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Schooljaar 2018/2019 van start
Door Marijke Karg

Ontwikkelingen
Op 1 oktober openen scholen hun deuren en 
begint het nieuwe schooljaar. Niet veel later 
moeten ook de studenten in het hoger onderwijs 
weer aan de slag. Hoe was de aanloop tot dit 
nieuwe schooljaar? Er was veel turbulentie: niet 
goed voorbereide plannen tot verandering en/of 
opheffing van onderwijsinstituten en de onrust die 
hierdoor is ontstaan, verhoging van inschrijfgelden 
en herinvoering van de ouderbijdrage op de 
bijzondere scholen zijn slechts enkele voorbeelden 
hiervan.
De ontwikkelingen zijn verontrustend: gezinnen 
met zeer lage inkomens zullen het zwaarst 
getroffen worden door de maatregelen. De 
toegankelijkheid tot het basisonderwijs en vooral 
tot het voortgezet en academisch onderwijs zal 
voor de kansarmen steeds moeilijker worden. 
Hoe kan voorkomen worden dat het onderwijs 
een privilege wordt van de 'happy few' van onze 
samenleving?

Ouderbijdrage
Waarom moest de ouderbijdrage heringevoerd 
worden? In 2017 was al sprake van het stopzetten 
van de subsidiëring van het Bijzonder Onderwijs 
door de Regering. Op de valreep is dit niet 
doorgegaan. Hoewel de kosten voor onderwijs 
onderdeel zijn van het subsidiebeleid van het 
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 
wordt de subsidie laat of onvolledig betaald. 
Hierdoor ontstaat stagnatie in het uitvoeren van 
het onderwijsjaarprogramma. De bijzondere 
scholen hebben daarom besloten de ouderbijdrage 
opnieuw in te voeren voor het schooljaar 2018-
2019. De ouderbijdrage voor de basisschool is SRD 
250,-- per leerling, SRD 275,-- voor Mulo en SRD 
300,-- voor LBO.

Kwaliteit en continuïteit
Aan de ouders is in een brief uitgelegd dat het 
noodzakelijk is om de ouderbijdrage weer in te 
voeren. De schoolbesturen van de bijzondere 
scholen (dus ook het RKBO) – verenigd in de 
Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs 
Suriname (Fibos) – hebben in november 2017 
een consultant ingehuurd om de reële kosten te 
berekenen per kind per jaar. Uit de berekening 
blijkt dat de kosten per leerling per jaar SRD 
406,-- bedragen, exclusief leerboeken. Dit bedrag 
is dus aanmerkelijk hoger dan de gevraagde 
ouderbijdrage, die   gezien moet worden als een 
noodzakelijke maatregel om de kwaliteit en de 
continuïteit van het onderwijs te garanderen.
Met de ouderbijdrage worden gedeeltelijk de 
kosten gedekt om de school draaiende te houden. 
Het gaat onder andere om:
– Groot en klein onderhoud aan schoolgebouwen
– Operationele kosten van de school, zoals 
telefoonkosten, schoonmaakmiddelen, elektra, 

kopieerkosten
– Aanschaf meubilair en niet gesubsidieerde 
leermiddelen
– Professionalisering van het personeel
– Begeleiding van de scholen.

Onderwijscommissie
In het artikel Ontwikkelingen in het Bijzonder 
Onderwijs in de editie van 5 augustus 2018, is 
melding gemaakt van een door het RK Bisdom 
ingestelde onderwijscommissie, bestaande uit: 
Mgr. W. de Bekker, I. Fernald (voorzitter), L. 
Bakboord, A. Ting A Kee en de heer Marshall. 
Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar 
de resultaten van het RKBO in vergelijking met 
andere scholen, zowel landelijk als regionaal 
(2017).
De conclusie is dat het RKBO nog steeds goede 
tussen- en eindresultaten boekt, maar deze zijn, in 
vergelijking met tien jaar geleden, teruggelopen. De 
leerlingen en leerkrachten hebben zich veelal goed 
ingezet, maar niet met het gewenste resultaat. 
Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag, 
zoals sociale en economische factoren op gezins- 
en landelijk niveau, maar ook factoren binnen het 
onderwijssysteem.

RKBO in beweging
De beperkende factoren van het onderwijssysteem 
zijn door de commissie geïnventariseerd en 
hierover is advies uitgebracht. Voor de periode 
2017-2022 zijn de speerpunten in grote lijnen:
-Het opzetten van een dynamische en professionele 
onderwijsstructuur
-Het realiseren van een proactieve 
onderwijsorganisatie en onderwijspraktijk
-Het geven van onderwijs aan jonge burgers in 
Suriname vanuit katholiek-evangelische waarden, 
met als  

doel evenwichtige burgers te vormen met een 
duidelijke levensbeschouwing.
Het RKBO wenst nadrukkelijk een rooms-
katholieke instantie te zijn die in relatie staat tot 
het Bisdom Paramaribo. Deze relatie moet het 
rooms-katholieke karakter waarborgen.

Excellente scholen
Het uiteindelijk doel van het RKBO is dat alle 
kinderen op onze scholen gevormd worden tot 
verantwoordelijke, mondige en gelukkige mensen, 
die hun talenten hebben kunnen ontwikkelen. 
Ze zijn tevreden over hun talenten en vinden 
een basis voor een zinvol en nuttig leven. De 
ambitie van het RKBO is om excellente scholen en 
catechetische waarden aan te bieden aan jongeren. 
Namens de rooms-katholieke gemeenschap 
behoudt zij zich het recht voor op het verzorgen 
van onderwijs volgens de eigen traditie, als 
verrijkend alternatief van het openbaar onderwijs. 
Daarom is het godsdienstonderwijs een verplicht 
onderdeel van het curriculum.
De waarden en normen die gelden binnen het 
katholiek onderwijs, zijn zeer belangrijk. Ouders 
die kiezen voor deze vorm van onderwijs, moeten 
weten dat hun kinderen worden opgevoed vanuit 
de katholieke waarden. Deze hebben als grondslag 
de relatie met de Schepper (wijsheid, inzicht, 
goede raad, sterkte, geloof, toewijding aan God), 
dienstbaarheid aan en liefde voor de medemens, 
verdraagzaamheid, eerlijkheid en oprechtheid, 
geduld en respect voor het leven en het milieu.
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Mededeling RKZ Kapel

Op woensdag 03 oktober zal Maria 
de Nazare, door de Braziliaanse 

priester voor enkele uren in processie 
in de kapel gebracht worden 

van 10.00 – 17.00uur.
U wordt hierbij uitgenodigd naar 
uw tijd, uw intenties aan Maria 

voor te leggen. 
Godszegen

Ef wi lob’ makandra,
ef wi ala mu kon na wan,
mek wi lob’ wi kondre
mek wi lob’ wi kondreman.
Mek wi suku vrede,
mek wi yep’ mofinawan
Tye Gado, yep un dan.

Refrein:
Glori, glori, aleluya (3x)
Tye Gado. Yep un dan.

Brada nanga sisa,
yonguwan en owruwan
span anu makadra
mek’ wi bow wan nyun 
Sranan

Ef wi yep makandra,
ef wi pot’ anu na wan,
dan vrede sa kon tan.   

Refrein: 

Wan nyun dei mu broko,
wan nyun son mu opo kon,
di kan tya nyun libi,
di kan tyari vrede kon.
Vrede sondro feti,
Sondro sutu, sondro gon.
Tye Gado, mek’ a kon.   

Refrein:

J. A. V.

Ef Wi Lob’ makandra
(melodie: Aandacht voor de ander)
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geloof & leven

Groeten uit Lourdes; editie 2018

Door pater Martien Noordermeer O.M.I.

Pater Martien Noordermeer is ook deze keer in 
Lourdes om de paters Oblaten in Lourdes te helpen 
met het verzorgen van de grote stroom van pelgrims 
die het bedevaartsoord bezoeken. Hij stuurt 
altijd een verslag om onze geloofsgemeenschap 
op de hoogte te houden. Vanwege onze vakantie 
in september hebben wij eerdere verslagen niet 
gepubliceerd. Hieronder het recentste.

Lourdes, maandag 24 september 2018

De rit
Hallo allemaal, even een klein berichtje aan jullie 
allen vanuit Lourdes. Op zondag 9 september zijn 
wij vertrokken na de Hoogmis van 9:30 uur in de 
Sancta Maria in Beverwijk. Met wij wordt bedoeld: 
Cor en Nel Bart uit Beverwijk en ondergetekende. 
Wij zouden met de auto naar Lourdes gaan, een 
rit van ongeveer 1.600 km. In Lourdes zou ik 
uitgeladen worden en dan zouden Nel en Cor 
doorrijden naar hun vakantiebestemming in 
Alicante, Spanje. Begin oktober komen ze me 
weer inladen voor de terugreis. We hadden wel de 
tijd ervoor genomen om onderweg ook nog iets 
belangrijks of interessants te zien.
Onze eerste stop was Lisieux, waar de kleine 
Theresia heeft geleefd. De kathedraal, het klooster 
en alles wat op haar betrekking heeft, waaronder 
uiteraard haar graf, hebben we bezocht. Ze is een 
beetje een tegenhang(st)er van de Grote Theresia 
van Avila, zo jong gestorven, 26 jaar oud slechts en 
dan na 10 jaar al zalig en heilig.
Onze tweede stop was de kathedraal van 
Chartres. Buitengewoon. Wat een verzameling aan 
beeldhouwwerk en glas-in-lood-ramen. Daar om 
staat de kathedraal bekend. Het is net alsof je een 
heilige plaats binnentreedt. Zo’n stilte hangt er. 
Men staat versteld van hetgeen men er ziet en het 
maakt je klein. Wat een artistieke uitdrukking van 
christelijk geloof is hier achtergelaten. Je proeft het 
bijna.

