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Boodschap van Paus Franciscus voor Missiezondag 2018

Elk jaar wordt de maand oktober in onze Katholieke Kerk gevierd als Missiemaand. Wereldwijd hernieuwen 
katholieken het besef van hun toewijding aan de missie om Christus bekend te maken aan allen die Hem niet 
kennen, of die van Hem zijn afgedreven. In Omhoog van vandaag publiceren wij de boodschap van onze paus 
Franciscus voor Missiezondag 2018 (op 21 oktober a.s.). De komende tijd naar 21 oktober toe zal er meer 
informatie gegeven worden omtrent Missiemaand en Missiezondag.

Beste jongeren, ik zou graag met jullie willen 
reflecteren over de missie die we van Christus 
hebben ontvangen. In mijn boodschap aan jullie, 
richt ik mij echter ook tot alle christenen binnen 
onze Kerk die het avontuur van hun leven als kind 
van God uitdragen.

Meer dan wie ook, ervaren jongeren de kracht van 
het leven die in ons doorbreekt en ons aantrekt. 
Het is een grote uitdaging om op een vreugdevolle 
manier de verantwoordelijkheid voor deze wereld 
in het leven te dragen. Ik ben me goed bewust 
van zowel de licht- als schaduwzijde van de 
jeugdigheid; als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd 
en mijn familie, herinner ik me de kracht van mijn 
hoop op een betere toekomst. Ieder van ons is 
geroepen om na te denken over het gegeven: "Ik 
ben een missie op deze aarde; het doel waarvoor 
ik hier in in deze wereld ben" (Evangelii Gaudium, 
273).

Beste jongeren, wees niet bang voor Christus en 
zijn Kerk! Want daar vinden we de schat die ons 
leven vervult van vreugde. Ik kan je dit vanuit mijn 
eigen ervaring vertellen: dankzij het geloof vond 
ik een vaste basis voor mijn dromen en de kracht 
om ze te realiseren. Ik heb zoveel leed en armoede 
gezien in de gezichten van vele van onze broeders 
en zusters. En toch, voor hen die met Jezus 
meetrekken, is het kwaad juist een aansporing tot 
steeds grotere liefde. Veel mannen en vrouwen, 
en veel jongeren, hebben hun leven edelmoedig 
opgeofferd -soms zelfs tot in het martelaarschap- 
uit liefde voor het Evangelie en uit dienstbaarheid 
aan hun broeders en zusters. Het kruis van Jezus 
leert ons de goddelijke logica van zelfopoffering 
(zie 1 Kor.1: 17-25) waarmee het Evangelie wordt 
verkondigd opdat er leven is voor de wereld (zie 
Joh. 3:16). Wanneer de liefde van Christus ons 
in vuur en vlam zet worden wij door dit vuur 
verteerd, haar licht doet ons verstand groeien en 
haar liefde verwarmt ons (zie 2 Kor 5:14).

Deze overdracht van het geloof, het hart van 
de missie van de Kerk, komt tot stand door de 
aanstekelijkheid van liefde, waarbij de nieuw 
gevonden betekenis en vervulling van het leven 
worden uitgedrukt in vreugde en enthousiasme. 
De verspreiding van het geloof "door aantrekking" 
vraagt om harten die door de liefde open en 
ruimer geworden zijn. Het is niet mogelijk om 
grenzen te stellen aan de liefde, want de liefde is 
net zo sterk als de dood (Hooglied 8: 6). En het 
ruimer worden van het hart genereert ontmoeting, 
getuigenis, proclamatie; het brengt ons tot het 
delen van die liefde met allen die ver van het geloof 
staan, onverschillig of misschien zelfs vijandig er 

tegen. Er zijn menselijke, culturele en religieuze 
omgevingen waarin het Evangelie van Jezus en de 
sacramentele aanwezigheid van de Kerk nog steeds 
vreemd zijn. Zij staan voor de extreme periferieën, 
de 'uiteinden der aarde', waartoe de missionaire 
discipelen van Jezus al sinds het eerste Pasen 
waren uitgestuurd, met de verzekering dat hun 
Heer altijd bij hen is (zie Mt. 28:20, Hand. 1: 8). Dit 
is wat we de missio ad gentes noemen.

De meest verlaten periferie van alles is daar waar 
de mens, die Christus nodig heeft, onverschillig 
blijft ten aanzien van het geloof of de volheid van 
het leven in God haat. Alle materiële en geestelijke 

armoede, elke vorm van discriminatie tegen onze 
broeders en zusters, is altijd een gevolg van de 
afwijzing van God en Zijn liefde.

Ik herhaal de bemoedigende woorden die ik heb 
gericht tot de jonge mensen in Chili: "Denk nooit 
dat je niets te bieden hebt, of dat niemand je nodig 
heeft. Veel mensen hebben je nodig. Denk er over 
na! Ieder van jullie, denk in je hart: veel mensen 
hebben me nodig".

Beste jongeren, deze komende oktober, de maand 
van de missies, zullen we de Synode houden 
die aan jou is gewijd. Het zal zich bewijzen als 
weer een gelegenheid die ons helpt missionaire 
discipelen te worden, met nog grotere hartstocht 
toegewijd aan Jezus en zijn missie, tot aan de 
uiteinden der aarde.

Paus Franciscus
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Door Melvin Mackintosh

Missionaire discipelschap
Drie dagen in augustus, tien lesuren en meer 
dan tien onderdelen zijn de revue gepasseerd 
in de eerste pastorale leergang (PL) Kerk & 
Communicatie in Asewa Otono. Twintig personen 
hadden zich ervoor aangemeld na de advertentie 
gelezen te hebben in Omhoog. Hiervan hebben 
dertien de cursus afgerond. Dat zijn er iets meer 
dan de bekende twaalf apostelen.
Op de eerste dag werd gediscussieerd over de 
persoonlijke relatie met God, de katholieke 
waarden en normen of deugden zoals die genoemd 
worden. Dat zijn karaktereigenschappen die ons 
moeten helpen om te leven zoals God bedoeld 
heeft. De definitie van discipel en missionair 
werden breedvoerig besproken met de vraag aan 
het eind of wij missionaire discipelen zijn. Willen 
wij communiceren vanuit het Woord van God, dan 
zullen wij het Woord zelf moeten beleven.
In een andere sessie werd aandacht besteed aan 
bestaande en nieuwe communicatiemiddelen. 
Participanten moesten aangeven welke zij 
persoonlijk gebruikten en werd gediscussieerd 
over het missionaire karakter in deze 
communicatiemiddelen. Hierna gingen de 
participanten op onderzoek uit om na te gaan 
welke communicatiemiddelen door hun parochie 
of kerkelijke instelling gebruikt werden. De rode 
draad hier was om vast te stellen of de kerk 
zichtbaar is op de communicatieplatformen die 
door de samenleving gebruikt worden.

Nieuwe wegen van kerk-zijn
Het belangrijkste onderdeel was toch wel 
de pastorale brief van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie (AEC) met als titel 
‘Nieuwe Wegen van Kerk-zijn in een Digitaal 
Milieu’. Deze pastorale brief, uitgegeven in 2017, 
nodigt bisdommen in het Caribisch gebied uit 
om ‘te werken aan een nieuwe missionaire 
geest, gebaseerd op participatie, dialoog en 
samenwerking, willen wij tot het hart en de ziel 
van onze Caribische gemeenschap geraken.’
In de pastorale brief worden de bisdommen 
tools aangereikt om een integraal pastoraal 
communicatie plan (IPCP) te ontwikkelen 
omdat het belangrijk is voor de toekomst van 
communicatie in de katholieke kerk. De Kerk 
moet haar boodschap communiceren op zodanige 
wijze, op maat voor elke leeftijd en cultuur en 
samenleving, zodat zij gehoord wordt.

Pastorale Leergang Kerk & Communicatie

Pastorale leergangen zijn cursusmodules over het 
geloof en zijn bestemd voor een ieder die zich in 
zijn of haar geloof wilt verdiepen. De cursussen 
worden elk jaar aangeboden door Dienst Geloof, 
Cultuur en Communicatie (Dienst GCC) van het 
bisdom Paramaribo. In juli werd de pastorale 
leergang Lectio Divina gehouden en in augustus 
Kerk & Communicatie. Deze week gaat de pastorale 
leergang Liturgische vieringen van start.
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geloof & leven
KCV op mini-beurs KJS Youth Festival 2018

Door Rosanda Courtar

Onderricht de knaap, hoe zijn weg dient te 
zijn en zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet 
van af. Spr. 22:6
De Katholieke Charismatische Vernieuwing mocht 
op zaterdag 8 september j.l. jongeren informeren 
over haar werk en in het bijzonder de gaven van 
de Heilige Geest. Dit gebeurde tijdens het youth 
festival georganiseerd door de Katholieke Jongeren 
Suriname.

Besluit voor deelname
De missie van de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing is om mensen te helpen groeien in een 
diepere persoonlijke relatie met Jezus, waardoor 
hun gaven en talenten vrijkomen om actief binnen 
de katholieke kerk te worden ingezet. We zijn van 
mening dat je niet jong genoeg kunt beginnen om 
die relatie met Jezus op te bouwen of verder te 
verdiepen. Hoe vaak komt het voor dat je in één 
keer meer dan 200 jongeren bereikt? Wij grepen 
deze gelegenheid met beide handen aan. Wat het 
mooier maakte was dat we naast de jongeren 
ook de festivalbegeleiders en -werkers konden 
informeren. Daarnaast kreeg onze stand bezoek 
van de andere beursparticipanten en kwam er een 
aantal geïnteresseerden van buitenaf speciaal naar 
de beurs.

