen vermoeden wat haar te wachten stond
met haar volmondig ‘ja’ op het voorstel van de
boodschapper. ‘Ik ben maar een dienstmaagd van
de Heer, laat het gebeuren zoals U dat goedvindt’.
Niet twee keer erover nadenken, maar blindelings
vertrouwen op haar God. En de zwaarwichtige
taak op zich nemen om het instrument van Jahweh
te zijn in the greatest story ever told, het grootste
verhaal ooit door mensenhanden opgeschreven!
Dus waar kom je haar tegen?
Je komt haar tegen in alle evangelien. In Johannes
al in het eerste hoofdstuk: In den beginne was het
Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God. En het Woord is mens geworden! Is leven
geworden. En voor dat leven heeft Maria gezorgd.
Zonder Maria geen heilsplan. Je komt haar ook
tegen in Marcus en in Matteus en in Lucas en in
de Handelingen van de Apostelen en in het boek
Openbaring. En in de brieven van Paulus! Dus
waar kom je haar tegen in de bijbel?, vroeg de
mede-celebrant tot vijf keer toe en tot vijf keer
antwoordde de kerk: overal!

Een inspirerende preek die mij nog meer Mariaman
maakte dan ik al was en zeker overtuigder. Ook
omdat de Moedermaagd niet een wollig verhaal
wilde blijven kwam ze hoogstpersoonlijk bij
ons op bezoek in de verschijningen van Lourdes
in Frankrijk en van Fatima in Portugal. Niet bij
volwassenen die het zouden hebben kunnen
verzinnen, die verschijning, maar bij onbevangen
kinderen die het haarfijn verder vertelden. Over
een moeder die vierkant achter haar Zoon stond,
bij Zijn eerste wonder in Kana al, toen ze tot de
helpers in de keuken zei: Doe alles wat Hij jullie
zeggen zal. Tot zijn wrede en schandelijke dood
op Golgotha, toen alleen zij en Johannes onder het
kruis stonden in de laatste uren van haar machtige
Zoon.
Geef haar die grani
God deed zijn trouwe dienstmaagd niet weg met
een ‘Dankjewel, hoor Maria, voor je medewerking
en verder bekijk je het maar!’ Nee, Hij verbond
haar naam zowat onlosmakelijk me die van haar
Zoon. Alzo viel haar de grote eer te beurt ten
hemel op te stijgen, waar ze werd verenigd met
haar eeuwige Zoon en Heiland. Vandaar dit grote
feest met een processie waarin een icoon van
Maria met haar goddelijk Kind onder een baldakijn
werd meegedragen. Zeven priesters en een diaken
gingen voor in de eucharistieviering, daarmee
het gewicht van dit blijde feest onderstrepend.
Blijf haar vereren en geef haar die grani: zij was
instrumentaal in Gods geschenk aan ons: Zijn Zoon
Jezus Christus! Dus waar kom je haar tegen in de
bijbel? Juist ja, overal!
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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

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

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 31 augustus 2018

Opgericht 01 januari 1956
Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

OMHOOG zondag 26 augustus 2018

KATERN A – Pagina

3

geloof & leven
AEC Stewardship and Development

Door diaken Guillaume Woei A Jin
Deelname AEC conferentie
Personen van 14 (aarts-)bisdommen van de
Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC)
kwamen bijeen van 7 – 9 augustus jl. in het
seminarie van St. John Vianney en de Ugandese
Martelaren, Mount St. Benedict in Trinidad. Het
onderwerp van bespreking was Stewardship and
Development. Namens bisdom Paramaribo mocht
ik, diaken Guillaume Woei A Jin deelnemen aan
deze conferentie.
De conferentie is een vervolg op twee vorige
gehouden in 2017 in Atlanta, Georgia (VSA)
en Castries, St. Lucia. De conferenties en het
onderwerp maken allemaal deel uit van een
initiatief om manieren te zoeken om katholieken te
betrekken bij de ondersteuning van de missie van
hun plaatselijke kerk.

Missionair zijn en bijdrage leveren
De facilitator van de conferentie was Michael
Murphy, uitvoerend directeur van de International
Catholic Stewardship Council (ICSC), die al
meer dan 25 jaar leiding geeft aan christelijke
stewardship-vorming en institutionele katholieke
filantropie.
In de conferentie belichtte de heer Murphy
het belang om gelovigen te onderrichten in de
manieren hoe de Kerk voorziet in hun spirituele
welzijn. Hij gaf ook aan dat wij goed moeten
formuleren hoe de Kerk betrokken is in de
transformatie van de samenleving. Hij benadrukte
ook dat het belangrijk was om gelovigen bewust
te maken en ook moeten worden uitgenodigd
om missionair te zijn en hun bijdrage te leveren,
hetzij in expertise (talenten en tijd) of in financiële
ondersteuning.

Netwerken en versterken samenwerking
Alhoewel elk bisdom zijn eigen karakteristieken
heeft, onder meer verwoord door de deelnemers
van de conferentie Stewardship and Development,
is duidelijk naar voren gekomen dat zij behoefte
hebben om meer te netwerken binnen de
Antilliaanse bisschoppenconferentie, voor betere
communicatie, samenwerking en formatie. Ook
werd de hoop uitgesproken dat de samenwerking
tussen de AEC en de ICSC wordt versterkt.
Op de foto van links naar rechts:
Corrol Fagan, Kingston; Michele Roofe, Kingston;
Crystal Lewis, Georgetown; Deacon Carlyle Glean,
St. George’s; Lynda Johnson, Bridgetown; Yvonne
Alexander, Roseau; Jennifer Lee, Port of Spain;
Michael Murphy, Executive Director, ICSC; Fr. John
Persaud, AEC General Secretary; Rock Beharry,
AEC/ICSC Representative/Georgetown; Noleen
Azille, St John Bassetterre; Guillaume Woei A Jin,
Paramaribo; Fr. Noel Leslie, Belize City; Dr. Diana
Davis-Smith, Mandeville; Deacon John Douglas,
Castries; Catherine Lewis, Kingstown; Fr. Francis
Arumainathan, Kingston; Michelle Mitchell-Lloyd,
Nassau; Bro. Chris Meyer, Montego Bay and Najette
Abraham, Port of Spain.

Caribbean School of Catholic
Communication (CSCC 2018)

Van 5 – 11 augustus 2018 werd in het Emmaus Retreat Centre in Arima, Trinidad and Tobago, de CSCC
2018 gehouden. Vanuit verschillende bisdommen en aartsbisdommen uit het Caribisch Gebied en uit
Trinidad and Tobago zelf, hebben circa 40 deelnemers training gehad in communicatie en het gebruik van
nieuwe communicatiemiddelen onder het thema van de AEC Pastorale Brief ‘Nieuwe Wegen van Kerk-zijn
in een Digitaal Milieu’. Van Suriname hebben deelgenomen: Melvin Mackintosh, Lisanne Wongsosemito en
Angela Gorré. Volgende week het verslag.
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Ervaringen bij AECYA 2018
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 de ervaringen van Jenella Berrenstein en
Shone Mendis.
Extra geloof
Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik heb mogen zien
hoe leden van de gastfamilie bij wie ik bleef, met
elkaar leven. Ik heb vrienden gemaakt en dat
vond ik goed, omdat we van mekaar konden leren.
Bepaalde dagen waren zwaar, maar leerrijk. Ik
besef nu dat we elkaar moeten leren begrijpen,
stimuleren, samenwerken en vooral elkaars’
mening accepteren. Ik heb geleerd hoe een
gezin sterk bij mekaar kan blijven ondanks alle
obstakels. Communicatie is heel erg belangrijk
zowel in een groep als in een gezin. Wat er ook
gebeurt, we moeten nooit opgeven en gewoon
doorgaan. Extra geloof is wat ik denk dat God van
mij vraagt. – Jenella Berrenstein

