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Omhoog met vakantie
Door: Paul Tjon Kiem Sang

In de editie van de vorige week is aangekondigd 
dat ons bisdomblad na dit weekend ‘met vakantie 
gaat’ voor drie weken. Daarmee wordt natuurlijk 
bedoeld dat de redactie en overige medewerkers 
even een rustpauze nemen van de wekelijkse 
druk om de krant te publiceren. De keuken 
waarin Omhoog wekelijks bereid wordt is als 
een hogedrukpan en wij moeten nu het ventiel 
lichten om wat stoom af te blazen. Dit is nodig, 
want wij hebben geen aparte afdeling met eigen 
medewerkers helemaal voor Omhoog alleen. 
Eenieder die wekelijks meewerkt doet dit bovenop 
andere werkzaamheden die zij voor het bisdom 
verrichten.

Voordat ik verder ga is het gepast om hier een 
woord van dank te richten aan allen die zich 
de afgelopen 11 maanden wekelijks hebben 
ingespannen om het weekblad af te krijgen: de 
vaste medewerkers van het bisdom die zich trouw 
inzetten iedere week om de edities af te krijgen. 
Maar bovenal dank aan de medewerkers die geheel 
vrijwillig iedere week hun tijd en energie besteden 
aan Omhoog en deze mensen wil ik toch bij naam 
noemen: Lucille Samson-Karg, Mayra Karg, 
Earl Tokarijo, Helen Chang, ook onze reguliere 
schrijvers Lucien Chin A Foeng, Charles Chang, en 
tenslotte onze trouwe fotografen Gino Rozenblad, 
Richardo Smith, en alle anderen wiens naam ik 
vergeten ben te noemen.

De vrijwilligers die hun bijdrage leveren geven 
bij uitstek invulling aan de betekenis van de 
uitdrukking ‘pro Deo,’ nl. ‘voor God.’ Een concreet 
voorbeeld van stewardship. En als wij zeggen 
pro Deo, dan vloeit daar automatisch uit voort 
‘pro populi,’ oftewel ‘voor het volk.’ De inzet van 
alle medewerkers is voor God en voor het volk, 
voor de geloofsgemeenschap, voor u. Het doet ons 
daarom heel goed wanneer in de wandelgangen 
woorden van waardering worden uitgesproken 
over Omhoog. Kritische opmerkingen krijgen wij 
ook, en ook die zijn zeer welkom en geapprecieerd, 
omdat zij een teken zijn dat Omhoog wordt gelezen 
en dat er wekelijks vele mensen naar uitkijken.

In het licht van het voorgaande wil ik toch van deze 
gelegenheid gebruik maken om twee zorgpunten 
met u te delen. Ten eerste de dalende wekelijkse 
afname van kranten. Een van de oorzaken is 
een positieve: een aantal lezers is gestopt om 
de gedrukte krant wekelijks te kopen, omdat zij 
dat nu kunnen lezen op omhoog.org. Hoe gek het 
ook mag klinken, deze oorzaak voor een dalende 
verkoop vinden wij uitstekend! Communicatie 
gaat hoe langer hoe meer digitaal plaatsvinden 
en als wij met Omhoog daarop inspelen vinden 
wij vanzelfsprekend dat er lezers zijn die ervoor 
kiezen om de krant op het net te lezen.

Het is echter niet deze oorzaak van een dalende 

afnamen waarover wij ons zorgen maken. Wij 
maken ons zorgen over degenen die de krant niet 
langer kopen omdat de interesse is afgenomen. 
Aan de ene kant wil ik de eerste zijn die de hand 
in eigen boezem steekt en nagaat hoe de inhoud 
van Omhoog steeds meer te verbeteren. Maar aan 
de andere kant zijn er ook lezers die interesse 
verliezen vanwege andere, persoonlijke redenen. 
Dit baart ons zorgen, omdat verlies van interesse 
in het blad in feite neerkomt op een verlies van 
interesse in geloofsverdieping. De lijfspreuk van 
Omhoog luidt: ‘Wijzer in geloof en leven.’ Deze 
spreuk heeft een tweevoudige betekenis: aan 
de ene kant wil Omhoog dienen als een soort 
wegwijzer, waarmee wij de lezer richting willen 
aangeven voor zijn/haar geloof en leven. Aan de 
andere kant duidt ‘wijzer’ op het vergaren van 
wijsheid: over het geloof en over het leven. Voor 
elke katholieke gelovige zou dit een onontbeerlijke 
bijdrage zijn om als christen door het leven te 
gaan. Door niet langer gebruik te maken van dit 
aanbod ontzegt men zichzelf eigenlijk een bron 
van informatie, geloofsverdieping en reflectie. 
Een dringende oproep hier aan u is om uw 
medegelovige, die niet langer interesse heeft in 
Omhoog, aan te sporen om zichzelf te blijven 
voeden en zich de moeite te getroosten om 
wekelijks het blad te kopen en ook te lezen!

Alle medewerkers van Omhoog wijden zich 
iedere week trouw aan de grote klus om het blad 
te produceren. Hoewel het soms met veel stress 
gepaard gaat, doet dat geen afbreuk aan de ijver 
en de liefde waarmee iedereen wekelijks aan de 
slag gaat. Het is tegen deze achtergrond dan ook 

pijnlijk (en bijna ontmoedigend) als blijkt dat dit 
soms niet erg serieus genomen wordt door enkele 
parochies. Elke week worden trouw de stapels 
Omhoog afgeleverd aan de verschillende parochies 
van ons Bisdom, met de overtuiging dat de kranten 
ook enthousiast verkocht zullen worden. Helaas 
blijkt uit ervaring dat in sommige gevallen daar 
heel onverschillig mee wordt omgegaan. Omhoog 
is niet enkel een product en verantwoordelijkheid 
van de makers of van de bisdomleiding. Het is 
een blad van ons allen dat ook door ons allen 
ondersteund en gepromoot moet worden. In vele 
parochies wordt dan ook echt moeite gedaan om 
de gelovigen erop te wijzen dat zij een Omhoog 
kopen. Dit gebeurt echter niet overal. En wat nog 
ook gebeurt is dat de opbrengsten heel laat of 
soms zelf helemaal niet worden overgedragen. Bij 
navraag daarover weten sommige parochies niet 
eens waar de gelden naar toe zijn.

Het wordt hoog tijd dat wij met z’n allen ons 
weekblad serieuzer gaan nemen, niet alleen door 
het te kopen en te lezen, maar vooral ook door het 
zelf te promoten en aan te bevelen bij anderen, 
en tenslotte ervoor zorgen dat de wekelijkse 
productiekosten gedekt kunnen worden door 
tijdig de afdrachten te doen. De medewerkers van 
Omhoog zijn heel erg gemotiveerd om door te 
gaan om d.m.v. Omhoog de geloofsgemeenschap 
te blijven voeden in geloof en leven. Wij hopen 
dat wij erop mogen rekenen dat in alle parochies 
deze motivatie mag gaan groeien en steeds sterker 
worden!

Een heel fijne vakantie aan u allen!
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De Begikerki in de Fatima kerk heeft thans ook 
een speciale mannengroep en wordt genoemd
 De BEGIKERKI-MANNENGROEP

Deze Begikerki-mannengroep staat o.l.v. een 
team met coördinatie van broeder Graskamp en 
ondergetekende, diaken  Waterberg.  

Jozua zegt in 24,15:
"Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen".

Amos zegt in 4,6: " Mijn  volk gaat te gronde, 
door gebrek aan kennis”

We zijn, net als alle andere mannengroepen van 
de rk-kerk, ook lid van CMMS (Catholic Men’s 
Ministry Suriname).
We komen elke eerste vrijdag van de maand 
bijeen in de parochiezaal van de Fatimakerk 
van 19.00uur tot 21.00uur. Onze eerste 
bijeenkomst is op vrijdag 7 September. 

OPROEP AAN ALLE KATHOLIEKE MANNEN

Mannen sluit je aan. Je hoeft niets te weten. Het 
is juist beter. De Heilige Geest gaat ons machtig 
leiden.
Neem andere mannen die zich willen aansluiten 
mee, al zijn ze nog niet katholiek. Heeft u vragen?
Maak gerust contact met ons.

Heeft u twijfels? Kijk maar in de Bijbel wat 
mensen allemaal moesten doorstaan, om de 
God van Abraham, Izaak en Jakob te kunnen 
volgen in Jezus Naam. Weet, de vijand gaat dat 
nooit toestaan. De Heer laat daarom bepaalde 
beproevingen in je leven toe, zodat je regelmatig 
de kans krijgt voor Hem te blijven kiezen in Jezus 
Naam.
Matteus 19:30 zegt: "Zo zullen de laatsten de 
eersten zijn en de eersten de laatsten". Waar 
staat u? Kies nu, voor Jezus alleen. 

Ik wens u Gods zegen en verheug mij u te 
verwelkomen bij onze Begikerki-Mannengroep!