Relatie met Jezus
Jezus vraagt van ons dat wij Hem volgen. Dat wij 
gehoorzaam zijn. Hij wil in ons leven, zodat wij 
de Liefde, die Hijzelf is, ook kunnen uitdragen. De 
Heilige Geest helpt ons hierbij. Want toen Jezus 
opsteeg naar de hemel, zei Hij aan Zijn volgelingen: 
“Ik laat jullie de Heilige Geest achter, die jullie 
alles in herinnering zal brengen wat ik jullie heb 
geleerd”(Joh. 14:26). De Heilige Geest hebben wij 
bij ons doopsel ontvangen. Dat is het begin. Hij wil 
actief werkzaam in ons zijn. Daartoe mogen wij 
Hem steeds weer uitnodigen, terwijl wij ons hart 
openen voor Hem. Daarnaast is het goed als wij 

regelmatig samenkomen voor gebed, dankzegging, 
lofprijzing, aanbidding en het bestuderen van 
Gods Woord. Dat kan bijvoorbeeld in de diverse 
gebedsgroepen die de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing rijk is. Ook is het belangrijk dat we 
de sacramenten, zoals de eucharistie en de biecht 
(=sacrament van vergeving en verzoening) vieren 
en beleven. Als we bouwen aan onze relatie met 
Jezus kunnen we de gaven van de Heilige Geest, 
zoals genoemd in 1 Corinthiërs 12, ontvangen: 
Wijsheid, Kennis, Geloof, Genezing, Wonderen, 
Profetie, Onderscheiding van geesten, Tongen, 
Vertolking van tongen.

Beursstand
De stand was fleurig aankleed met banners van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing en bood 
informatie over de gaven van de Heilige Geest, 
welke in een mooie folder was verwerkt. Uiteraard 
waren er folders met informatie over de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing, haar werking en de 
gebedsgroepen voor volwassenen, kinderen en 
jongeren. Er werden planten te koop aangeboden 
en de bezoekers konden foto’s en filmpjes van 
onze events op groot scherm volgen. De fotobooth 
met props waren een hele happening. Props zijn 
uit papier geknipte accessoires die je voor je kan 
houden en die je foto zoveel leuker maken. Zo kun 
je bijvoorbeeld een hoed of kroontje, een gekke 
snor of hip brilletje opzetten. Er waren ook props 
met uitspraken, zoals ‘Son of the King’, ‘Too blessed 
to be stressed’ en ‘Sante Yeye faja”. Jong en oud 
lieten zich, alleen of met anderen vastleggen op 
de foto. Deze foto’s konden ze terugvinden op de 
Facebookpagina van de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing, die tijdens de minibeurs werd 
geopend. De jongeren kregen ook een boekenlegger 
met daarop een bijbeltekst mee. 

Wil je groeien in je relatie met Jezus?
We zijn God dankbaar dat Hij ons in staat heeft 
gesteld om op deze manier invulling te geven aan 
de minibeurs. We bidden dat we hebben mogen 
bijdragen aan de invulling van het thema van het 
Youth festival ‘Quo vadis – Waar ga je heen?’ Jong 
en oud heeft hopelijk antwoord daarop kunnen 
geven. Waar gaan we heen? Geleid door de Heilige 
Geest, op weg naar een diepere persoonlijke relatie 
met Jezus.

Wil jij ook groeien in je relatie met Jezus? 
Maak dan contact met de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing op 404882 of 
8652415, mail naar KCVSuriname@gmail.
com, Bezoek onze website via http://www.
bisdomparamaribo.org/bewegingen/
katholieke-charismatische-vernieuwing 
en volg ons op Facebook (Katholieke 
Charismatische Vernieuwing).
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Groeten uit Lourdes; editie 2018 (2)

Círio de Nazaré 2018: teams voor huisbezoeken samengesteld

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. Hieronder het recentste.

Lourdes, zondag 23 september 2018

Minder pelgrims
Eén van de dingen die elke dag terugkeren in 
Lourdes is de Sacramentsprocessie. Elke middag 
rond 17.00 uur verzamelen zich de zieken op 
de weide aan de overkant van de Gave, precies 
tegenover de grot van de verschijningen. Er zijn op 
dit moment over de gehele wereld ongeveer 5.685 
bisschoppen in de R. K. Kerk, zij die nog in functie 
zijn, en zij die al met emeritaat zijn. Er zijn altijd 
wel enige bisschoppen in Lourdes aanwezig en 
ook het rood van kardinalen is regelmatig te zien. 
Op dit moment is het rood van kardinaal Simonis 
in Lourdes aanwezig, de nederlandse kardinaal 
die ook al met emeritaat is vanwege zijn 86-jarige 
leeftijd. Uiteraard zijn van de vele priesters die 
in Lourdes aanwezig zijn, er ook altijd heel veel 
die in de processie meelopen vanaf de tent op de 
weide naar de ondergrondse basiliek Pius X, zoveel 
priesters zelfs dat men er soms aan twijfelt of er 
nog wel een priestergebrek is in onze Kerk. 
Eén eerste en bijzondere opmerking moet ik 
maken: in vergelijking met voorgaande jaren 
zijn er aanzienlijk minder pelgrims. Sprak men 
vroeger over duizendtallen, nu spreekt men 
over vele honderdtallen. Men schrijft dit toe aan 
het weer: guur, nat, koud en de verschillende 
“wispelturigheden” van de natuur. September en 
oktober zijn ook al maanden die vaak koud zijn, 
zeker in de morgen. 
Een tweede opmerking die ik wilde maken is: er 
zijn zoveel jongeren hier die helpen op allerlei 
gebied, met name het “trekken-duwen” van de 
ziekenwagens, om degenen die niet kunnen lopen 
van de ene plaats naar de andere te brengen. Dat is 
niet heel erg prettig werk maar wel belangrijk. Dat 
er zoveel jongeren zijn, en dan van verschillende 
nationaliteiten, die zich hiervoor opgeven, dat 
is toch iets fantastisch! Vergeet niet dat elke 
ziekenwagen, twee personen moet hebben: een die 
duwt en een die trekt! 

Terug naar de processie!
De Sacramentsprocessie is vooral gericht op de 
zieke medemens. De verhouding ziek-gezond 
is soms 1 op 3, dat wil zeggen 1 zieke en twee 
gezonden om de zieke te vervoeren. U begrijpt dat 
dat elke middag weer een hele organisatie vergt: 
Welke zieke? Wie gaat er mee op stap? Wie duwt? 
Wie trekt? Het gaat uiteindelijk niet om enige 
tientallen, maar verschillende honderdtallen. In 
het hoogseizoen gaat het over duizendtallen. En 
toch zijn er altijd genoeg mensen die bereid zijn om 
te helpen.
Ik moet hierbij wel eventjes vermelden dat in 
deze week soms de processie achterwege is 
gebleven. Vanwege de regen maar ook vanwege 
de hitte was het soms medisch niet verantwoord 
om met de zieken zo lang in de zon en in de hitte 
van de weide naar de basiliek te trekken. De 
Eucharistische aanbidding begon dan ook direct 
in de ondergrondse Basiliek zelf. Wij hebben deze 
week twee dagen gehad met wel 28 graden hier 
in zuid-Frankrijk, bijna Surinaamse temperatuur. 
Uiteraard is dit niet vreemd voor Suriname, maar 
een temperatuur van 28⁰ voelt hier heel anders aan 
dan in de tropen. Je hebt hier meer last van zo’n 
hitte dan in Suriname.

Meezingen
De zang tijdens de processie van de 
Sacramentstent op de weide naar de 
ondergrondse Basiliek wordt verzorgd door een 
gelegenheidskoor, gevormd door pelgrims die 
graag en goed zingen en die bereid zijn om 45 
minuten van te voren te komen om te oefenen. De 
processie kan gevolgd worden op grote schermen, 
en men kan precies zien waar ze lopen, hoeveel 
er zijn, welke teksten, hoe lang het gaat duren. 
In de Basiliek, buiten, vanaf de weide waar de 
Sacramentstent staat, en langs de gehele route, 
zingen de mensen mee, want alles wordt via een 
geluidsinstallatie uitgezonden en men kan dus 
gewoon meezingen. Vaak zijn het bekende liederen, 
of vooral refreintjes die meegezongen kunnen 
worden. Maar vanaf het begin tot het einde is men 
er bij betrokken. 
Op één van die dagen hoorde ik ook een heel 
bekend Surinaams lied, waarvan ik dacht hoe 
komt dit lied nu overgewaaid naar Lourdes: ”Grani 
glori musu de, na bun Yezus alape”. In de eerste 
uitgave van Jubilate had ik dit lied toegeschreven 

aan Fr. Anselmus. Maar het is een oud lied, want 
zowaar, ook op Bonaire werd dit lied gezongen 
tijdens de Sacramentsprocessie. Zie mijn artikel 
Groeten uit Bonaire van het 3 jaar geleden. Ik 
zal gaan uitzoeken wanneer en door wie het lied 
is geschreven. Maar liederen zingen uit andere 
landen met eigen woorden heeft ook zijn charme. 
Zo heb ik hier in Lourdes “De roeping van Simon 
Petrus” in Jubilate op Blz. 499, al gehoord in het 
frans, engels, spaans maar ook in het Papiamentu 
op Bonaire.

Volle basiliek
Al zingende komt dan uiteindelijk iedereen aan in 
de ondergrondse basiliek Pius X. We zijn dan wel 
45 minuten onderweg geweest. Daar staan er al 
heel wat rolstoelen te wachten van mensen die de 
lange tocht liever niet wilden maken. Uiteraard 
naast deze vele zieken zijn er ook mensen die mee 
komen en alle pelgrims zijn er uiteraard van harte 
welkom. Het is dus altijd een volle basiliek. De 
vele vlaggen, vaandels, borden die mee trekken 
geven duidelijk aan vanwaar ze komen, en het is 
duidelijk dat de vele bisdommen hun aanwezigheid 
duidelijk willen manifesteren. Ik denk dat velen 
trots zullen zijn als ooit eens de Surinaamse vlag 
de ondergrondse basiliek wordt binnengebracht 
en onze Zalige Pater Donders op een groot vaandel 
in processie de grote ondergrondse basiliek wordt 
binnen gedragen! We zullen hopen dat hij dan 
een plaats krijgt naast Mgr. De Mazenod, stichter 
van de congregatie van de Paters Oblaten, die ook 
duidelijk zichtbaar aanwezig is.
Er wordt veel gezongen, waarbij het opvallend is 
dat de aanwezigen met kleine korte zinnetjes mee 
kunnen doen. Dat is een sterke kant van Lourdes, 
het samen zingen tussen koor en gemeente. In de 
basiliek worden dan de zieken gezegend met het 
Allerheiligste. Het is allemaal toch vlug achter 
elkaar en er wordt veel gevraagd van de pelgrims.
Het is nu zondagmorgen. De Internationale Mis 
is net voorbij en ik ben op mijn kamer om voor 
OMHOOG te schrijven. Aangezien Omhoog “met 
vakantie” is, schrijf ik het voor de radio en spreek 
het dan maar in. Wie weet komt het in een latere 
editie van Omhoog. Straks hebben we een gezellig 
samenzijn met de Oblaten van 12:15 – 13:00 uur 
en daarna gaan we eten. Vervolgens een SIESTA 
om dan om 15:00 uur weer door te gaan. Tot de 
volgende week?

