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Aartsbisschop Jason Gordon: ‘ownership nemen’
Door Melvin Mackintosh

Krachtige statement
Aartsbisschop Charles Jason Gordon van Port-
of-Spain was de hoge gast tijdens de viering van 
60 jaar bisdom Paramaribo. Hij verzorgde de 
homilie tijdens de pontificale hoogmis op zondag 
26 augustus jl. in de kathedrale basiliek. De 
aanwezigen kunnen het allemaal nog navertellen, 
al sprak de aartsbisschop Engels. Mgr. Jason 
Gordon begon zijn preek door aan te geven 
hoe geweldig hij het vond om aanwezig te zijn 
bij de viering van zestig jaar als zelfstandige 
geloofsgemeenschap. Hij vond het thema ook heel 
toepasselijk: Wij Zijn volk, Hij onze God. 
‘Jullie hebben een keus gemaakt om een 
zelfstandige lokale geloofsgemeenschap te zijn,’ 
zei de aartsbisschop, ‘en met dit thema hebben u 
en uw bisschop een krachtige statement gegeven. 
Dat jullie een keus maken om mensen van God te 
zijn. Een keus om God te volgen en Zijn wegen te 
bewandelen. Om God te volgen zoals Hij wil dat wij 
hem moeten volgen.’
De aartsbisschop gaf aan dat het een gedurfde 
statement is, in deze tijd, de 21ste eeuw, in 
Suriname. Want, zo zei hij, om tegenwoordig God te 
volgen, is anders dan vijftig, zestig jaren geleden. 
Zestig jaar geleden werden mensen katholiek 
geboren, leefde men katholiek en stierf men 
katholiek. Er was bijna geen keus. Vandaag de dag 
kiezen de mensen, maken ze een keus om katholiek 
te zijn.
‘Hoeveel van jullie hebben huisgenoten, familie, 
vrienden die zeggen dat ze katholiek zijn, katholiek 
opgevoed, maar niet meer naar de kerk komen?’ 
vroeg de bisschop aan de volle kathedrale basiliek. 
‘Steek je hand op, noh,’ riep Mgr. Jason Gordon op 
joviale toon. Om vervolgens te constateren: ‘Dus 
we weten dat katholiek geboren zijn, katholiek 
opgevoed zijn, alle sacramenten gedaan te 
hebben, tegenwoordig niet voldoende zijn.’

Voedsel van God
De aartsbisschop zei onomwonden dat wij 
bij zestig jaar geloofsgemeenschap bezit 
moeten nemen van onze kerk: we moeten 
ownership nemen. ‘Want de kerk heeft 
missionaire discipelen nodig die geloven 
wat Christus geloofde, die geloven in 
Christus voor elk ander ding. Die blijven, 
ook al is de taal niet begrijpelijk. Want wij 
zijn het lichaam van Christus. En om het 
lichaam van Christus te zijn, moeten we 
niet alleen de eucharistie ontvangen, we 
moeten de eucharistie zijn  voor elkaar. We 
moeten zijn zoals Hij was.’ 
Mgr. Gordon gaf aan dat wij elke dag 
moeten groeien in ons antwoord op 
Christus, en betere mensen moeten worden 
elke dag. ‘Want wat wij elke dag eten is 
het voedsel van God. Als wij lichaam van 
Christus zijn, moeten we zorgen voor de 

armen, moeten we zorgen voor degenen die niet 
voor zichzelf kunnen zorgen.’
Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, zei 
de aartsbisschop dat het niet een project is van 
onze bisschop. ‘Ieder van ons moet doen wat van 
ons wordt gevraagd. Zorgdragen voor de armen, 
dat is wat Hij deed. Als wij lichaam van Christus 
zijn, moeten we zorgen voor de Amazone, voor 
het Amazoneregenwoud. We moeten zorgen voor 
de aarde, want zij wordt elke dag in stukken 
gehakt, zij wordt ontheiligd. Zij kan zichzelf niet 
verdedigen.’

Missionaire discipel
‘Om Kerk te zijn, zelfstandig en eigen 
verantwoordelijkheid op ons te nemen, is het 
nodig om een discipel te zijn, Jezus te vertrouwen 
en te doen wat Hij van ons vraagt. De opdracht 
is groot; groter dan ons; maar niet groter dan 
Christus zelf.’ Mgr. Gordon gaf aan dat om de 
verantwoordelijkheid te nemen elk van ons moet 
groeien, werken, deelnemen.
De aartsbisschop somde op: ‘We willen een 
bijbelstudie; hoeveel personen komen opdagen? 5 

personen! Er moet een probleem worden 
aangepakt en er wordt een vergadering 
bijeengeroepen. Hoeveel mensen komen 
opdagen? 10 mensen! Dat komt omdat 
we dingen vooropstellen, niet de Kerk. 
We geven alles voorrang behalve God. 
Zwemmen, balletlessen zijn belangrijker 
dan catecheselessen.’
‘Om een katholiek te zijn’, zei Mgr. Gordon, 
‘betekent het verantwoordelijkheid 
nemen om te  groeien in het geloof. Dat 
is niet de verantwoordelijkheid van uw 
bisschop of van de priester. U bent de 
eerstverantwoordelijke voor de catechese 
van uzelf, voor de catechese van uw 
kinderen. Wij zijn hier om je te helpen in 
jouw verantwoordelijkeid. Om je kinderen 
op te voeden in het katholieke geloof. 
Wanneer je Gods volk wil zijn, moet je 
Gods roeping aanhoren en volgen, en een 
missionaire discipel zijn. Dat kan alleen 
wanneer je in communie gaat met Hem.’
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Door Stichting Marriage Encounter Suriname