Oradour
Onze volgende stopplaats was Oradour-sur-Glane. 
Dit was ook iets historisch maar dan triest. Het 
is het verhaal van een dorp dat op 10 juni 1944, 
vier dagen na de invasie van de geallieëerden in 
Normandië, is uitgemoord en totaal verwoest en 
platgebrand door de terugtrekkende duitsers. 
Omdat er 2 duitse soldaten waren doodgeschoten 
in een vuurgevecht tussen de geallieëerden en de 
duitsers, moest als represaille een dorp gestraft 
worden: ORADOUR werd het. 
Alle 642 inwoners werden bij elkaar gebracht op 
zes verschillende plaatsen, in schuren met veel 
hooi en hout en benzineblikken. Vrouwen en 
kinderen moesten in de kerk. Om vier uur klonk er 
een ontploffing van een bom en dat was het teken… 
Schieten maar. In vijf minuten tijd werd het hele 
dorp uitgemoord. Eén persoon heeft het overleefd: 
Robert Hebras, toen 19 jaar oud. Hij lag onder 
dorpsgenoten en hield zich dood waardoor hij later 
kon ontsnappen. Hij komt regelmatig in Lourdes. 
Er is een verhaal van een beeldje in Lourdes dat in 
de kerk van Oradour-sur-Glane stond, maar niet 
is opgebrand. Oradour is een spookstad, zoiets als 
Damascus. Niets is ervan overgebleven. Charles 
de Gaulle, die het een paar dagen later was komen 
bezoeken, had gevraagd om het zo te laten en het 
plaatsje een beetje verderop weer op te bouwen. 
Dit moest blijven als een blijvend gedenkteken.

Lourdes
Ik ben ondertussen al weer een week hier en door 
de ziekte van pater Mark heb ik het wel drukker. 
Vooral vanaf vrijdag tot maandagavond ben ik 
helemaal alleen. Ook de helpers zijn dan nog niet 
gekomen. Maar ik red het wel. Het weer is goed en 
er zijn nogal wat pelgrims. Op de terugweg, op 5 
oktober, gaan Cor, Nel en ik langs Rocamadour. Aan 
ieder die dit schrijven ontvangt, zal ik bij de grot 
niet vergeten en aan jullie denken. Groeten en tot 
wederhoren.
Martien Noordermeer

Viering herdenking 100e sterfdag pater Jordan

Door Wielfred Tjin-A-Tam, Salvatoriaanse Lekenbeweging 
Suriname

Bezinningsperiode
In het kader van de viering van de herdenking 
van de 100e sterfdag van Pater Frans Jordan 
heeft de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname 
(SLS) een aantal activiteiten georganiseerd. Dit 
om meer bekendheid te geven aan parochie en 
samenleving over het leven en de werken van 
Pater Frans Jordan. De geplande informatie- 
en bezinningsperiode omvat de periode van 
vrijdag 27 juli 2018 tot en met zondag 07 
oktober 2018. Het hoogtepunt was de plechtige 
eucharistieviering op zaterdag 08 september 2018, 
de 100e sterfdag van Pater Frans Jordan, in de 
Heilige Driekoningenkerk op Paramaribo-Noord.
Op vrijdag 27 juli startte de genoemde periode 
met een H. Mis, opgedragen door pater Kumar 
Irudayasamy SDS. Na de viering werden bij de 
Mariagrot op het kerkplein door de aanwezigen (de 
leden van de SLS, samen met de pater en overige 
belangstellenden) het gebed van de salvatoriaanse 
aanroepingen gebeden en ook de salvatoriaanse 
beurtzang gezongen.

Op elke volgende vrijdagmiddag tot en met 
de vrijdag van 07 september 2018 (zeven 
vrijdagen achter elkaar) werd de H. Mis gevierd 
en na de dienst vond het ritueel – zoals eerder 
vermeld – plaats bij de Mariagrot. In elke dienst 
behandelde pater Kumar telkens één van de 
bijzondere eigenschappen van Pater Jordan: 

o. a zijn spiritualiteit, zijn manier van bidden, 
zijn nederigheid, zijn barmhartigheid, zijn 
godsvertrouwen, zijn verbondenheid met God, zijn 
liefde tot het kruis, zijn liefde tot de Heilige Schrift.
Op zaterdag 01 september werd er een 
inspirerende bezinningsdag gehouden in het teken 
van het apostolaat van Pater Jordan met een stille 
aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Deze 
dag werd afgesloten met de eucharistieviering in 
de Heilige Driekoningenkerk.

In verbondenheid
Op zaterdag 8 september 2018 om precies 15.02 
uur Surinaamse tijd, overeenkomende met 20.02 
uur Europese tijd, hebben enkele leden van de 
SLS samen met pater Kumar de rozenkrans van 
de Blijde Geheimen gebeden bij het zijaltaar van 
Moeder Maria in de kerk. De voorbeden waren 
geënt op het leven van Pater Jordan en van Moeder 
Maria. Dit bidden geschiedde mede op verzoek van 
generale overste pater Milton Zonta, die alle leden 
van de Salvatoriaanse Familie wereldwijd opriep 
in verbondenheid op het stervensuur van Pater 
Jordan de rozenkrans te bidden.

Om 18.00 uur vond de plechtige eucharistieviering 
plaats, waarin is voorgegaan Mgr. Wilhelmus de 
Bekker, emeritus-bisschop, geassisteerd door 
pater Kumar SDS en diaken Guillaume. Ook de 
leden van de SLS hebben bijgedragen door het 
lezen van de schriftlezingen, het uitspreken van de 
voorbeden en het houden van de respectievelijke 
overdenkingen bij deze sterfdag. Monseigneur 
De Bekker hield een passende overdenking bij 
de feestdag van Maria’s geboorte in relatie tot de 
geboortedag van Pater Jordan in de hemel. Het 
was een prachtige viering met de lichtritus en de 
opluistering van de dienst door het Salvatorkoor 
Paramaribo. Aan het van deze viering werd het 
gebed bij het eeuwfeest van het sterven van Pater 
Frans Jordan gebeden.

Voor deze bijzondere gelegenheid waren de 
leden van de SLS allemaal gestoken in een mooi 
poloshirt met aan de voorzijde rechtsboven de 
beeltenis van Pater Jordan en aan de achterzijde 
het bekende boompje met de drie takjes met 
een blaadje voorstellende de Salvatoriaanse 
Familie: de Sociëteit – de paters en de broeders 
– , de Congregatie – de religieuze zusters – , de 
Lekenbeweging.

Afsluiting op 7 oktober
Ondanks het aan de gang zijnde jeugdfestival 
van het bisdom Paramaribo op het complex van 
het Sint-Christophorus-Internaat, waren op die 
avond ook een twaalftal misdienaars aanwezig 
voor assistentie bij deze plechtige viering. Onze 
bijzondere dank aan deze groep jongeren. Ook 
hartelijke dank aan Monseigneur De Bekker en 
diaken Guillaume voor hun bijdragen. De opkomst 
van de parochianen was goed. Na de viering was 
er een kleine receptie voor de aanwezigen met een 
hapje en een drankje.
Speciaal voor de herdenking van de 100e sterfdag 
heeft de SLS een kleine tijdelijke expositie/beurs  
ingericht (toegankelijk tot en met 7 oktober a.s.) 
met informatie over Pater Jordan, de Sociëteit, 
de zustercongregatie en de Salvatoriaanse 
Lekenbeweging Suriname (SLS). Op zondag 07 
oktober 2018 wordt de herdenkingsperiode van de 
100e sterfdag van Pater Jordan afgesloten met een 
eucharistieviering in de Heilige Driekoningenkerk 
om 08.00 uur.
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Een brief van pater Luiz Carlos Nunes Gonçalves, 
rector van de Basilica Sántuario en voorzitter van 
de raad van bestuur van het feest van Círio de 
Nazaré over de poster en het thema van de 226e 
editie van Círio de Nazaré.

Belém - De officiële naam van het feest is Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, afgekort Círio de Nazaré. 
Op 26 mei dit jaar presenteerde het aartsbisdom 
van Belém de poster voor de 226e editie van deze 
grote Maria verering in Brazilië. Thema voor dit 
jaar is ‘Een jonge vrouw genaamd Maria’. Hiermee 
wordt de Koningin van de Amazone opnieuw 
gepresenteerd als een belangrijke icoon voor 
de festiviteit. De poster is ook een middel tot 
evangelisatie, volgens het hoofdprincipe van de 
Círio als een speciaal moment om het Woord van 
God naar de broeders te brengen. De elementen 
die deel uitmaken van het stuk werden bedacht om 
deze via beeldtaal over te brengen.

De golven
De bruine golven onderin de poster 
vertegenwoordigen de wateren van onze 
rivieren, die onze oorsprong identificeren en 
leven en beweging verschaffen. De rivieren 
vertegenwoordigen ook het pad waardoor de 
processie van het geloof passeert tijdens de 
rivierbedevaart. Water is de bron van het leven. 
Brazilië heeft 12% van de zoetwaterreserve in de 
wereld en meer dan 70% deze reserve bevindt zich 
in de Amazone. Onze verantwoordelijkheid is om 
dit onvervangbare natuurlijke goed voor de mens 
te bewaren! Een geschenk van God toevertrouwd 
aan ons. Zorg voor het milieu is de plicht en 
verantwoordelijkheid van elke christen en maakt 
deel uit van zijn missie.

De vlinders
De vlinders aan de zijkanten van de poster 
betekent de transformatie van de jonge Maria in 
de vrouw Maria. De Maagd Maria was een joods 

meisje, dat met heel haar hart wachtte op de 
verlossing van haar volk. Maar in dat hart was een 
geheim dat zij zelf nog niet kende: het ontwerp van 
de liefde van God, bestemd om de Moeder van de 
Verlosser te worden. Bij de Annunciatie noemt de 
Boodschapper van God haar ‘vol van genade’ en 
onthult haar dit project. Maria antwoordt met ‘ja’ 
en vanaf dat moment krijgt het geloof een nieuw 
licht dat richt zich op Jezus, de Zoon van God.

De lelie
In de meest gezongen en meest opwindende 
hymne ter ere van de Maagd van Nazareth, zeggen 
we: ‘Jij bent de leliesoort van de zoetste geur ...’. 
Maria wordt erkend als ‘De Witte Lelie van de 

Drie-eenheid’, omdat zij meer dan iedereen heeft 
deelgenomen in de goddelijke deugden, die zij nog 
nooit heeft bezoedeld met het minste overblijfsel 
van de zonde. In één verschijning openbaarde 
Onze Lieve Vrouw zich in de vorm van een 
prachtige lelie van grote witheid. De verhoogde vel 
vertegenwoordigde de almacht van de Vader en de 
twee hellende betekende de wijsheid van de Zoon 
en de goedheid van de Heilige Geest, de deugden 
die de Heilige Maagd heeft in een eminente graad.