Bigi odi.
Sonny Waterberg
Diaken Bisdom Paramaribo
Mob 7179460

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
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KJS Youth Festival 2018

geloof & leven

Door Lucien Chin A Foeng

Klinkende namen
Het duurde met een korte pauze langer dan twee 
uur: het jubileumconcert in de kathedrale basiliek 
op zondag 26 augustus, bij gelegenheid van 60 jaar 
RK-Bisdom Paramaribo. 
Het publiek heeft genoten van mooie zang- en 
dansnummers, inclusief de solo’s van Arturo 
den Hartog, pater Esteban Kross en Nisha 
Madaran. Ook de solo van Rashidi Sanches en het 
saxofoonspel van Lawrence Gudge waren van 
een gehalte dat het publiek met een extra applaus 
beloonde. Lof gaat ook uit naar de toetsenist Jaïr 
Konter, die verschillende nummers zeer deskundig 
begeleidde. De houseband van de bisschop en 
hun vrienden, waaronder enkele dames van de 
kathedrale koorschool hebben laten zien hoeveel 
talent er schuilt in onze surinaamse jongeren. 
Hun optreden heeft het geheel een echt gezellig 
surinaams tintje gegeven. 
Het had zeker drukker gekund, vooral als je 
in overweging neemt dat het gratis was. Een 
vrijwillige bijdrage werd wel gewaardeerd. Ook 
een jarig bisdom heeft middelen nodig om de 
organisatie draaiende te houden, nietwaar?

Enthousiast genoten
Natuurlijk hield Mgr. Karel Choennie eerst een 
korte toespraak, waarin hij zijn keuze van het 
thema “Wij, Zijn volk; Hij, onze God” uit de doeken 
deed. Aan de hand van namen uit het Oude 
Testament toonde de bisschop ons het beeld van 
een bezorgde en zorgende God, die vooral bij Zijn 
volk wil zijn. Een God die voor de relatie met Zijn 
volk alles over heeft. De openingstoespraak werd 
afgesloten met het gebed uitgegeven in verband 
met 60 jaar RK-Bisdom Paramaribo. De master 
of ceremonies, een stralende Rosita Leeflang, 
introduceerde vervolgens de show en breidde deze 
vaardig aan elkaar.
Op de voorste rij zaten bisschop Karel Choennie, 
bisschop emeritus Wilhelmus de Bekker en 
aartsbisschop Jason Gordon, die speciaal voor de 
bigi yari van het bisdom uit Port-of-Spain naar 

Paramaribo was afgereisd. Ook de hoogbejaarde 
Andre Vonsee, stonfutu van de H. Familie, en de 
moeder van pater Kross in haar rolstoel, hebben 
stil maar enthousiast zitten genieten van het 
programma. 

Mooi geheel
Het was erg gevarieerd. Er was dans in fleurige 
koto’s van jonge danseressen met bekkens met 
bloemen, maar ook een klassiek nummer van 
meisjes in witte tutu’s, die engelen voorstelden, 
en moeder Maria in het blauw. Een Marianummer 

kon niet ontbreken op een feestconcert van het 
bisdom. Ook mogen de twee nummers van onze 
drie Javaanse nonnen met pater Franciscus niet 
onvermeld blijven. Een welkome toevoeging aan 
een mooi geheel: creatief, gevarieerd en stijlvol.
Vicaris-Generaal Kross en zijn team mogen 
terugzien op een geslaagde avond.

Jubileum concert: creatie, variatie en stijl

Door Gerda Misidjang

Quo Vadis?
De jongerenbeweging van het bisdom, Katholieke 
Jongeren Suriname (KJS), organiseert van 6-9 
september haar eerste openlucht youth festival. 
Drie dagen lang zullen op het complex van 
Asewa ‘Otono en Christoforus internaat aan de 
Prinsessestraat 46 meer dan honderd jongeren bij 
elkaar zijn voor onder andere geloof, gebed, sport 
en spel.
Het thema ‘Quo vadis – Waar ga je heen?’ wordt 
belicht vanuit verschillende invalshoeken: waar ga 
je heen met de natuur, waar ga je heen met jezelf, 
waar ga je heen met jouw studie, waar ga je heen 
met jouw geloof? Het thema komt verder tot uiting 
in verschillende workshops, een mini-beurs, een 
Maria lichtprocessie en een nachtwake. Het festival 
heeft een feestelijk karakter en de Eucharistie, 
zang, dans, verschillende culturele en spontane 
presentaties als ook sport staan centraal.

Karakter en bijdrage
Zaterdag 8 september heeft een speciaal karakter 

vanwege de mini-beurs van 11:00 - 16:00 uur 
en de Maria lichtprocessie die begint om 19:30 
uur. Beide activiteten zijn open voor de totale 
geloofsgemeenschap en bieden een unieke 
gelegeheid om de jongeren te ondersteunen. 
Zondag heeft een missionair aspect, waarbij 
de jongeren verschillende instellingen zullen 
bezoeken om Gods liefde en barmhartigheid te 
tonen aan de naaste.  Het festival wordt afgesloten 
met een dienst om 16:00 uur en is ook open voor 
een ieder.

Elke bijdrage in de vorm van uw tijd, talent of 
financiën is zeer welkom en zal zeker het werk 
van de jongeren binnen het bisdom ondersteunen. 
Zou u graag een jongere willen registeren of een 
bijdrage willen doen in welke vorm dan ook, vooral 
tijdens de missionaire activiteit, maak contact met 
Dienst GCC op het telefoonnummer 476888. Uw 
gebed voor het welslagen van dit event is een zeker 
voor ons een bron van kracht.
Alle participerende jongeren worden verwacht zich 
aan te melden op donderdag 6 september om 16:00 
uur bij Asewa ‘Otono.
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Een dag vol keuzes

Door Rosanda Courtar

Thema viering 60 jaar
De lezingen bij de viering van zestig jaar RK 
Bisdom in Paramaribo stonden allen in het 
thema van het maken van een keus. In de eerste 
kiest Jozua er tezamen met zijn familie voor 
Jahwe te dienen. Hij maakt deze keuze niet in 
een binnenkamer van zijn huis met vertrouwde 
gezichten om zich heen. Hij maakt de keus 
publiekelijk.
Ook in de dienst zien we mensen voor een keus 
staan. Aan het begin van de dienst kwam er een 
dame een beetje verlegen binnenlopen. Ze was 
met haar topje met open rug niet meteen gekleed 
voor een dienst. Wat ik echter mooi vond, is dat ze 
koos aanwezig te zijn. Ze koos ervoor tóch naar de 
dienst te komen. En de ushers kozen ervoor haar 
de toegang niet te ontzeggen. Zij maakte, ongeacht 
haar kleding de keus voor God. 

Kiezen voor God
Doen wij dat vandaag de dag ook? Durven we 
publiekelijk voor God te kiezen, ongeacht onze 
omstandigheden? Vóór vreemden? Durven we ook 
de keus niet alleen te maken voor onszelf, maar 
ook voor onze gezinnen? Laten wij hierbij stilstaan 
en ons meer gaan richten op het doen groeien van 
onszelf en onze gezinnen in het geloof. Wij zijn 
door God gekozen. Laten wij ook altijd de keus 
maken voor Hem.
Vervolgens vraagt Jozua de familiehoofden, 
rechters en schrijvers van Israël de keus te maken: 
wie zullen zij dienen? Ook zij kiezen voor Jahwe. 
En ze geven Hem de eer voor de verlossing uit 
Egypte, de bescherming onderweg en vele andere 
wonderen. We moeten ons bewust zijn waar we 
voor kiezen. We kiezen voor de God die alles 
gemaakt heeft, alles kan en uit liefde alle goeds 
doet voor hen die Hem vrezen.
We horen mensen vaak zeggen: ‘gelukkig was ik 
op dat moment daar’ of ‘zo toevallig kwam ik hem 
tegen toen ik hem nodig had’. Geluk komt van God 
en toeval bestaat niet. Intussen weten wij, dat God 
in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben. 
Wanneer we een keus hebben gemaakt, moeten 
we niet vergeten God de ‘grani’ te geven die Hem 
toekomt.

Climax
In de tweede lezing wordt met ons gedeeld hoe 
de keus die we ooit maakten voor God de Vader 
onze relatie met Jezus, Zijn Zoon, mogelijk maakt 
en vorm geeft. Jezus Christus is voor ons het 
Hoofd van de kerk, onze Verlosser. Hij heeft ons zo 
liefgehad dat Hij zich voor ons heeft overgeleverd 
met het doel om ons te reinigen en te heiligen. 
In deze tekst wordt ons ook opgedragen om 
onderdanig te zijn aan Hem. 
Daarnaast is er duidelijk een tweede boodschap. 
Deze tekst geeft namelijk aan de manier waarop 
man en vrouw met elkaar dienen om te gaan. Jezus 
heeft ons veel voorgeleefd. Door de keus die we 
eens maakten voor God, kunnen we een relatie 
opbouwen met Jezus en van Hem leren.
In het evangelie komt onze keus voor God tot een 
climax. De leerlingen van Jezus kiezen ervoor in 
Hem te geloven en Hem te volgen wanneer anderen 
dat niet doen. Jezus heeft de mensen steeds 
liefdevol toegesproken, maar hij bespreekt ook de 
zaken die niet goed gaan. 