Regelmatig onderhoud
We bezemen regelmatig de keukenvloer, het huis 
wordt gedweild, de auto gaat op gezette tijden 
naar de garage voor een servicebeurt. We weten 
dat regelmatig onderhoud ons ten goede komt. 
Koperwerk verliest na verloop van tijd z’n glans. De 
glans blijft niet eeuwig. Het vereist iets van ons. Vol 
ijver pakken we lemmetje of Brasso om die glans 
terug te krijgen.
Maar hoe staat het met ons huwelijk? Krijgt die ook 
regelmatig een poetsbeurt? Elk huwelijk kent z’n 
uitdagingen. De kunst is niet om die uitdagingen te 
vermijden, maar hoe we met elkaar door kunnen 
gaan na elke uitdaging. Daarvoor is onder andere 
nodig dat de communicatie tussen de echtelieden 
niet opdroogt, dat die levendig wordt gehouden en 
diepgang kent.

Gehuwdenweekend
Een gehuwdenweekend reikt 
een aantal tools aan die je goed 
kan gebruiken in je huwelijk. 
Je leert elkaar beter kennen en je ziet het mooie 
in je partner weer. Het laat je weer beseffen hoe 
speciaal jullie voor elkaar zijn en hoe sterk jullie 
als koppel zijn. 

Van 9 – 11 november 2018 organiseert Stichting 
Marriage Encounter Suriname een weekend voor 
gehuwden: Schat, zullen we dit weekend aan 
onszelf besteden? Informatie over het weekend 
kan verkregen worden bij Remi en Bianca 
Mohamatsaid (8809888 / 8857831) of u kunt 
mailen naar marriageencountersuriname@gmail.
com.
Opgave tot deelname kan tot uiterlijk 5 november.

Heeft mijn huwelijk een poetsbeurt nodig?

Door pater Jan Verboogen SDS

Dit aloude adagium werd weer eens bewaarheid 
op zondag 7 oktober 2018, feest van Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozenkrans. Na de dienst van 8.00 
uur in de Driekoningenkerk trok een processie 
naar de Lourdesgrot op het domein bij de kerk. 
De grot, het Mariabeeld en de naaste omgeving 
werden de laatste tijd netjes opgeknapt. Dit 
alles kon gebeuren mede dank zij de royale 
ondersteuning van milde gevers. Zo werd ook het 
Heilig-Hartbeeld onder handen genomen. Verleden 
zondag kon deze plaats van gebed in gebruik 
worden genomen. Bij de grot aangekomen volgde 
de zegening met wijwater. Het volgende gebed 
werd daarbij uitgesproken: 

Maria, 
Wij komen U groeten vandaag.
Want U bent de moeder van Jezus. 
U bent onze Moeder.
U straalt kracht en tederheid uit.
Elke dag groet U ons op dit plekje.
U waakt over ons.
Aan U mogen wij alles vertellen, alles vragen.
U biedt ons uw Kind aan.
Uw Kind, uw Zoon Jezus, is onze vreugde.
Dank U hiervoor. Door U komen wij tot Jezus.
Wij zegenen U met een overvloed aan wijwater.
Moge elke druppel die uw beeld raakt,
of het nu van dit wijwater is,
of het nu een druppel uit de hemel is,
een zoen zijn van ons.
Ontelbaar zijn onze zoenen.
Want uw liefde is zoals dit beeld…
Van eeuwigheid.
Naar dit beeld kijken is U willen omarmen, danken, 
loven en prijzen.
Want Gij zijt gezegend boven allen vrouwen.
Gij zijt gezegend in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. AMEN.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, …

Op deze dag sloten de leden van de SLS 
(Salvatoriaanse Lekenbeweging in Suriname) 

ook de viering van het Jordanjaar (2017-

Door Maria tot Jezus

2018) af. Gestoken in het speciaal voor de 
gelegenheid ontworpen T-shirt, baden de leden 
de salvatoriaanse aanroepingen, waarna de 
beurtzang ‘Dit is het eeuwige leven’ (Johannes 
17, 3) weerklonk. We hopen met dit heiligdom-
in-het-klein een passend gebedshoekje te hebben 
geschapen, waarvan hopelijk velen gebruik zullen 
maken. De omgeving leent er zich in elk geval toe. 
Door Maria naar Jezus!
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geloof & leven
Pater Toon: ‘Het is soms wel eens slikken’

Vorige maand verscheen in het Nederlandse 
maandblad Doetinchemmer een goed verhaal 
over pater Toon te Dorsthorst in Suriname. 
Het artikel is geschreven door Harrie Leijten, 
die regelmatig personen uit Wehl interviewt, 
de geboortestreek van pater Toon. Met 
toestemming van Harrie Leijten publiceren wij 
ook voor de Surinaamse geloofsgemeenschap het 
verhaal van een goed mens.

Tekst en foto: Harrie Leijten

Na de lagere school wist Toon te Dorsthorst dat hij 
zijn leven in dienst wilde stellen van de medemens. 
Dat was zijn doel. Niet het priesterschap, ook 
niet Suriname. Maar het kan bijzonder gaan in 
een mensenleven. Hij trok tóch naar Suriname. 
Als priester! Hij voelde zich er direct thuis en 
bouwde, naast zijn pastorale werk, aan tal van 
onderwijs- en gezondheidsprojecten. Bovendien 
was pater Toon een man die op kwam tegen 
onrechtvaardigheid. Hij bracht tijdens de 
burgeroorlog het vredesproces op gang.