De rozen
De rozen in de poster vertegenwoordigen iedereen 
die bij haar leeft en bij ons komt. Maria is de 
moeder van de kerk! Om haar heen verzamelen 
we als kinderen. ‘Als de menselijke familie rond 
een moeder die de 'ziel en tederheid geeft in 
het gezinsleven’. Maria leert ons een manier 
om een gemeenschap te zijn. Ze verzamelt ons 
en wijst naar haar Zoon: ‘Doe wat hij je zegt’. 
Een christelijke gemeenschap zal altijd een 
gemeenschap zijn die de eucharistie viert, dus een 
eucharistische en mariale gemeenschap.

Silhouet van de kathedraal
Het silhouet van de kathedraal van Bethlehem 
herinnert ons aan de ontmoeting van Maria met 
haar gelovigen. ‘Maria leert ons altijd verenigd te 
zijn met Jezus! Ze was altijd een gewone vrouw in 
het midden van haar volk: ze bad, ze werkte, ze 
ging naar de synagoge. Al haar acties werden altijd 
uitgevoerd in perfecte eenheid met Jezus en de wil 
van de Vader’ (paus Franciscus).
Maria is het beeld en model van de Kerk, zoals 
onderwezen in het document van het Tweede 
Vaticaanse Concilie dat zegt: ‘...de Moeder van 
God is het model van de Kerk, zoals de heilige 
Ambrosius reeds leerde, met name in de orde van 
het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met 
Christus.’

(bewerkt door Charles Chang)

Círio de Nazaré 2018: Een jonge vrouw genaamd Maria

Door Charles Chang

Noveen
In editie 33 – 19 augustus jl. was al melding 
gemaakt van de komende derde grote viering 
van Círio de Nazaré in Paramaribo. Op zondag 
30 september zullen de namen bekend worden 
gemaakt van de personen die meedoen aan de 
huisbezoekjes. Het worden vier groepen die 
vanaf 3 oktober beginnen met het houden van 
een noveen in de avond bij de mensen thuis. Om 
hiervoor in aanmerking te komen dient men zich 
op te geven bij het secretariaat van de Braziliaanse 
parochie van Onze Lieve Vrouw van Nazareth aan 
de Jozef Israëlstraat 86. Op vrijdag 5 oktober wordt 
er een noveen gehouden bij de bisschop thuis. 
Overdag zullen de groepen scholen, ziekenhuizen 
en bedrijven aandoen.

Rivier- en straatprocessie
De week daarop, op zondag 7 oktober, volgt een 
groot moment. In de kerk wordt dan de nieuwe 
mantel voor het beeld gepresenteerd. De dragers 
van de berlinda of kast, met daarin het beeld in de 
processie, worden ook op die dag bekend gemaakt. 
Het is de traditie in Belém dat het beeld van de 
Círio elk jaar een nieuwe mantel krijgt.
Op 11 oktober wordt het feest officieel geopend 
met een tridium. Iedere avond om half acht is 

een heilige mis. Op zondag 14 oktober volgt de 
grote viering die begint met een rivierprocessie 
van Leonsberg naar de SMS pier. Daarna volgt 
de straatprocessie naar de kerk, alwaar er een 

speciale mis zal worden gehouden. De dag wordt 
afgesloten met een lunch en bingo drive. In een 
latere editie zal de route van de straatprocessie 
doorgegeven worden.

Círio de Nazaré 2018: het programma
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zesentwintigste zondag door het jaar B

Eerste lezing: Numeri 11, 25 – 29
De Heer daalde neer in een wolk, sprak tot hen en 
legde een deel van de geest die op Mozes rustte, 
op die zeventig oudsten. En toen de geest op hen 
rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij 
dat niet meer gedaan. En twee van de mannen 
waren in het kamp gebleven. De een heette Eldad, 
de ander Medad. Ook op hen rustte de geest, zij 
stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent 
gegaan, en zij profeteerden in het kamp. Een jongen 
ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei: ‘Eldad 
en Medad zijn aan het profeteren in het kamp! 
Jozua, de zoon van Nun, die als jongeman in Mozes’ 
dienst gekomen was, zei daarop tegen Mozes: ‘Mijn 
heer, dat moet u hun verbieden’. Mozes zei hem: 
‘Waarom kom je voor mij op? Ik zou willen dat heel 
het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer 
zijn geest op hen legde’.

Antwoordpsalm: Psalm 19

Tweede lezing: Jakobus 5, 1 – 6
U die rijk bent, zeg ik: huil en jammer om de 
rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw 
mooie kleren zijn door motten verteerd, uw goud 
en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen 
en als een vuur uw lichaam verteren. Schatten hebt 
u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoor, 
het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders, 
die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de 
kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de 
oren van de Heer der heerscharen. U hebt op aarde 
gezwelgd en gebrast, u hebt uzelf vetgemest voor 
de dag van de slachting. U hebt de rechtvaardige 
gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer 
tegen u.

Evangelielezing: Marcus 9, 38 – 43.45.47 – 48
Johannes sprak tot Jezus: ‘Meester, we hebben 
iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en 

wij hebben hem tegengehouden, omdat hij geen 
volgeling van ons was’. Maar Jezus zei: ‘Houd hem 
niet tegen, want iemand die in mijn naam een 
machtig daad verricht, zal niet gauw kwaad van Me 
spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. 
Want als iemand je een beker water geeft omdat 
jullie van Christus zijn, ik verzeker jullie, zijn loon 
zal hem niet ontgaan. Wie één van deze kleinen 
die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter 
met een molensteen om zijn nek in zee geworpen 
worden. Als je hand je ten val brengt, hak haar 
dan af; je kunt beter verminkt het leven ingaan 
dan met twee handen in de hel verdwijnen, in het 
onblusbaar vuur. Als je voet je ten val brengt, hak 
hem dan af; je kunt beter kreupel het leven ingaan 
dan met twee voeten in de hel gegooid worden. 
Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit; je kunt 
beter met één oog het koninkrijk van God ingaan 
dan met twee ogen in de hel gegooid worden, waar 
hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet 
dooft’.

Drie keer ‘vuur’ vandaag, in alle drie de lezingen. 
Geheel vrijblijvend is het niet, meedoen aan de 
ontvangst en de verspreiding van de leefregels van 
de Eeuwige, het aanvaarden, onderhouden en
bewaren van het koninkrijk van God. Het is een vurig 
werk. Mozes moet optreden wanneer sommigen 
daarin te ijverig worden (eerste lezing). Jakobus wijst 
op een vuur dat ‘uw lichaam zal verteren’ (tweede 
lezing). Ook Jezus is scherp, fel en heftig in zijn 
uitspraken tegen zijn leerlingen. Het vuur brandt al 
en de wormen knagen, wanneer zij zich niet geheel 
en al overgeven aan de goede levensweg (evangelie). 
Aan de andere kant, dan heb je ook wat: een zeer 
intrigerende levensvervulling, en de beloning ligt 
in het verschiet. Aan ons de vraag: waar lijkt dit 
allemaal op, en wat willen deze woorden en het 
optreden van Mozes en Jezus ons zeggen?

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het boek Numeri verhaalt over de periode na de 
uittocht uit Egypte. De titel, volgens de joodse 
weergave, luidt: In de woestijn. Dat is de plek waar 
Israël terechtgekomen is nadat de Heer hen heeft 
doen opstaan. Het blijkt een leerperiode te worden, 
een oefenplek, onderweg naar hun uiteindelijke, 
ultieme bestemming. Twee jaar, twee maanden en 
twintig dagen hebben ze daar gebivakkeerd, maar 
na die tijd zijn ze dan ook echt voor de eerste keer 
opgestaan om verder te trekken (zie 10,11- 13v). 
De wolk ging voor hen uit. Hoever kwamen ze? Drie 
dagen! (10,33) Een betekenisvolle tijd. Een nieuw
leven kan beginnen. Daar zijn we nu. En wat heeft 
die opstandings-oefentijd opgeleverd? Klachten. En 
verlangen naar snelle, gulzige behoeftebevrediging 
(11,4), en daarmee de wens om weer zo gauw 
mogelijk terug te gaan naar hun slavernijtijd. Vroeger 
was alles beter (11,5v). Dan ontbrandt het vuur van 
de Heer (11,1). En Mozes raakt ontmoedigd (11,10v) 
en ziet dat Hij moet in ingrijpen en met een nieuw 
plan moet komen. Het zal ze hun neus uit komen! 
(11,17.19)

Zeventigmaal
De Heer begrijpt ook wel dat het voor één mens 
te zwaar is: de bevrijding voortzetten, de dood 
overwinnen. Hij spreidt het risico dat het misloopt: 
zijn Geest (11,17), zijn levensadem (Hebreeuws: 
ruach, die van Genesis 1 en 2) wil Hij ook op zeventig 
ervaren oudsten leggen, zodat zij de last van het 
volk samen met Mozes kunnen dragen. Die zeventig, 

dat is weer zo’n prachtig getal, zodanig afgepast dat 
je meteen weet: dat betekent iets. In het verhaal 
(midrasj, legende) hoe de Hebreeuwse Bijbel, de 
Tenach, in het Grieks werd vertaald ten behoeve van 
de Egyptische Joden die weinig band meer hadden 
met het Hebreeuwse taalveld, komt dat getal weer 
terug. De behoefte aan een vertaling in de volkstaal 
(het Grieks), de wereldtaal rond het Middellandse 
Zee-bekken in de eeuwen rond de  geboorte van 
Jezus, leverde het inzicht op dat er wel zeventig 
vertalers aan gewerkt hadden (vandaar de naam 
Septuaginta), en dat die zeventig dat deden zonder 
onderling contact. En wat bleek: ze hadden allemaal 
letterlijk op gelijke wijze vertaald! En wel zo (en 
dat is weer een andere betekenisvolle aanduiding) 
dat die vertaling voor alle zeventig volkeren van de 
wereld – want dat is het getal dat in de Schriften 
gebruikt wordt om heel de volkerenwereld en 
oecumene te typeren – geschikt was. Om te horen en 
te doen. Zeventigmaal, dat doet ook denken aan de 
mate waarin, volgens Jezus, vergeving nodig is (zie 
Matteüs 18,21-22). De Heer begint er hier alvast mee, 
nadat Hij niet goed geworden was van de klaagpartij 
van zijn volk. Met zijn over meerdere personen (over 
alle mensenpersonen dus) gedeelde Geest geeft Hij 
zijn volk nieuwe toekomst. Het is al Pinksteren in de 
woestijn! (Numeri 11,25-29).