Barmhartig zijn
Bisschop Charles Jason Gordon, aartsbisschop 
van Port-of-Spain, zei in de preek dat wij dat ook 
moeten proberen: elkaar vermanen, maar toch 
barmhartig zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zagen 

we bij de communie. Een dame valt op omdat ze 
heel devoot naar voren loopt, geheel in het blauw 
gekleed met een sjaal over haar hoofd geslagen 
heeft. Ik denk nog even ‘ze is net een beeld van 
moeder Maria’. Kort daarop zie ik de jongedame 
die eerder zo verlegen binnenkwam met net 
zoveel devotie te communie gaan, met nu diezelfde 

blauwe sjaal om zich heengeslagen! O Heer wat 
bent u groot! Wat een barmhartigheid en wat is het 
fijn om deel van deze kerkgemeenschap te zijn. Hij 
is onze God en wij? Wij mogen elke dag kiezen Zijn 
volk te zijn. 
Allen van harte gefeliciteerd met ons RK Bisdom 
Paramaribo.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Eerste lezing: Deuteronomium 4, 1-2.6-8
Mozes sprak tot het volk, en zei: ‘Luister dan, 
Israël, naar de voorschriften en bepalingen die 
ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult gij leven, 
en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, 
de God van uw vaderen, u schenkt. Aan wat ik u 
voorschrijf, moogt ge niets toevoegen, en er niets 
van afdoen; ge moet de geboden van de Heer, uw 
God, onderhouden, die ik u geef. Handel ernaar 
in het land dat gij in bezit gaat nemen, en breng 
ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de 
volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij 
al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: Dat 
machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een 
andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn 
als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem 
aanroepen? Of is er een andere grote natie die 
zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft 
als de wet die ik u heden geef?

Antwoordpsalm: Psalm 15, 2-3a.3cd-4ab.4c-5

Tweede lezing: Jakobus 1, 17-18.21b-22.27
Broeders en zusters, elke goede gave, elk volmaakt 
geschenk daalt neer van boven, van de Vader 
der hemellichten, bij wie geen verandering is 
over verduistering door omwenteling. Uit vrije 
wil heeft Hij ons het leven geschonken door het 
woord der waarheid, zodat wij in zekere zin de 
eerstelingen onder zijn schepselen zijn. Neemt met 
zachtmoedigheid het woord van God aan dat in  u 
werd geplant en dat de kracht bezit uw zielen te 
redden. Weest uitvoerders van het woord en niet 
alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. 
Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van 
onze God en Vader is dit: wezen en weduwen 
opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaren voor 
de besmetting van de wereld.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 7, 1-8.14-15.21-23
Eens kwamen de Farizeeën en enkele schrift 
geleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen, en 
ze zagen dat sommigen van zijn leerlingen met 
onreine, dat wil zeggen, ongewassen handen aten. 
De Farizeeën immers en al de joden eten niet 
zonder eerst de vingertoppen gewassen te hebben, 
daar ze vasthouden aan de overlevering van de 

voorvaderen; komen ze van de markt, dan eten 
ze niet voordat zij zich gereinigd hebben; zo zijn 
er nog vele dingen waaraan ze bij overlevering 
vasthouden: het afwassen van bekers, kruiken en 
koperen vaatwerk. Daarom stelden de Farizeeën 
en de schrift geleerden Hem de vraag: ‘Waarom 
gedragen uw leerlingen zich niet volgens de 
overlevering van de voorvaderen, maar eten zij 
met onreine handen?’. Hij antwoordde hun: ‘Hoe 
juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd! 
Zo staat er geschreven: Dit volk eert Mij met de 
lippen maar hun hart is ver van Mij. Zij eren Mij, 
maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren. 
Gij laat het gebod van God varen en houdt vast 
aan de overlevering van mensen!’. Daarop riep Hij 
het volk weer bij zich en sprak tot hen: ‘Luistert 
allen naar Mij en wilt verstaan: niets kan de mens 
bezoedelen wat van buiten af in hem komt. Maar 
wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. 
Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen 
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, 
echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, 
losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, 
lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het 
binnenste en bezoedelen de mens.

In de lezing uit Marcus 7 komen de joodse 
reinheidsvoorschriften ter sprake. Aanleiding 
is het verwijt dat de leerlingen van Jezus hun 
handen niet wassen voor het eten, terwijl de 
traditie waaraan de Farizese beweging zich 
houdt dat wel voorschrijft. Er worden door Jezus 
in zijn confrontatie met de Farizeeërs twee 
tegenstellingen gemaakt: allereerst die tussen 
menselijke regels en de geboden van God, en 
vervolgens die tussen wat van buitenaf komt 
en wat van binnenuit komt. Ik voel me daar 
niet helemaal gemakkelijk bij, want deze twee 
tegenstellingen liggen niet eenvoudig in elkaars 
verlengde. In de Thora, de ‘geboden van God’, is 
de omgang met de wereld van de uiterlijke dingen 
immers bij uitstek expressie van de innerlijke 
trouw aan de Eeuwige. En trouwens, vanuit 
hygiënisch oogpunt weten we dat het helemaal 
geen gek idee is om iedereen voor het eten de 
handen te laten wassen.

Reinheidsregels
De joodse reinheidsregels zoals deze uiteindelijk 
in de Mishna hun neerslag hebben gevonden, 
gelden als een uitwerking van de mozaïsche 
leefregels in de Thora. Ze bepalen wanneer iets 
of iemand ‘cultisch rein’ is en dus mag deelnemen 
aan het religieuze en maatschappelijke leven. 
In veel gevallen spoort dat met het belang van 
volksgezondheid en hygiëne, met name als de 
regels erop gericht zijn om besmetting tegen te 
gaan. Soms nemen de reinheidsregels mensen 
in bescherming, door bijvoorbeeld vrouwen 
tijdens de menstruatie en na een bevalling voor 
een aantal dagen vrij te stellen van sociale en 
seksuele verplichtingen – dan is een onrein 
verklaring niet een negatief oordeel, maar in 
feite een  verlofregeling. In de Thora liggen 
de reinheidsregels in het verlengde van het 
scheppingsverhaal: de Schepper beteugelt de 
chaos van het oerbegin door te scheiden, af te 
bakenen, onderscheid te maken, alles met aandacht 
te benoemen in zijn eigenheid. De mozaïsche 
wetten vragen om een aandachtige omgang met 
alle uiterlijke dingen ten einde een leven in rust, 

reinheid en regelmaat mogelijk te maken: ze bieden 
tegenwicht tegen de natuurwet van de entropie 
en vormen een tendens van orde naar chaos. De 
aandacht van de Farizeeën voor formele reinheid 
is een expressie van hun trouw aan de Thora, met 
name aan de priesterlijke bepalingen in Leviticus. 
Dus rijst de vraag of het wel fair is als Jezus zegt 
dat de Farizeeën menselijke inzettingen boven die 
van God stellen.

Priesters en profeten
In de Hebreeuwse Bijbel zien we een creatieve 
spanning tussen het priesterlijke en het profetische 
geluid. De priester komt op voor orde en regel, de 
profeet voor hart en bezieling. Deze twee kunnen 
maar het beste samen opgaan. De uiterlijke 
levensordening wordt een schijnvertoning als ze 
geen expressie (meer) is van innerlijke toewijding, 
maar die innerlijke liefde voor God en trouw aan de 
aarde zal altijd weer expressie moeten vinden in 
vormen van omgang met de dingen en de mensen.
De stem van Jezus in het evangelie is een 
profetische stem tegen een priesterlijke orde die 
‘moet omdat het zo hoort’. Ik neem niet aan dat 
Jezus bezwaar had tegen handen wassen voor 
het eten, maar hij had wel bezwaar tegen mensen 
die elkaar de maat nemen op grond van uiterlijk 
gedrag terwijl het hart buiten beschouwing blijft.

Volgens Jakobus
In elke traditie bestaat deze spanning. In de jonge 
christelijke beweging bepleit met name Paulus dat 
de leden verregaand vrij zouden zijn in het al of 
niet volgen van de mozaïsche reinheidsregels: wat 

telde was geloof als een relatie van trouw en liefde 
tussen God en mensen. Jakobus wijst er in zijn brief 
op dat zulk geloof nooit een pure idee kan blijven: 
het vindt zijn expressie in daden van recht en 
trouw. ‘Weduwen en wezen bijstaan in hun nood, je 
in acht nemen voor de wereld en onberispelijk
blijven’ (Jakobus 1,27) – prachtig dat deze 
samenvatting van echte eredienst begint met het 
opkomen voor de kwetsbare medemens. Maar 
zodra je samen gaat definiëren hoe je ‘onberispelijk 
blijft’, ben je terug in het rijk van de uiterlijke 
leefregels. Die spanning zal er altijd zijn, tussen 
uiterlijk en innerlijk, priesterlijke en profetische 
drijfveren, vorm en inhoud.