Toon is een ‘gewone’ Wehlse boerenzoon, 75 
jaar geleden geboren. Hij groeide op in een 
goed katholiek gezin met tien kinderen. Zijn 
toekomst lag in de landbouw, dacht hij destijds. De 
tweelingbroer nam het boerenbedrijf van vader 
over, Toon wilde landbouwvoorlichter worden.
Directeur Engels van de landbouwschool raadde 
hem aan verder te studeren. Dat deed hij. Toen hij 
in militaire dienst zat wist Toon het: hij wilde in 
het ontwikkelingswerk. Een advertentie van de 
congregatie Oblaten van Maria wees hem op de 
mogelijkheid daarop. Met deze, nu 202 jaar oude, 
congregatie zocht Toon contact. De Oblaten hebben 
zichzelf opdracht gegeven missionair werk buiten 
Europa te verrichten. Het vindt zijn oorsprong in 
Aix-en-Provence (Frankrijk).
Op advies van de Oblaten ging Toon filosofie 
en theologie studeren. Zo kon hij naast zijn 
activiteiten op landbouwgebied ook actief zijn 
op levensbeschouwelijk gebied. Dat was het plan. 
Ontwikkelingswerk bleef zijn drijfveer. Hij wilde 
in Namibië aan de slag. Maar de Oblaat Joop Calis 
wist hem te overreden naar Suriname te gaan. 
Precies 50 jaar geleden kwam hij in Paramaribo 
aan. Intussen was hij nog met zijn theologiestudie 
bezig.

Boslandpater
Een paar weken na aankomst kreeg Toon de 
leiding van een proefproject voor maïs. Er werd 
met zijn medewerking een landbouwvakschooltje, 
zoals hij het zelf zegt, opgericht. Ondertussen 
rondde Toon de zesjarige theologiestudie in 3,5 
jaar af en werd in 1970 door bisschop Müller in 
de Martinuskerk te Wehl tot priester gewijd. De 
landbouwvoorlichting kwam na 10 jaar op een laag 
pitje. Toon werd boslandpater en kreeg uiteindelijk 
de verantwoording over een geloofsgemeenschap 
die qua omvang groter is dan Nederland. Met een 
auto over soms moeilijk begaanbare wegen en per 
boot door de jungle komt hij ongeveer drie keer per 
jaar bij zijn parochianen. 
Hij legt gemakkelijk contact met de lokale 
bevolking en kent de talen. "Ik heb Sranan, 
Saramaccaans en Aukaans geleerd. Wil je de 
mensen begrijpen, dan moet je met hen in hun 
eigen taal communiceren. Dat waarderen ze ook.” 
De mensen vieren met elkaar het geloof en nemen 
daarin hun verantwoordelijkheid, vertelt Toon met 
voldoening.

Respect
In Suriname is er tussen de verschillende 
geloofsrichtingen respect voor elkaar. “In de 
Interreligieuze Raad voor Suriname bespreken 
hindoes, moslims en katholieken de sociaal 
maatschappelijke problemen.” Belangrijk vindt 
Toon dat deze geloofsstromen elkaar weten te 
vinden. “Als je de mensen kent, dan probeer je 
elkaar ook te begrijpen. Als je elkaar niet kent kan 
bij een conflict een spanningsveld ontstaan.”
De kerk in Suriname is groeiende. Dat komt volgens 
Toon omdat de kerk maatschappelijk veel betekent, 
op het gebied van onderwijs en medisch werk. De 
kerk financiert de eenmalige kosten, zoals de bouw 
van ziekenhuizen en scholen. De variabele kosten 
(medicijnen, lonen, etc.) worden door de overheid 
gesubsidieerd. “Maar er is vaak geldgebrek.” 
Aan onderwijs hecht hij heel veel belang. “In 
Suriname met een snel groeiende bevolking is er 
constant gebrek aan klaslokalen en leerkrachten. 
Er zijn in de binnenlanden kinderen 12 jaar lang 
niet naar school geweest. Terwijl onderwijs de 
basis is voor elke ontwikkeling.” Hij schets een 
triest verhaal als jongeren geen onderwijs krijgen. 
“Dan hebben ze geen maatschappelijke toekomst. 
Ze komen in verkeerde circuits terecht.” Het zijn 
vooral jonge boslandbewoners die daarvan de 
dupe zijn. Toon trekt zich hun lot persoonlijk aan. 
Hij vindt dat het zijn werk als priester is hier wat 
aan te doen. “Pastoraal bezig zijn is zorgen voor de 
hele mens. Je kunt niet alleen de goede boodschap 
verkondigen. Als de kinderen geen onderwijs of 
medische voorzieningen hebben, hebben ze niets.”