Dichterbij God groeien
De verschillende etnische achtergrond van de
mensen was een bijzondere ervaring voor mij.
Tijdens de sessies met de bisschoppen besefte
ik hoe complex een gezinsleven kan zijn. Ik was
blij voor de jongeren dat zij open en eerlijk zijn
geweest en hun problemen naar voren hebben
gebracht. Ik begreep steeds meer over het groeien
van het gezin dichter bij God. Ik denk dat God
mij vraagt om een betere persoon te zijn zodat ik
mijn familie beter kan helpen om dichterbij God te
groeien. – Shone Mendis

Martiniquais
Martinique is een prachtig eiland, haast perfect op
zijn eigen wijze. Als het een vrouw was, had ik haar
direct gehuwd. Langs haar gehele kust liggen er
prachtige stranden met golvend schitterend water.
Bergen zijn uitgestrekt over het gehele eiland. De
meeste gebouwen en huizen hebben slechts een
etage. De bevolking van Martinique, Martiniquais,
hebben hun best gedaan om ons welkom te laten
voelen en thuis. Ze zijn daarin goed geslaagd. Zij
spreken Frans en Creole (Patwa). Dat zijn hun twee
hoofdtalen.
Ons gastgezin was er vriendelijk en gastvrij. Ze
gaf ons te eten en deed onze was. Ze moesten wat
improviseren bij onze aankomst want er was iets
misgegaan in de organisatie. Het is het gastgezin
wel gelukt. Het eten welke wij in Martinique
opgediend kregen was echter niet wat wij gewend
zijn in Suriname. Smaak ontbrak. Die MacDonald’s
was echt wel goed!
Als Surinaamse delegatie deden we een presentatie
over het gezinsleven. Daarvoor hadden we ons
voorbereid aan de hand van het boek door de
paus geschreven. We hadden ook een cultureel
optreden waarin wij dansten en een spel deden.In
AECYA2018 heb ik veel geleerd over gezinsleven
en hoe we het kunnen beinvloeden en veranderen.
Gezinsleven is erg complex. Er zal ruzie zijn,
misschien echtscheiding of een gezin zonder
vader. Mensen waren openhartig en deelden hun
persoonlijke verhalen over gebroken gezinnen
zodat wij een realistischer beeld kregen.
We kunnen helpen om verandering te brengen
en oplossingen zoeken. Gezinnen en families

veranderen in de loop der tijd. De hele wereld is
aan het veranderen en we kunnen die verandering
niet stoppen. We kunnen het wel beinvloeden.
Door betere menen te worden en elkaar te helpen.
– Jerry Joseph

Indrukken van de Mariaprocessie van 15 aug.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Eenentwintigste zondag door het jaar

Eerste lezing: Uit het boek Jozua 24, 1-2a.1517.18b
In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël
in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël, de
familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen
zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk,
en sprak: ‘Zo spreekt de Heer, God van Israël: Als
gij de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie gij
wel dienen wilt: de goden die uw voorouders aan
de overkant van de rivier hebben vereerd of de
goden van de Amorieten, in wier land gij woont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer’. Het volk
antwoordde: ‘Wij denken er niet aan de Heer te
verlaten en andere goden te vereren. De Heer, onze
God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,

uit het land van de slavernij. Hij heeft voor onze
ogen grote tekenen verricht, en ons beschermd
op al onze tochten en tegen alle volken waarmee
wij in aanraking kwamen. Ook wij willen de Heer
dienen; Hij is onze God’.

Antwoordpsalm: Psalm 34, 2-3.16-17.18-19.2021.22-23
Tweede lezing: Efeziërs 5, 21-32
Broeders en zusters, weest elkander onderdanig
uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest
onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want
de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus
het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser
van zijn lichaam; maar zoals de kerk onderdanig
is aan Christus zo moet ook de vrouw haar man
in alles onderdanig zijn. Mannen, hebt uw vrouw

lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij
heeft zich voor haar overgeleverd om haar te
heiligen, haar reinigend door het waterbad met
het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als
een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen
hun vrouwen liefhebben. Wie zijn vrouw bemint,
bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees
gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En
zo doet Christus met de kerk omdat wij ledematen
zijn van zijn lichaam. Daarom zal de man vader en
moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft
een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en
de kerk.
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Johannes 6, 60-69

Gedachten bij de schriftlezingen

We lezen vandaag het laatste fragment uit het
zesde hoofdstuk van Johannes. Dat begint met de
wonderlijke maaltijd met de vijf broden en de twee
vissen. Daarop reageren mensen uit de aanwezige
menigte (6,22.24.25.28.30.34). Daarna volgt een
discussie met de Joden (6,41.52). In het gedeelte
van vandaag spreken eerst ‘leerlingen’ (6,60.66) en
daarna voert Petrus het woord namens ‘de twaalf’
(6,67). Elke gesprekspartner heeft zijn eigen
vragen en krijgt van Jezus een uitleg op maat.

Plaats en tijd
De wonderlijke maaltijd heeft plaats aan het Meer
van Tiberias. Na afloop steekt Jezus het meer over.
Aan de overkant wordt Hij later gevonden door
de menigte. De discussie over de betekenis van de
maaltijd lijkt zich ook daar af te spelen. Tot in 6,59
plotseling staat dat Jezus spreekt in de synagoge.
Het is niet duidelijk waar de locatie veranderd is.
De synagoge geeft meer lading aan Jezus’ uitleg
van het mannaverhaal (6,31). Hij legt het verhaal
van toen naast het verhaal van de maaltijd die
Hij net gehouden heeft. In beide verhalen hebben
mensen honger. In beide gevallen voorziet God in
eten. Maar het manna was eenmalig. Wie dieper
kan kijken naar de zojuist gehouden maaltijd,
gaat zien dat hier volledig en durend leven wordt
aangeboden in de persoon van Jezus zelf. Dat
laatste onderscheidt Hem van Mozes. Jezus spreekt
de taal die hoort bij Pasen. Het gaat over Lichaam
en Bloed, eten en drinken, verraad en redding,
leven en dood, de hemel en de aarde. ‘Het was
kort voor het Joodse Pesachfeest’, staat er in 6,4.
Johannes’ lezers weten inmiddels wat het Pasen
van Jezus inhoudt: leven, dood en verrijzenis van
Jezus zitten al in deze maaltijd.
De leerlingen
In 6,60 nemen leerlingen het woord. Ze vormen
een nieuwe groep in het geheel. Ze verkeren in
de nabijheid van Jezus, hun meester. Ze luisteren
naar zijn woorden. Ze zijn getuigen van wat Hij
doet. Het is een bredere groep dan de twaalf
die ook leerlingen zijn, maar wat meer in Jezus’
privéruimte mogen verkeren. De twaalf kennen we
bij name, deze groep niet. Tegen het einde van de
discussie over de maaltijd geven zij aan ‘het’ niet
te kunnen aanhoren. Wat is ‘het’? Gaat het over het
idee ‘vlees te eten’ (6,52-59)? Kunnen ze niet horen
dat Jezus groter is dan Mozes (6,41-51)? Jezus
noemt hun woorden protest (6,61). Het Griekse
woord gogguzoo – met mooie keelklanken die
horen bij mopperen! – herinnert aan het gemopper

van het bestaan.

van de Israë- lieten op hun reis door de woestijn,
die de inleiding vormen tot het mannaverhaal in
Exodus 17. De evangelist Johannes gebruikt het
werkwoord vier keer. Drie daarvan staan in dit
hoofdstuk (6,41.43.61). Deze houding is er een
van onvermogen te geloven in Gods overvloed en
je ervan afkeren. We zien een drama ontstaan:
leerlingen die hun leraar maar niet kunnen
begrijpen, en een leraar die weerstand voelt
wanneer Hij de kern van zijn boodschap probeert
over te dragen.