Spanning en balans
Genoemde spanning treffen we ook al in de lezing 
uit Deuteronomium aan: ‘Voeg niets toe aan wat 
ik u voorschrijf en doe er niets van af’ (4,2). De 
Farizeeën zullen beweren dat ze de leefregels van 
de Thora alleen maar nader hebben ingevuld, maar 
Jezus vindt volgens de evangeliën dat ze er al hun 
eigen regels bovenop hebben gestapeld. En als de 
christelijke beweging met profetische bezieling 
besluit om zich aan het hart van de leefregels (het 
Sjema; 6,4-9) te houden, zullen de Farizeeën met 
hun priesterlijke toewijding dat zien als ‘afdoen’ 
aan het totaal van de mozaïsche voorschriften. 
Ook binnen de kerk zal deze spanning er altijd 
weer zijn. De stem van Jezus pleit dan met de 
profeten voor het primaat van het hart. Het is niet 
vreemd dat we juist in de poëzie, in de Psalmen, 
de balans vinden. Psalm 15 somt de gedragsregels 
op waaraan iemand zich houdt die welkom is in de 
tempel: de huisregels van God. Deze bestaan in het 
geode doen, de waarheid spreken, de naaste niet 
verachten of verraden om gewin. Hier worden de 
leefregels niet eindeloos uitgesplitst, maar bondig 
neergezet als pure expressie van  verbondenheid 
met God, de Bevrijder. De uitdrukking ‘het goede 
doen’ zal in elke geloofsbeweging mettertijd weer 
worden uitgewerkt tot een gedragscode die soms 
tot in bizarre details bepaalt hoe het hoort – totdat 
een profetische stem deze code weer breekt en ons 
terugroept naar de kern.
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metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen.

Overweging:
Toen het nieuws van Clara’s vlucht en dat ze 
volgelinge van Franciscus is geworden, haar familie 
bereikte, waren zij diep gekwetst en veroordeelden 
de daad van Clara. Ze kwamen bij elkaar, gingen naar 
San Paolo en probeerden haar met advies, beloften en 
tenslotte geweld terug te krijgen. Maar Clara greep 
de altaardwalen vast, liet haar kaalgeknipte hoofd 
zien en verzekerde dat zij beslist niet terug wilde. 
Toen de familie niets kon uitrichten, lieten zij haar 
daar blijven. Maar omdat zij niet tot rust kon komen, 
nam zij haar intrek bij de kerk van San Damiano. 
Daar liet zij het anker van haar geest in vaste bodem 
vallen. San Damiano was de kerk die Franciscus met 
veel inspanning hersteld had. En dit was de kerk 
waar de stem vanaf het kruishout tot Franciscus 
klonk terwijl hij aan het bidden was: ‘Franciscus, ga 
mijn huis herstellen dat geheel vervallen is zoals je 
ziet.’

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

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

Overweging:
Zestien dagen na Clara’s bekering kwam kwam haar 
zus Agnes naar haar toe. Zij zei dat zij God alleen 
wil dienen. Vol vreugde omhelsde Clara haar. Maar 
toen ontstond verzet van de familie. Zij hoorden 
dat Agnes naar Clara was gegaan. De volgende 
gingen twaalf woedende mannen naar de plaats 
waar zij verbleven. Omdat zij bij Clara de hoop al 
hadden opgegeven, wendden zij zich meteen tot 
Agnes en zeiden: ‘Waarom ben je hierheen gegaan? 
Kom meteen met ons naar huis.’ Agnes antwoordde 
dat zij niet weg wilde. Een van de ridders liep 
woedend op haar toe. Hij sloeg en schopte haar en 
probeerde haar aan de haren mee te sleuren, terwijl 
de anderen haar voortduwden. Agnes schreeuwde: 
‘Liefste zuster, help mij toch en zorg dat ik niet van 
Christus word weggehaald.’ De mannen sleepten het 
tegenspartelende meisje langs de berghelling mee. 
Zij trokken haar kleren kapot en rukten haar haren 
uit. Ondertussen lag Clara op de grond te bidden. 
Plotseling werd Agnes’ lichaam met zo’n gewicht 
neergedrukt dat de mannen met al hun krachten haar 
niet over een smal beekje heen konden dragen. Er 
kwamen uit de velden mensen toelopen om te helpen, 
maar ook zij konden het lichaam niet optillen. Nadat 
de mannen onverrichterzake weggegaan waren, 
stond Agnes op. Franciscus knipte haar eigenhandig 
de haren af en onderwees haar in de weg van de Heer.

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

alleen hoorders; dan zoudt gij uzelf misleiden.

Overweging:
Toen er eens veel broeders van buiten op bezoek 
waren in het kerkje van Portiuncula, zag Franciscus’ 
plaatsvervanger dat er niet voldoende aalmoezen 
waren om in hun behoeften te voorzien.  Daarom zei 
hij tot Franciscus: ‘Ik weet niet wat ik moet doen. 
Van alle kanten stromen de broeders toe, maar 
voorraden om iedereen te eten geven, hebben we 
niet. Alsjeblieft, zou je het goedvinden dt ik iets 
opzijleg van de spullen die novicen meebrengen 
om aan de armen uit te delen? Dan kunnen we 
daarop terugvallen voor eigen gebruik.’ Franciscus 
antwoordde: ‘Mijn beste broeder, ik ben niet gediend 
van het soort naastenliefde waardoor we tegen de 
regel ingaan.’ Petrus vroeg: ‘Maar wat moet ik dan 
doen?’ ‘Haal het altaar van Maria maar leeg en doe 
de versiering daar weg als je niet op een andere 
manier in de dagelijkse behoefte kunt voorzien. 
Geloof me, ze heeft liever dat het evangelie van haar 
Zoon gerespecteerd en haar altaar leeggehaald wordt 
dan dat haar altaar versierd blijft, maar haar Zoon 
veracht wordt.’

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

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

Overweging: 
In de Celle van Cortona droeg Franciscus een nieuwe 
mantel die de broeders hem door ijverig bedelen 
hadden kunnen bezorgen. Er kwam een arme bij hem 
die jammerend vertelde dat zijn vrouw dood was 
en zijn gezin in de grootste armoede verkeerde. De 
heilige zei tot hem: ‘Om de liefde van Gods Zoon wil 
ik je deze mantel wel geven. Maar er een voorwaarde 
aan verbonden: je mag hem alleen afstaan als je er 
een goede prijs voor krijgt.’ Meteen renden broeders 
toe om de mantel weg te halen en zo te verhinderen 
dat Franciscus hem weggaf. Maar de arme zag in 
diens ogen een bemoedigende blik. Hij hield de 
mantel stevig tegen zijn borst en verdedigde hem 
alsof hij zijn eigendom was. De broeders moesten 
hem wel terugkopen. De arme keerde welgemoed 
naar huis terug, want hij had er inderdaad een goede 
prijs voor gekregen.

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

Dagtekst
Jak 1,25: Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de 
wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een 
vergeetachtige toehoorder, doch als een volbrenger 

Dagtekst
1 Pe. 2,5: Laat u als levende steen opbouwen tot een 
geestelijke tempel.

Overweging: Dat is een prachtig beeld voor de 
betekenis van een christen: je bent een steen. Niet 
meer, maar ook niet minder. Aan de ene kant maakt 
die gedachte je heel klein. Als ik maar een steen 
ben, ach, dan is mijn taak te overzien. Ik hoef niet 
de hele wereld op mijn nek te nemen, ik ben niet 
verantwoordelijk voor de hele samenleving. Maar 
aan de andere kant: elke steen in de muur van de 
tempel is in zeker opzicht onmisbaar. Stel je voor: 
een lege plek waar jij zou moeten zitten, een gat in 
de muur, met alle gevolgen van dien — kou en regen 
kunnen zomaar binnenkomen. Nee, die ene steen op 
die ene plek, die kan eigenlijk niet gemist worden. Zo 
belangrijk is ons kleine leventje in de ogen van God. 
En waartoe dient dat alles dan? Tot de bouw van een 
geestelijke tempel. Samen hebben we de taak om 
een tempel te vormen, waarin mensen God kunnen 
ontmoeten, een offerplaats voor de Schepper, een huis 
voor de Heer. Dank God: daartoe kan Hij je gebruiken!

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

Dagtekst
1 Pe. 5, 10: God zal u sterk en krachtig maken.

Overweging: 
Na een heleboel vermaningen en geestelijke 
aansporingen komt de apostel Petrus aan het eind 
van zijn brief. En wat doet hij dan? Hamert hij al 
zijn pastorale adviezen nog eens extra diep in de 
harten van zijn broeders en zusters? Nee, aan het 
eind van alles is daar een stralende belofte: 'Maar 
al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle 
genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel 
te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk 
en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en 
niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, 
voor eeuwig. Amen.' Het is alsof Petrus zeggen wil: Ik 
weet het wel, ik heb jullie misschien te veel gevraagd, 
ik heb jullie misschien zelfs bezwaard met al mijn 
pastorale aansporingen om hieraan te denken en dat 
niet te vergeten; maar wacht, word niet wanhopig of 
moedeloos, want je mag de pelgrimsweg gaan met 
een geweldige belofte: na een korte tijd van lijden zal 
God jullie sterk en krachtig maken! Volmaakt zul je 
zijn, niet door eigen religieuze inspanning, maar door 
zijn alles vernieuwende genade. Volmaakt in liefde. 
Volmaakt; in alles — perfect.