Al te ijverig?
Kun je daarin te veel willen, met die Geest? En kun 
je mensen uitsluiten die niet aan de regels voldoen, 
zoals Eldad en Medad (11,26), die – door wat voor 
omstandigheid ook – buiten ‘het ambt’ vielen? Moet 
Jozua het dan voor Mozes opnemen, is hij afgunstig 
op die twee ter wille van Mozes? Mozes reageert 
zachtmoedig: ‘Legde de HEER zijn geest maar op heel 
het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (11,29) Hoe 
dan ook, door deze onvrede van het volk, hun klagen 

en verzet, loopt het aantal jaren van hun tocht door 
deze woestijn op tot veertig, terwijl het in misschien 
wel een aantal van ‘drie dagen’ geschied had kunnen 
zijn – een zware consequentie van hun klaagzang!

Aanklacht
Het gedeelte uit de brief van Jakobus, dat vandaag de 
tweede lezing vormt, sluit lichtelijk aan bij het gemor 
van Israël, van het volk van God, uit de eerste lezing. 
De geadresseerden hier zijn de rijken. Te midden 
van de ‘broeders en zusters’ (zie 4,11; 5,7) worden 
de rijken even apart genomen. Mochten ze ergens 
houvast aan hebben – hun schatkamers –, in wezen 
is het alles al verrot en verroest. In hun levensstijl en 
handelen hebben zij ‘de rechtvaardige veroordeeld en 
vermoord’ (5,6). Wie zou dat nu zijn, in de gemeente 
van Christus? 

Onder elkaar
Het evangelie geeft echt privéonderricht in 
groepsverband: Jezus onderricht zijn leerlingen 
apart, Hij wil nu even alle aandacht op hen richten 
– ‘Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam’ 
(Marcus 9,30). In een soort Bergrede-houding 
(‘Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich’; 9,35) 
wijst Hij hen op de kern van hun roeping: ‘Wie de 
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal 
willen zijn.’ Hij geeft dus aanwijzingen, adviezen, 
wijze raad betreffende hun onderlinge relaties en 
afgunsten. En net zoals Mozes wijst Hij erop dat de 
Geest waait waar Hij wil, en dat Hij niet verdedigd 
hoeft te worden wanneer anderen, die niet met 
Hem meegaan, ook goede werken doen, demonen 
uitdrijven, zieken genezen, et cetera. Maak het 
hun – en het woord ‘geringen’ (9,42) duidt hier 
niet zozeer op kinderen, maar op gewone mensen 
zonder aanzien en bekendheid –, maak het hun niet 
onmogelijk gewoon goed te doen, jou een beker water 
te geven. Sommige handschriften hebben driemaal 
(ook na 9,43 en 45) de toevoeging ‘waar de wormen 
blijven knagen en het vuur niet dooft’ – als een steeds 
terugkerende antifoon. Hand, voet en oog, driemaal 
kan je eigen lijf het ‘leven’ verhinderen, in de weg 
staan. Uiteindelijk komt het hierop neer: iedereen 
(en Jezus heeft het tegen zijn twaalf leerlingen) moet 
met vuur gezouten worden. Het gaat je wat kosten. 
Zorg dat je het zout in jezelf (bij je doop ontvangen!) 
niet verliest. ‘Bewaar onder elkaar dus de vrede!’ 
(9,49) Hier had de lezing van vandaag best kunnen 
eindigen.
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dat de westelijke gemeenschap in geloof en zeden 
geschokt is, bezorgd is en twijfelt.

Gebed
Goede God, U hebt mij lief en wil het goede voor mij 
en U vraagt mij om ook zo voor mijn medemens te 
zijn. Maak mij daarom bewust van uw boodschap 
dat de liefde in mijn hart mijn grootste schat is. 
Laat uw barmhartigheid in mij wonen, opdat ik 
voor mijn naaste zorg zoals U voor mij zorgt, en 
ik voor mijn medemens een bron van licht, van 
medeleven en zorg mag zijn. Dat vraag ik U door 
Christus, mijn Heer, vandaag en alle dagen die U 
mij geeft. Amen.

Dagtekst
Mt 22, 34-40: Gij zult uw naaste beminnen als 
uzelf.

Overweging: Onze lastige naaste
De oude monniken hebben ervaren dat Christus 
juist ook door de lastige naaste tot ons spreekt. 
Daarbij zijn het niet de afzonderlijke uitspraken 
van onze broeder waardoor Christus ons iets wil 
zeggen, maar zijn hele gedrag, een gedrag dat 
kennelijk niets met Christus en zijn leer te maken 
heeft, maar juist tegenspreekt. En toch noemen 
de woestijnvaders de broeder, die zo anders 
lijkt te zijn dan Christus omdat hij mij kwetst en 
beledigt, een arts die Christus zelf naar me heeft 
toegestuurd. Deze monniken hebben kennelijk de 
ervaring opgedaan dat de ander die me kwetst, 
me op mijn eigen ziekte wijst. Ik zou niet zo fel 
op beledigende woorden reageren als ze me niet 
op een zwakke plek zouden raken. Ze leggen het 
punt bloot waar ik mezelf nog niet heb aanvaard. 
Want als ik mijn eigen zwakke zijden zou kennen 
en aanvaarden, zou ik een uitspraak die me eraan 
herinnert, gelaten opnemen. Steeds wanneer ik 
me opwind over een uitspraak van iemand anders, 
moet ik mezelf toegeven er bij mij nog iets niet in 
orde is. In de tweede plaats helpt de lastige naaste 
me aan meer zelfkennis. Want juist de fouten 
waarover ik me bij de ander opwind, zitten ook 
in mij. We hoeven er dus alleen maar op te letten 
waarover we ons bij anderen opwinden om te zien 
wat onze eigen fouten zijn. En zo kan de ander 
ons helpen de fouten te ontdekken die hebben 
verdrongen, die we onszelf niet toegeven, omdat ze 
ons eergevoel aantasten.

Gebed
Goede God, uw zorg gaat naar mij uit: daarop mag 
ik vertrouwen. Ik bid U: help mij dan ook zorg 
te hebben voor mijn naaste en mij in te zetten 
voor gerechtigheid en vrede. Dat ik mijn angst en 
mijn eigenbelang los kan laten en mag groeien in 
vertrouwen en engagement in de geest van Jezus, 
uw Zoon, mijn Gids ten leven. Amen.

voedingsmiddelen te voorzien grotendeels niet bij 
de landbouwers ligt. Daadwerkelijk vervaardigen 
de boeren al voedingsmiddelen die voor de hele 
wereldbevolking voldoende zouden zijn. Zoals men 
weet, zou de productie zelfs nog verhoogd kunnen 
worden. Toch lijden miljoenen van onze broers en 
zussen op de wereld honger. Waarom? Dat is het 
complexe probleem dat opgelost moet worden. Het 
feit dat de voedingsmiddelen die al ter beschikking 
staan, miljoenen honger lijdenden nog steeds niet 
bereiken, is een van de grootste schandalen van 
onze tijd. Een dergelijke grote onevenwichtigheid 
verlangt naar een ernstige verschuiving van het 
internationale economische bestel en een grotere 
wereldwijde samenwerking bij de productie en de 
verdeling van levensmiddelen.

Gebed
Eeuwige God, in een stormwind nam U Elia op 
in de hemel. Neem ook mij bij de hand en leid mij 
uw wereld binnen. Laat uw Woord een bron van 
vreugde zijn, voelbaar in mijn hart, zichtbaar op 
ons gezicht. Zo bid ik U in naam van uw Zoon, Jezus 
Christus vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
Lc 23, 43: Jezus sprak: Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag 
nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.

Overweging:
Laat gisteren achter je en verdoe geen tijd meer 
aan de fouten of nalatigheden die de dag misschien 
gekenmerkt hebben, ze zijn over en gedaan. Wees 
dankbaar voor een nieuwe dag, voor een dag door 
niets ontsierd. Hij is nu zuiver en heerlijk en het is 
jouw taak om het zo te houden. Het is jouw keus 
om er rustig en in totaal vertrouwen en geloof, 
dat het een heerlijke dag zal worden, in door te 
gaan. Alles zal perfect op z’n plaats terechtkomen, 
alles zal soepel verlopen. Iedereen die je ontmoet 
zal een vreugde zijn om mee te praten en niet 
één negatieve of onplezierige gedachte of idee zal 
in je bewustzijn opkomen. In het nieuwe van de 
dag is alles heel, heel goed en jij zult het met mijn 
voortdurende hulp en leiding zo houden, door 
je bewust gewaar te zijn van mij en mijn heilige 
aanwezigheid en door mij in stilte en vertrouwen 
te dienen.

Gebed
Eeuwige, die mij aanziet, U hebt tot mij gesproken 
en uw Woord gegeven. Help mij, dat ik antwoord 
geef in vol vertrouwen op uw nabijheid. U weet wat 
ik nodig heb. Vervul mij met de vurigheid van uw 
profeten en met de mildheid en de liefde van uw 
Zoon: Jezus Christus, mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Lc 7, 47: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren 
ze vele, want zij betoonde veel liefde. Aan wie 
weinig wordt vergeven, hij betoont weinig liefde.

Overweging:
Men kan de mens niet van God scheiden zonder de 
mens te benadelen. Wie zich van God verwijdert, 
loopt gevaar de reden voor het respect voor zijn 
eigen leven en dat van de anderen te verliezen. 
God wil de mens niet onderdrukken; Hij is zijn 
vriend, Hij waarborgt zijn grootsheid en zijn 
vrijheid, Hij staat de armen en zwakken bij. Dat 
zijn eenvoudige en essentiële overtuigingen. Mijn 
pastorale opdracht verplicht me ertoe jullie aan die 
waarheden te herinneren, en wel op een ogenblik 

Dagtekst
Mt 22, 21: Geeft aan de keizer wat de keizer 
toekomt, en aan God wat God toekomt.