De steen des aanstoots
Jezus volgen vraagt een keuze. Jezus legt zowel de
anonieme groep leerlingen als de twaalf een aantal
dingen voor: kunnen zij geloven dat Hij van boven
komt en weer naar boven gaat (6,62)? Hij legt
hun voor dat het heil niet in het gebonden aardse
bestaan te vinden is, maar dat de Geest de gever
van leven is (6,63). Dat is interessant, want eerder
in het hoofdstuk begrepen de aanwezigen de
maaltijd vooral als een wonderlijke variant op het
aardse bestaan (6,26-27). Jezus tilt het daar boven
uit: het is de Levengever die de overvloed heeft
geschonken. De derde kwestie die geloof vraagt, is
de kwaliteit van Jezus’ woorden. In 6,68 bevestigt
Petrus dat Jezus woorden van eeuwig leven heeft.
Zij zijn, net als het brood bij de maaltijd, vol van de
Geest. Binnen de grote groep leerlingen zijn veel
mensen die dit niet kunnen beamen. Zij gaan weg.
Deze stap wordt geassocieerd met het verraad
van Judas (6,64). Verraad betekent dus weglopen,
het volle leven niet kunnen aanvaarden, te
vastgebonden zitten aan een aardse interpretatie

Geloofsbelijdenis
Tegenover het verraad staat de geloofsbelijdenis
van Petrus in 6,68-69. Hij spreekt namens de
twaalf. Zijn optreden lijkt op zijn geloofsbelijdenis
uit de synoptici waar hij Jezus belijdt als de
Messias (Matteüs 16,15; Marcus 8,29; Lucas 9,20).
Hoe groots hier het geloof ook beleden wordt,
Jezus juicht deze woorden niet zonder meer toe,
integendeel. Net buiten de passage van vandaag
merkt Hij op dat een van de twaalf (gelovige!)
leerlingen Hem zal verraden. De evangelist weet
al wie het is: Judas. Maar Jezus zelf noemt diens
naam niet. Geloof betekent niet dat je voor eens
en altijd ‘binnen’ bent. Verraad in de betekenis
zoals hierboven aangegeven, is nog altijd een
mogelijkheid.

Jozua
De eerste lezing komt uit Jozua, het boek dat
tussen de boeken Deuteronomium en Rechters in
staat. Mozes is aan het einde van Deuteronomium
gestorven. In het boek Jozua trekt het volk het
beloofde land in. Hoofdstuk 24, waaruit we
vandaag een passage lezen, is het slothoofdstuk.
In de laatste zinnen wordt Jozua’s dood gemeld
(24,29), net als die van Eleazar, de zoon van Aäron
(24,33). Net voor zijn dood roept Jozua de oudsten,
de familiehoofden, rechters en griffiers van Israël
bij zich (24,1) en legt hun een essentiële keuze
voor: aanvaarden zij de HEER als hun God, of
geloven zij in de goden van hun voorouders of in
die van de volken om hen heen? Deze vraag komt
nadat Jozua hun uitgebreid hun geschiedenis in
herinnering heeft gebracht (24,2-13). Heel hun
bezit, hun welvaart en welzijn hebben zij te danken
aan de HEER. Niets hebben ze op eigen kracht
verworven. Jozua en zijn familie geloven de
HEER en dienen Hem (24,15). De
vertegenwoordigers van het volk maken dezelfde
keuze (24,16-18.21). Jozua bevestigt deze keuze:
wie kiest voor de HEER en zijn doen en laten
daarop afstemt, zal de huidige overvloed en
genade blijven ontvangen. Andere goden mogen
aantrekkelijk lijken en goud en zilver beloven, het
leven zal nooit meer hetzelfde (lees: overvloedig)
zijn. In een ritueel wordt de keuze bevestigd
(24,26-27). Na Mozes en Jozua wordt het volk nu
zelf drager van hun geschiedenis met de HEER. Zo
gaat het verhaal in het boek Rechters verder.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 27 augustus
Dagtekst
Hand. 3, 19: Kom daarom tot inkeer en bekeer u.

Overweging:
Enige tijd na zijn bekering kreeg Franciscus
twijfels over wat hem te doen stond: zich
uitsluitend wijden aan gebed of daarbij ook af en
toe preken. Omdat hij zichzelf niet wilde misleiden,
vroeg hij broeder Masseus naar Clara te gaan en
haar te vragen om samen met haar zusters tot
God te bidden en te vragen wat hij moest doen. Hij
moest ook naar broeder Silvester gaan om hem
hetzelfde te vragen. Masseus deed wat Franciscus
hem gevraagd had. Silvester gaf na een vurig gebed
het volgende antwoord: ‘God heeft Franciscus zijn
roeping niet alleen voor hemzelf gegeven, maar
ook om mensen op het goede pad te brengen en
te redden.’ Masseus kreeg van Clara hetzelfde te
horen. Toen hij bij Franciscus terugkwam, ontving
deze hem hartelijk met een maaltijd. Na het eten
knielde hij voor Masseus neer en vroeg: ‘Wat
beveelt mijn Heer Jezus Christus mij te doen?’
Masseus antwoordde, dat zowel Clara als Silvester
gezegd had dat Christus hun had geopenbaard
dat hij door de wereld moest trekken, omdat hij
niet alleen tot heil van zichzelf, maar ook tot heil
van anderen was uitverkoren. Nu Franciscus wist
wat de wil van Christus was, zei hij vol geestdrift:
‘Laten wij dan gaan in naam van God.’ En zo ging
hij uit preken.
Gebed
Goede God, uw woord geeft richting aan mijn
bestaan, want het is krachtig en wekt mensen
tot leven. Ik bid U: spreek mij toe, spreek mij aan
en zet mij in beweging. Open mijn hart en maak
mij ontvankelijk voor het goede nieuws van uw
bevrijding. Dat vraag ik U omwille van Jezus, uw
Zoon en mijn broeder en Heer, vandaag en morgen
en alle dagen. Amen.
Dinsdag 28 augustus

Dagtekst
Rom. 15, 13: Moge de God die onze hoop is, u
vervullen met alle vreugde en vrede.

Overweging: De zon gaat geen enkel dorp
voorbij
Wij denken vaak dat het leven ons stiefmoederlijk
behandelt, dat we te kort komen. Veel mensen
hebben de indruk: terwijl het geluk de anderen in
de schoot wordt geworpen, staan ze zelf altijd met
lege handen. Een Afrikaans spreekwoord brengt
een andere ervaring tot uiting: ‘De zon gaat geen
enkel dorp voorbij.’ De zon komt misschien in het
ene dorp vroeger op. Maar ook de andere dorpen
worden niet vergeten. Wat voor de zon geldt, geldt
ook voor God, en het geldt voor geluk. God gaat
geen enkel dorp voorbij. En ook jou en jouw ziel
niet. Hij verlicht ze net zoals de anderen. Wanneer
jouw zintuigen opmerkzaam zijn, zullen ze de zon
zien die jouw hart wil verlichten. Het Afrikaanse
spreekwoord zegt ook tegen ons een waarheid:
niemand komt te kort. De zon komt iedere dag
weer op en ze schijnt in de achterste hoeken van de
huizen – en van de harten.
Gebed
Goede God, zozeer bent U begaan met mensen dat
U ons uw enige Zoon hebt geschonken. Hij geeft
ons hoop en nieuwe toekomst en spreekt woorden
die ons levend maken. Buig U naar ons toe, leg uw
hand op ons en genees ons naar hart en ziel, door
Jezus Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen.

Amen.

Woensdag 29 augustus

Dagtekst
Jak. 1, 22: Luister niet alleen naar het woord, maar
handel er ook naar; anders bedriegt u uzelf.
Overweging: Gezegend zijn zij die een doel
hebben
Er kan maar een bepaalde hoeveelheid zand in
een zandloper. Wie snapt het? Je weet waar ik het
over heb, toch? ‘De ouderraad heeft een nieuwe
penningmeester nodig. Met jouw achtergrond
en ervaring en talent en wijsheid en liefde voor
kinderen en een diploma in accountancy ben JIJ
de aangewezen persoon.’ Het is touwtrekken
en jij bent de touw. ‘Zalig de zachtmoedigen’,
zei Jezus. Het woord zachtmoedig betekent niet
zwak. Het betekent beheerst. Het is een woord
dat wordt gebruikt om een hengst in de stal aan
te duiden. Kracht onder controle. Gezegend zijn zij
die de verantwoordelijkheden die God hen geeft
herkennen. Gezegend zijn zij die erkennen dat er
maar een God is en zijn gestopt met solliciteren
naar zijn positie. Gezegend zijn zij die weten wat
ze in hemelsnaam op aarde moeten doen en die
zichzelf aan het werk zetten om het uit te voeren.