Door Charles Chang

Noveen
Afgelopen zondag zijn in de Braziliaanse 
geloofsgemeenschap van Nossa Senhora 
de Nazaré in de Jozef Israelstraat de vier 
groepen gepresenteerd die de komende dagen 
huisbezoeken zullen afleggen en er een noveen 
houden. De huisbezoeken en de noveen zijn 
onderdeel van de derde grote viering van Círio 
de Nazaré in Paramaribo. De groepen zullen 
daarnaast ook de kapel van het St. Vincentius 
Ziekenhuis aandoen en een noveen houden bij de 
bisschop thuis. Verschillende bedrijven hebben ook 
om een bezoekje gevraagd.

Diaken Carlos Eduardo heeft de beelden 
ingezegend die meegenomen worden tijdens de 
huisbezoeken. De groepen staan onder leiding van 
Sandra, Glaucia, Claudia en Amarilda (samen met 
Martanha). De huisbezoeken zullen tot 11 oktober 

worden afgelegd. Dan begint het triduüm dat op 13 
oktober eindigt. De daaropvolgende ochtend vroeg 
volgt de processie over de Surinamerivier en later 
over de Tourtonnelaan, richting Jozef Israelstraat. 
Hieronder het volledig programma:

Zondag 7 oktober: presentatie van de nieuwe 
mantel voor het Cirio beeld
Op 11,12 en 13 oktober: het triduüm telkens om 
19.30 uur. Na de heilige mis zijn er lekker hapjes 
verkrijgbaar bij de typische eetstands.
Zondag 14 oktober: grote finale dag met rivier- 
en straatprocessies
6.00 uur: vertrek bussen van Nossa Senhora de 
Nazaré naar Leonsberg voor de rivierprocessie
8.00 uur: aankomst boot bij de SMS Pier. Hierna 
start van de straatprocessie naar Nossa Senhora 
de Nazaré aan de Jozef Israelstraat.
10.00 uur: Heilige Mis in Nossa Senhora de Nazaré, 
Jozef Israelstraat 86
12.00 uur: lunch met live muziek en 
kinderspelen; gezellig samenzijn
17.00 uur: grote bingo drive met als hoofdprijs een 
auto.

(Foto’s van Gizely de Melo)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zevenentwintigste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Uit het boek Genesis 2, 18-24
De Heer, God, sprak: ‘Het is niet goed dat de mens 
alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die 
bij hem past’. Toen boetseerde de Heer God uit de 
aarde alle dieren op het land en alle vogels van de 
lucht, en bracht die bij de mens om te zien hoe hij 
ze noemen zou; zoals de mens ze zou noemen, zo 
zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan al de 
tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en 
aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem 
paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de 
mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, 
nam Hij één van zijn ribben weg, en zette er vlees 
voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit 
de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een 
vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen sprak de 
mens: ‘Eindelijk been van mijn gebeente, en vlees 
van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een 
man is zij genomen’. Zo komt het dat een man zijn 

vader en moeder verlaat, en zich zo aan zijn vrouw 
hecht dat zij volkomen één worden.

Antwoordpsalm: Psalm 128, 1-2.3.4-5.6
U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen 
duren.

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 
2, 9-11
Broeders en zusters, wij zien hoe Jezus die voor 
een korte tijd beneden de engelen was gesteld 
nu met luister en eer gekroond is, omdat Hij de 
dood heeft verduurd. Door Gods genade kwam 
zijn sterven aan allen ten goede. God, einddoel 
en oorsprong van alle dingen wil vele kinderen 
tot hemelse heerlijkheid leiden; was het dan niet 
passend dat Hij de aanvoerder die hen redt niet 
dan door lijden tot de voleinding bracht? Want Hij 
die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben een 
en de zelfde oorsprong; daarom schrikt Hij er ook 
niet voor terug hen zijn broeders te noemen.

Evangelielezing: Marcus 10, 2-16
In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: 
‘Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?’. 
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij 
antwoordde hun met een wedervraag: ‘Wat heeft 
Mozes u voorgeschreven?’. Zij zeiden: ‘Mozes 
heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen 
en haar weg te zenden’. Doch Jezus antwoordde 
hun: ‘Om de hardheid van uw hart heeft hij die 
bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, 
bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw 
gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder 
verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze 
twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet 
langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat 
God derhalve heeft verbonden mag een mens niet 
scheiden’. Thuis ondervroegen de leerlingen Hem 
nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: ‘Wie zijn 
vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich 
tegenover haar schuldig aan echtbreuk.

Het evangelie van deze dag (Marcus 10,2-16)gaat in 
een eerste scène over het huwelijk en de mogelijkheid 
tot echtscheiding. De Farizeeën komen naar Jezus toe 
om Hem op de proef te stellen. Hier is geen sprake 
van een open gesprek. Het is ook geen pastoraal 
gesprek waar mensen om raad komen vragen over 
de dingen waar ze in het leven tegenaan lopen. Hier 
wordt een val gezet, zodat de Farizeeën Jezus kunnen 
vangen op zijn woord. Het is een serieuze aanval: in 
hoofdstuk 6 van ditzelfde evangelie heeft de kwestie 
huwelijk, overspel en echtscheiding Johannes de 
Doper letterlijk de kop gekost. De Farizeeën vragen 
of de Wet (lees de Thora) het toestaat dat een man 
scheidt van zijn vrouw. Jezus kaatst de vraag terug 
en vraagt wat zij van de Wet weten. Ze weten dat in 
Deuteronomium 24,1 staat dat een man dat mag doen 
wanneer hij iets ‘schandelijks’ aan zijn vrouw heeft 
gevonden. Net als voor Mozes in Deuteronomium 
24 is de echtscheiding voor Jezus een realiteit in 
het mensenleven. Hij noemt ‘de hardheid van het 
hart’ als reden (Marcus 10,5). Echtscheiding is een 
teken van ons menselijk tekort. Maar wat is nu ‘het 
schandelijke’ waardoor een scheiding mogelijk 
wordt? Rabbi’s van allerlei huize deden er in die 
tijd uitspraak over. In de school van rabbi Hallel 
was het niet (lekker) kunnen koken een reden voor 
scheiding. In de school van rabbi Shammai moest 
het om serieuze overtredingen gaan, bijvoorbeeld 
overspel. Waar staat Jezus? In 10,11 en 12 sluit 
Jezus zich aan bij rabbi Shammai. Overspel is de 
enige gegronde reden. Dan tilt Jezus de discussie op 
een ander plan door te verwijzen naar het tweede 
scheppingsverhaal.

Man en vrouw in de schepping
In Genesis 2 schept God de mens. Hij heet Adam. 
Adam is gemaakt van het stof van de aarde, de 
adamah. De m aan het einde van zijn naam is in 
het Hebreeuws vaak een teken van een meervoud. 
Mogelijk is hier dus niet sprake van één individu, 
maar van de mensheid: het geheel waar man 
en vrouw deel van uit maken. In het eerste 
scheppingsverhaal (Genesis 1,1 - 2,4) ziet God steeds 
dat zijn werk ‘goed’ is. In 2,18 ziet Hij voor het 
eerst iets dat ‘niet goed’ is. De Adam is op zichzelf 
aangewezen. God besluit een hulp te maken. In onze 
taal klinkt dat als iemand die minder in aanzien 
staat en die dient te gehoorzamen aan bevelen van 
de meester, maar het woord ‘hulp’ wordt in de Bijbel 
ook vaak voor God gebruikt (zie bijvoorbeeld Genesis 

49,25; 1 Samuël 7,12; Jesaja 41,10 of Psalm 33,20). Het 
heeft dan meer de klank van iemand die je aankijkt, 
die het beste voor je wil en met je meedenkt. De 
dieren komen langs. De mens geeft ze een naam, 
maar herkent in hen niet zijn tegenover. Dat gebeurt 
pas als God hem in slaap brengt en uit zijn zijde een 
vrouw maakt. Dan staat er iemand als hij tegenover 
hem. Hij ervaart de gelijkheid en het verschil. Ze is uit 
hetzelfde stof gemaakt, maar zij is vrouw en hij
is man. Adam wordt man en vrouw, iesj en iesja. 
De twee komen samen en vormen een eenheid. 
Deze beide punten zijn de grond van het huwelijk: 
gelijkheid en verschil. Om elkaar tot hulp te zijn.