Overweging:
Franciskus had een afkeer van broeders die 
driedubbel gekleed gingen en zachte kleren 
droegen terwijl dat niet nodig was. Wanneer ze 
zich bij de beoordeling van die noodzaak meer 
lieten leiden door hun behoefte aan genot dan door 
hun verstand, was dat volgens hem een duidelijk 
teken dat hun geest zijn vurigheid verloren had. 
‘Wanneer de geest lauw is’, zei hij, ‘en steeds 
ongevoeliger wordt voor de genade, zoeken vlees 
en bloed noodgedwongen hun eigen weg. Wat blijft 
er immers anders voor het lichaam over dan zich 
aan zijn eigen genoegens over te geven wanneer de 
ziel geen vreugde meer vindt? In dat geval gaat de 
genotzucht al heel gauw schermen met het motief 
dat iets nodig is.’

Gebed
God, U die het recht liefheeft en opkomt voor al wat 
kwetsbaar is, tot U bid ik: maak ruimte in me om 
uw Woord te verstaan. Dat mijn hart mild mag zijn, 
vol liefde naar mijn medemens, om te werken aan 
uw rijk van vrede. Dat vraag ik U door Jezus, uw 
Zoon en Heer, die leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps 55,23: Werp wat je bezwaart op de Heer, Hijzelf 
zal zorg voor je dragen

Overweging:
Franciscus riep de eerste zeven broeders bij zich 
en vertelde nog eens over zijn opvattingen over het 
rijk Gods. Daarna deelde hij hen in vier groepjes 
van twee en zei: ‘Ga, vrienden, twee aan twee 
de wereld in en vertel de mensen over vrede en 
berouw ter vergeving van zonden. En als ze jullie 
lastig vallen, laat het dan geduldig over je heen 
komen. Wees er zeker van dat de Heer zich aan 
zijn plannen en zijn belofte zal houden. Als je wat 
gevraagd wordt, antwoord dan nederig. Zegen 
hen die je vervolgen (Rom. 12, 14). Bedank hen 
die je onrecht aandoen of valselijk beschuldigen, 
want in ruil daarvoor wacht ons het eeuwige rijk.’ 
Vol vreugde gaven de broeders gevolg aan zijn 
opdracht. Ze knielden voor Franciscus neer die 
hen allen nog een keer omhelsde en voor ieder 
een vriendelijke afscheidsgroet had: ‘Werp wat 
je bezwaart op de Heer, Hijzelf zal zorg voor je 
dragen’ (Ps 55,23). Dit was zijn vaste formule als 
hij zijn broeders onder gehoorzaamheid uitzond.

Gebed:
God, ik kan U niet zien en toch laat Gij mij steeds 
weer merken dat Gij aanwezig zijt. Ik bid U: kom 
in ons midden, als licht, als een ademtocht, als een 
woord van hoop en leven. Geef dat ik U steeds meer 
leer kennen door te luisteren naar de boodschap 
van Hem die mens was als ik: uw Zoon, Jezus 
Messias. Dat vraag ik U, vandaag en alle dagen van 
mijn leven. Amen

Dagtektst
Spr 10, 15: De rijke vertrouwt volledig op zijn 
welstand, terwijl arme mensen niets hebben.

Overweging:
Het is duidelijk dat het probleem om de wereld van 

gebeden voor iedere dag
Maandag 01 oktober

Dinsdag 02 oktober

Donderdag 04 oktober

Zaterdag 06 oktober

De Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u 

 
za. 16.00u

Woensdag 03 oktober

Vrijdag 05 oktober
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geloofsverdieping
FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen! 
Van elke titel is er maar één (1) exemplaar! Bel: 476888 

Gewijzigde openingstijden 
Frater Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag: 
10.00-18.00u.
Donderdag: 12.00-20.00u.

O. DEGRIJSE
Nieuwe horizonten voor de missie

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

JOS LAMMERS
De ‘ik ben-woorden’ van Johannes: voor 
meditatie en bijbelgroepen

De zeven ‘ik ben’-woorden 
vormen de scharnieren van de 
christologie van Johannes. De 
schrijver ontleed deze teksten op 
zo’n manier dat er een band wordt 
gelegd tussen de eeuwenoude 
geloofsgetuigenissen en het 
dagelijks leven van de christen nu.
Mechelen, 1980; 97 blz. Prijs: Srd 5,=

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag zal ik het hebben over het vierde van 
de Tien Geboden: het gebod over vaders en 
moeders. Er wordt gesproken over de eer die je 
je ouders verschuldigd bent. Wat is deze ‘eer’? 
De Hebreeuwse term verwijst naar de glorie, de 
waarde, letterlijk het ‘gewicht’, de consistentie 
van een realiteit. Het is geen kwestie van 
uiterlijkheden, maar van waarheid.

Een lang en gelukkig leven
God eren betekent in de Schrift dat je zijn Zijn 
erkent, dat je zijn aanwezigheid aanvaardt. Dat 
wordt uitgedrukt door de rites, maar het betekent 
vooral dat je God de juiste plek in je leven toekent. 
Je vader en moeder eren wil dus zeggen dat je 
hun belangrijke rol ook erkent door middel van 
concrete daden die toewijding, liefde en zorg 
uitdrukken. Maar dat is niet het enige.
Het Vierde Gebod wordt ook door iets gekenmerkt: 
het is het gebod waarin ook op het resultaat wordt 
gewezen. Er staat namelijk: “Eer uw vader en 
moeder, zoals Jahwe uw God u heeft geboden. Dan 
zult ge lang leven en gelukkig zijn op de grond die 
Hij u schenkt” (Dt. 5,16). Je ouders eren leidt tot 
een lang en gelukkig leven. Het woord ‘geluk’ komt 
in de Tien Geboden alleen voor in de verwijzing 
naar de relatie met je ouders.

Erkennning
Ons hele leven wordt getekend door het stempel 
van onze kindertijd. Het is vaak eenvoudig 
om te begrijpen of iemand in een gezonde en 
evenwichtige omgeving is opgegroeid. Maar net 
zo eenvoudig is het te zien of iemand uit een 
milieu van verwaarlozing of geweld komt. Onze 
kindertijd is een beetje als onuitwisbare inkt 
en komt tot uiting in onze voorkeuren, in onze 
manier van doen, ook al proberen sommigen om de 
verwondingen van hun eigen afkomst te verhullen.

Maar het vierde gebod zegt nog meer. Het gaat niet 

Tijdens de algemene audiëntie van 19 september sprak paus Franciscus over het eren van je vader en 
je moeder.

over de goedheid van de ouders, het vereist niet dat 
vaders en moeders perfect zijn. Het gaat over een 
handelen van de kinderen, niet over de verdiensten 
van de ouders. Het zegt iets dat bijzonder en 
bevrijdend is: ook al zijn niet alle ouders goed en 
is niet elke kindertijd harmonieus, toch kunnen 
alle kinderen gelukkig zijn. Het bereiken van een 
vol en gelukkig leven hangt samen met de juiste 
erkenning jegens degenen die je op de wereld 
hebben gezet.

Opnieuw geboren worden
Denk eens aan de talloze jongeren met een pijnlijke 
geschiedenis en al diegenen die in hun jeugd 
geleden hebben. Het Woord kan opbouwend zijn, 
net als voor veel heiligen en heel veel christenen;  
na een pijnlijke kindertijd hebben zij een verlicht 
leven geleid, omdat ze zich -dankzij Jezus Christus- 
hebben verzoend met het leven.

Denk aan die jongere die nu zalig is en volgende 
maand heilig wordt verklaard: Nunzio Sulprizio, 
die op 19-jarige leeftijd afscheid moest nemen van 
het leven, maar verzoend was met het vele lijden. 
Zijn hart was rustig en hij had nooit zijn ouders 
afgewezen. Denk aan St. Josephine Bakhita die 
opgroeide in verschrikkelijke slavernij en aan 
St. Johannes Paulus II die getekend was door het 
verlies van zijn moeder op jonge leeftijd.
Ongeacht zijn of haar voorgeschiedenis, ontvangt 
de mens via dit gebod de richting die naar Jezus 
leidt. In Hem manifesteert zich de ware Vader, 
die ons aanbiedt “opnieuw geboren te worden 
uit water en geest” (vlg. Joh. 3,3-8). De raadsels 
van ons leven lichten op wanneer je ontdekt dat 
God altijd al een leven voor ons bereidde als zijn 
kinderen. Elke handeling in ons leven is een van 
Hem ontvangen missie.

Verwondingen worden mogelijkheden
Onze verwondingen kunnen mogelijkheden 
worden, wanneer we door de genade ontdekken 
dat het ware raadsel niet langer ‘waarom?’ is, maar 

‘voor wie?’  Voor wie is dit me overkomen? Met het 
zicht op welk werk heeft God me gevormd door 
middel van mijn voorgeschiedenis?

Dan wordt alles op zijn kop gezet; alles wordt 
kostbaar, alles wordt opbouwend. Hoe wordt mijn 
ervaring -ook als die treurig en pijnlijk is- in het 
licht van de liefde voor anderen, een bron van 
verlossing? Dan kunnen we beginnen met het eren 
van onze ouders met de vrijheid van volwassen 
kinderen. Met barmhartigheid  aanvaarden we  
hun beperkingen.

Beledig nooit een vader of moeder
Je ouders eren: ze hebben ons het leven gegeven! 
Als jij je van je ouders hebt afgekeerd, doe dan een 
poging om terug te keren naar hen. Misschien zijn 
ze oud… Ze hebben je het leven gegeven.
En dan hebben wij soms ook de neiging om 
vreselijke dingen te zeggen, scheldwoorden zelfs…  
Alsjeblieft, beledig nooit je eigen of andermans 
ouders. Nooit! Je beledigt nooit een moeder, 
nooit een vader. Nooit! Neem nu deze innerlijke 
beslissing: vanaf vandaag beledig ik nooit meer 
iemands vader of moeder. Zij hebben het leven aan 
iemand gegeven! Ze moeten niet beledigd worden.
Dit wonderbaarlijke leven is ons geschonken, niet 
opgedrongen. Wedergeboren worden in Christus 
is een genade die vrij ontvangen moet worden 
(vlg. Joh. 1,11-13). Het is de schat van ons doopsel 
waarin, door het werk van de Heilige Geest, er 
maar één Onze Vader is: Hij die in de hemel is!