Gebed
God, U geeft uw Woord aan mij om mij te leiden op
uw weg. Open voor mij de heilige Schrift, schenk
mij wijsheid en inzicht, opdat ik versta wat U met
mij voorheeft. Open mijn hart, sterk mijn handen,
zodat ik doe wat U van mij vraagt. Dat bid ik U door
Jezus Christus, uw Zoon, vandaag en alle dagen, tot
in uw eeuwigheid. Amen.
Donderdag 30 augustus

Dagtekst
Lc. 15, 31: Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat
ik heb is van jou.

Overweging: Wat het meest telt
‘Het zijn niet de grote vreugdes die het meest
tellen; het is het vermogen om van kleine
vreugdes grote te maken’ (Jean Webster). Grote
vreugdes doen zich zelden voor. Er bestaan
ogenblikken waarin alles lijkt te lukken, waarin
onze verlangens meer dan vervuld worden. Dat
zijn momenten van grote vreugde, die we enkel
dankbaar kunnen ontvangen. Maar levenkunst
ligt volgens Webster in het vermogen om ‘van
kleine vreugdes grote te maken’. Blije momenten
zijn er dagelijks: de vreugde over de prille
morgen, over de zon die opgaat, over de blauwe
lucht, over je gezondheid, de blijheid vooraf
over ontmoetingen die je vandaag te wachten
staan. En er zijn blije momenten tussendoor, de
vreugde over de glimlach van een verkoopsters,
over de vriendelijkheid van gesprekspartner
aan de telefoon. Wanneer je deze dagelijkse blije
momenten dankbaar opmerkt, worden ze voor jou
grote vreugdes.
Gebed
Getrouwe God, U hebt ons uw enige Zoon gegeven
in wie heel uw volheid heeft willen wonen. Maak
mij aandachtig voor uw Woord, opdat ik mij
bewust ben van uw aanwezigheid en van hetgeen
De Geloofwijzer
ma. - vrij. 09.00u /za. 16.00u

U mij zegen wilt. Vernieuw mijn geest en maak mij
tot vredestichter, in naam van Jezus Christus, uw
Zoon, vandaag en altijd. Amen.
Vrijdag 31 augustus

Dagtekst
1 Kor. 10, 24: Laat niemand zijn eigen voordeel
zoeken maar dat van anderen.

Overweging:
Toen broeder Juniperus een keer in meditatie
verzonken was voor het altaar van het klooster in
Assisi, vroeg de koster hem de wacht te houden,
zodat die kon gaan eten. Toen kwam er een arme
vrouw binnen die Juniperus ter liefde Gods een
aalmoes vroeg. Hij zei tot haar: ‘Wacht maar even,
ik zal kijken of ik je iets van dit rijkversierde
altaar geven kan.’ Voor dat altaar hing een uniek
sierkleed met kostbare zilveren ringen. Juniperus
zei: ‘Deze ringen zijn nergens goed voor.’ Hij nam
een mes, sneed ze van het kleed af en gaf ze de
arme vrouw mee. De koster had nog geen drie
of vier happen gegeten of plotseling herinnerde
hij zich de liefdadigheid van Juniperus. Hij werd
bang dat deze de hand zou slaan aan het versierde
altaar. Daarom stond hij op en ging terug naar
de kerk. Toen hij zag dat de ringen van het
sierkleed verdwenen waren, was hij uitzinnig van
verontwaardiging. Juniperus, die hem zo verstoord
zag, zei: ‘Maak je niet druk om die ringen, want
die heb ik aan een arme vrouw gegeven die ze heel
hard nodig had. Hier waren ze toch alleen maar
overbodige praal.’

Gebed
God, U hebt uw Woord gesproken, waarmee U mij
richting wilt wijzen. Ik bid U: leer mij te luisteren
naar wat U zeggen wilt. Bevrijd mij van elke dwang
die mij van mijn medemens vervreemdt en mij
in mezelf gevangen houdt. Dat bid ik U door Jezus
Christus, die de wereld uw goedheid heeft getoond,
vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
Zaterdag 01 september

Dagtekst
Mc. 7, 31-37: Hij laat doven horen en stommen
spreken.

Overweging:
Toen Franciscus met broeder Leo, broeder Masseus
en broeder Angelus voor het eerst naar de berg
La Verna ging, rustten ze aan de voet van een eik,
op enige afstand van de plaats, even uit. Een grote
vlucht van allerlei vogels vloog onder vrolijk gefluit
en gekwetter, speels slaande met hun vleugels,
op Franciscus toe. Sommige zetten zich neer op
zijn hoofd, andere op zijn schouders, weer andere
op zijn knieen, terwijl ze ook op zijn handen
kwamen zitten. Toen Franciscus dit wonderlijke
gebeuren zag, zei hij tot zijn gezellen: ‘Ik denk, mijn
allerliefde broeders, dat het bij onze Heer Jezus
Christus in de smaak valt dat we ons huisvesten op
deze eenzame berg, waar onze zusters de vogeltjes
blijk geven van een zo groot blijdschap over onze
komst.’
Gebed
Goede God, vanaf het begin van de schepping
brengt U licht in de duisternis. Treed mij ook
vandaag tegemoet in uw Woord, opdat mijn hart
ontroerd raakt en ik mag verstaan wat mijn
redding is. Dat ik toekomst vind door Jezus, uw
Zoon, die mij bevrijdt van duisternis en dood en
die met U leeft in alle eeuwigheid. Amen.
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Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in
het lijden (1 Korintiërs 12,26)
Samenvatting brief paus Franciscus over seksueel
misbruik

In de afgelopen dagen werd een rapport openbaar
gemaakt waarin de ervaringen van minstens
duizend overlevenden werden beschreven. Het
zijn allemaal slachtoffers van seksueel misbruik,
machts- en gewetensmisbruik door priesters in
Pennsylvania, in een periode van ongeveer 70 jaar.
Hoewel we kunnen zeggen dat de meeste van deze
gevallen tot het verleden behoren, hebben we toch
de pijn van veel van de slachtoffers leren kennen.

Wanneer een lid lijdt...
Deze woorden van Sint-Paulus weerklinken krachtig
in mijn hart als ik nogmaals het lijden vaststel
dat vele minderjarigen ondergaan door seksueel
misbruik, machtsmisbruik en misbruik van geweten
door een groot aantal geestelijken en godgewijde
personen. Misdaden die diepe wonden van pijn en
machteloosheid veroorzaken, voornamelijk onder de
slachtoffers, maar ook bij hun familieleden en in de
grotere gemeenschap van zowel gelovigen als nietgelovigen.
Als we naar het verleden kijken, weten we dat
we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om
vergeving vragen en de schade proberen te
herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet
geen moeite worden gespaard om een cultuur
te creëren waarin dergelijke situaties niet meer
kunnen voorkomen. De pijn van de slachtoffers en
hun families is ook onze pijn. Daarom moeten we
dringend nog eens ons engagement bevestigen om
de bescherming van minderjarigen en kwetsbare
volwassenen te verzekeren.
Deze wonden verdwijnen nooit
De hartverscheurende pijn van deze slachtoffers,
die het uitschreeuwen tot in de hemel, werd lang
genegeerd, stil gehouden of het zwijgen opgelegd.
Maar de schreeuw was krachtiger dan alle
maatregelen die haar tot zwijgen wilden brengen.
En de beslissingen die een oplossing moesten
bieden, maakten het in feite nog erger door in
medeplichtigheid te vervallen. De Heer hoorde die
roep en liet ons opnieuw zien aan welke kant Hij
staat. Want de Heer herinnert zich de belofte aan
onze voorouders: Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij
hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren
overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met
lege handen.(Lucas 1, 51-53)