Rebelse pater
Het Surinaamse dagblad ‘De Ware Tijd’ schreef dat 
Pater Toon het imago heeft van een rebelse pater 
met een gepeperde tong. Hij neemt geen blad voor 
de mond. Of het nu over de kerk gaat (“Ik snap niet 
waarom vrouwen geen priester mogen worden”), 
of over Suriname. Ook Desi Bouterse spaart hij 
niet met zijn kritiek. Hij heeft de moed en neemt 
de vrijheid om de dingen te zeggen of te schrijven 
zoals ze zijn. “Ik kan moeilijk tegen onrecht en 

onrechtvaardigheid. Dan doe ik mijn mond open.”
Als ik hem vraag waar hij het meest trots op 
is, verandert hij dat woord in voldoening. Het 
vredesproces, zegt hij na wat nadenken. “Vrede 
geeft een basis om verder te bouwen.” En hij is blij 
36 jaar gewerkt te hebben aan de opleiding van de 
pastorale leiders. “Daarmee hebben de kerken in 
Suriname een goede basis.”
In Suriname is Toon mens geworden, vindt hij. 
De Surinaamse bevolking is ‘hartelijk’. Hun diep 
religieuze bewustzijn trekt hem. “De kerken 
worden goed bezocht, er komen veel jongeren.” 
De verschillende bevolkingsgroepen en culturen, 
de open manier van omgaan trekken hem aan. 
“Na één jaar was ik verliefd op dat land. Ik voel 
me er helemaal thuis. Ik zeg wel eens: ik ben 
wedergeboren in Suriname. De mensen moeten 
het met veel minder doen dan in Nederland, maar 
ze weten er toch gelukkig en tevreden mee te zijn. 
Van het weinige dat ze hebben kunnen ze veel 
beter delen dan wij hier!” In dat Suriname wil de 
75-jarige Toon te Dorsthorst graag oud worden en 
dood gaan.

Fotobijschrift
Pater Toon te Dorsthorst bij zijn ouderlijk huis op 
de grens van Wehl en Eldrik. Mara het meest thuis 
voelt hij is zich in Suriname.

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

En de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo 

(Official)

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

om 10.00u en 
herhaling om 16.00u
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Círio de Nazaré 2018: nieuwe mantel voor het beeld

Door Charles Chang

Lichtblauw met bloemen
De opkomst viel wat tegen. Misschien kwam 
dat door de presidentsverkiezing in Brazilië op 
dezelfde dag of door het feit dat een aantal mensen 
richting Belém is vertrokken voor de viering van 
Círio de Nazaré. Afgelopen zondag werd de nieuwe 
mantel voor het beeld gepresenteerd, een traditie 
in Belém. Daar krijgt de Círio elk jaar een nieuw 
thema, andere kleuren en mantel. In Suriname is 
dit op de processie na de tweede grote dag van de 
viering. Op ceremoniële wijze werd het beeld na de 
communieviering binnengebracht. Zonder mantel. 
Kort daarna volgde nog een kleine processie vanaf 
de ingang. Letterlijk en figuurlijk, want drie kleine 
meisjes presenteerden de nieuwe mantel op een 
bord. 
Stefanne Ferreira da Silva(30), de maker van de 
mantel, heeft dit keer voor lichtblauw gekozen. 
“De sereen zachte kleur brengt rust en het is ook 

de kledingkleur van Maria. De bloemen eromheen 
symboliseren blijdschap.” Aan de achterkant van 
de vorige mantel lag een grote ster volgens het 
thema ‘Maria, ster van het evangelie’, maar op 
de nieuwe staat een kruis bezet met bloemen. Da 
Silva: “Het kruis stelt het evangelie en het volk 
voor, terwijl ik met de bloemen wil aangeven dat nu 
meer vrouwen het evangelie verkondigen. Vroeger 
was dit uitsluitend een mannenaangelegenheid.” 
Da Silva nodigt eenieder uit om op zondag 14 
oktober a.s. het feest van Círio de Nazaré te komen 
vieren. Dit feest begint om zeven uur met een 
rivierprocessie vanaf Leonsberg. Eindpunt is de 
SMS-pier, alwaar de straatprocessie begint. Via 
de Tourtonnelaan en Anamoestraat komt de stoet 
aan in de kerk, alwaar er een speciale dienst zal 
worden gehouden. 

Wonderen
Stefannes motivatie om de mantel te maken - deze 
is haar vierde - komt vanuit de belofte die ze heeft 

gemaakt aan Moeder Maria. Brazilianen hebben de 
traditie om niet alleen te vragen en te bedanken 
in hun gebeden, maar ook om een belofte te doen. 
Drie jaar geleden zou ze worden geopereerd 
aan haar hoofd, maar op de dag van de operatie 
waren de tumoren op wonderbaarlijke wijze 
verdwenen. “Binnen mijn gezin en familie heb ik 
ook de wonderen mogen ervaren. Daaraan kan ik 
de aanwezigheid van Maria toetsen. Ik merk het 
ook aan de geur van bloemen in mijn omgeving. Ze 
verhoort de gebeden en is altijd aanwezig.”
Na de ceremonie mocht iedereen het beeld komen 
begroeten. Wie goed oplet, ziet dat de berlinda 
niet aanwezig is in de kerk. De glazenkast waarin 
het beeld - een officiële replica van de Basílica 
Sántuario in Belém - is namelijk bij de florist voor 
het decoreren met bloemen. Hierin zal het beeld 
worden gedragen tijdens de processie. Na de 
optocht en heilige mis is er een gezellig samenzijn 
op het terrein van de kerk. De middag wordt verder 
ingevuld met live muziek en een bingodrive. 
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Achtentwintigste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 7, 7-11
Ik bad, en inzicht werd mij geschonken, ik smeekte, 
en de geest der wijsheid kwam over mij. Ik verkoos 
haar boven scepters en tronen, en in vergelijking 
met haar beschouwde ik rijkdom als niets; zelfs 
de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk, 
want alle goud is vergeleken met haar slechts stof, 
en zilver niet meer dan slijk. Ik hield van haar 

meer dan van gezondheid en schoonheid, en ik 
stelde haar boven het licht. Want de glans die zij 
uitstraalt, verbleekt nooit. Met haar vielen mij alle 
goederen ten deel, en dank zij haar verwierf ik 
rijkdommen zonder tal.