Jezus en echtscheiding
Het wezen van het huwelijk is voor Jezus geen 
wettelijk contract. Hij herkent zich in Genesis 2. 
Zo heeft het huwelijk grond in God en wordt het 
heilig. In Jezus’ ogen is de vrouw als gelijkwaardig 
partner dan ook gerechtigd haar man in het geval 
van overspel weg te zenden. Het is een nieuwe visie 
op de verhouding van de echtgenoten in de Joodse 
en ook in de Romeinse wereld. Maar Jezus is nog 
niet uitgesproken. De zin ‘Wat God heeft verbonden, 
mag een mens niet scheiden’ (Marcus 10,9), die altijd 
begrepen is als een wettelijk verbod op scheiding, 
kan beter geïnterpreteerd worden als een
aanwijzing voor de huwelijkspartners en degenen die 
zij ontmoeten. Wie eenmaal zijn tegenover herkend 
heft en tot zich heeft genomen in een huwelijk, mag 
niet elders nog ‘een hulp’ zoeken. Wie zijn oog laat 
vallen op iemand die al een tegenover heeft, en meent 
in hem of haar zijn tegenover te herkennen, is op 
het verkeerde pad. De twee-eenheid van een mens 
en zijn tegenover is heilig. Ten slotte maakt Jezus 

duidelijk dat er bij een echtscheiding geen sprake is 
van een heldere verdeling van goed en kwaad. De 
initiatiefnemer, die dus in zijn wettelijk recht staat en 
zijn partner wegstuurt vanwege overspel, wordt zelf 
ook overspelpleger. Hij (of zij) geeft zijn tegenover op.

Jezus en de kinderen
In de tweede scène van onze zondagsperikoop 
(Marcus 10,13-16) staan kinderen centraal. De 
kinderen zijn hier klein genoeg om nog opgetild te 
kunnen worden. Ze komen met hun ouders mee, 
omdat ze zelf de weg naar Jezus nog niet kunnen 
vinden. De leerlingen wimpelen ze af. Maar Jezus 
laat de kinderen bij zich komen. Het is niet de eerste 
keer dat het over een kind gaat. In 9,33-37 maakten 
de leerlingen ruzie over wie van hen de belangrijkste 
was. Jezus bracht daarop een kind in de kring en 
wees hen op het hoogste belang: kwetsbaren en 
kinderen in het rijk te verwelkomen. Hier is die les 
nog niet geleerd. Het Grieks laat de relatie tussen 
kinderen en het rijk van God nog wat in het midden. 
10,15 kan vertaald worden als: ‘het koninkrijk van 
God aannemen als een kind.’ Dan volgt er meestal een 
discussie over de typische kwaliteiten van het kind: 
openheid, puurheid, ontvankelijkheid. Het enige dat 
echte kinderen met elkaar delen, is het kind zijn zelf. 
Wat doen volwassenen met hun diepste identiteit als 
kind van God? Er is ook een andere vertaling van het 
vers mogelijk: ‘wie het koninkrijk van God aanneemt, 
zoals hij een kind aanneemt.’ Dan wordt het een stuk 
spannender, want de kinderen zijn net afgewezen, 
ook al heeft Jezus om een andere houding gevraagd. 
Zou het zo ook niet vaak gaan met het koninkrijk van 
God: dat we bij het zien ervan het beoordelen als te 
klein, te lastig, te veeleisend?
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Gebed
God, U hebt mij in het leven geroepen om mijn  
naaste tot zegen te zijn. Ik bidden U, maak mij  
ontvankelijk voor uw Woord, dat spreekt van 
goedheid en mededogen, van liefde en verzoening, 
rust mij toe met uw heilige Geest die mij helpt om 
uw gerechtigheid zichtbaar te maken in de wereld. 
Dat bidden ik U in naam van uw Gezondene, 
Jezus Messias, vandaag en alle dagen, tot in uw 
koninkrijk. Amen.

Dagtekst
Lc 2, 51: Jezus ging met hen terug naar Nazaret en 
was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde 
alles wat er gebeurd was in haar hart.

Overweging:
Franciscus had er een gewoonte van gemaakt grote 
geheimen zelden of nooit te onthullen. Intieme 
vrienden zijn immers geneigd elkaar hun geheimen 
te vertellen uit naam van hun wederzijdse 
genegenheid. Maar hij was bang dat dergelijke 
onthullingen een negatieve uitwerking zouden 
hebben op de genade die God hem betoond had. 
Vandaar dat hij geheimen in zijn hart bewaarde 
en vaak het woord van de profeet herhaalde: ‘Uw 
woord berg ik diep in mijn hart, opdat ik niet tegen 
U zondig’ (Ps 119, 11). Als er wereldse mensen 
bij hem kwamen, had hij er niet altijd zin in met 
hen te praten. Hij had daarom met de broeders 
afgesproken dat ze bezoekers zachtzinnig weg 
moesten sturen, als hij dat psalmvers reciteerde. 
Hij was er namelijk achtergekomen dat het heel 
verkeerd is alles maar aan iedereen te vertellen. 
Ook wist hij dat iemand geen geestelijke weg 
kan gaan als zijn innerlijk niet volmaakter is dan 
datgene wat aan de buitenkant te zien is.

Gebed
God, altijd weer roept U profeten om uw rijk van 
vrede en recht te verkondigen. Open mij voor uw 
Woord en uw tekenen, scherp mijn blik en mijn 
gehoor, zodat ik zie en hoor wat gedaan moet 
worden, opdat uw koninkrijk zich voorgoed kan 
vestigen. Maak mij bereid de weg te gaan van Jezus 
Christus, uw Zoon en mijn broeder, vandaag en alle 
dagen. Amen.

Dagtekst
Mt 22, 15-21: Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt 
en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort 
U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar 
de ogen.

Overweging: 
Franciscus raadt aan: Wanneer jij iets wil lezen, 
moet je voordat je het boek opent, je hart tot God 
richten en zeggen: ‘Heer, ik ben uw dienaar en ik 
wil binnengaan om uw schatten te aanschouwen. 
Wees zo goed om mij binnen te leiden, geef me uw 
allerheiligste woorden te leren kennen om van U 
te houden. Geef dat ik zoveel van U houd als Gij 
mij U laat kennen, want ik wil U alleen maar leren 
kennen om meer van U te houden.

Gebed
God van liefde, ik bid U: open mijn oor voor uw 
Woord, zodat ook ik mijn leven ervaar als een 
geschenk. Moge het uitzicht op eeuwig leven bij 
U mij de kracht geven om bij tegenslag de hoop te 
bewaren. Dat vraag  ik U door Jezus Christus, uw 
Zoon en mijn Heer in tijd en eeuwigheid. Amen.

verwachten. Geloof is een levenshouding waar 
je geleidelijk in groeit, dwars door crisissen en 
moeilijkheden heen. En God gaat met je mee, stap 
voor stap.

Gebed:
Barmhartige God, U ziet mij al van verre en zorgt 
voor mij. U geeft mij alles wat ik nodig heb: brood 
om van te leven, woorden die mij helen. Laat uw 
Woord tot mij doordringen, opdat ik word wat uw 
Zoon voor mij is en blijf: het heldere en liefdevolle 
licht in mijn bestaan. Dat vraag ik U voor vandaag 
en voor alle dagen die U mij geeft. Amen.

Dagtektst
Mt 6, 34: Maakt u niet bezorgd voor de dag van 
morgen, want de dag van morgen, zorgt voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

Overweging: De wijsheid van de madeliefjes
Succes is niet alles. Nadine Stair zag dat 
terugblikkend op haar leven in: ‘Wanneer ik mijn 
leven nog een keer zou kunnen overdoen, dan zou 
ik meer madeliefjes plukken.’ Deze succesvolle 
vrouw is beslist wel trots op wat zij heeft bereikt. 
Ze zou haar succes niet willen missen. Maar één 
ding zou ze anders doen. Ze zou meer tijd nemen 
voor eenvoudige dingen, voor activiteiten zonder 
specifiek doel. Ze zou de madeliefjes bewonderen. 
En ze zou een boeket voor zichzelf plukken. Die zou 
waardevoller voor haar zijn dan de prachtige bos 
die ze heel duur bij de bloemist had gekocht. Daar 
zou meer van haarzelf in zitten, van haar fantasie, 
van haar liefde, van haar smaak. Er zou meer 
vrijheid in zitten. Meer levenslust. Meer blijdschap.

Gebed
Goede God, door alle tijden heen roept U mensen 
in uw dienst en U geeft hun een taak voor uw 
koninkrijk. Ik bid U: maak mij ook tot luisteren 
bereid, zodat ik hoor waarvoor U mij hebt bestemd. 
Schenk mij geloof, schenk mij geestkracht, opdat 
ik in woord en in daad volgeling ben van uw Zoon, 
Jezus Christus, Onze Heer. Amen.

Dagtekst
Mt 25, 10: Terwijl zij heengingen om te gaan kopen 
kwam de bruidegom, en zij die gereed waren 
traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de 
deur ging op slot.

Overweging: Het magisch woord
Er is een magisch woord voor de gelukzoekers 
van deze tijd: vrijheid. Je kunt alleen maar echt 
gelukkig zijn, zegt men, als je vrij bent. Maar wat is 
vrijheid? Christenen en vooral katholieken worden 
er in brede kring van verdacht geen vrije mensen 
te kunnen zijn. Gaan zij niet gebukt onder de last 
van het dogma, van een moraal die spant als een 
keurslijf en van een strenge codex van wettelijke 
inperkingen en verplichtingen? Jongeren zijn hier 
bijzonder gevoelig voor. De diepste bevrijding is die 
van je hart. Alle ongerechtigheid gaat terug tot het 
binnenste van de mens, zegt Jezus. Mijn onechte 
vrijheid ligt vooral hierin: dat ik mezelf noch 
begrijp, noch helemaal in de hand heb. De echte 
vrijheid heeft dus te maken met verlossing. Maar 
dat gaat in tegen onze tijd, die juist gekenmerkt 
wordt door een soort ‘droom van onschuld’. Maar 
als je van alle andere boeien en klemmen los bent, 
moet je nog van jezelf loskomen. Kun je dat wel op 
eigen kracht of moet het van elders komen?

Dagtekst
Mt 22, 5: Zonder er zich om te bekommeren gingen 
zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn 
zaken.