Met schaamte en berouw erkennen we als een
kerkelijke gemeenschap dat we niet tijdig hebben
gehandeld en ons niet bewust waren van de omvang
en de ernst van de schade die aan zoveel levens werd
toegebracht. We toonden geen zorg voor de kleinen;
we lieten ze in de steek. Het verraad van Christus door
zijn leerlingen, hun onwaardige ontvangst van zijn
lichaam en bloed, is stellig het grootste leed dat de
Verlosser te verduren heeft; het doorboort zijn hart.
Wij kunnen enkel tot Hem roepen vanuit de diepte van
ons hart: Kyrie eleison - Heer, red ons! (Matteüs 8, 25)
...delen alle ledematen in het lijden
De omvang en de ernst van alles wat er is gebeurd,
vereist een alomvattende en gecoördineerde
aanpak. Hoewel het belangrijk en noodzakelijk is
voor elke weg tot bekering om de volle waarheid
te erkennen, is dit op zich niet genoeg. Vandaag
worden we als Volk van God uitgedaagd om de pijn
van onze broeders en zusters die fysiek en mentaal

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
verwond werden, op ons te nemen. Waar we in
het verleden reageerden met stilzwijgen, moet
solidariteit voortaan onze handelwijze zijn in heden
en toekomst. En dit in een omgeving van conflicten
en spanningen, waar alle slachtoffers van elk type
misbruik een uitgestoken hand kunnen vinden om
hen te beschermen en hen te redden van hun pijn
(vergelijk Evangelii Gaudium 228).

Een dergelijke solidariteit vereist dat we op onze
beurt alles veroordelen wat de integriteit van een
persoon in gevaar brengt. Een solidariteit die ons
oproept om alle vormen van corruptie te bestrijden,
vooral spirituele corruptie. Dit laatste is een
comfortabele en zelfvoldane vorm van blindheid.
Alles lijkt dan aanvaardbaar: bedrog, laster, egoïsme
en andere subtiele vormen van egocentrisme, want
‘de satan zelf vermomt zich als een engel van het
licht' (2 Korintiërs 11, 14) (Gaudete et Exsultate,
165). De aansporing van Sint-Paulus om te lijden
onder hen die lijden, is het beste tegengif tegen al
onze pogingen om de woorden van Kaïn te herhalen:
Ben ik de hoeder van mijn broer? (Genesis 4,9).
Ik ben me bewust van de moeite en het werk dat in
verschillende delen van de wereld wordt gedaan
om de nodige manieren te vinden om de veiligheid
en bescherming van de integriteit van kinderen en
kwetsbare volwassenen te garanderen, en ook van
het implementeren van nul-tolerantie en manieren
om mensen die overtredingen begaan of misdaden
toedekken, voor hun verantwoordelijkheid te
plaatsen.
Gebed en boetedoening
We hebben getalmd om acties en sancties toe te
passen die zo noodzakelijk zijn, maar ik ben er
zeker van dat ze zullen helpen om een grotere
zorgcultuur te garanderen vanaf nu. Paus Johannes
Paulus II zei vaak: Als we echt opnieuw beginnen
vanuit de beschouwing van Christus, dan leren we
Hem te zien in de gezichten van de mensen met wie
Hij geïdentificeerd wilde worden. (Novo Millennio
ineunte, 49). Om de realiteit te zien zoals de Heer
doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een
bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren.
Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening
helpen. Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van
God uit voor een boetedoening van gebed en vasten,
volgens het bevel van de Heer. Dit kan ons geweten
wakker schudden en onze solidariteit en toewijding
aanwakkeren tot een cultuur van zorg die 'nooit
meer' zegt tegen elke vorm van misbruik.

Een taak die ons allemaal aangaat
We kunnen op dit kwaad, dat zoveel levens
verduisterde, alleen maar samen antwoorden door
het te beleven als een taak die ons allemaal aangaat,
als het Volk van God. Dit besef deel uit te maken
van een volk en een gedeelde geschiedenis, zal ons
in staat stellen om onze zonden en fouten uit het
verleden te erkennen met een berouwvolle openheid

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
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,=

die toelaat om van binnenuit vernieuwd te worden.
Zonder de actieve deelname van alle leden van
de Kerk zijn alle inspanningen om de cultuur van
misbruik in onze gemeenschappen te ontwortelen
en de noodzakelijke dynamiek voor degelijke
en realistische verandering teweeg te brengen,
tevergeefs.
Het is essentieel dat wij, als Kerk, in staat zijn
om met verdriet en schaamte de wreedheden
te erkennen en te veroordelen, begaan door
godgewijde personen, geestelijken, en mensen
belast met de missie om te zorgen voor de meest
kwetsbaren. Laten we vergeving vragen voor onze
eigen zonden en de zonden van anderen. Een besef
van zonde helpt ons om de fouten, misdaden en
wonden uit het verleden te erkennen. Het maakt ons
in het heden meer open en toegewijd op weg naar
hernieuwde bekering. Zo ook zullen boetedoening
en gebed ons helpen om onze ogen en ons hart voor
het lijden van andere mensen te openen en om de
dorst te weerstaan naar macht en bezit, die zo vaak
de oorzaak zijn van deze vormen van kwaad. Op
deze manier kunnen we duidelijk onze roeping laten
zien als een teken en instrument van communie met
God en van de eenheid van het hele menselijke ras.
Moge de Heilige Geest ons de genade van bekering
schenken en de innerlijke zalving die nodig is om
onze wroeging te uiten en onze vaste wil om deze
misdaden van mishandeling moedig te bestrijden.

Vaticaanstad, 20 augustus 2018
Franciscus
(Bewerkt/mk)
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geloofsverdieping
SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED

Inspiratie van de dag

Levens lessen zijn soms moeilijk te accepteren
Als je je in een situatie bevindt, die je moeilijk kunt
accepteren en waar je niet van kunt houden, is daar
altijd wat aan te doen, als je dat wilt, want als je de
stilte ingaat en Mij opzoekt, zal Ik het licht van de
waarheid op de situatie laten schijnen. Ik zal je laten
zien waarom je bent, waar je bent en waarom je doet
wat je aan het doen bent. Je kunt er zeker van zijn
dat er een heel goede reden voor is en dat er lessen
van vitaal belang te leren zijn. Totdat je je houding
verandert en leert te houden van de plaats waar je
bent, van de mensen om je heen en van wat je aan het
doen bent, zul je in deze situatie moeten blijven. Zodra
je deze lessen hebt geleerd en werkelijk houdt van wat
je doet en het van harte en voor Mij en Mijn doel doet,
zul je doorgaan naar iets anders. Zie hoe liefde alle
deuren voor je opent.
Uit: Open innerlijke deuren

‘Geloofd en Geprezen’ (1 Petrus 1:3)
Petrus begint zijn brief met het prijzen van God. En hij noemt op wat God heeft gedaan en wat ons
allemaal nog te wachten staat. We lezen over opnieuw geboren worden; over de erfenis die wacht in de
hemel; over redding. Opvallend dat de brief zo begint, want de mensen aan wie Petrus schrijft, hadden
niet meteen over de moeilijkheden. Hij stelt de Heer God en zijn gaven centraal. Al die moeilijkheden
komen later wel. Het is een veelzeggend begin. Wat krijgt het negatieve niet vaak de eerste aandacht?
We hebben het al jaren over krimpende kerken. We vragen ons af hoe we staande kunnen blijven in
de hectische wereld van nu. Maar hier wordt eerst onze aandacht op God gericht. Hij wordt geloofd en
geprezen. Hij, die nabij is in ons leven. Altijd.
Uit: Filippus Dagboek

De God des vredes zal met u zijn.