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

Dagtekst
Jak 1,22: Weest volbrengers van het Woord en niet 
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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

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,=

Geliefde broeders en zusters,

We gaan verder met de catechese over de geboden 
en staan vandaag stil bij het verbod: Gij zult 
de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig 
gebruiken (Ex 20,7). We zullen de naam van God 
niet ijdel, ongepast te gebruiken.
De uitdrukking: 'Gij zult niet gebruiken' is de 
vertaling van een uitdrukking die zowel in het 
Hebreeuws als in het Grieks betekent: Je zult niet 
op je laden, je zult niet op je nemen.
De term 'lichtvaardig' wil zeggen: ijdel, 
betekenisloos. Het verwijst naar een leeg omhulsel, 
naar een vorm zonder inhoud. Het is kenmerkend 
voor huichelarij, voor formalisme en leugen: de 
naam van God gebruiken als een woord zonder 
inhoud of waarheid.
Een naam vertolkt de waarheid van iets of iemand
In de Bijbel vertolkt de naam de intieme waarheid 
van de dingen en vooral van personen. De 
naam geeft vaak uitdrukking aan de zending. 
Bijvoorbeeld Abraham in Genesis (cf. 17,5) en 
Simon Petrus in de Evangelies (cf Joh 1,42) krijgen 
een nieuwe naam om een omvorming van hun 
leven aan te duiden.
De naam van God echt kennen, leidt tot een 
omvorming van je leven: vanaf het ogenblik dat 
Mozes de naam van God kent, verandert zijn 
levensloop (cf. Ex 3,13-15).
In de Hebreeuwse liturgie wordt de naam van God 
plechtig afgekondigd op de Grote Verzoendag. Het 
volk krijgt vergiffenis omdat men via de naam 
rechtstreeks in contact komt met het leven zelf van 
God die barmhartigheid is.

Het eerste gebaar van geloof
Met andere woorden, de naam van God op ons 
nemen betekent: zijn werkelijkheid op ons nemen, 
in een heel sterke verbondenheid, een heel nauwe 
band met God treden. Voor ons christenen is dit 
gebod de herinnering aan ons doopsel, want wij 
werden gedoopt in de naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest. Dat spreken we uit 
wanneer we het kruisteken maken, met het doel 
onze dagelijkse activiteiten te beleven in nauwe 

In zijn catechese over de Tien Geboden, sprak paus Franciscus tijdens de audiëntie van woensdag 22 
augustus over het tweede gebod: eerbied voor Gods naam.

verbondenheid met God, in zijn liefde.
In verband met het maken van het kruisteken 
wil ik herhalen: leert de kinderen het kruisteken 
maken. Hebben jullie al gezien hoe kinderen 
dat doen? Als je aan kinderen zegt: Maak het 
kruisteken, doen ze iets waarvan ze niet weten 
wat ze doen. Ze kunnen het kruisteken niet maken! 
Leert hen het te doen in de naam van de Vader, van 
de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is het eerste 
geloofsgebaar van een kind.  

Een onware relatie met God
Is het mogelijk de naam van God op huichelachtige 
wijze op zich te nemen? Als een formaliteit zonder 
inhoud? Het antwoord is spijtig genoeg positief: ja, 
dat is mogelijk.
Men kan een onware relatie met God beleven. Jezus 
zei dat over leraren van de wet. Ze deden dingen, 
maar niet die welke God wilde. Ze spraken over 
God, maar deden de wil van God niet. En de raad 
van Jezus is: Doet wat ze zeggen, maar niet wat ze 
doen. Men kan een onwaarachtige verhouding met 
God beleven, zoals die mensen.
God nodigt ons uit geen valse verhouding te 
beleven, maar wel een relatie zonder huichelarij, 
een relatie waarin we ons volledig aan Hem 
toevertrouwen. Dat is het christendom van het 
hart. In feite verkondigen we alleen theorieën, 
zolang we niet echt durven leven met God, zolang 
we niet echt ervaren dat in Hem het leven is.  

Zaken die ons het hart verlangt
Hoe slagen heiligen erin het hart van mensen 
te raken? Doordat heiligen niet slechts praten, 
maar ook doen! Ons hart wordt geraakt wanneer 
heiligen tot ons spreken. Ze zijn daartoe in staat 
omdat we in de heiligen de zaken zien die ons 
hart verlangt: echtheid, waarachtige relaties, 
radicalisme. Dat is ook wat we zien, bijvoorbeeld in 
zoveel ouders die aan hun kinderen een voorbeeld 
geven van waarachtig leven, eenvoudig, eerlijk en 
edelmoedig: het christendom van het hart.

Verbondenheid met Christus
In de mate dat christenen de naam van God 

onvervalst op zich nemen – en de eerste bede van 
het Onze Vader in praktijk brengen: uw naam 
worde geheiligd– in die mate zal de boodschap 
van de Kerk meer gehoord worden. Ze zal 
geloofwaardiger zijn.  Als in ons dagelijks leven de 
naam van God te zien is, zal men zien hoe mooi het 
doopsel is en hoe groot de gave van de eucharistie 
is. En hoe verheven de band is tussen ons lichaam 
en het Lichaam van Christus! Christus in ons en 
wij in Hem! Verbonden! Dit is geen huichelarij, 
dit is waarheid. Dit is geen spreken of bidden 
als een papegaai, dit is bidden met het hart, God 
liefhebben.

Trouwe en barmhartige liefde
Door het kruis van Christus kan niemand zichzelf 
nog minachten en kwaad denken over zijn bestaan. 
Niemand en nooit! Wat men ook heeft gedaan. 
Want, de naam van ieder van ons ligt op de 
schouders van Christus. Hij draagt ons! Het loont 
de moeite de naam van God op ons te nemen want 
Hij draagt onze naam ten einde toe. Ook het kwaad 
dat in ons is, heeft Hij op zich genomen door ons 
vergiffenis te schenken. Zo brengt Hij in ons hart 
zijn liefde. Dat is wat God in dit gebod verkondigt: 
Neem Mij op je, want Ik heb je op Mij genomen.
Iedereen kan de heilige naam van God aanroepen. 
Hij is trouwe en barmhartige Liefde, in welke 
situatie we ook verkeren. God zal nooit 'neen' 
zeggen aan een hart dat Hem oprecht aanroept.
Wat ons thuis te doen staat, is dit: aan de kinderen 
leren het kruisteken te maken.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

God zegt nooit ‘neen’ aan een hart dat Hem 
oprecht aanroept
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Gaudete (Latijn = Verheugt U)
De derde zondag van de advent kreeg de naam 
‘zondag Gaudete’ naar de eerste woorden van de 
Introitus.

Gebedsdienst
Liturgische samenkomst waarin bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan een actuele nood 
of bedreiging. In het ritueel zijn lezing, bezinning 
en zang opgenomen.

Geboden feestdagen
Feestdagen waarop men, net als op zondagen, 
verplicht is tot deelname aan de viering van de 
eucharistie en tot het zich onthouden van zwaar 
lichamelijk werk. Heden ten dage zijn Hemelvaart 
en eerste kerstdag geboden feestdagen.

Gedaanteverandering (Latijn: Transfiguratio 
= verwisseling van gedaante)
Dit begrip wordt gebruikt om de verandering van 
Jezus op de berg Tabor aan te geven. De apostelen 
Petrus, Jacobus en diens broer Johannes zagen dat 
twee mannen met Jezus in gesprek waren: Mozes 
en de profeet Elia. Jezus’ gezicht ging stralen als 
de zon en zijn kleren werden wit als sneeuw (Lc 9 
: 28 – 36). Het feest wordt op 6 augustus gevierd.

Gelijkenis
Vergelijking, ook wel parabel genoemd, om een 
belangrijke geloofswaarheid of een ethische les 
aanschouwelijk te maken. Jezus vertelde vaak 
verhalen met voorbeelden uit het dagelijks leven 
of uit de natuur om zijn gehoor duidelijk te maken 
wat hij bedoelde.

Gelofte
Een vrijwillig aan God afgelegde belofte waarbij 
men zich tot een zekere handeling verplicht. Bij de 
toetreding tot een orde of congregatie belooft de 
kandida(a)t€ de levensregel en de evangelische 
raden te onderhouden. Hiertoe legt zij of hij bij 
de kloosterlijke professie na het noviciaat eerst 
de tijdelijke geloften af van armoede, zuiverheid 
en gehoorzaamheid, bijvoorbeeld voor drie jaar. 
Daarna worden, bij gebleken geschiktheid voor 
het kloosterleven, de eeuwige geloften afgelegd. 
Deze kunnen slechts met dispensatie van de 
Heilige stoel worden ontbonden.

Gelovige
Belijder van een bepaald godsdienstig geloof, met 
name van het christelijke, islamitische of joodse 
geloof.

Gemeente
1 Zij die Jezus volgen: de gemeente van christus. 
2 De leden van eenzelfde kerkgenootschap in een 
dorp of stad.

Inspiratie van de dag

Heb vertrouwen in Mij
Je kunt geen tennis spelen door daar te staan 
met een racket en een bal in je hand. Je moet het 
racket omhoog brengen en de bal over het net 
slaan. Je moet in actie komen. Zo is het ook met 
geloof. Je moet iets doen om jezelf te bewijzen 
dat het werkt, wanneer je in  geloof leeft. Hoe 
meer je probeert en hoe meer je ziet dat het 
werkt, hoe zelfverzekerder je wordt, tot je bereid 
bent om het zo te doen. Je moet vertrouwen in je 
vermogen om te zwemmen, voordat je met het 
volste vertrouwen in het diepe springt, anders 
verdrink je. Je moet vertrouwen  hebben in je 
vermogen in het geloof te leven, voordat je het 
kunt. Vertrouwen brengt vertrouwen voort. Hoe 
kun je weten dat je Mij kunt vertrouwen, tenzij je 
het probeert en ziet of het zo is?