Overweging: Op bezoek
‘Haast je niet. Wees niet bezorgd. Je bent hier maar 
voor een kort bezoek. Blijf in ieder geval even staan 
en ruik aan de bloemen.’ Wij zijn hier op aarde 
maar voor een kort bezoekje. Onze tijd is beperkt, 
zoals wanneer we goede vrienden bezoeken. 
Maar bij dit bezoek moeten we ons niet haasten 
en ons geen zorgen maken. Het is slechts een kort 
bezoek. We moeten daarbij niet verzuimen, om 
te ruiken aan de bloemen. Bij een bezoek moet je 
geen transacties afsluiten of een verplicht aantal 
plekjes bezichtigen. Het gaat erom de tijd te nemen 
en te genieten van de korte tijd. De verwijzing naar 
de bloemen kan dus ook worden beschouwd als 
een zeer concrete tip om op een geslaagde manier 
gast te zijn: in plaats van ons te verdiepen in de 
geheimen van het gezin waar wij op bezoek zijn, 
kunnen wij ons beter concentreren op de bloemen 
en blij zijn met de geur daarvan. En ook voor ons 
leven geldt: het bewustzijn dat ons leven maar van 
korte duur is, nodigt ons uit om deze tijd bewust 
te gebruiken en het mooie dat wij in deze korte tijd 
beleven, ook in alle rust tot ons laten doordringen. 
(A. Grun)

Gebed:
Enige en eeuwige God, U overziet hemel en aarde, 
de loop van sterren en planeten en het gekrioel 
van al wat leeft op aarde. Ik bid U: richt mijn blik 
op Hem die U tot mij  gezonden hebt en die tot mij 
woorden spreekt, die mijn hart verwarmt en mijn 
geest bezielt: Jezus Christus, uw Dienaar en mijn 
Heer, die met U en de heilige Geest leeft, vandaag 
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Js 43, 18: Klampt u niet vast aan wat vroeger 
gebeurd is en geeft niet al uw aandacht aan het 
verleden.

Overweging: Laat het oude los
Geloven is helemaal afstand doen van je eigen 
zekerheid en je op leven en dood aan God 
toevertrouwen. God wordt de enige die zich voor 
je garant stelt. Telkens wanneer God iemand 
roept nodigt Hij hem uit al het oude achter zich 
te laten en, in vertrouwen op Hem, iets dat nieuw 
en onbekend is te beginnen. Dat het leven voor 
velen zo eenvormig is, komt wellicht door het feit 
dat ze het oude niet durven loslaten. Ze blijven 
ronddraaien in dezelfde banen. Niets nieuws is 
mogelijk in dit leven zolang men vast blijft houden 
aan alles wat men verworven heeft. Blijf aan niets 
hangen, zegt God, treed uit jezelf. Gods roeping 
geldt niet alleen voor enkele spaarzame grote 
ogenblikken in je leven. Op ieder ogenblik klinkt 
zijn stem: “Laat los wat voorbij is, vertrouw op Mij 
en treed binnen in het nieuwe dat Ik voor je bereid 
heb.” God wil dat heel je leven liefde wordt. Liefde 
is uittreden uit jezelf en dat is alleen maar mogelijk 
indien je gelooft in God en op Hem vertrouwt. 
Het geloof groeit hoofdzakelijk in beproevingen 
en duisternis. In de hopeloosheid die je ervaart 
wanneer God je roept tot iets dat je krachten te 
boven schijnt te gaan, kan het gebeuren dat je 
eindelijk jezelf loslaat en je blind in Gods armen 
werpt. Wanneer je niets meer van jezelf kunt 
verwachten, kun je beginnen alles van God te 

gebeden voor iedere dag
Maandag 08 oktober

Dinsdag 09 oktober

Donderdag 11 oktober

Woensdag 10 oktober

Vrijdag 12 oktober

Zaterdag 13 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.

Feestikonen

Een inleiding op de betekenis van 
ikonen, in het bijzonder voor de 
feestdagen
Bijbels museum en Bijbelwerkplaats, 
1992; 63 blz. Prijs: Srd 5,=

ANTHONY VAN KAMPEN
Geschonden Eldorado

Het verhaal over de redding van 
leprozen in Amazonas, die door 
de inzet van de Nederlandse 
missionaris Jan de Vries een nieuw 
tehuis kregen.
Bussum: De Boer, 1972; 250 blz. Prijs: 
7,50

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De afgelopen dagen heb ik een apostolische reis 
gemaakt naar Litouwen, Letland en Estland. 
Dat was bij gelegenheid van honderd jaar 
onafhankelijkheid van deze landen, die de 
Baltische Staten worden genoemd. De helft van 
die honderd jaar hebben ze geleefd onder het juk 
van de bezetting, eerst door de nazi’s en daarna 
door de Sovjet-Unie. Hun bevolkingen hebben veel 
geleden en om die reden heeft de Heer met extra 
liefde naar hen gekeken. Daar ben ik van overtuigd.

Het Evangelie geeft kracht
Het was mijn missie om deze volkeren opnieuw de 
vreugde van het Evangelie te verkondigen en de 
revolutie van tederheid en van barmhartigheid. 
Want vrijheid zonder de liefde, een liefde die altijd 
van God komt, is niet voldoende om betekenis en 
volheid te geven aan het leven.
Het Evangelie geeft in moeilijke tijden kracht en 
bezieling aan de strijd om bevrijding. In tijden 
van vrijheid is dit Evangelie een licht voor de 
dagelijkse weg van mensen, van gezinnen, van 
samenlevingen. Het is ook zout dat smaak geeft 
aan het gewone leven en  behoedt ons voor de 
corruptie van het egoïsme.

Uitdagingen
In Litouwen zijn de katholieken in de meerderheid, 
terwijl dat in Letland en Estland de lutheranen 
en de orthodoxen zijn. Maar heel veel mensen 
hebben zich verwijderd van het religieuze leven. 
De uitdaging is dus om de eenheid tussen de 
christenen te versterken, die zich al ontwikkelde 
tijdens de periode van de vervolging. De 
oecumenische dimensie van mijn bezoek heb ik tot 
uitdrukking zien komen in het gebedsmoment in 
de kathedraal van Riga en in de ontmoeting met de 
jongeren in Tallinn.

In mijn toespraak tot de respectievelijke 
autoriteiten van de drie landen, heb ik het accent 
gelegd op de bijdrage die deze landen leveren aan 
de gemeenschap van de volkeren en vooral aan 

Tijdens de algemene audiëntie van 26 september sprak paus Franciscus over zijn bezoek aan de 
Baltische Staten.

Europa. Het gaat om een bijdrage in menselijke 
en sociale waarden die via de smeltkroes van 
de beproeving is doorgegeven. Ik heb de dialoog 
aangemoedigd tussen de oudere generatie en de 
jongere. Het doel is dat het contact met ieders 
‘wortels’ vruchtbaar kan zijn voor het heden en 
voor de toekomst. Ik heb opgeroepen om vrijheid 
altijd samen te laten gaan met solidariteit en 
verwelkoming, volgens de traditie van deze landen.

Jezus Christus onze hoop
Aan de jongeren en de ouderen waren twee 
specifieke bijeenkomsten gewijd: met de jongeren 
in Vilnius en met de ouderen in Riga. Op het plein 
van Vilnius, vol jongens en meisjes, werd het motto 
van mijn bezoek aan Litouwen zichtbaar: “Jezus 
Christus, onze hoop”. De getuigenissen lieten de 
schoonheid zien van gebed en gezang, waar de ziel 
zich opent voor God; de vreugde om anderen te 
dienen door het eigen ‘ik’ los te laten, om op weg te 
gaan en in staat te zijn weer op te staan na een val.
Bij de ouderen in Letland heb ik de diepe 
verbinding tussen geduld en hoop onderstreept. 
Degenen die grote moeilijkheden hebben 
doorstaan, zijn de wortels van een volk. Het zijn 
mensen die we met Gods genade moeten omkleden, 
zodat nieuwe knoppen eruit voort kunnen komen, 
kunnen bloeien en vrucht kunnen dragen. De 
uitdaging is je binnenste niet te laten verharden, 
maar open en zacht van geest en hart te blijven. 
Dat is mogelijk door het ‘sap’ van de Heilige Geest, 
in het gebed en in het luisteren naar het Woord.

Geworteld in Gods liefde
Ook bij de priesters, de religieuzen en de 
seminaristen die ik in Litouwen ontmoette, bleek 
de volharding essentieel voor de hoop: geworteld 
zijn in God, stevig geworteld in zijn liefde. Veel 
oudere priesters en religieuzen hebben laster, de 
cel en deportatie moeten doorstaan…maar ze zijn 
stevig aan het geloof blijven vasthouden. Ik heb 
opgeroepen om de herinnering aan de martelaren 
niet te vergeten en die te koesteren, om hun 
voorbeeld te volgen.

In Vilnius heb ik de slachtoffers van de genocide 
-op de Joden in Litouwen- geëerd. Het is precies 
75 jaar na de sluiting van het grote getto, 
dat het voorhuis van de dood vormde voor 
tienduizenden Joden. Ik heb ook het Museum van 
de Bezetting en van de Strijd voor de Vrijheid 
bezocht. Ik heb gebeden in diezelfde kamers 
waar de tegenstanders van het regime werden 
vastgehouden, gemarteld en vermoord. Per nacht 
werden er ongeveer veertig mensen vermoord. 
Het is emotioneel om te zien hoe ver de menselijke 
wreedheid kan gaan.

Jawoord vernieuwen
De jaren gaan voorbij, de regimes gaan voorbij, 
maar boven de Poort van de Dageraad van Vilnius 
blijft Maria, Moeder van Barmhartigheid, waken 
over haar volk, als een teken van hoop en troost.
De concrete naastenliefde is altijd een levend teken 
van het Evangelie. Overal spreekt God met de taal 
van de liefde, van de zorg en van de dienstbaarheid 
aan degenen die het nodig hebben. En dan openen 
de harten zich en gebeuren er wonderen: in de 
woestijn ontspringt nieuw leven.

Tijdens de Eucharistievieringen heeft het heilige 
gelovige volk van God haar ‘ja’ aan Christus, onze 
hoop, vernieuwd. Het volk heeft het jawoord met 
Maria vernieuwd, die zich steeds een Moeder toont 
voor haar kinderen, vooral voor degenen die het 
meest lijden. In het hart van de gelovigen heeft God 
de genade van het doopsel weer opgewekt. Ze zijn 
vernieuwd als uitverkoren, priesterlijk en heilig 
volk.