(Bron: KN/bewerkt-mk)

Eer je vader en je moeder
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Paxtafeltje
Klein voorwerp 
(ongeveer 10-15cm) dat 
werd doorgegeven aan 
de gelovigen om het te 
kussen. Dit gebeurde 
nadat de priester in de mis de vredeswens had 
uitgesproken. Men zag hierin een teken van 
eenheid tussen de priester en de gelovigen. Vaak 
bevat het paxtafeltje een afbeelding van een 
gebeurtenis uit het leven van Christus.

Pectorale
Borstkruis van edelmetaal, 
gedragen door een bisschop of 
abt.

Pelgrim
Iemand die zijn huis verlaat om tijdelijk aan een 
bedevaart deel te nemen.

Penitentie
Een boetedoening in de vorm van gebeden of 
goede werken, die na de belijdenis van zonden 
in de biecht door de priester aan de biechteling 
wordt opgelegd.

Pentateuch
Griekse naam van de eerste 
vijf boeken van het Oude 
Testament: Genesis, Exodus, 

Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Pentecoste (Grieks=de vijftigste dag)
Aanduiding van de vijftig dagentijd van Pasen 
naar Pinksteren. De naam wordt meer speciaal 
gebruikt voor de viering van de vijftigste dag. 
Pinksteren.

Perikoop
Kort, vastgesteld gedeelte van de bijbel dat als 
lezing fungeert in de vieringen van de liturgie. 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie bestaat er 
een driejarige cyclus van perikopen: een A-, een 
B-, en een C-jaar. In het A-jaar levert het evangelie 
van Matteüs de meeste teksten; in het B-jaar 
het evangelie van Marcus en in het C-jaar het 
evangelie van Lucas.

Periodieke onthouding
Het zich onthouden van seksuele omgang 
gedurende de periode dat de vrouw vruchtbaar 
is. In de encycliek Humanae Vitae (1968) werd 
opnieuw geformuleerd dat periodieke onthouding 
de enige door de katholieke kerk toegestane 
methode voor geboorte beperking.

Persona
Een pastoor die de zielzorg liet waarnemen door 
een vicarius perpetuus en zelf de inkomsten uit 
het ambt genoot.

Phoenix
Deze Egyptische zonnevogel stierf, maar herrees 
uit zijn as. Zo werd hij het symbool van herleving 
en onsterfelijkheid. In de christelijke kerk werd 
hij het symbool van de verrijzenis van Christus.

Inspiratie van de dag

Wees als een kleinkind
Het leven is vol en boordevol van het nieuwe, 
maar het is nodig om je van het oude te ontdoen 
om ruimte te maken voor het nieuwe om binnen 
te komen. Het proces van leegmaken kan pijnlijk 
zijn, want wanneer je je van het oude ontdaan 
hebt, kun je het gevoel krijgen niets meer te 
hebben om aan vast te houden, van alleen zijn 
en van alles beroofd. Je hebt misschien het 

gevoel, dat het leven helemaal dood is, leeg en zonder enige betekenis en je wilt je armen in wanhoop 
opheffen. Realiseer je, wanneer je het zo ervaart, dat dit het proces van leegmaken is, het je ontdoen van 
het oude, zodat je weer vervuld kunt worden van het nieuwe. Geef de hoop nooit op, maar houd vol tot 
je volkomen leeg van alles bent. Dan kun je weer beginnen in het nieuwe van de geest en in waarheid. Je 
kunt als een klein kind worden en ten volle genieten van de wonderbaarlijkheden van dit nieuwe leven, 
waar je langzaam maar zeker van vervuld wordt.

Uit: Open innerlijke deuren

‘Toon eerbied
De geboden over ouders, moord en overspel gaan over menselijke relaties. Die zijn kostbaar en mogen 
niet geschonden worden. De hechte relatie binnen het gezin en een persoonlijke verhouding. Ook de 
relatie tot andere mensen wordt beschermd. De woorden klinken negatief: doe dit niet! Daarin komt 
God krachtig en liefdevol op voor het leven van mensen. Alles wat adem heeft, is door de Heer geschapen 
en de mens dient dit te respecteren: eerbied voor het leven! Onder andere door ouders te aanvaarden 
als degenen die je voorgaan in de omgang met God. ‘Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen’ en daarom 
dienen wij zorgvuldig met elkaar om te gaan. Maar ook woorden kunnen dodelijk zijn voor een gevoelig 
mensenhart. Respect voor het huwelijk door er niet als derde binnen te komen met alle emotionele 
schade van dien. Eerbied toon je door deze geboden waar te maken.

Uit: Filippus Dagboek

Als we bidden
Als wij bidden – voor wie bidden wij dan? 
Alleen voor familie en bekenden? Hoe ruim is de 
kring van mensen voor wie wij bidden? Paulus 
is hier duidelijk over in zijn aanwijzingen. In 
gebed sta je voor God en Hij wil dat alle mensen 
gered worden. We bidden niet in een in zichzelf 
opgesloten wereld waar anderen worden 
buitengesloten. Als je bidt, sta je open voor alle 
mensen. En ben je betrokken bij wat zoveel 
mensen overkomt. Bidden voor alle mensen. 
Binnen en buiten de kerk. Binnen en buiten de 

kring van het geloof. Niemand valt buiten het krachtveld van Gods genade. Ook voor hooggeplaatsten 
bid je. Niet omdat zij belangrijker zijn dan anderen. Maar omdat zij een grotere verantwoordelijkheid 
dragen. Als we bidden, laten we dan de kring ruim trekken.

Uit: Dag in Dag uit

Waarachtigheid
Er is in ons een gebied, waar wij waarachtig zijn. Daar 
stemmen wij overeen met ons ware zijn. Daar zijn wij in 
harmonie ook met God. Daar spreken en handelen wij 
zonder bijbedoelingen. De engel van de waarachtigheid 
moge je ervoor bewaren, jezelf alleen   maar slecht 
te maken. Je meest innerlijke kern is goed. Die is 
waarachtig en rein. Vertrouw op je waarachtigheid 
en verheug je erin, als je merkt dat heel wat woorden 
die je zegt ook echt oprecht bedoeld zijn, dat heel wat 
bedoelingen van je oprecht zijn en dat je heel wat doet zonder te vragen  naar wat het uitricht.

Uit: Vergeet het beste niet                                                         
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Paus Franciscus moedigt de jongeren aan om 
het spannendste avontuur ooit te beginnen: de 
navolging van Jezus.

Paus Franciscus heeft jongeren op het plein voor 
de kathedraal van de Litouwse hoofdstad Vilnius 
bij de start van zijn pastorale bezoek aan de 
Baltische staten opgeroepen om bij moeilijkheden 
de moed nooit op te geven en hun steun te geven 
aan een revolutie van de tederheid van Jezus. 
Hij bemoedigde de jongeren om te kiezen voor 
de navolging van Jezus Christus, in een wereld 
waarin zij verdrinken aan overaanbod. In Jezus' 
voetsporen stappen is een van de spannendste 
avonturen die je ooit kan beleven.

Als het leven een theaterstuk of een videospel 
was, dan zou het een begin en einde kennen. “Maar 
het leven volgt de harstslag van God”, sprak de 
paus, verwijzend naar de kathedraal van Vilnius, 
die in vlammen opging maar telkens opnieuw 
werd herbouwd. Steeds stonden mensen klaar om 
met de heropbouw te starten. Ze lieten zich niet 
ontmoedigen. Zij gaven de moed niet op.

“Streef naar heiligheid door je ontmoetingen 
en verbondenheid met andere mensen; wees 
aandachtig voor hun noden. Wees niet bang om 
deel te nemen aan de revolutie waartoe Jezus ons 
uitnodigt: de revolutie van tederheid”, aldus paus 
Franciscus

Bron: kerknet.be

wereldkerk

De organisatoren verwachten tussen de 500.000 en 
1 miljoen deelnemers aan de Wereldjongerendagen 
in januari 2019 in Panama City.

Volgens de organisatoren hebben zich intussen al 
ruim 200.000 jongeren aangemeld om in januari 
2019 deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) in Panama City. Dat is een niet onaardig 
resultaat, omdat rekening ermee moet worden 
gehouden dat het aantal Europese jongeren 
omwille van het tijdstip en de afstand veel lager zal 
zijn dan bij de voorgaande edities.

Momenteel zijn er  209.000 geregistreerde 
aanvragen voor de WJD 19 van 22 tot 27 januari 
2019 in Panama City. De eerste aanvragen waren-  
niet onverwacht -  afkomstig van jongeren uit 
Latijns-Amerika. Belangstellenden kunnen zich 
nog tot 17 januari inschrijven, onderstreept een 
van de verantwoordelijken van WJD Panama 
duidelijk.

De WJD worden sinds 1984 op initaitief van paus 
Joannes Paulus II om de twee of drie jaar gehouden. 
Voor de jongste in het Poolse Krakau daagden 1,5 
miljoen deelnemers op. Recordhouder is nog altijd 
de 10de editie van 1995 in de Filipijnse hoofdstad 
Manilla. Toen namen naar schatting 3,5 à 4 miljoen 
jongeren aan de WJD deel.  

Bron: Kathpress.at

Meer dan 200.000 deelnemers voor WJD 
Panama 2019

Paus roept jongeren op tot een revolutie van de 
tederheid

De Franse bisschoppen zijn tegen het 
beschikbaar stellen van ivf-behandelingen voor 
lesbische stellen en alleenstaande vrouwen. Door 
kinderen het vaderschap te ontnemen wordt 
de samenleving geschaad, schrijven zij in een 
uitgebreide verklaring.

De bisschoppen vrezen dat verruiming van 
de wet ook zal leiden tot acceptatie van 

draagmoederschap, eugenetica en tot de notie dat 
kinderen er zijn om volwassenen te plezieren.

Het voor alle vrouwen mogelijk maken van 
kunstmatige voortplantingstechnieken doet 
vaders biologische en sociaal uit beeld verdwijnen. 
Dat het kind het dubbel ouderschap wordt 
ontnomen “ondermijnt zijn welzijn”, aldus de 
bisschoppen, “ongeacht zijn mentale vermogen om 
zich aan te passen”.