Antwoordpsalm: Psalm 90, 12-13.14-15.16.17

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 
4, 12-13
Broeders en zusters, het woord van God is levend 

en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend 
zwaard en het dringt tot het raakpunt van ziel 
en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt 
de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen 
schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open 
en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij 
rekenschap af te leggen.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 10, 17-30

Wijsheid: de hoogste gave 
Het boek Wijsheid stamt waarschijnlijk 
uit Alexandrië, uit de periode van 
50 voor tot 50 na Christus. De 
hellenistische cultuur en filosofie 
oefenden op de Griekssprekende Joden 
in Egypte grote   aantrekkingskracht 
uit. Daarom houdt de schrijver een 
pleidooi voor Joodse denkbeelden, 
waarbij hij zowel gebruik maakt van 
de bijbelse wijsheidstraditie als van de 
Grieks-Romeinse filosofie en retoriek. 
Om aan zijn betoog extra gezag te 
verlenen spreekt hij bij monde van 
de Joodse wijze bij uitstek, koning 
Salomo – zonder overigens diens naam 
te noemen. De tekst van vandaag komt 
uit het tweede deel van het boek, dat 
bestaat uit een loflied op de wijsheid 
(Wijsheid 6,22 - 8,21) en een gebed om 
wijsheid (9,1-18). Op de achtergrond 
speelt 1 Koningen 3,5-14, de bede om wijsheid van 
de jonge Salomo. Het motief van Salomo’s jeugd en 
onervarenheid uit 1 Koningen 3,7 komt in Wijsheid 
7,1-6 en 8,17 terug. Het omarmt de beschrijving 
van de wijsheid als een gave van God die alle 
materiële gaven, de orde en kostbaarheden van de 
schepping en de menselijke cultuur en deugden te 
boven gaat (7,7 - 8,16).

Geschenk en antwoord
Het loflied op de wijsheid begint met een 
beschrijving van het begin van het leven van de 
koning (Wijsheid 7,1- 6). Net als iedereen is hij een 
kwetsbaar en afhankelijk mensenkind. Ook in zijn 
levenseinde onderscheidt hij zich niet van andere 
mensen. Dit bewustzijn brengt de koning ertoe 
te vragen om inzicht en wijsheid. Wijsheid is een 
geschenk, geen aangeboren talent. In 7,7 lezen we 
namelijk dat inzicht de spreker ‘gegeven werd en 
dat de geest van wijsheid tot hem kwam. Dat 5
deze wijsheid van God komt, kan opgemaakt 
worden uit de woorden ‘bidden’ en ‘smeken’ en 
de allusie op 1 Koningen 3,9.12. Ware wijsheid 
is echter niet slechts Gods gave aan de mens, 
ze vraagt om een menselijk antwoord, om 
menselijke activiteit. Dit wordt beschreven in 
7,8-10: de koning ‘vergelijkt’, hij ‘kiest’ de wijsheid 
boven macht en rijkdom, hij ‘bemint’ haar boven 
gezondheid en schoonheid. De ‘scepters en tronen’ 
(7,8), de koninklijke voorwerpen bij uitstek, 
representeren de macht, terwijl edelstenen, goud 
en zilver de rijkdom voorstellen (7,9). In Job 28,15-
19 en Spreuken 3,14- 16 en 8,10-11.18-19 wordt 
de wijsheid hoger geschat dan kostbaarheden als 
zilver en goud. Volgens Wijsheid 7,9
zijn zij zelfs niet meer dan zand en slijk. Zelfs 
het licht is voor de koning minder begeerlijk dan 
de wijsheid, want zij schijnt voor altijd (7,10). 
De koning ziet af van alles wat een mens kan 

wensen omwille van de wijsheid. De uitkomst is 
verrassend: hij krijgt al het andere erbij (7,11) en 
bovendien nog de vriendschap van God (7,14).

Eeuwig leven vinden?
Een minstens even zo grote verrassing staat ons in 
Marcus 10 te wachten. Jezus is met zijn leerlingen 
op weg naar Jeruzalem, op weg naar zijn lijden 
en sterven. Gaandeweg groeit het onbegrip van 
leerlingen en omstanders voor de boodschap van 
Jezus. Het radicale standpunt van Jezus over het 
huwelijk roept bij de leerlingen vragen op (10,2-
10). In 10,13-30 is zelfs sprake van somberheid 
en ontzetting (10,22), verbazing (10,24) en 
verslagenheid (10,26). Kernvraag in 10,13-30 is wie 
het koninkrijk van God zal binnengaan. Deze vraag 
wordt in drieën beantwoord: in het voorbeeld van 
de kinderen (10,13-16), het gesprek met een rijke 
man (10,17-22) en een leergesprek tussen Jezus 
en zijn leerlingen (10,23-30). De perikoop van 
vandaag begint met het gesprek tussen Jezus en 
een onbekende man. Deze benadert Jezus als een 
leraar met gezag, gezien het feit dat hij voor Hem 
knielt en Hem aanspreekt met ‘goede meester’ 
(10,17). Jezus wijst de aanspraak ‘goede meester’ 
af, maar gaat wel in op zijn vraag: ‘Wat moet ik 
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
Jezus’ antwoord bestaat uit een opsomming, in 
willekeurige volgorde, van een aantal geboden uit 
de Tien Woorden betreffende de omgang met de 
naaste. Deze geboden uit de Tien Woorden vult Hij 
aan met een regel over naastenliefde: dat je iemand 
die je hulp nodig heeft niet tekort mag doen (zie 
Sirach 4,1; de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt 
de woorden van Jezus wat minder adequaat met 
‘bedrieg niemand’). Samengevat luidt Jezus’ 
antwoord: houd je aan de Thora en haar uitleg. 
Dat is precies wat de man al vanaf zijn jonge jaren 
heeft gedaan. De gesprekspartner van Jezus is dus 