Laten we bidden voor onze broeders en zusters in 
Litouwen, Letland en Estland. Bedankt!

(Bron: KN/bewerkt-mk)

In de woestijn bloeit nieuw leven
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Requiem-mis (Latijn: requiem=rust)
Viering van de eucharistie bij het afscheid van 
een overledene. Deze viering begint met de 
openingszang ‘Requiem aeternam dona eis, 
Domine’ (Heer geef hem/haar de eeuwige rust). 
In de vernieuwde Romeinse begrafenisliturgie 
(1969) kunnen ook andere openingszangen 
worden gebruikt. Daarbuiten is het woord bekend 
geworden door composities voor deze mis (m.n. 
van Mozart en Berlioz), en andere als ‘requiem’ 
aangeduide muziekstukken.

Rozenhoedje
Een derde deel van de rozenkrans. Het snoer 
telt vijfmaal tien kralen, die worden afgewisseld 
door grotere kralen. De naam is ontleend aan het 
hoedje van rozen dat als kroontje vaak bij Maria 
en andere heilige maagden werd afgebeeld.

Rozenkrans
Naam voor een gebed en voor het bijbehorende 
gebedssnoer. Dit gebedssnoer met vijftien of 
vijfmaal tien kralen, telkens afgewisseld door 
een grotere kraal, werd gebruikt om ter ere van 
de Maagd Maria 150 Weesgegroeten te bidden, 
vijftien ` tientjes̀ . Elk tientje begint met een 
Onze Vader. Tijdens het bidden overweegt men 
gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria 
zoals die in de evangelies worden beschreven. 
Men onderscheidt de Blijde, de Droevige en 
de Glorievolle Geheimen. De Blijde Geheimen 
behelzen de boodschap van de aartsengel 
Gabriël aan Maria (Lc 1:26 – 28; de annuciatie), 
het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 
(Lc 1:39 – 56, de visitatie), de geboorte van 
Jezus te Betlehem (Lc 2:1 – 20), de opdracht 
van Jezus in de tempel (Lc 2:22 – 38) en de 
wedervinding van de twaalfjarige Jezus in de 
tempel (Lc 2:42 – 52); de Droevige Geheimen, de 
doodsangst van Jezus in de olijfhof, de geseling, 
de kroning met doornen, de kruisdraging en de 
dood van Jezus aan het kruis; en de Glorievolle 
Geheimen: de verrijzenis en de hemelvaart van 
de Heer, Pinksteren, de tenhemelopneming en 
de Kroning van Maria in de hemel. Het bidden 
van de rozenkrans is vooral bevorderd door 
de rozenkransbroederschappen, waarvan de 
bekendste in 1475 te Keulen werd opgericht. 
Vandaar werd het bidden van de rozenkrans over 
de gehele wereld verspreid

Inspiratie van de dag

Vrees niet ik ben bij je
Als je het gevoel hebt, dat je het einde bereikt hebt 
en je geen stap verder meer kunt, of als er geen enkel 
doel in het leven meer lijkt te zijn, is dat een letterlijke 
gelegenheid helemaal opnieuw te beginnen! Alle 
zielen kunnen dat als ze het willen en als ze de ware 
nederigheid kunnen accepteren, dat ze alleen maar een 
troep van hun leven maken, wanneer ze proberen het 
alleen te doen. Zij kunnen het doen, wanneer zij bereid 
zijn hun leven aan Mij over te geven en Mij hun leven te 
laten leiden. Wees voortdurend dankbaar voor de nieuwe 
dag, voor de nieuwe weg, voor de nieuwe gelegenheid 

opnieuw te beginnen. Realiseer je dat Ik je nodig heb en dat je je voor Mij afsluit wanneer je in een 
negatieve stemming bent. Roep Me en Ik zal je antwoorden. Ik ben bij je in moeilijkheden. Ik zal je 
opheffen en je voeten op het juiste pad zetten en je bij iedere stap begeleiden. Ik ben altijd bij je.

Uit: Open innerlijke deuren

Een helpend gesprek
Wat zeggen we als onze kinderen vragen waarom dat nou móét: je houden aan Gods richtlijnen, bijbel 
lezen en bidden, in alles rekening houden met Hem? Geven we dan écht antwoord – meer dan: ‘Dat heb ik 
van huis uit meegekregen, zo deden wij dat thuis altijd’?
‘Vader’, vraagt een joodse jongen, ‘wat betekenen die wetten en regels van de Heer, ónze God?’ Merk 
op dat hij zegt: Ónze God.’ Hij gelooft blijkbaar wel – maar die regels die vroeger golden, hebben die nu 
niet aan zeggingskracht ingeboet? Wat moeten we dan antwoorden? Gewoon aan de kinderen vertellen 
wat God voor jou betekent, zegt Mozes. Vertellen van Zijn zorg en liefde voor jou en van jouw liefde voor 
Hem. Dan wordt het geen twistgesprek, maar een helpend gesprek dat kan bijdragen tot het levensgeluk 
van onszelf en onze kinderen. 
   
Uit: Dag in Dag uit       

Tot geloof komen
De laatste jaren is er in de kerk veel aandacht voor het missionaire 
werk. Er zijn immers veel mensen om ons heen die het Evangelie 
niet kennen, die niet weten wie Jezus Christus is. Wanneer je zelf 
leeft in het geloof, in de vreugde, dan gun je dat ook aan anderen. Tot 
geloof komen, betekent een grote overgang: God heeft je geroepen 
uit de duisternis tot wonderbaar licht. Van duisternis naar licht, 
wat een tegenstelling! Duisternis heeft te maken met dwalen en 
dood. Licht betekent leven. Zo veel heeft God voor ons gedaan. 
En onze opdracht is om dat te vertellen, om Gods grote daden te 
verkondigen. De vraag is hoe wij dat moeten doen. Hoe je mensen 
kunt bereiken. Eigenlijk is het heel eenvoudig: gewoon er zijn op de 

plaats waar je bent. En daar in woorden en daden iets laten zien van de liefde van God.

Uit: Filippus Dagboek

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is iets anders dan 
angst voor fouten die bij het werk kunnen 
insluipen. Betrouwbaarheid heeft iets met 
vrijheid en met vertrouwen te maken. Ik 
ben vrij voor het werk waarmee ik bezig 
ben. Ik geef mij daaraan over. Ik ben met 
heel mijn denken en voelen bij mijn werk. Ik 
vind dat fijn. Ik breng het tot een goed einde. 
Dan voel ik mij zelf goed. En bij degene die 
mij die taak heeft toevertrouwd, groeit het vertrouwen. Ook hij voelt zich vrij. Hij hoeft er niet over in 
te zitten of hij mij alles wel duidelijk genoeg heeft uitgelegd en mij op alle problemen opmerkzaam heeft 
gemaakt. Hij weet, dat hij op mij kan rekenen.

Uit: Vergeet het beste niet                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Huwelijkspastoraal 
ook na het huwelijk

Paus Franciscus pleit voor een de versterking 
van de huwelijkspastoraal. Het sacrament van 
het huwelijk vereist niet alleen een intense 
voorbereiding van bruid en bruidegom op het 
huwelijk en een waardige viering, maar ook 
een passende begeleiding in de eerste jaren van 
het huwelijk. Die taak moet niet alleen worden 
toevertrouwd aan priesters, maar ook aan 
pastorale werkers, psychologen en vooral ook 
ervaren koppels op de parochie.

De paus sprak de deelnemers aan een vorming 
over huwelijk en gezin, die door de Romeinse 
Rota (voluit: het Tribunaal van de Rota Romana, 
een van de drie rechtbanken van het Vaticaan) 
werd georganiseerd, toe. Hij wees hen erop dat 
huwelijksproblemen heel verschillende oorzaken 
kunnen hebben en niet louter zijn toe te schrijven 
aan de onrijpheid van een van de partners, 
zoals wel vaker, ook door kerkmensen, wordt 
gedacht. Soms zijn de problemen het gevolg van 
een verzwakking van het geloof en een gebrek 
aan steun. Franciscus is daarom blij dat er in de 
bisdommen wereldwijd almaar vaker werk wordt 
gemaakt van een goede huwelijksvoorbereiding.

De paus verwees nog naar de twee Motu 
proprio's Mitis Iudex Dominus Iesus en Mitis en 
misericors Jezus uit september 2015, die moeten 
bijdragen tot een vereenvoudigde en versnelde 
nietigverklaring van het kerkelijke huwelijk. 
Daarmee werd een korte rechtszaak ingesteld voor 
de nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk, 
waarbij de bisschop optreedt als rechter. Die 
procedure kan nooit langer duren dan dertig 
dagen, waarna de echtgenoten vijftien dagen 
de tijd hebben om in beroep te gaan. Tegelijk 
onderstreepte hij de onverbrekelijkheid van het 
kerkelijke huwelijk.

Bron: VIS/I.Media

Paus roept op tot rozenkransgebed

wereldkerk

Nieuwe opgravingen van een team Israëlische 
archeologen lijken het Bijbelse verhaal van de 
Exodus, de uittocht van de Hebreeën uit Egypte 
en de aankomst in Beloofde Land Kanaän, te 
bevestigen. 3.200 jaar geleden werden de oude 
Israëlieten door de profeet Jozua naar het 
vruchtbare Kanaän geleid. 

Een eerdere ontdekking van stenen structuren 
door de archeoloog Adam Zertal van de 
Universiteit van Haifa wees al in die richting, 
maar verschillende wetenschappers trokken die 
theorie toch ernstig in twijfel. Zij argumenteerden 
dat (permanente) bewoning op de betrokken plek 
zo goed als onmogelijk is omdat de temperatuur 
daar in de zomer makkelijk tot 45 graden kan 
oplopen en er door schaarse regenval te weinig 
water voorhanden is. Die archeologen vonden het 
daarom heel onwaarschijnlijk dat mensen zich toen 

in de Jordaanvallei zouden hebben gevestigd, met 
uitzondering van plekken met oases zoals Jericho.