Vader uitgewist
Dat de vader wettelijk wordt uitgewist leidt er 
sociaal gezien toe dat de verantwoordelijkheden 
van de vader worden gereduceerd of zelfs 
ontnomen. Die ontwikkeling zou “niet alleen een 
antropologisch, maar ook een psychologisch en 
sociaal probleem vormen”, aldus het document met 
de titel ‘De waardigheid van de voortplanting’.

Mens als leverancier
“Kunnen wij collectief aanvaarden dat de mens 
wordt beschouwd als slechts een leverancier 
van genetisch materiaal en dat de menselijke 
voorplanting daarmee vergelijkbaar is met 
produceren?”

Anonieme donors
De eventuele bescherming van de anonimiteit van 
zaaddonors vormt een onrechtvaardige macht 
over kinderen en volwassenen die worstelen met 
hun afkomst. Dat zou volgens de bisschoppen een 
onaanvaardbaar onrecht betekenen.

Zaad van overleden man
Zo plaatsen de bisschoppen ook vraagtekens bij 
het voorstel toe te staan dat weduwen bezwangerd 
worden met het ingevroren zaad van hun 
overleden man. “Is het in het belang van het kind 
om vaderloos geboren te worden in een dergelijke 
context van rouw?”

Geen maakbare producten
Kinderen hebben een menselijke waardigheid 
en geen enkel verlangen van een volwassene 
rechtvaardigt het ze te reduceren tot maakbare 
producten, verkocht of gemaakt tot instrumenten 
ten dienste van anderen, aldus de bisschoppen.

Optimale omgeving
Een stabiel huwelijk tussen een man en een vrouw 
is volgens hen “de optimale omgeving voor de 
voortplanting en het krijgen van een kind”, omdat 
het de waardigheid van zowel de kinderen als 
volwassenen garandeert.

Overtollige embryo’s
De bisschoppen uiten ook kritiek op de 
vernietiging van ‘overtollige’ embryo’s die bij 
bepaalde voortplantingstechnieken ontstaan. 
Die verdienen precies hetzelfde respect als de 
embryo’s die uit mogen groeien tot een baby.

Wetsvoorstel
Het document is geschreven voor aartsbisschop 
Pierre d’Ornellas van Rennes, voorzitter van de 
werkgroep bio-ethiek van de Franse bisschoppen, 
en is ondertekend door alle Franse bisschoppen. 
De huidige wetgeving beperkt kunstmatige 
voortplantingstechnieken tot heteroseksuele 
paren, maar president Macron heeft beloofd te 
wet te zullen uitbreiden. Volgend jaar wordt een 
wetsvoorstel verwacht. 

Bron: KN/CNS

Franse bisschoppen tegen verruiming ivf-
voorwaarden

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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Vaticaan start masteropleiding 
Kinderbescherming

wereldkerk
Zeven wijsheden opgedaan tijdens pelgrimstocht naar Santiago

Ignace de Haes,  ging vier maanden met sabbatical. In die tijd heeft hij de pelgrimstocht gelopen 
van Den Bosch naar Santiago de Compostella: zo’n 2500 km lopen in de voetsporen van pelgrims die 
dat al vanaf de middeleeuwen deden. Eén van de beweegredenen om dit te doen is de routine van 
het werk te doorbreken en nieuwe inspiratie op te doen. Tijdens zijn tocht heeft hij zeven wijsheden 
opgedaan die hij hieronder deelt.

1. Zet een stap. Je komt altijd aan
Ik ben al jaren fan van Victor Frankl. Hij heeft 
de concentratiekampen overleefd en al in 1945 
schrijft hij op grond van die ervaringen het boek: 
‘De zin van het bestaan; een inleiding tot de 
logotherapie’ (1945/2005). Frankl beschrijft op 
indringende wijze het leven van een gevangene 
in het concentratiekamp vanuit het perspectief 
van een psychiater. Zelfs in een concentratiekamp 
heeft het leven zin en kan je het lot in eigen handen 
nemen. Volgens Frankl is het geven van zin en 
betekenis aan je leven een actieve bezigheid; een 
ontdekkingstocht. Een belangrijk element in die 
tocht is het stellen van daden. Actief dingen gaan 
doen. Stappen zetten. Denken alleen is niet genoeg. 
Na de eerste stap ziet de wereld er al anders uit 
dan daarvoor. En dan komen er meer stappen tot 
dat je helemaal in jouw Santiago belandt.
Ik ben geen harde loper. De meeste pelgrims halen 
me in. Dat vind ik niet zo erg want dan heb ik de 
tijd om rond te kijken. Na vier maanden lopen weet 
ik inmiddels dat je elke dag aankomt, ook al doe 
je er langer over dan anderen. En ook al kom je 
niet aan bij de geplande herberg wegens onweer 
of een grote blaar, je komt altijd ergens aan. Dat 
vertrouwen heb ik inmiddels en wil dat graag 
doorgeven: je komt altijd ergens aan als je een stap 
zet.

2. Neem wat op je weg komt
Frankrijk is een leeg land. De dorpen ontvolken 
in een snel tempo. En als er in het boekje staat 
dat je ergens brood kunt kopen of een koffie kunt 
drinken, dan kan het niet omdat winkel en/of café 
inmiddels gesloten is en dan lijd je voor de rest van 
de dag honger. Daar heb ik geleerd om al bij het 
eerste café of bakkerij koffie te drinken of brood te 
kopen. Je krijgt geen tweede kans.
 
3. Durf hulp te vragen
Er zijn dagen bij geweest dat het de hele dag hard 
geregend heeft. En dan houdt de regenjas de regen 

niet tegen. Op zo’n dag bellen we gewoon ergens 
aan. ‘Mogen we a.u.b even schuilen en droog 
worden?’. Natuurlijk mogen we dat en krijgen een 
kopje koffie er bij. Mijn ervaring gedurende de 
pelgrimage is dat mensen bereid zijn om te helpen. 
Dat geldt niet alleen tijdens het lopen, maar ook 
tijdens het leven zelf. Dus durf te vragen. Dan kom 
je verder.

4. Koester wat je hebt
Een rugzak moet zo licht mogelijk zijn, je torst 
hem immers vier maanden mee. Alles wat erin 
zit, is daarom ontzettend waardevol. Het is te 
kostbaar om er slordig mee om te gaan. Je kan je 
niet permitteren om dingen te vergeten en je moet 
wel drie keer nadenken om iets weg te gooien. Dat 
heeft me doen beseffen dat alles waardevol is wat 
je hebt. Je hebt het niet voor niets. En natuurlijk 
gooi je wat weg of koop je wat nieuws. 

5. Wees je bewust van je vooroordelen
Onderweg heb ik bomen gefotografeerd. Dat heb 
ik bewust gedaan om me te dwingen om de natuur 
om me heen op te nemen en ook om omhoog te 
kijken. En toen kwam ik een kunstmatige struik 
tegen. Weliswaar netjes verzorgd, maar dat is toch 
geen natuurlijke struik. Toch heb ik er een foto van 
gemaakt. Hij komt op mijn weg en is op zijn manier 
mooi. Zo heb ik vele pelgrims gezien waarvan 
ik dacht, die komen nooit aan: te oud, te dik, te 
gehandicapt. Meestal heb ik me vergist en waren 
ze eerder op hun bestemming dan ik. Vooroordelen 
belemmeren een goede waarneming. En duwen 
je al een bepaalde richting in. Zo heb ik het zelf 
kunnen ervaren. Voor mij een inspiratie om door te 
gaan met mijn ‘ik weet het niet – campagne’.

6. Ken je ballast
Elke middeleeuwer wist dat alvorens hij naar 
Santiago zou lopen hij een steentje van de eigen 
geboortegrond mee moest nemen. Dat legde 
hij neer bij het IJzeren kruis zo’n 250 km voor 

Santiago. Hij ging immers met een reden naar 
Santiago en moest ergens boete voor doen. Die 
ballast kon hij in de vorm van die steen afleggen bij 
het kruis om vervolgens letterlijk verlicht zijn weg 
te vervolgen. De hedendaagse pelgrim legt daar 
ook zijn steen neer en dat heb ik ook gedaan. Ik ben 
geneigd om de strijd aan te gaan als ik het ergens 
niet mee eens ben of als ik me onzeker voel. Dat 
hoeft niet meer. Die steen heb ik achter me gelaten 
(hoop ik).

7. Heb een levensdoel
Van te voren had ik het niet voor mogelijk 
gehouden dat ik Santiago zou halen. Dat was een 
droom. Ik ben geen wandelaar en 2500 km is niet 
niks. Maar toch: in de voorbereidingen en tijdens 
het wandelen had ik het wel voor ogen. En het 
heeft geholpen bij mindere tijden: blaren, slecht 
weer, snurkende medepelgrims, bedwantsen, etc. 
Dat brengt me weer terug bij Victor Frankl. Hij 
zag in de concentratiekampen dat mensen die een 
concreet levensdoel hadden meer kans hadden om 
het te overleven, dan mensen die dat niet hadden 
en wel meer te eten hebben gehad. Met echte 
levensdoelen leef je gelukkiger en langer.

Ignace de Haes werkt aan de faculteit Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschappen van de 
Radboud Universiteit en houdt zich bezig met 
loopbaanbegeleiding, storytelling en zingeving.

Bron: KN/bewerkt lsk

Het masterprogramma voor Kinderbescherming 
moet toekomstige verantwoordelijken wapenen 
voor het omgaan met kwetsbare personen.

Aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit in 
Rome start in oktober een masteropleiding 
Kinderbescherming. Het openingscollege wordt 
op 5 oktober gegeven door de Duitse kardinaal 
Reinhard Marx, de voorzitter van de Duitse 
Bisschoppenconferentie (DBK) en lid van de K9 (de 
negenkoppige adviesraad van paus Franciscus).

De twee jaar durende voltijdse opleiding op 
universitair niveau moet toekomstige kerkelijke 
verantwoordelijken en medewerkers wapenen 
om de gepaste preventieve maatregelen te nemen 
voor de bescherming van kwetsbare personen, in 
de eerste plaats minderjarigen. Het programma 
werd samengesteld door het Centrum voor 

Kinderbescherming, dat verbonden is aan de 
universiteit. Het centrum werd in 2012 opgericht 
na de golf van misbruikschandalen in de katholieke 
Kerk. In 2015 verhuisde het centrum van München 
naar Rome en werd het geïntegreerd in de 
pauselijke universiteit.

Bron: Vaticannews.va

Er is altijd iemand die om 

je geeft. Zelfs zonder dat 

je het weet.