een wetsgetrouwe en, anders dan in 
Matteüs 19,20, wat oudere man, een 
toonbeeld van goedheid en vroomheid. 
Daarom ook ziet Jezus hem liefdevol 
aan (Marcus 10,21). Toch voldoet zijn 
handelen evenmin aan de radicale 
criteria voor het deel krijgen aan het 
eeuwige leven. Met ontzetting hoort 
de man dat hij daarvoor afstand moet 
doen van al zijn bezit en het aan de 
armen moet geven. Pas als hij dat 
gedaan heeft, kan hij terugkomen om 
Jezus te volgen. De man gaat ‘somber’ 
en ‘terneergeslagen’ weg, want 
behalve vroom en rijp blijkt hij rijk te 
zijn: ‘hij had veel  bezittingen’ (10,22).

Het antwoord schuldig blijven
De dialoog met de rijke man vormt 
de aanleiding tot deel drie, het 
leergesprek. Dit begint met Jezus’ 

uitspraak dat het voor een mens met veel bezit 
moeilijk is het koninkrijk van God binnen te gaan 
(Marcus 10,23). Deze uitspraak stuit op zoveel 
verbazing dat Jezus hem moet herhalen (10,24). 
Dat Hij zijn leerlingen aanspreekt als ‘kinderen’ 
zegt meer over de relatie die Hij met hen heeft dan 
over hun veronderstelde onnozelheid. ‘Kinderen’ 
(Grieks: tekna) laat zien dat Jezus zich tot zijn 
leerlingen verhoudt zoals een ouder tot zijn kind: 
vertrouwelijkheid en gezag gaan hand in hand. In
de herhaling wordt de spreuk aangevuld met de 
absurde vergelijking van een rijke met een kameel 
die door het oog van een naald kruipt (10,25). 
Uit verlegenheid wordt dit beeld vaak figuurlijk  
geïnterpreteerd, maar dit staat op gespannen 
voet met de tekst zelf. De absurditeit van het 
beeld bevestigt slechts de radicaliteit van Jezus’ 
boodschap. Bovendien tonen de volgende vraag 
van de leerlingen en het antwoord daarop aan dat 
het beeld letterlijk bedoeld is (10,26-27). Wat naar 
menselijke maatstaven onmogelijk is, is dat voor 
God niet. Zo kan de mens gered worden.
In 10,21 werden het deel krijgen aan het 
eeuwige leven en het volgen van Jezus aan elkaar 
gekoppeld. In 10,28 brengt Petrus deze navolging 
opnieuw ter sprake. Met een benadrukt ‘wij’ 
(Grieks: hèmeis) onderstreept hij dat de leerlingen 
wél alles achtergelaten hebben en Jezus gevolgd 
zijn. Zij doen wat de rijke man niet kan. Maar stemt 
Petrus’ voorstelling van navolging overeen met 
wat Jezus bedoelt? Het antwoord komt in de vorm 
van een uitspraak die begint met een gezagvol 
‘Amen, Ik zeg jullie’ (10,29a). Jezus stelt dat je om 
Hem te volgen niet alleen bezittingen als huis en 
akkers, maar zelfs je naas te familie moet verlaten. 
Dan, en door de vervolging, zal je ‘in deze tijd’ 
diezelfde bezittingen en verwanten honderdvoudig 
ontvangen, en later het eeuwig leven. Petrus blijft 
het antwoord schuldig. En wij?
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Dagtekst
Spr. 16,9: Het hart van een mens overdenkt zijn 
weg, maar de HEER richt zijn schreden.

Overweging: 
‘De mens wikt, maar God beschikt.’ Als je ziet hoe 
druk we vaak bezig zijn om zelf de richting van 
ons leven te bepalen, zou je niet zeggen dat we 
dit geloven. Je hoort zo’n spreuk dan ook meestal 
pas wanneer we op een of andere manier verrast 
worden: u hebt jaren uitgezien naar uw pensioen, 
en toen diende ineens die nare ziekte zich aan. Of 
andersom: net nadat de dokter had gezegd dat je 
nooit zwanger kon worden, mocht je toch gaan 
nadenken over de inrichting van de kinderkamer. 
Niet achter elke verrassing gaat God schuil – het 
kan ook echt toeval zijn, of het werk van de duivel; 
maar als God het doel bepaald heeft, zal Hij alles 
zo schikken dat je dat doel ook zult bereiken! We 
kunnen de regie met een gerust hart aan Hem 
overlaten.

Gebed
Goede God, U hebt ons de aarde in handen gegeven 
om haar zorgvuldig en liefdevol te beheren. Dat is 
niet altijd gemakkelijk. Ik bid U: ga met mij mee 
en toon mij hoe ik uw schepping kan behoeden en 
behouden. Maak mij tot waardige rentmeester die 
zich inzet voor het welzijn van allen. Dat vraag ik 
U omwille van Jezus Christus, uw Zoon, die met U 
leeft, alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
2 Tes 3,16: De Heer geve u vrede.