Sinds 1978 heeft Zertal met zijn team in een 
gebied van 1.000 vierkante mijl in de westelijke 
Jordaanvallei resten gevonden van honderden 
oude nederzettingen. Een zeventigtal daarvan 
zijn in het vroege ijzertijdperk opgetrokken. De 
recente opgravingen van de archeologen Ralph K. 
Hawkins en David Ben-Shlomo in de Jordaanvallei, 
waar volgens de overlevering de stad Ataroth was 
gevestigd, bevestigen nu opnieuw dat dit gebied 
wel degelijk bewoond was. Wij hebben ruïnes van 
nomaden ontdekt, die de Bijbelse overlevering 
ondersteunen, klinkt het overtuigd.

Er zijn nog geen sporen van de identiteit van 
de bouwers gevonden. Daardoor kunnen wij 
voorlopig nog niet bewijzen dat de kampen uit 
deze periode stammen. Als dat zo is, bewijst dit 
de Bijbelse overlevering van de Israëlieten die 
vanuit de oostelijke wildernis de Jordaanrivier 
tegenover Jericho overstaken en zich daarna in het 
heuvelachtige Kanaän vestigden, schrijven zij in 
het Bijbels Archeologisch Tijdschrift(BAR).
Volgens Hawkins en Ben-Shlomo zijn deze 
onherbergzame delen van de Jordaanvallei 
archeologisch nog steeds quasi onontgonnen 
gebied. In een gebied van nauwelijks enkele 
kilometers kunnen wij hier zien hoe het vroege 
Israël evolueerde van een nomadencultuur naar 
eerste nederzettingen, waar de Israëlieten zichzelf 
en hun vee beter konden beschermen.

Bron: kerknet.be

Archeologen vinden mogelijk bewijs van 
Exodus aan Jordaanoever

Paus Franciscus heeft alle katholieken opgeroepen 
in oktober de rozenkrans te bidden en Maria en de 
aartsengel Michaël om hun voorspraak te vragen 
voor de bescherming van de Kerk, die zich in 
“geestelijke turbulentie” bevindt.

In een zaterdag gepubliceerde Vaticaanse 
verklaring staat dat de paus recent bevestigde dat 
gebed het wapen is tegen de Grote Aanklager die 
‘door de wereld gaat om te beschuldigen’. Alleen 
gebed kan hem verslaan.

“De Russische mystici en de grote heiligen uit 
alle tradities adviseerden om op momenten van 
geestelijke turbulentie toevlucht te zoeken onder 
de mantel van de Heilige Moeder van God”, aldus 
de kerkvorst. Hij vervolgde: “Het bidden van de 
rozenkrans roept Maria’s voorspraak in en plaatst 
de Kerk onder haar beschermende mantel.”

Geestelijke turbulentie
Franciscus ging niet verder in op de “geestelijke 
turbulentie”, maar zei wel dat gebed de Kerk 
kan helpen zich meer bewust te worden van 
de fouten, misstappen en misbruiken die in het 
heden en in het verleden zijn began.  Verder riep 
hij de gelovigen op om toegewijd en zonder enige 
twijfel te strijden, opdat het kwaad niet moge 
overwinnen.

Gebed tot aartsengel Michaël
Franciscus moedigt katholieken aan om het 
rozenkransgebed af te sluiten met het gebed tot 

de aartsengel Michaël en het gebed Sub Tuum 
Praesidium te bidden.
Het gebed tot de aartsengel Michaël werd 
geschreven door paus Leo XIII (1810-1903):
 “Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de 
strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid 
en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig 
dat God hem Zijn macht doet gevoelen. En gij, 
vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan 
en de andere boze geesten, die tot verderf van 
de zielen over de wereld rondgaan, door de 
goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

Het Sub Tuum Praesidium is een aanroeping van 
Maria die al in het vroege christendom gebeden 
werd:
“Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze 
bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze 
gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos 
ons uit alle gevaren, gij, glorierijke en gezegende 

Maagd.”

Oktober is rozenkransmaand
Oktober is in de katholieke Kerk van oudsher 
rozenkransmaand. Op 7 oktober wordt het 
feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 
gevierd, dat werd ingesteld na de overwinning 
van een christelijke vloot op de Ottomanen in de 
Slag bij Lepanto in 1571. De overwinning wordt 
toegeschreven aan het rozenkransgebed, waartoe 
paus Pius V destijds had opgeroepen.

Bron: KN

GEBED 

Dank U, Vader God,  dat U mij geroepen 
hebt  om een compleet mens te zijn,  
bestaande uit een verstand  waarmee 
Christus kan denken,  een hart  waarmee 
Christus kan liefhebben,  een mond  
waarmee Christus kan spreken,  een 
hand  waarmee Christus kan helpen  
en een gezicht  waarmee Christus kan 
glimlachen.  Ik ben U daar zo dankbaar 
voor!  Amen.
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Paus solidair met 
Indonesië

Paus Franciscus heeft zondag, na het Angelusgebed 
op het Sint-Pietersplein, zijn medeleven betoond 
met de inwoners van het Indonesische eiland 
Sulawesi. Ik bid voor de overledenen, die helaas 
veel te talrijk zijn, voor de gewonden en voor hen 
die hun huis en werk zijn kwijtgeraakt. Moge de 
Heer hen troosten en de inspanningen van hen die 
deelnemen aan de hulpverlening.

In het noordwesten van Sulawesi vielen honderden 
doden door de aardbeving van vrijdag met een 
kracht van 7,4 op de schaal van Richter en de 
tsunami die een half uur later erop volgde. De ramp 
kostte aan minstens 832 mensen het leven, maar 
verwacht wordt dat dit aantal nog sterk toenemen. 
Hulpverleners houden rekening met 1.200 doden.

Bron: kro.nl/katholiek

wereldkerk

Geluk is niet het gevolg van 
gemakkelijke klusjes, 
maar van ingewikkelde 
problemen die het beste in ons 
losmaken.

Doordenkertje

Kerk in Filipijnen willen 
natuur als rechtspersoon 
erkend zien

De Filipijnse katholieke Kerk neemt een 
opmerkelijk initiatief om de natuur beter te 
beschermen. Ze pleit voor de erkenning van de 
natuur als rechtspersoon. Dat moet helpen om de 
hebzucht van het kapitalisme en het bedrijfsleven 
te bestrijden, zegt secretaris-generaal van Caritas 
Filipijnen Edwin Gariguez.

De campagne wordt gedragen door een reeks 
katholieke organisaties, die hun krachten hebben 
gebundeld in het Rights of Nature-initiatief. Dit is 
een revolutionair concept, zegt projectcoördinator 
Yolanda Esguerra. Tot dusverre wordt de 
aantasting van het milieu slechts vanuit het 
perspectief van de mens benaderd. Tot nu toe 
werden de gevolgen van de vernietiging van het 
ene ecosysteem voor het welzijn van het andere 
ecosysteem genegeerd.

Het Latijns-Amerikaanse Ecuador erkende in 
2008 als eerste land de natuur als rechtspersoon. 
In 2010 werd in Bolivia ook de Verklaring van de 
Rechten van Moeder Aarde goedgekeurd.

Bron: Kathpress.at

Deel I

Gebedskaart beschikbaar voor Bisschoppensynode 

Gebed van paus Franciscus vanwege de bisschoppensynode  in 
Rome over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de 
roeping’ van 3-28 oktober 2018 (vertaald door de Nederlandse 
Bisschoppen Conferentie).

Heer Jezus, onderweg naar de synode richt uw Kerk haar blik 
op alle jongeren in de wereld.
Wij bidden U dat zij moedig hun leven in handen nemen, zich 
richten op de mooiste en meest diepgaande dingen en altijd een 
vrij hart bewaren.

Help hen om, begeleid door wijze en genereuze gidsen, te antwoorden op de roeping die U aan ieder van 
hen geeft om het eigen levensplan te realiseren en het geluk te bereiken.
Houd hun hart open voor grote dromen en maak hen gevoelig voor het welzijn van hun broeders en 
zusters.

Dat zij, zoals de  Geliefde Leerling, onder het Kruis mogen staan om uw Moeder te ontvangen, als 
geschenk van U aan hen.   Dat zij mogen getuigen van uw Verrijzenis, en in staat zijn U te herkennen als 
hun tochtgenoot, wanneer zij met vreugde verkondigen dat U de Heer bent. Amen.

 Bron: RKK.nl

Van 3 tot 28 oktober vindt in Rome de 
bisschoppensynode plaats over ‘Jongeren, geloof 
en de onderscheiding van de roeping’. Voor 
deze synode schreef paus Franciscus een gebed. 
Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
is hiervan een vertaling gemaakt, die als 
gebedskaart wordt verspreid.

Het ‘Gebed voor alle jongeren in de wereld’ is 
opgenomen in het zogeheten ‘Werkdocument’ voor 
de synode. Als het gaat over roeping, constateert 
het Werkdocument dat veel jongeren dit associëren 
met de roeping tot het priesterschap of religieuze 
leven, terwijl het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) al sterk benadrukte dat roeping over het 
menselijk bestaan als zodanig gaat.

Het Werkdocument verwijst naar de brief van de 
apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. 
Paulus schrijft daarin over de Kerk als lichaam 
van Christus, waarbij alle ledematen nodig zijn 
en samenwerken, en zegt: “Er zijn verschillende 
gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen 
van dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn 
allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, 
die alles in allen tot stand brengt” (1 Korintiërs 12, 
4-6).

In het gebed wordt daarom voor alle jongeren 
gebeden: “Help hen om te antwoorden op de 
roeping die U aan ieder van hen geeft om het eigen 
levensplan te realiseren en het geluk te bereiken.”