Uit open innerlijke deuren

Liefde voor God en elkaar
Paulus vertelt opnieuw wat zijn belangrijkste gebed 
is voor de gemeente in Filippi. Het gaat hem om de 
liefde voor God en zijn Koninkrijk én voor elkaar. Het 
dubbelgebod van de liefde mag in het dagelijks leven 
concreet gestalte krijgen. Heel belangrijk zijn inzicht 
en fijngevoeligheid in de omgang met elkaar. Inzicht is 
kennis van reddende evangelie. En fijngevoeligheid is 
de wijsheid en tact om goed met elkaar om te gaan. De 
belangrijkste vragen waren toen en nu dezelfde. Waar 
komt het echt op aan in mijn leven? En hoe mag ik rein 
en onberispelijk mijn levensreis maken? Ik ben toch op 
weg naar de dag van Christus? In ons gecompliceerde 
leven hebben wij de voorbede van Paulus nodig 

om vol liefde voor de Heer en onze naaste te leven. Wij wensen elkaar voor vandaag veel inzicht en 
fijngevoeligheid toe.

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Christus belijden als je Redder
Wanneer je als christen wilt leven, dan ervaar je dat dat niet altijd gemakkelijk  is. Je komt in aanraking 
met allerlei meningen en overtuigingen. Je moet keuzes maken, leven op grond van het Woord. En elke 
dag weer zoeken naar de wil van God in je leven. Het blijft strijden, tot het laatste toe. Petrus richt onze 
blik op de toekomst: het oordeel zal worden uitgesproken. Over iedereen. Als je leeft in het geloof, word 
je door de Heer vastgehouden. Maar hoe zal het zijn met hen die zonder God leven? Petrus stelt de vraag, 
maar hij geeft geen antwoord. Hij wijst nog eens op de enige weg die toekomst heeft: leven met God, 
door Jezus Christus. Vertrouw je leven toe aan Hem, laat je vernieuwen. Dan is je leven veilig, nu en 
straks. Jezus Christus belijden als je Redder is de beste keus die een mens kan maken.

Uit: Filippus Dagboek

Engel van dankbaarheid
Wie dankbaar naar zijn leven kijkt, zal aanvaarden wat hem is 
overkomen. Hij houdt op, tegen zichzelf en zijn lot in opstand te 
komen. Hij zal inzien, dat er iedere dag opnieuw een engel zijn leven 
binnenkomt, om hem voor onheil te bewaren en hem te laten delen 
in zijn liefhebbende en genezende nabijheid. Probeer de komende 
maand met de engel van de dankbaarheid door het leven te gaan. 
Je zult zien, hoe je alles in een ander licht gaat zien, hoe je leven een 
nieuwe smaak krijgt.

Uit: Vergeet het beste niet
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Paus noemt woede over misbruik 'terecht'

wereldkerk
'Ouders zijn de eerste geloofsopvoeders'

De eerste plaats waar kinderen het geloof leren is 
thuis, naar het goede voorbeeld van hun ouders. 
Dat zei paus Franciscus tijdens de eerste dag van 
zijn bezoek aan Ierland tegen pasgetrouwde en 
verloofde stellen.

"De eerste en belangrijkste plaats voor het 
doorgeven van het geloof is thuis, door het rustige 
dagelijkse voorbeeld van ouders die onze Heer 
liefhebben en op zijn woord vertrouwen", aldus 
de paus. Hij is dit weekeinde in Ierland voor 
de afsluiting van de Wereldgezinsdagen. De 
ontmoeting met de verloofden en pasgehuwden 
vond plaats in de St. Mary's Pro-kathedraal in 
Dublin.

Bidden als gezin
Terwijl hij praktische voorbeelden gaf drong hij 
er op aan om "samen te bidden als gezin. Spreek 
over goede en heilige dingen, laat onze Moeder 
Maria toe in je gezinsleven. Vier de feesten van het 
christenvolk. Leef in grote solidariteit met degenen 
die lijden en aan de rand van de samenleving 
staan."

Goed voorbeeld
De paus antwoordde een pas getrouwd stel 
dat advies vroeg over hoe zij het geloof moeten 
doorgeven aan de kinderen die ze in de toekomst 
hopen te hebben.
Het gezin - de 'huiskerk' - is de plaats waar 
kinderen eerlijkheid en opoffering leren. Door te 
kijken naar hun vader en moeder leren ze ook hoe 
ze God en de Kerk lief moeten hebben.

Taal van duurzame liefde
"Kortom, jullie kinderen zullen van jullie leren hoe 
ze een christelijk leven kunnen leiden; jullie zijn 

hun eerste leraren in het geloof", aldus de paus. 
“Het geloof wordt doorgegeven rond de tafel van 
het gezin, in een gewoon gesprek, in een taal die 
alleen duurzame liefde weet te spreken.”
De paus erkende dat dit voor sommigen 
vanzelfsprekend lijkt, maar dat mensen het kunnen 
vergeten.

Gods genade
In antwoord op een vraag van een verloofd stel 
over hoe de levenslange verbintenis van het 
huwelijkssacrament kan worden onderhouden, zei 
Franciscus dat wanneer een man en een vrouw de 

band van het huwelijk aangaan, het Gods genade 
is die ze in staat stelt elkaar “een exclusieve en 
blijvende liefde” te beloven.

Wil tot liefde
Het is waar dat onze maatschappij tegenwoordig 
niet gewend is aan dingen die stand houden, aldus 
de paus. Hoe kunnen we in deze cultuur van het 
voorlopige iets creëren dat standhoudt? Het gaat 
niet alleen om verliefdheid, maar ook om de wil om 
die liefde te laten groeien voor het hele leven.
"Omdat liefde niet tijdelijk is. Enthousiasme kan 
tijdelijk zijn, betoverd zijn. Maar liefde, echte liefde, 
is blijvend.”

Delen in het mysterie
Sprekend over de roeping van het huwelijk zei 
hij: "Het kerkelijk huwelijk, het sacrament van 
het huwelijk, deelt op een speciale manier in het 
mysterie van Gods eeuwige liefde."
"Van alle soorten menselijke vruchtbaarheid is 
het huwelijk uniek. Het gaat over een liefde die 
nieuw leven verwekt. Het gaat om de wederzijdse 
verantwoordelijkheid voor de overdracht van Gods 
geschenk van het leven, en het biedt een stabiele 
omgeving waarin dat nieuwe leven kan groeien en 
bloeien."

Liefde laten zien
Paus Franciscus vertelde hoe hij als jochie zag hoe 
zijn vader zijn moeder kuste nadat hij thuiskwam 
van zijn werk. "Wat mooi is dat! Dat jullie kinderen 
jullie zo mogen zien, kussend, omhelzend. Zo leren 
ze.”

De moeite waard
Aan het begin van de ontmoeting gaf een echtpaar 
dat vijftig jaar getrouwd is een getuigenis. Ze wilde 
de jongere generaties meegeven dat hoewel het 
gezinsleven een uitdaging is, het de moeite waard 
is.
Dit is wijsheid die jonge mensen nodig hebben, 
reageerde de paus. Hij moedigde jonge stellen aan 
te luisteren naar het advies van hun grootouders 
en andere gehuwden. Zelfs schoonmoeders hebben 
wijsheid, zei hij gekscherend. 

Bron: KN/ CNA

De woede onder katholieken over het falen 
van bisschoppen inzake seksueel misbruik 
is volkomen terecht. Dat zei paus Franciscus 
zaterdag 25 augustus in Ierland, aan het begin 
van zijn tweedaags bezoek.

De paus werd ontvangen door premier 
Leo Varadkar. Ze bespraken o.a. de 
misbruikschandalen. “In plaats van christelijke 
barmhartigheid, vergeving en medelijden, was 
er maar al te vaak veroordeling, strengheid 
en wreedheid, met name tegenover vrouwen, 
kinderen en anderen.  Er zijn nog steeds open 
wonden en er moet nog veel worden gedaan 
aan gerechtigheid, waarheid en genezing van 
slachtoffers en overlevenden. Heilige Vader, ik 
vraag u uw macht en invloed te gebruiken om te 
garanderen dat gerechtigheid hier in Ierland en de 
rest van de wereld zal gebeuren,” aldus de premier.

Weerzinwekkende misdaden
In zijn antwoord erkende  paus Franciscus  het 
ernstige schandaal dat in Ierland is veroorzaakt. 
Jeugdigen die werden misbruikt door leden van 
de Kerk, die verantwoordelijk waren voor hun 
bescherming en onderwijs.
"Het falen van de kerkelijke autoriteiten - 
bisschoppen, religieuze oversten, priesters en 
anderen - om deze weerzinwekkende misdaden 
afdoende aan te pakken, heeft terecht aanleiding 
gegeven tot verontwaardiging. Het blijft een 
bron van pijn en schaamte voor de katholieke 
gemeenschap”, aldus de paus. "Ikzelf deel die 
gevoelens."