(Filippenzen 4:9)

Paulus bepaalt nu elke lezer bij zichzelf: hoe is het in
jouw leven? Het gaat erom dat wij waardig en oprecht
leven. De vraag is altijd of wij rechtvaardig en eerlijk
zijn. Ook zet de apostel ons ertoe aan op een vriendelijke
en open wijze door het leven te gaan. Een positieve,
praktische levenshouding met liefde voor elkaar.
Tegelijkertijd moet men wat men gehoord en gezien
heeft ook toepassen. Een concreet liefdevol leven vanuit
het evangelie is het grote levensgeheim van Paulus. En
zo leven hij en de leden van de gemeente van Filippi onder de grote belofte van de nabijheid van God.
Zijn vrede zal altijd bij hen zijn. En wij ? Ook wij leven met de opdracht van het dubbelgebod van de
liefde. En zo leven wij altijd onder de belofte van Gods vredevolle nabijheid.
Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Hij huilt met ons mee
Jezus huilt. Hij zit tussen Maria en Martha in, en Hij snikt het uit. Hij
huilt met hen mee. Hij huilt om hen. Hij huilt met jou mee. Hij huilt
om jou. Hij huilt, zodat wij zullen weten dat rouwen niet betekent
dat we niet geloven. Vochtige ogen zijn geen kenmerk van een hart
zonder vertrouwen. Iemand kan over een begraafplaats lopen met
een rotsvast geloof in het leven na de dood dat Jezus beloofd heeft,
maar tegelijk een karakter van verdriet in zijn hart hebben. Zo was
het bij Jezus ook. Hij huilde, terwijl Hij wist dat Hij een springlevende Lazarus zou ontmoeten! En zijn
tranen. Verdriet betekent niet dat je niet vertrouwt; het betekent eenvoudigweg dat je de gedachte aan
nog een dag zonder de Lazarus in jouw leven niet kunt verdragen. Als Jezus de liefde gaf, begrijpt Hij ook
de tranen. Dus rouw, maar rouw niet zoals mensen die de rest van het verhaal niet kennen.
Uit: Leven in zijn handen

Liturgische kleuren
Kleuren welke volgens de traditie in
overeenstemming met de liturgische viering
de voornaamste gewaden van de celebrant en
assistenten kenmerken. Paars voor de advent
en de tijd voor Pasen; Wit op Pasen en voorts
tot Pinksteren(ook op Witte Donderdag); in de
kersttijd tot en met Epifanie, eventueel ook op het
feest van de H. Drieëenheid; rood op Pinksteren
en op feesten van martelaren; groen op zondagen
door het jaar na Epifanie en na het feest van de H.
Drieënheid; roze op zondag Gaudete en zondag
Laetare; zwart op Goede vrijdag.

Lof
De volksnaam van een godsdienstige plechtigheid
in de namiddag, waarbij de geconsacreerde hostie
in een monstrans of ciborie ter aanbidding werd
uitgesteld. Deze plechtigheid, waarin vooral
liederen werden gezongen en de rozenkrans
gebeden, eindigde met de zegen. Het lof dat sedert
de contrareformatie in parochiekerken de plaats
had ingenomen van de vespers, is na 1960 in
Nederland grotendeels in onbruik geraakt.
Lofzang van Simeon
Het gebed dat Simeon in de tempel uitsprak,
toen hij Maria en Jozef ontmoette die Jezus
naar de tempel brachten om hem aan God op te
dragen. De tekst treft men aan in Lc 2 : 25 – 38.
In de vertaling in opdracht van de Katholieke
Bijbelstichting:

Nu meester, ontslaat u, zoals u hebt gezegd,
uw knecht in vrede van zijn taak; dat u ten
aanschouwen van alle mensen hebt bereid,
een licht dat een openbaring zal zijn voor de
volken en een glorie voor uw volk Israël.
Vervolgens zegende Simeon Jozef en Maria en
zei dat Jezus een scheiding teweeg zou brengen
binnen Israël. Hij richtte zich tot Maria: ‘Deze
jongen zal velen in Israël ten val brengen of doen
opstaan, hij zal een omstreden teken zijn – ook
door jouw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal
onthuld worden wat er in veler harten omgaat.
Lourdesgrot
In katholieke streken werd na 1907, het jaar
waarin de paus het feest van de verschijning
van de Heilige Maagd te Lourdes had
ingesteld, en vooral na de heiligverklaring van
Bernadette in 1933, in menige parochie en in
veel kloostertuinen een Lourdesgrot gebouwd,
waardoor de devotie
tot de heilige Maria
zeer toenam.
Plaatselijke devoties
tot Maria zouden na
de oprichting van
een Lourdesgrot
in de betreffende
parochies
gewijzigd worden
in de devotie
tot de Heilige
Maagd, Onbevlekt
Ontvangen.
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wereldkerk
Tienduizenden jongeren bijeen over Kerk en
samenleving

Kerken van Amazone
slaan alarm
Het voortbestaan van 150 inheemse volkeren is
bedreigd door de illegale mijnbouw en andere
vernielingen in het regenwoud.

Volgens REPAM (Red Eclesial Panamazónica), het
Kerkelijke Netwerk voor het Amazonewoud, zijn
meer dan 150 geïsoleerd levende volksstammen
uit het regenwoud met uitsterven bedreigd. Het
betreft volkeren uit Brazilië, Peru, Ecuador en
Bolivia. De kerken uit de regio verwijzen in hun
gemeenschappelijke waarschuwing naar de nefaste
invloed van de houtkap en andere vernielingen in
het regenwoud, de industrie en illegale mijnbouw,
evenals de steeds groter wordende impact van de
agrobusiness.
REPAM beklemtoont dat verschillende van deze
volkeren nog steeds geen contact hebben gehad
met de westerse beschaving. De zorg om hun
voortbestaan moet volgens REPAM een van de
prioriteiten zijn van de regionale Amazonesynode,
die in oktober 2019 op initiatief van paus
Franciscus in het Vaticaan plaatsheeft.

Bron: Kathpress.at
Op zondag 19 augustus 2018 is in de NoordItaliaanse havenstad Rimini de 39ste editie
van de Jongerenbijeenkomst van ‘Vriendschap
tussen de Volkeren’ van start gegaan. Thema
is dit jaar: getuigen van naastenliefde. De
ontmoeting, die jaarlijks door Comunione e
Liberazione wordt georganiseerd en waaraan
vooral jongeren uit Zuid-Europa deelnemen,
is op de Wereldjongerendagen (WJD) na de
drukst bijgewoonde internationale katholieke
jongerenbijeenkomst. De openingsviering
van zondagmorgen, die in aanwezigheid van
staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin door
bisschop Francesco Lambiasi van Rimini werd
opdragen, stond ook nadrukkelijk stil bij de
slachtoffers van de recente catastrofe in Genua,

waarvoor zaterdag een dag van nationale rouw
werd gehouden.

De beweging Comunione e Liberazione werd in de
jaren 1960 opgericht door Don Luigi Giussani.
In een boodschap aan de jongeren in Rimini roept
paus Franciscus hen op om niet toe te geven
aan angst en onverschilligheid, en om bruggen
te bouwen in plaats van muren. Nog tot vrijdag
24 auugustus stonden er 118 bijeenkomsten
met 327 sprekers, 17 tentoonstellingen, 14
animatieprogramma’s en 31 sportevenementen op
het programma.

Bron: SIR/Comunione e Liberazione

'Catechismus op gezinsformaat' binnenkort
gepresenteerd

kinderen tussen 8-12 jaar. Op 22 augustus zal de
Oostenrijkse kardinaal Christoph Schönborn het
officieel presenteren tijdens de Wereldgezinsdagen
in Dublin. Het nieuwe kindercatechismus is
samengesteld door een aantal auteurs die door
de Oostenrijkse bisschoppenconferentie werden
aangesteld, die onder leiding van Schönborn te
werk gingen. De aartsbisschop van Wenen was
eerder ook coördinator voor de totstandkoming
van jongerencatechismus Youcat.