Overweging: 
Het was Franciscus’ gewoonte om voorafgaand 
aan zijn verkondiging van het woord Gods een 
vredeswens over zijn gehoor uit te spreken: ‘De 
Heer geve u vrede’ (2 Tes 3,16). Dit was zijn wens 
voor iedereen die hij tegenkwam of ontmoette, 
en dankzij deze wens hebben velen die de vrede 
haatten en bijgevolg ook hun heil, met Gods hulp 
de vrede in hun hart gesloten. Zodoende zijn zij 
kinderen van de vrede geworden, op zoek naar de 
eeuwige heil.

Gebed
Barmhartige God, 
U wekt in mij het verlangen om U te ontmoeten, 
steeds opnieuw. Ik bid U: laat U zich vinden, kom 
mij tegemoet, met uw Woord, met uw liefde en 
ontferming. Wijs mij de weg van uw waarheid, de 
weg naar vrede en gerechtigheid die uw Zoon vol 
hartstocht is gegaan, Hij die met U en de heilige 
Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

barensweeën van je moeder niet.

Overweging: Onze kinderen zijn Gods 
kinderen
We zijn bang dat we zullen falen als ouders, dat 
we tekortschieten of ons kind domweg vergeten. 
Hebben we wel genoeg geld? Genoeg antwoorden? 
Genoeg luiers? Vaccinaties. Opleidingen. Een ouder 
heeft altijd wel een reden om ’s nachts wakker 
te liggen. De angst van ouders is als illegaal 
gestookte drank – benevelend, indringend en 
uitermate slecht voor je hart. Geen enkele ouder 
kan rustig blijven zitten als zijn of haar kind het 
moeilijk heeft. Maar onze kinderen waren eerst 
Gods kinderen. ‘Zie je niet dat kinderen Gods 
kostbaarste geschenk zijn? De vrucht van de 
schoot zijn overvloedige erfenis?’ (Psalm 127:3). 
Voordat ze van ons waren, waren ze van God. En 
zelfs nu ze van ons zijn, zijn ze nog steeds van Hem. 
Wij vergeten dat wel eens en beschouwen onze 
kinderen als ‘onze’ kinderen; alsof wij het laatste 
woord hebben als het gaat over hun gezondheid en 
welzijn. Dat is niet zo. Alle mensen zijn eigendom 
van God, ook de kleine mensen die bij ons aan 
tafel zitten. Wijze ouders geven hun kinderen 
regelmatig terug aan God.

Gebed
Goede God, U die mij geroepen hebt tot uw kerk, 
ik dank U voor een ieder die zich inzet voor 
de verkondiging van het geloof. Wees uw kerk 
indachtig, zo bid ik, en blijf ook in onze tijd mensen 
roepen om te getuigen van geloof en leven. Laat uw 
licht schijnen in mijn hart, zodat ik U steeds beter 
leer kennen. Dat vraag ik U door Jezus Christus, uw 
Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Sir 29, 17: Wie geen dankbaarheid voelt, laat zijn 
redder in de steek.

Overweging: Dankbaarheid: te danken zijn 
aan
Martin Heidegger, die filosoof die veel heeft 
nagedacht over de oorsprong van dankbaarheid, 
zei: ‘Danken is van origine: te danken zijn aan. 
Pas daarin en alleen daaruit vindt het danken 
plaats dat wij kennen als vergelden en belonen 
in goede en kwade zin. Jouw bestaan is dus 
gebaseerd op het inzicht: ‘Ik ben niet aan mijzelf 
te danken.’ Dat jij er überhaupt bent, is niet 
vanzelfsprekend. Te danken zijn aan is iets wat 
oorspronkelijker is dan danken. Jij dankt God dat 
je bestaat, dat Hij jou dagelijks zijn gaven geeft. 
Maar wanneer jij nadenkt over de oorsprong van 
je bestaan, dan besef je dat het ‘te danken zijn 
aan ‘ de basis is waarop jouw leven staat. Jij bent 
iemand die te danken is aan iemand anders. Je 
bent er niet uit jezelf maar uit God. Als jij je eigen 
bestaan overpeinst, als jij dieper nadenkt over het 
fundament van jouw leven, dan kun je niet anders 
dan danken. Want jij bent met jouw hele bestaan te 
danken aan God, de oorsprong van alles wat er is.

Gebed
Gij, die uw volk hebt geroepen een nieuwe weg 
te gaan, Gij die mensen roept te leven naar U 
toe, maak mijn hart open voor de boodschap 
van uw genade, gesproken door profeten en 
apostelen. Want hoe welkom zijn de voeten van de 
vreugdebode die een goed en bevrijdend woord 
van U komt brengen. Gezegend zijt Gij door Jezus 
Christus, uw Zoon en mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
1 Kor 2,12: Wij hebben niet de geest van de wereld 
ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo 
weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven 
heeft.

Overweging: De Geest zal in je spreken
Als je geestelijk vrij bent, hoef je er niet over in te 
zitten wat je moet zeggen of doen in onvoorziene, 
moeilijke omstandigheden. Als het je niet hindert 
wat anderen van je denken en als je niet zit te 
wachten op een beloning, dan zal het van binnenuit 
wel duidelijk worden wat je moet zeggen of doen. 
De Geest van God, die ons tot vrije kinderen van 
God maakt, zal door onze persoon heen spreken en 
handelen. Jezus zegt: ‘Wanneer ze jullie uitleveren, 
maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken 
en wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie 
ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie 
zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van 
je Vader die in jullie spreekt’ (Mt. 10,19-20). We 
moeten vertrouwen op Gods Geest die in ons leeft, 
zodat we als vrije mensen kunnen leven in een 
wereld die ons voortdurend wil beoordelen en 
evalueren.