Doordenkertje

GEBED 

Jezus Christus,  ik weet dat ik 
negatief denken  nog steeds niet helemaal 

heb overwonnen.  Leer mij vandaag 
onheilige,  negatieve gedachten 

de rug toe te keren  en mij te concentreren 
op uw Woord.  Met dat positieve voornemen 

weet ik dat  ik overwinnaar kan zijn! 

Amen.
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• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.

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.

ST. FRANCISCUS
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
Donderdag 4 oktober om 19.00u: Eucharistieviering i.v.m 
ons patroonsfeest.

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.

zo 30 08.00u: H. Mis 26e zondag door het jaar met 
zegening boekentassen
zo 07 08.00u: Woord - Comm. Dienst 27e zondag door het 
jaar 

zo 30 10.00u: Woord - Comm. Dienst 26e zondag door het 
jaar met zegening boekentassen
zo 07 09.00u: H. Mis 27e zondag door het jaar

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 29 08.00u: Kerkversiering
 10.00u: Kinderclub
zo 30 08.00u: 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 30 08.00u: H. Mis
ma 01 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Bidgroep
do 04 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Eerstvolgende doopdienst is in december 2018 (2e 
kerstdag)
• Formulieren voor de PK lessen kunnen worden afgehaald 
op het secretariaat. De lessen starten in november.
• Op zondag 28 oktober 2018 a.s. wordt er een filmavond 
georganiseerd om 18.00 uur. U bent allen van harte 
welkom!
• We wensen alle studenten, leerkrachten en docenten 
een vruchtbaar schooljaar toe.

za 29 19.00u: Eucharistieviering
zo 30 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
vr 05 19.00u: Eucharistieviering RKBO leerkrachten
za 06 19.00u: Eucharistieviering
zo 07 10.00u: Hoogmis
wo 10 09.30u: Woord- en Gebedsdienst ivm Dag der 
Marrons
za 13 09.00u: Viering Bewaardersdag (Penitentiare 
Ambtenaren)
 19.00u: Eucharistieviering
zo 14 10.00u: Hoogmis
Mededelingen: 
• In verband met de opening van het nieuwe schooljaar 
worden alle leerlingen en studenten uitgenodigd om op 
zaterdagavond 29 sept. om 19.00u en zondagmorgen 30 
sept. om 10.00u bij de Eucharistieviering hun boekentassen 
mee te nemen voor de zegening. 
• 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.
• Woord- en Gebedsdienst op woensdag 10 oktober a.s. 
om 09.30u. De dienst zal worden opgeluisterd met zang en 
muziek. Na de dienst zal er een sportdag met zang en dans 
zijn in het Mgr. Aloysius Zichem Sportcentrum (vroegere 
NGVB stadion) van 12.30 – 18.00u.
• Onze Plebaan Pater Esteban Kross zal uitlandig zijn 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

za 29 17.30u: H. Mis
wo 03 17.30u: Marialof
za 06 17.30u: H. Mis

za 29 18.00u: H. Mis Vooravond 26e zondag door het jaar 
met zegening van de boekentassen
zo 30 08.00u: H. Mis 26e zondag door het jaar met 
zegening van de boekentassen
ma 01 18.00u: H. Mis Heilige Teresia van Lisieux
wo 03 18.00u: H. Mis
do 04 18.45u: Doopinstructie in de kerk  
vr 05 18.00u: H. Mis 
za 06 18.00u: H. Mis Vooravond 27e zondag door het jaar
zo 07 08.00u: H. Mis 27e zondag door het jaar
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• De jaarlijkse boekentassenzegening bij de start van het 
nieuwe schooljaar vindt plaats in de weekenddiensten 
van zaterdag 29 september en zondag 30 september. 
Onze schoolgaande jeugd en ook de ouders zijn van harte 
uitgenodigd!
• Maandelijkse doopdienst zondag 7 oktober om 10.00u. 
Voorbereiding op donderdag 4 oktober om 18.45 in de 
kerk.
• Oktobermaand: rozenkransmaand - met het oog hierop 
bidden wij op zon- en weekdagen de rozenkrans. Aanvang 
een half uur voor de dienst!
• Opgave catechese eerste communie is nog mogelijk t/m 
1 oktober 2018 tijdens het spreekuur op de pastorie. Graag 
familieboekje en doopbewijs meebrengen. 
• Volwassenen die het rooms-katholiek geloof willen 
belijden, kunnen zich t/m 1 oktober 2018 aanmelden voor 
de volwassenencatechese. Gelieve het 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 activiteiten rond fundraising tijdens het 
weekeinde.
• Wij zijn nog steeds bezig met renovatie van de kerk; uw 
geldelijke ondersteuning is van harte welkom! U mag uw 
vrijwillige bijdrage ook storten op rekeningnummer D.S.B. 
16.99.156 t.n.v. Werkgroep Rajpurkerk.

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parochieberichten
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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

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 

Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

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

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com
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zo 30 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis Zondag 26 d.h. jaar B

zo 30 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 26 d.h. jaar B
vr 05 09.00 – 12.00u: Stille aanbidding
17.00u: Rouwdienst voor overleden heren Johannes 
Woodly en Albert George  

zo 30 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

9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. 
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
zo 30 09.00u: Woco
di 02 19.00u: Rozenkransgebed

wo 03 17.00u: Charismatische bijeenkomst
za 29 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: Woco. Zondag 26 d.h. jaar B
zo 30 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis. Zondag 26 d.h. jaar B 
ma 01 19.00u: Rozenkransgebed
di 02 06.30u: Geen dienst 
 16.00u: Senioren
wo 03 19.00u: H. Mis
do 04 06.30u: Geen dienst 
 18.30 u  Gebedsgroep 
vr 05 07.00u: H. Mis; Stille aanbidding tot 12.00 uur. Geen 
sacramentslof
 16.00u: Gebedsgroep Hazard

Mededeling
Pater Rudi is terug na zijn oogoperatie maar zal voorlopig 
geen kerkdiensten verzorgen. 
Dank aan diaken Guilliame Woei A Tjin die tijdens 
afwezigheid van de pater voor is gegaan in de dienst. 

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.

Mededeling
Inschrijfformulieren voor doop, EHC, H. Vormsel, tiener- en 
volwassencatechese afhalen in de sacristie na de dienst/
kantoor.

Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 29 19.00u: Eucharistieviering

Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van 

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

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

Een wederzijdse toenadering kan slechts 
plaatsvinden door de “praktijk van de dialoog”. 
Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap aan 
Chinese katholieken, waarin hij uitlegt waarom het 
voorlopig akkoord tussen het Vaticaan en China tot 
stand kwam.

De paus reageert met de brief op de verwarring en 
de gemengde gevoelens over het onlangs gesloten 
akkoord over de benoeming van bisschoppen 
in China. “Sommigen hebben twijfels en staan 
perplex. Anderen hebben het gevoel in de steek 
gelaten te zijn door de Heilige Stoel. Bij velen 
echter hebben positieve verwachtingen en hoop de 
overhand”, schrijft hij.

'Authentieke herders' 
Franciscus legt uit dat “ontmoeting slechts 
authentiek en vruchtbaar kan zijn wanneer 
deze plaatsvindt door dialoog”. Het voorlopig 
akkoord is vrucht van een langdurige en complexe 
dialoog tussen het Vaticaan en de Chinese 
autoriteiten, begonnen door paus Johannes Paulus 
II en voortgezet door Benedictus XVI, aldus de 
boodschap. De deal moet katholieken verzekeren 
van “authentieke herders” en legt een stabiele basis 
voor de samenwerking tussen de Chinese regering 
en de Heilige Stoel, stelt de paus.
De kwestie over het benoemen van bisschoppen 
werd als eerste onderzocht om “de verkondiging 
van het Evangelie in China te steunen en te 
bevorderen, en de volledige, zichtbare eenheid in 
de Kerk te herstellen”, licht Franciscus toe.

Weloverwogen beslissing
De paus schrijft verder dat hij zijn beslissing nam 
na “een aandachtig onderzoek naar afzonderlijke 
persoonlijke situaties, en na te hebben geluisterd 
naar verschillende meningen”. “Ik heb veel 
nagedacht en gebeden, en heb gezocht naar het 
ware welzijn voor de Kerk in China.”
Franciscus vertelt hoe hij “uiteindelijk, voor 
Gods aanschijn en met een gerust oordeel” de 
beslissing nam om de zeven bisschoppen die 
zonder toestemming van de paus gewijd werden 

en daarop geëxcommuniceerd, weer op te nemen 
in de Kerk. Een beslissing genomen “in continuïteit 
met de oriëntatie van mijn directe voorgangers”.
In de boodschap roept de paus alle Chinese 
katholieken op om zich met elkaar te verzoenen en 
om medewerking te verlenen aan zijn beleid.

Volle verantwoordelijkheid 
Franciscus nam dinsdag al de 
verantwoordelijkheid op zich voor het gesloten 
akkoord. “Ik was verantwoordelijk voor de 
ondertekening. Wanneer een vredesakkoord 
wordt ondertekend, verliezen beide partijen 
iets, ze moeten iets inleveren”, zei hij tijdens 
de persconferentie in het vliegtuig tijdens zijn 
terugreis uit de Baltische Staten.

Kardinaal Zen
De emeritus-aartsbisschop van Hongkong, Joseph 
Zen, is tegen de deal, die hij eerder bestempelde 
als “uitverkoop van de katholieken”. De 86-jarige 
kardinaal vraagt zich onder meer af hoe er sprake 
kan zijn van een “wederzijdse” dialoog met een 
totalitair regime en stelt dat het Vaticaan eerdere 
uitspraken van paus Benedictus XVI over China uit 
zijn verband heeft gehaald.

Die schreef in zijn brief aan de Chinese katholieken 
in 2007 dat “de oplossing van de bestaande 
problemen niet gezocht kan worden in een 
permanent conflict met de wettige burgerlijke 

Paus schrijft brief aan Chinese katholieken

autoriteiten”. Zen stelt echter dat Benedictus ook 
schreef dat “tegelijkertijd een overgave aan deze 
zelfde autoriteiten onaanvaardbaar is wanneer 
zij zich onrechtmatig inmengen in zaken die het 
geloof en de kerkorde betreffen.”

Bron:KN
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