Voorwoord paus Franciscus

Paus Franciscus schrijft in het voorwoord over
de vragen die kinderen kunnen hebben over het
geloof. “Bij het doorbladeren van Youcat for Kids
kom ik vragen tegen die kinderen miljoenen keren
aan hun ouders en catechisten stellen”, schrijft de
paus.

“Wees niet stil wanneer kinderen een vraag stellen,
maar word zelf overdragers van het geloof. Help
jullie kinderen om de liefde van Jezus te ontdekken,
het zal hen sterk en moedig maken in het leven”.

Overdracht van het geloof

De nadruk op de rol van de ouders in de overdracht
van het geloof in het document is voor de paus
de reden waarom hij dit catechismus "net zo
bruikbaar acht als de grotere (Catechismus van de
Katholieke Kerk) waarin wezenlijke levensvragen
te vinden zijn als: ‘Waar komt deze wereld
vandaan? Waarom besta ik? Hoe en waarom leven
wij? Wat gebeurt er na de dood?’”
“Youcat for Kids is geschikt opdat kinderen en
hun ouders samen tijd kunnen doorbrengen, en op
deze wijze de liefde van God steeds meer kunnen
ontdekken”, aldus Franciscus in het voorwoord.
De uitgever van de jongerencatechismus YouCat
zal tijdens de aankomende Wereldgezinsdagen
in Ierland een nieuw kindercatechismus
presenteren. Youcat for Kids is op bijzondere
wijze gericht tot de ouders, die de opdracht

hebben het geloof aan hun kinderen over te
dragen.
Het 'catechismus op gezinsformaat' verscheen
begin deze maand in het Duits, en is voor

Het nieuwe kindercatechismus verschijnt zeven
jaar na de publicatie van Jongerencatechismus
Youcat en zal voor het einde van het jaar in maar
liefst 72 talen worden uitgebracht.

Bron: KN/VI
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wereldkerk
De bellen luiden door het hele land bij aanvang van de Wereldgezinsdagen

Het is zover. Na maanden van voorbereiding zijn de
Wereldgezinsdagen 2018 in Dublin op 21 augustus
geopend met duizenden enthousiaste pelgrims.
Het thema ‘Het Evangelie van de Familie: vreugde
voor de wereld’, kon niet toepasselijker zijn. Vele
van de aanwezigen zijn net gearriveerd in het land.
Hoewel vermoeid van hun reis, barstten ze van
enthousiasme bij deze openingsceremonie.

Volgens de statistieken staan zo een 37.000
personen geregistreerd om het drie-daagse
Pastoraal Congres van 116 landen over 5
continenten mee te maken. Voor het ‘Festival of the
families’ van zaterdag 25 augustus hebben 82,500
personen zich opgegeven.
Onder de aanwezigen bevinden zich Gerard and
Rita McCarthy, een Iers-Canadees echtpaar van
Newfoundland. Het is voor hen niet de eerste keer.
“We waren in Philadelphia in 2015”, zeggen ze.
“Het was geweldig”.
De laatste 15 jaar van hun leven geven ze leiding

Internationaal congres

over kerkmuziek in Rome

De pauselijke Raad voor de Cultuur organiseert
in september een internationaal congres over
kerkmuziek, met als thema Kerk en componisten:
Woord en klank.
De conferentie richt zich vooral tot liturgisten,
exegeten en theologen. De tweede dag van de drie
dagen durende conferentie, 14 september, is gewijd
aan gospelmuziek.
Gastsprekers tijdens de conferentie zijn kardinaal
Gianfranco Ravasi, prefect van de pauselijke raad,
Massimo Palombella, dirigent van het koor van

aan een apostolaat en een retraitehuis voor
echtparen die hulp nodig hebben bij hun huwelijk.
Ze hebben veel gevallen van helende genade mogen
ervaren. “God heeft ons gemaakt om lief te hebben
en om te worden bemind“, zegt Rita, “en eenmaal
we dit weten en ervaren, kunnen we liefde,
initimiteit en echtheid ervaren”.

in Ierland. Het gaat veel dieper. De bisschop
haalde aan Kolossenzen 3:12-17: “Jullie zijn
door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij
houdt heel veel van jullie”. Het gezin is de plaats
waar medelijden, goedheid, bescheidenheid,
vriendelijkheid, geduld en vergeving worden
aangeleerd, in praktijk worden gebracht en
verspreid.” Älleen de kracht van liefde kan rein
maken en herstellen”, zei hij. Tot slot bad hij,
enigszins geemotioneerd: “We bidden voor al
degenen die zo een liefde nog nooit hebben ervaren
of van wie deze is weggerukt door misbruik of
verwaarlozing.”
De pelgrims werden uiteindelijk verrast met een
video-boodschap van de Paus. “Ïk ben blij dat ik
weer naar Ierland kom”, zegt de Paus. Hij zegt te
bidden dat de Wereldgezinsdagen mogen bijdragen
aan de groei van eenheid en verzoening tussen alle
volgelingen van Christus, als teken van de eeuwige
vrede, Gods droom voor onze hele menselijke
familie. Na zijn verzoek om gebed dat het festival
een ‘moment van vreugde en sereniteit’ zal zijn, gaf
de kerkvorst zijn Pauselijke zegen. Dit hoogtepunt
van de avond was een mooi eind van een goed in
elkaar gezette openingsceremonie, als trendsetter
voor het komend congres.

Er waren ook 21 pelgrims uit heel Nigeria,
vergezeld van 2 aartsbisschoppen en een priester.
Voor hun is belangrijk de herleving van hoop
en gezinswaarden: “Het gezin is een zegen van
God: de vreugde moet worden beleefd en worden
doorgegeven aan de mensen om ons heen en
aan de volgende generaties”, zegt een van de
aartsbisschoppen.
In een zeer inspirerende homilie verwelkomde
Aartsbisschop Martin de pelgrims. Hij gaf aan
dat het evenement niet bedoeld is als een ‘soort
ideologische bijeenkomst voor een bepaald type
gezin’, die waarschijnlijk niet een meer bestaat

Maeve Boyle-Volunteer Blogger

22 August 2018

Bron: www.worldmeeting2018/bewerkt en vertaald lsk

Kerk is solidair met de slachtoffers in India

De regering van de Indiase deelstaat Kerala
spreekt van de op een na grootste watersnood op
het subcontinent sinds 1924.
De katholieke Kerk is solidair met de
slachtoffers van de recente overstromingen en
aardverschuivingen in de Indiase deelstaat Kerala.
Daarbij vielen al meer dan 350 doden, tussen de
800.000 en 1 miljoen mensen burgers raakten
dakloos. 314.000 burgers werden ondergebracht
in meer dan 2.100 vluchtelingenkampen verspreid
over de deelstaat.
De Indiase bisschoppen spraken al van kort na de
ramp hun solidariteit uit met de slachtoffers, de
gewonden en noodlijdenden. Zij hadden ook veel
lof voor de snelle en effectieve hulpverlening van
de nationale en lokale overheid. De bisschoppen
spreken van een drama van ongekende omvang.
de Sixtijnse kapel, de Engelse componist John
Rutter en de Duitse muziekwetenschapper Richard
Mailänder.

Bron: Vaticannews.va

Tegelijk kondigden zij aan dat kerken, scholen
en parochiegebouwen worden geopend om
de daklozen op te vangen. Via de kerkelijke
hulporganisaties wordt intussen gemobiliseerd om
voedsel, kledij en hulpgoederen te distribueren.
Kardinaal Oswald Cardinal Gracias, de voorzitter
van de Indiase bisschoppenconferentie, kondigde
de oprichting aan van een speciaal fonds voor hulp
aan de noodlijdenden.

Paus Franciscus vraagt steun

Paus Franciscus vroeg zondag na het Angelusgebed
solidariteit en concrete steun van de internationale
gemeenschap. In zijn boodschap betreurde hij
het verlies aan mensenlevens, het grote aantal
vermisten en ontheemden en de niet te overziene
schade aan huizen en gewassen. “Ik sta dicht bij
de Kerk in Kerala, die in de frontlinie staat om de
bevolking verlichting te brengen”, aldus de paus.
Ook wij staan dicht bij de Kerk in Kerala en bidden
samen voor allen die zijn omgekomen en voor allen
die door deze grote ramp zijn berecht.