Blijvende betrokkenheid
In zijn eerste officiële toespraak op Ierse bodem 
zei de paus te hopen dat de 'tekortkomingen 
van velen'  het belang zullen onderstrepen van 
het beschermen van kinderen en kwetsbare 
volwassenen, door de hele samenleving.
Hij verwees naar de woorden van zijn voorganger, 
Benedictus XVI, die in een brief aan de katholieken 
van Ierland de ernst van de situatie van seksueel 
misbruik van kinderen erkende. Hij eiste 'echt 
evangelische, rechtvaardige en effectieve 
maatregelen'  in reactie op het verraad van 
vertrouwen.

wordt Vervolgd op Pagina C2
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wereldkerk

De paus voegde eraan toe dat de blijvende 
betrokkenheid van zijn voorganger de leiders 
van de Kerk blijft dwingen fouten uit het verleden 
recht te zetten. Strenge regels moeten worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat ze niet 
opnieuw gebeuren.

Kostbaar geschenk
Paus Franciscus zei zich zeer bewust te zijn van de 
situatie van de meest kwetsbaren. Hij benadrukte 
de goedheid van het kind, waarvan hij zei dat het 
"een kostbaar geschenk van God is, dat gekoesterd 
en aangemoedigd moet worden om zijn of haar 
gaven te ontwikkelen, en geleid naar geestelijke 
volwassenheid en menselijke bloei.
We weten allemaal hoe belangrijk het is om 
onze jonge mensen verstandige begeleiding en 
degelijke waarden te bieden op hun reis naar 
volwassenheid.”

Recht op leven
In zijn toespraak tot de Ierse politici sprak de 
paus zich ook uit ter verdediging van het "recht op 
leven" van de ongeborenen. Hij uitte kritiek op de 
materialistische "wegwerpcultuur" die mensen 
onverschillig maakt voor de armen en de meest 
weerlozen. Hij verwees daarmee naar de recente 
verruiming van de abortuswet.
Hij wees er ook op dat de christelijke boodschap 
een vitaal onderdeel van Ierland is geweest, en het 

denken en de cultuur van mensen vormde. Hij bidt 
dat, terwijl het land luistert naar de hedendaagse 
politieke en sociale discussie, het zijn christelijke 
erfgoed niet zal vergeten.

Profetisch getuigenis
Sprekend over de reden van zijn bezoek, de 
Wereldgezinsdagen, noemde hij het een profetisch 
getuigenis van de erfenis van ethische en spirituele 
waarden. Het is een plicht die te koesteren en te 
verdedigen. De Kerk wil mensen helpen om trouw 
en vreugdevol gehoor te geven aan hun door God 
gegeven roeping in de samenleving.
Gezinnen hebben tegenwoordig veel problemen, 
toch vormen ze de hoeksteen van de samenleving. 
Dat mag niet als vanzelfsprekend worden 
beschouwd.

De Wereldgezinsdagen zijn niet alleen een 
gelegenheid voor gezinnen om opnieuw te 
bevestigen dat ze zich inzetten voor liefdevolle 
trouw, wederzijdse hulp en eerbied voor Gods 
geschenk van het leven in al zijn vormen. Het zijn 
ook dagen om te getuigen van de unieke rol van 
het gezin in de opvoeding van haar leden en de 
ontwikkeling van een gezonde en bloeiende sociale 
structuur.

Hardnekkig kwaad
De paus noemde de hele wereld een soort familie. 
De gewone menselijke verbondenheid zou ons 
moeten dwingen om voor de zwaksten onder 
ons te zorgen. Dit moeten wij doen, ook al voelen 
we ons vaak machteloos in het aangezicht van 
hardnekkig kwaad, zoals racisme, etnische 
haat , geweld en minachting voor de menselijke 
waardigheid.

Daaronder valt ook de vluchtelingencrisis, 
misschien wel de meest verontrustende uitdaging 
voor het geweten. “Hoeveel is er nodig, in ieder 
facet van het politiek en sociaal leven, om het 
gevoel te herstellen een echte mensenfamilie te 
zijn!" aldus de paus.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)

Paus noemt woede over misbruik 'terecht'
vervolg van pagina C1

Zorg voor het milieu 
en klimaat moet 
in kerkelijk recht 
verankerd

Paus Franciscus brak in zijn encycliek Laudato 
sí (2015) een lans voor de strijd tegen de 
klimaatverandering.

Op 1 september wordt in alle kerken wereldwijd 
Scheppingsdag gehouden. Het initiatief is 
gelanceerd door de oecumenische patriarch 
Bartholomeos I en het vond daarna ook bij de 
andere christelijke Kerken grote weerklank. 
Op vraag van paus Franciscus sluiten ook de 
katholieke parochies wereldwijd zich aan bij de 
Scheppingsdag, waarmee wordt opgeroepen tot 
zorg voor de aarde en de bestrijding van de CO2-
uitstoot en waarbij alle mensen van goede wil 
worden aangespoord tot een bezinning over hun 
levensstijl en de gevolgen daarvan voor het milieu.
De Italiaanse kardinaal Francesco Coccopalmerio, 
voormalig voorzitter van de Pauselijke Raad voor 
de Wetteksten, stelt voor om de actieve zorg voor 
het klimaat en het milieu in het kerkelijke recht 
te verankeren. Kardinaal Coccopalmerio: Het is 
niet alleen een ernstige plicht van alle gelovigen 
om zich te onthouden van milieuschade, maar ook 
om in hun dagelijkse handelen en door speciale 
initiatieven de aarde als gemeenschappelijke 
leefomgeving te verbeteren.

De Catholic Climate Movement (Wereldwijde 
Katholieke Klimaatbeweging) roept op tot een 
bewustwording van onze levensstijl. Concreet 
nodigt de beweging  alle bisdommen, parochies en 
kerkelijke organisaties uit om hun investeringen in 
fossiele brandstoffen terug te trekken.

Bron: Kathpress.at/Climate Movement

De overstap naar hernieuwbare energie werd door 
het Filipijnse bisdom Maasin in minder dan een 
jaar tijd gerealiseerd.

Het Filipijnse bisdom Maasin is het eerste 
bisdom ter wereld dat volledig is overgestapt op 
hernieuwbare energie. In augustus 2017 lanceerde 
het bisdom een project om, in samenwerking met 
WeGen, een Aziatisch bedrijf dat gespecialiseerd 
is in zuivere en duurzame energie, gehoor te geven 
aan de oproep van paus Franciscus in zijn groene 
encycliek Laudato si’ en kondigde het zijn ambitie 
aan om voor 100 procent over te stappen op 
hernieuwbare energie. Intussen werden in de 44 
parochies van het bisdom zonnepanelen geplaatst 
op het dak van hun gebouwen.

Het voorbeeld inspireert ook de andere 

Het groenste bisdom 
ter wereld ligt op de 
Filipijnen

Filipijnse bisdommen. 43 van de 84 bisdommen 
zijn gestart met energieconversie. WeGen 
heeft ook een akkoord gesloten met de 
Filipijnse bisschoppenconferentie om voor een 
aantrekkelijke prijs zonnepanelen te installeren 
op kerken en diocesane gebouwen. De Filipijnse 
afdeling van Caritas springt financieel bij, opdat 
ook de armste en meest afgelegen Filipijnse 
parochies de energie-overstap kunnen maken. 
Het initiatief van de Filipijnse kerkleiding is des te 
opmerkelijker omdat president Rodrigo Duterte 
nog steeds het gebruik van kolen promoot.

Bron: La Croix/National Catholic Reporter

”Het zijn de obstakels op 
de weg die van het leven 
een pretpark maken.”

Doordenkertje

GEBED 

Lieve Vader,
dank U dat U uw Geest  in mij 

hebt gestort en mij leert om uw bevelen te 
gehoorzamen.

Help mij om uw geboden te bewaren in 
mijn hart, zodat ik niet vergeet het goede 

te doen. Ik wil leven naar uw wil en de 
weg bewandelen die U voor mij hebt 

uitgestippeld. Dan kan ik alles ontvangen
wat U voor mij hebt en voorspoedig zijn in 

alles wat ik onderneem.
Geef mij de kracht om elke dag uw wil te 

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

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf 
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna 
jeugdclub tot 12:00 u)

Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

vr 31 18.00u: Dienst van bevrijding/genezing

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

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

za 01 10.00u: Eucharistieviering Huize Albertine
zo 02 08.00u: Eucharistieviering (ziekencommunie) | 
19.00u: Eucharistieviering 
zo 09 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u: 
Eucharistieviering 
za 15 10.00u: Eucharistieviering Huize Ashiana
zo 16 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u: 
Eucharistieviering
za 22 10.00u: Eucharistieviering Huize Estherhof 
zo 23 08.00u: WOCO | 19.00u: WOCO
zo 30 08.00u: WOCO | 19.00 u WOCO
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep is met vakantie. Ze beginnen weer op 
6 oktober 2018.
• 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 Dragman op 881-5888.
• HF Men’s Fellowship ontmoetingen, elke 3e vrijdagavond 
van de maand. Inloop 18.30u. We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.
• In de maand september is het secretariaat open op 
maandag en vrijdag. 
De openingstijden zijn: 08.00 - 13.00u. Op zaterdag 08.00 
- 12.00u.
• De padvindersgroepen zijn met vakantie en ze zijn weer 
actief in de 2e week van oktober 2018.