Deel II

GEBED  VOOR ALLE JONGEREN  IN DE WERELD

Caritas International België solidair met 
slachtoffers Indonesië

Caritas International Belgie Solidair met 
slachtoffers Indonesie
Caritas International Belgiė heeft 40.000 euro 
vrijgemaakt voor onmiddellijke noodhulp 
aan de slachtoffers van de aardbevingen en 
daaropvolgende tsunami van eind september 
op Sulawesi, een van de grootste eilanden van 
Indonesië. Tienduizenden mensen moesten hun 
huis ontvluchten.
De internationale Caritaskoepel, die ter plaatse 
een sterk verankerd netwerk heeft, zet alles op 
alles om noodlijdenden te helpen. In Palu alleen 
al moesten 17.000 mensen geëvacueerd worden, 
zegt Sébastien Dechamps, noodhulpcoördinator 
bij Caritas International. De getroffen zones zijn 
moeilijk te bereiken. Het aantal slachtoffers dreigt 
dus nog toe te nemen naargelang de hulpteams 
beter ter plaatse raken. We doen wat we kunnen 
om de slachtoffers zo snel mogelijk te bereiken met 
onze hulp.
Volgens de hulporganisatie raakten de wegen 

en infrastructuur - onder meer de luchthaven 
- zwaar beschadigd. Daardoor is het uiterst 
moeilijk om de zwaar getroffen gebieden Palu 
en Donggala te bereiken. De noden zijn groot. De 
inwoners wachten op tenten, drinkwater, toiletten, 
voedsel, hygiëneproducten, gezondheidskits en 
medicatie. Er is ook grote nood aan brandstof en 
generatoren, om een minimum aan elektriciteit te 
produceren. In de nabije toekomst is er ook nood 
aan psychosociale steun en projecten voor de 
heropbouw.

Bron: Caritas International
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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.

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

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 06 10.00u: WOCO Huize Albertine
zo 07 08.00u: Jeugddienst/ ziekencommunie en 
schooltassen inzegenen
wo 10 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Reqieummis
zo 14 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u: 
Eucharistieviering
Mededelingen
• Inschrijving voor de PK lessen is nu reeds mogelijk. De 
lessen vangen weer aan op dinsdag 6 november 2018 om 
17.00 u.
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Elke donderdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en de 
kleintjes welpen) o.l.v. dhr Pooters (8649718)
• Elke zaterdagmiddag om 16.30u: Padvinderij (de gidsen 
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw Bijlhout (8573310)
• Catholic Men’s Ministry: Persoonlijk Gebed en Coaching  
1e vrijdag van de maand broeder Eddy Dragman op 
8815888.

zo 07 08.00u: H. Mis
ma 08 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Bidgroep
do 11 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!
• Pater Iyke is van 7 oktober tot en met 15 november 2018 
afwezig.

• 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.

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: 
• 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.   
• 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 06 17.30u: H. Mis
za 13 17.30u: H. Mis
Ivm de nationale vrije dag geen Marialof op woensdag 10 
oktober a.s. 

za 06 18.00u: H. Mis Vooravond 27e zondag door het jaar. 
Na de dienst startavond voor de werkgroepen
zo 07 08.00u: H. Mis 27e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en bejaarden - inzegening Mariagrot 
en afsluiting Jordanjaar
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 08 18.00u: H. Mis
wo 10 18.00u: H. Mis
vr 12 18.00u: H. Mis 
za 13 18.00u: H. Mis Vooravond 28e zondag door het jaar
zo 14 08.00u: H. Mis 28e zondag door het jaar 
Mededelingen op Noord
• Oktobermaand - rozenkransmaand: voor alle diensten 
bidden we de rozenkrans. Aanvang een half uur vooraf!
• Geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in 
Panama januari 2019 blijven altijd welkom. Aanbevolen 
worden ook de activiteiten rond fundraising tijdens het 
weekeinde.
• Wij zijn nog steeds bezig met renovatiewerkzaamheden 
aan de kerk. Uw financiële steun is van harte 
welkom! Vrijwillige bijdrage kan men ook storten op 
rekeningnummer D.S.B. 16.99.156 t.n.v. Werkgroep 
Rajpurkerk.
• In het weekeinde van 27 en 28 oktober beginnen we 
weer met de kindernevendiensten.
• Wij maken u nu reeds attent op de jaarlijkse algemene 
rouwdienst van woensdag 31 oktober a.s. Betrokken 
families ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Vriendelijk 
verzoek om ook geïnteresseerden van buiten de parochie 
tijdig op de hoogte te brengen.
• 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.

zo 07 08.00u: Woord - Comm. Dienst 27e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 14 08.00u: H. Mis 28e zondag door het jaar 

zo 07 09.00u: H. Mis 27e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 14 09.00u: Woord - Comm. Dienst 28e zondag door het 
jaar

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parochieberichten
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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. 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

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

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
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond

Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
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Woensdag 3 oktober organiseert het Louvain 
Centre for Eastern and Oriental Christianity 
(Loceoc) in de Romerozaal van de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschap van de KU 
Leuven een colloquium over oosters christendom, 
met onder meer Herman Teule. Hij is emeritus 
hoogleraar oosters christendom van de Katholieke 
Universiteiten van Leuven en Nijmegen. De 
oosterse christenen kunnen aan het uniforme 
Latijnse christendom leren dat er variëteit kan zijn 
in de manier waarop het evangelie in verschillende 
contexten van taal en cultuur vorm kan krijgen, 
stelt prof. Teule in een gesprek met Benoit Lannoo 
in Tertio van deze week. Voor het universele 
christendom is een troef dat de evangelische 
boodschap zich op zoveel wijzen kan uitdrukken, 
al lijken deze verschillende uitingen soms zelfs 
contradictorisch.   

Fascinatie
De groeiende belangstelling van het Westen voor 
het oosterse christendom heeft volgens prof. Teule 
onder meer te maken met een zekere fascinatie 
voor de oosters-christelijke identiteit, voor haar 
brede volksgeloof, haar rijke liturgie en haar diepe 

spiritualiteit. Soms wordt die fascinatie gevoed 
vanuit onvrede over ontwikkelingen in de eigen 
kerkgemeenschap, geeft Teule toe. Bijvoorbeeld 
over de liturgische hervormingen van Vaticanum 
II. Dan dreigt de idealisering van de oosterse 
christenen waarvoor Teule waarschuwt.
Maar het oosterse christendom staat wel voor een 
interessante contrastervaring – het kan ook anders 
– en dus relativering van onze vaste denkpatronen.

Gemeenschappelijke identiteit
Vormt de diversiteit en zelfs onderlinge animositeit 
onder christenen in het Oosten geen obstakel 
voor hun toekomst? Ongetwijfeld, antwoordt 
Teule. Willen de christenen hun plaats in het 
Midden-Oosten handhaven, dan moeten ze hun 
gemeenschappelijke identiteit verdedigen. Dat 
gebeurt lang niet altijd voldoende. Vaak zijn het 
trouwens de oosterse christenen in de diaspora die 
er het sterkst op hameren dat ze pakweg Assyriërs 
zijn en dus zeker geen Chaldeeërs of Arameeërs. 
Etnische rivaliteit wordt onproductief in de 
diaspora uitgevochten en soms naar het Oosten 
geëxporteerd.

De christenen horen wel degelijk thuis in het Midden-
Oosten, maar dan als gist in een intussen islamitische 
deeg. Zij brengen de islamitische samenleving meer 
openheid voor de diversiteit bij.

Maar om die rol te blijven spelen, moeten de 
christenen in het Midden-Oosten volgens mij 
dringend hun onderlinge tegenstellingen meer 
leren overbruggen, onderstreept Teule. Ze mogen 
gerust heel divers blijven, maar moeten toch beter 
leren samenwerken.

Bron: kerknet.be

di 09 19.00u: Rozenkransgebed
wo 10 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 06 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis. Zondag 27 d.h. jaar B
zo 07 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: Woco. Zondag 27 d.h. jaar B
ma 08 17.00u: Parochieraadvergadering
 19.00u: Rozenkransgebed
di 09 06.30u: Geen dienst 
 16.00u: Senioren
wo 10 Geen dienst. Nationale vrije dag
do 11 06.30u: Geen dienst 
 18.30u: Gebedsgroep 
vr 12 07.00u: H. Mis
 16.00u: Gebedsgroep Hazard

zo 07 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco. Zondag 27 d.h. jaar B

zo 07 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis. Zondag 27 d.h. jaar B

zo 07 09.00u: Eucharistieviering met H. Doopsel en EHC 
(pater Toon)

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

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

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

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

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

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

za 13 19.00u: Eucharistieviering

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

zo 07 09.00u: Woco

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

za 06 17.30u: Misdienaars oefening | 19.00u: 
Eucharistieviering 
di 09 18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
do 11 10.00u: Spreekuur ptr Jan
16.30u: Spreekuur ptr Jan
18.30u: Eucharistieviering 
19.15u: Vergadering kerkbestuur 

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

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. 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

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

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. THADDEUS - Groningen 
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 

17:00-18:00u |Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

Oosterse christenen moeten meer 
samenwerken

Aartsbisschop Paul Gallagher, de secretaris voor de 
Relaties met de Andere Statenvan de Heilige Stoel, 
heeft in de marge van de Algemene Vergadering 
van de VN in New York herhaald dat het Vaticaan 
principieel gekant is tegen de doodstraf.  

Op een symposium over de levensomstandigheden 
van gevangenen die geen geld hebben voor 
juridische bijstand om de doodstraf te vermijden, 
noemde hij het hoogtijd voor een wereldwijde 
afschaffing van de doodstraf. Wij blijven ons 
inzetten voor afschaffing. Deze straf is in de 
meeste landen vandaag niet langer nodig om de 

samenleving of burgers te verdedigen. 

Mgr. Gallagher herinnerde eraan dat ook het 
Vaticaan de doodstraf tot voor enkele decennia 
gerechtvaardigd vond als allerlaatste middel om 
de veiligheid van de bevolking en de openbare orde 
te verdedigen. Maar vandaag wijzen wij deze straf 
radicaal af omdat zij een aantasting betekent van 
de menselijke waardigheid en het algemene welzijn 
van de samenleving.

Bron: Kathpress.at

Vaticaan vraagt universeel verbod 
doodstraf
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