Bron: Vaticannews.va
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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 24 17.00u: Huwelijksinzegening Glenn Sumter/Chantal
Alberga
za 25 11.00u: Uitvaartplechtigheid Hr. Albert Sowma
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
ma 27 19.00u: Requiemmis
do 30 19.00u: Petrus Donderslof
za 01 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 02 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
• Zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• 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!
• Er zijn bumper stickers en t-shirts met het speciaal
ontworpen logo bij gelegenheid van 60 jaar Bisdom te koop
in de Vitrine. Haast u voor uw exemplaar….de voorraad is
gering!
• 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 25 17.30u: H. Mis
za 01 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 25 18.00u: H. Mis Vooravond 21e zondag door het jaarzo 26 08.00u: H. Mis 21e zondag door het jaar
ma 27 18.00u: H. Mis
wo 29 18.00u: H. Mis maandelijkse rouwdienst
do 30 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 31 18.00u: H. Mis
za 01 18.00u: H. Mis Vooravond 22e zondag door het jaarzo 02 08.00u: H. Mis 22e zondag door het jaar met
thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
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.
• Woensdag 29 augustus: maandelijkse rouwdienst om
18.00 uur.
• Donderdag 30 augustus: ‘Kwartiertje voor God’ -een
eucharistische aanbidding van vier tot zes ’s namiddags.
• Doopdienst zondag 2 september om 10.00 uur doopinstructie donderdag 30 augustus om 18.45 uur in de
kerk.
• 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.
• Zijn overleden: Bryan Emanuels (57 j), Ilse Ramdin–van
Trigt ((92 j) We condoleren de nabestaanden en wensen ze
veel sterkte toe.

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 26 08.00u: Wo-Co Dienst 21e zondag door het jaar
zo 02 08.00u: Wo-Co Dienst 22e zondag door het jaar met
thuiscommunie zieken en bejaarden
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 26 10.00u: H. Mis 21e zondag door het jaar
zo 02 10.00u: Wo-Co Dienst 22e zondag door het jaar met
thuiscommunie zieken en bejaarden
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 26 11.45u: Engelse mis
vr 31 18.00u: Dienst van bevrijding/genezing
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
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 26 08.00u: Woco | Avonddienst komt te vervallen
wegen jubileumconcert van het Bisdom
wo 29 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Requiemmis
Mededelingen
• In de maand september geen woensdag mis.
• 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 881-5888.
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 26 08.00u: Eucharistieviering
ma 27 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 30 17.00u: Spreekuur| 18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
vr 31 18.00u: Genezings- en bevrijdingsdienst
Wij feliciteren Ashley Val. Zij is winnaar geworden van het
Jeugd Songfestival die gehouden werd op 18 augustus,
georganiseerd door het jongerenbestuur.
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
za 25 15.00u: Huwelijksinzegening van Raymond Liefden

en Sheila Wittenberg
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.
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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Paus: ‘AL in continuïteit met kerkelijke Leer’
Alles in Amoris Laetitia, zijn exhortatie over huwelijk en gezin, is gebaseerd op de kerkelijke Leer. Dat
schrijft paus Franciscus in het voorwoord van het boek Paus Franciscus, het gezin en echtscheiding
van Stephen Walford.
Walford schreef zijn boek na de zogeheten dubiabrief, waarin vier kardinalen om opheldering
vroegen over enkele passages uit de exhortatie.
Omdat hier geen reactie op kwam, besloten de
vier hun brief te publiceren en vroegen ze de paus
daarna openlijk om een audiëntie. Ook op dat
verzoek kwam geen antwoord.

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

Reactie op Dubia-brief

Walford reageerde al eerder op de kardinalen.
In 2017 schreef hij een open brief, waarin hij het
opnam voor Franciscus en de vier kardinalen op de
vingers tikte.
Nadat Walford de paus in de zomer van 2017
samen met zijn vrouw en vijf kinderen had
bezocht, stuurde Franciscus hem een brief, die nu
als voorwoord van het boek is afgedrukt.

'AL' in zijn geheel lezen

De paus stelt daarin dat ‘AL’ “altijd in continuïteit,
zonder breuk, maar voortdurend rijpend” is.
Daarnaast moet het document, om begrepen te
worden, in zijn geheel gelezen worden. Als het gaat
om ethische vraagstukken “volgt Amoris Leatitia
de klassieke leer van St.-Thomas van Aquino”,
aldus de paus.
Franciscus schrijft dat de exhortatie “niet als een
handboek voor verschillende zaken beschouwd
moet worden. Als de exhortatie niet in zijn geheel

Doordenkertje
”Zekerheid is kunnen leven
met onzekerheid.”

Stephen Walford, auteur van het boek,
brengt samen met zijn gezin een bezoek aan de paus, in
Casa Santa Marta (2017).
gelezen wordt, en in de volgorde waarin ze is
geschreven, zal ze niet verstaan en zelfs verdraaid
worden”.

Hertouwd gescheidenen

Het nieuwe boek van Walford gaat speciaal in op
de vraag of hertrouwd gescheiden katholieken
in bepaalde gevallen, na onderscheiding en
gebed, de communie kunnen ontvangen. De
voetnoot in Amoris Laetitia die daarop leek te
hinten, is een van de punten waarop de vier
kardinalen opheldering vroegen. Verschillende
bisschoppenconferenties hebben verschillende
richtlijnen uitgevaardigd op dit punt.

Hoewel Walford geen theoloog is, probeert hij in
zijn boek de theologische en morele concepten
achter AL uit te leggen, door onder meer te
kijken naar de betekenis van het huwelijk en het
gezinsleven, de ontwikkeling van de kerkelijke
Leer, morele schuld en paus Franciscus’ onderricht
over barmhartigheid.

Bron: KN/CNS
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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
wo 29 18.30u: H. Mis| 19.15u: Zangoefening
za 01 19.00u: H. Mis
Mededeling
Inschrijfformulieren voor doop, EHC, H. Vormsel, tiener- en
volwassencatechese afhalen in de sacristie na de dienst/
kantoor.

18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. 21e zondag door het jaar B
zo 26 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. 21e zondag door het jaar B
10.00u: Groot Henar: Woco. 21e zondag door het
jaar B
11.30u: Groot Henar: H. Communie aan huis voor
een zieke
ma 27 19.00u: H. Mis
di 28 06.30u: H. Mis
16.00u: Seniorensoos | 16.30u: Huwelijksgesprek
wo 29 19.00u: H. Mis
do 30 06.30u: H. Mis | 18.30u: Gebedsgroep
vr 31 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling
Van plan kerkelijk te trouwen: Murry Pawirodimedjo en
Mariska Daniel

Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078
email: alwinlinger@gmail.com
za 25 19.00u: Woco
di 28 18.30u: Gebedsdienst
do 30 18.30u: Woorddienst
za 01 17.30u: Misdienaarsoefening
19.00u: Eucharistieviering
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 26 09.00u: Woco
di 28 19.00u: Rozenkransgebed
wo 29 17.00u: Charismatische bijeenkomst

zo 26 09.00u: Woco
za 01 19.00u: Eucharistieviering
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.

za 25 17.00u: Kinderdoopsel

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

zo 26 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco. 21e
zondag door het jaar B
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 26 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis. 21e
zondag door het jaar B
09.30u: Doopsel van kinderen
Mededeling
Oud-parochieraadslid Johannes Samuel Woodly (85jr)
overleed op 15 augustus jl. Wij wensen weduwe
Chandrawatie Woodly-Bhondu en nabestaanden veel
sterkte toe. Op verzoek van de familie zal de rouwdienst
gehouden worden op vrijdag 5 oktober in de H. Don
Boscokerk.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 26 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.
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.
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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