zo 02 08.00u: Eucharistieviering
 ma 03 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 06 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: Rouwdienst
vr 07 18.00u: Doopinstructie
zo 09 08.00u: Eucharistieviering
 10.00u: Doopdienst

zo 02 Woco
• Pater Jan is afwezig van 12 augustus t/m 21 september 
2018.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.

za 01 19.00u: Eucharistieviering
zo 02 10.00u: Hoogmis
za 08 19.00u: Eucharistieviering
zo 09 10.00u: Hoogmis 
za 15 19.00u: Eucharistieviering
zo 16 10.00u: Hoogmis
za 22 19.00u: Eucharistieviering
zo 23 10.00u: Hoogmis
ma 24 19.00u: Requiemmis
do 27 19.00u: Petrus Donderslof 
za 29 19.00u: Eucharistieviering
zo 30 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
Mededelingen
• In de maand september zal er geen gelegenheid tot 
biechten zijn in de Kathedraal.
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen. 
Verkoop van soep, warm eten, drank,
planten, etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Onze plebaan pater Esteban Kross zal uitlandig zijn van 22 
september t/m 10 oktober 2018. 
• 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

Elke zaterdagavond om 17.30u: H. Mis
Marialof is met vakantie tot 03 oktober a.s.

za 01 18.00u: H. Mis. Vooravond 22e zondag door het jaar-
zo 02 08.00u: H. Mis. 22e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en bejaarden
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 03 18.00u: H. Mis 
wo 05 18.00u: H. Mis 
vr 07 18.00u: H. Mis 
za 08 18.00u: H. Mis. Vooravond 23e zondag door het jaar- 
zo 09 08.00u: Woord - Comm. Dienst 23e 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 tot en met 1 oktober 2018 in de pastorie tijdens 
het spreekuur. Gelieve familieboekje en doopbewijs mee te 
brengen.
• Volwassenen die het rooms-katholiek geloof willen 
belijden, kunnen tot en met 1 oktober 2018 zich opgeven 
voor de volwassenencatechese. Gelieve familieboekje mee 
te brengen.
• Uw geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in 
Panama januari 2019 worden nog steeds in dank aanvaard. 
Aanbevolen worden ook de acties rond ‘fundraising’ 
tijdens het weekeinde.
• Tijdens de maand 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 kindernevendiensten. We 
starten weer met het nieuw schooljaar.
• Overleden: Kenneth Leysner (73 j.), we condoleren de 
nabestaanden en wensen ze veel sterkte toe.

zo 02 08.00u: Woord - Comm. Dienst 22e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 09 08.00u: Woord - Comm. Dienst 23e zondag door het 
jaar

zo 02 10.00u: Woord - Comm. Dienst 22e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 09 10.00u: H. Mis 23e zondag door het jaar

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521
e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 

maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570

Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,

kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
 www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)

breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag). 
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u

O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u

Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

parochieberichten

wordt Vervolgd op Pagina C4

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

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

Pastor: R. Ebonyi

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00 

Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com

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

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

 19.00u: H. Mis Zondag 22 door het jaar B
zo 02 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis Zondag 22 door het jaar B
ma 03 19.00u: H. Mis
di 04 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Huwelijksgesprek
wo 05 19.00u: H. Mis
do 06 06.30u: H. Mis | 18.30u: Gebedsgroep
vr 07 07.00u: H. Mis. Stille aanbidding tot 12.00u. Geen 
sacramentslof.
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededeling:
Zaterdag 8 sept: 17.00u: Huwelijksinzegening van Murry 
Sofian Pawirodimedjo en Marita Mariska Daniel.
Pater Rudi zal vanaf 9 september voor twee weken afwezig 
zijn.

zo 02 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis. Zondag 22 door het jaar B. Gebed 
voor 60ste verjaardag RK Bisdom

zo 02 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 22 door het jaar B.
vr 07 09.00-12.00u: Stille aanbidding 

zo 02 09.00u: Woco

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

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

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

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

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering

di 04 18.30u: Gebedsdienst
do 06 18.30u: Woorddienst
za 08 19.00u: Woco
di 11 18.30u: Gebedsdienst
do 13 18.30u: Woorddienst
zo 16 08.00u: Eucharistieviering
di 18 18.30u: Gebedsdienst
do 20 18.30u: Woorddienst
za 22 19.00u: Eucharistieviering
di 25 18.30u: Gebedsdienst
do 27 16.00u: Inschr. EHC + Vormsel 2018/2019
18.30u: Eucharistieviering
za 29 19.00u: Eucharistieviering
Mededeling
Pater Jan is uitlandig van 12 aug. t/m 21 sept. 2018

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

zo 02 09.00u: Woco
di 04 19.00u: Rozenkransgebed
wo 05 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 01 18.30u: Rozenkransgebed

za 01 19.00u: H. Mis
wo 05 18.30u: H. Mis
19.15u: Zang oefening
za 08 19.00u: Woco
wo 12 18.30u: H.Mis
za 15 19.00u: H. Mis
wo 19 18.30u: H.Mis
19.15u: Zang oefening
zo 23 08.00u: H.Mis
Mededeling
Inschrijfformulieren voor doop, EHC, H. Vormsel, tiener- en 
volwassencatechese afhalen in de sacristie na de dienst/
kantoor.

za 01 19.00u: Eucharistieviering
zo 09 10.00u: Eucharistieviering in de javaanse taal.
za 15 18.30u: Woco
zo 23 09.00u: Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

do 30 18.30u: Woorddienst
za 01 17.30u: Misdienaarsoefening
19.00u: Eucharistieviering

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

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

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

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

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

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

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

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593

ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 

 Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078
email: alwinlinger@gmail.com

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

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

ST. THADDEUS - Groningen 
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag 
van 17:00-18:00u |Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

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

Corruptie tast hele samenleving aan

Specialisten en kerkleiders hebben zich in Albach 
in Tirol gebogen over corruptie en de bestrijding 
daarvan.

De Hondurese kardinaal en raadgever van de 
paus, Oscar Rodriguez Maradiaga, noemde 
op een interreligieuze studietweedaagse in 
Tirol corruptie een kanker, die dodelijk is voor 
elk bedrijf. De bijeenkomst in Alpbach bracht 
belangrijke afgevaardigden samen van de 
wereldgodsdiensten, de wereld van de economie en 
filosofie, evenals anticorruptie-experts. Zij dachten 
samen na over de oorzaken van de corruptie en de 
meest efficiënte maatregelen om die te bestrijden. 
De kardinaal riep op tot een sterkere focus op 
corruptiegerelateerde handel en de bloeiende 
drugshandel: als er geen jobs zijn voor de jongens, 
zien ze geen kansen en kunnen ze gemakkelijk 
worden gerekruteerd voor de drugshandel.

“Corruptie bedreigt het leven en het samenleven 
op vele manieren”,  zei kardinaal Rodriguez 
Maradiaga. “Zij leidt tot belastingontduiking, een 
beperking van de economische groei en een gebrek 
aan investeringen. Bovendien draagt zij bij tot 
slecht onderwijs en gebrekkige infrastructuur, de 
aantasting van het milieu en uiteindelijk ook tot 
gewapend conflict. Armen betalen daarvoor de 
hoogste prijs.”

De Nigeriaanse kardinaal John Onaiyekan, de 
aartsbisschop van Abuja, stelde dat het niet 
volstaat om corrupte regimes de schuld te geven. 
Het zou onmogelijk zijn voor corrupte heersers 
om miljarden te stelen uit de staatskas als ze het 
geld niet ergens konden verbergen. Hij verwees 
naar de vele belastingparadijzen en rekeningen 
van internationale banken. Volgens hem ontbreekt 
het aan politieke wil om die corruptie echt en 
efficiënt te bestrijden. Iedereen weet wat er moet 
gebeuren en toch zal dat niet plaatsvinden. Maar 
iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren in de 
strijd tegen de corruptie door de staat. Wachten 
op verandering vanaf de top heeft meestal geen 
zin, omdat de heersers meestal zelf profiteren 

van de situatie. “Zelfs het doorbreken van 
corrupte politieke kringen van binnenuit werkt 
niet”, voegde kardinaal Onaiyekan eraan toe. Om 
binnen te komen moet je zelf corrupt worden. 
Die vicieuze cirkel moet op een bepaald moment 
worden doorbroken. Hij stelt vooral zijn hoop 
op grensoverschrijdende samenwerking en de 
jongeren. Zij kunnen zich verenigen, veranderingen 
bepleiten en druk uitoefenen op de heersende elite.

Jeffrey Sachs, hoogleraar economie en speciaal 
VN-adviseur voor duurzame ontwikkelingsdoelen, 
stelde vast dat de corruptie enorme kosten 
veroorzaakt voor de samenleving. Daarom is de 
strijd tegen corruptie en omkoping een van de VN-
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. “We 
kunnen corruptie niet stoppen, maar het is niet zo 
moeilijk om ze te verminderen”, zei Sachs.

Bron: Kathpress.at

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

om 10.00u en 
herhaling om 16.00u
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