Gebed
Barmhartige God, welke weg ik ook ga, Gij blijft 
mij nabij met uw ontferming. Ik bid U: maak mij 
ontvankelijk voor de rijkdom van uw Woord en 
leer mij daarin te ontdekken hoezeer Gij om mij 
geeft. Dat vraag ik  U door Hem in wie Gij tot mij 
gekomen zijt, Jezus Christus, uw Zoon, mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
Ez. 2, 5: En of ze luisteren of niet, want het is een 
opstandig volk: ze zullen erkennen dat er onder 
hen een profeet geweest is.

Overweging: De tuin van Gods genade
De Kerk is mensenwerk, maar tegelijk ook de tuin 
waarin Gods genade opbloeit. In de Kerk bloeit 
steeds opnieuw echte heiligheid. Heiligen zijn 
mensen die ons op een bijzondere manier laten 
voelen dat Christus aanwezig is. Er zijn heiligen 
die hun leven hebben gegeven voor Christus 
en zijn Kerk. Er zijn er die ons blijvend met hun 
woorden inspireren. Er zijn er die zich heldhaftig 
geweerd hebben in moeilijke omstandigheden. 
Weer anderen hebben een stil en verborgen leven 
geleid van gebed en contemplatie. Sommigen 
waren gezond en sterk. Anderen waren zwak van 
gezondheid of angstig en onzeker. Hoe verschillend 
ze ook waren, de Kerk was voor hen een tuin waar 
ze de stem van de Beminde hoorden en waar ze de 
moed vonden om hun leven rond de persoon van 
Jezus in te richten.

Gebed
God, bij U mag ik mij welkom weten. Nooit maakt 
U onderscheid tussen mensen en U nodigt een 
ieder uit om te luisteren naar uw Woord en het 
brood te delen aan uw Tafel. Ik bid U: leer mij uw 
uitnodiging verstaan, opdat ik weet dat ik bij U 
hoor. Zo zal ik worden wie ik ten diepste ben: met 
mijn medemens verbonden zijn in Jezus Christus, 
uw geliefde Zoon en onze enige Heer. Amen.

Dagtekst
Sir 7, 27: Eer je vader met heel je hart en vergeet de 

gebeden voor iedere dag
Maandag 15 oktober

Dinsdag 16 oktober Donderdag 18 oktober

Vrijdag 19 oktober

Zaterdag 20 oktober

Woensdag 17 oktober

De Geloofwijzer 
  ma. - vrij. 09.00u 

 
za. 16.00u
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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

De synode duurt van 3 tot 28 oktober. Meer dan 
driehonderd deelnemers en 49 toehoorders, 
waaronder jongeren van vijf werelddelen, zijn 
samengekomen in Rome om te praten over jongeren, 
het geloof en roeping. Voor het eerst in de 
geschiedenis nemen jongeren effectief deel aan 
een bisschoppensynode.

Hoop
Het is de wens van de synode om jongeren te 
vergezellen op hun reis naar volwassenheid, zodat 
zij na een periode van onderscheiding kunnen 
ontdekken wat hun levensplan is. Hoe kunnen 
ze dit levensplan met vreugde verwerkelijken 
en zichzelf openstellen voor de ontmoeting met 
God en de mensheid?  En hoe kunnen ze actief 
deelnemen aan de opbouw van de Kerk en de 
maatschappij?
“Hoop vraagt ons de jongeren recht in de ogen te 
kijken en hun situatie te zien. Hoop vraagt ons om 
gevallen van onzekerheid, uitsluiting en geweld, 
waaraan jongeren blootgesteld zijn, te bestrijden.
Hoop verruimt onze blik en onze harten en 
voorkomt dat wij van jongeren vervreemd raken. 
Hoop verpulvert het conformisme dat ons laat 
zeggen: Zo hebben we het altijd gedaan,” aldus de 
Paus. Ook sprak hij de wens uit dat de synode 'door 
hoop gezalfd'  zal zijn.

Chinese bisschoppen
Door het recente akkoord tussen het Vaticaan 
en China in september nemen ook twee Chinese 
bisschoppen deel aan de synode. Een van die 
bisschoppen is de door de Chinese staat benoemde 
Giuseppe Guo Jincai, wiens benoeming het 
Vaticaan op 22 september erkende. “Dankzij 
hun aanwezigheid is de gemeenschap van het 
episcopaat met de opvolger van Petrus beter 
zichtbaar,”  zei de paus daarover.

Getuigenissen
Op zaterdag 6 oktober was er een ontmoeting met 

Paus Franciscus heeft de Bisschoppensynode over jongeren geopend met een preek waarin hij de 
Heilige Geest vraagt de hoop en dynamiek in de Kerk te vernieuwen. “Hoop vraagt ons de jongeren 
recht in de ogen te kijken.”

het brede publiek, met getuigenissen  van jongeren 
en hun spontane vragen.

Een jongere uit Milaan vertelde over zijn 
delinquente jeugd. Hij zat in verschillende 
gesloten instellingen en gevangenissen, waar 
hij uiteindelijk alleen nog maar één contact had: 
met een aalmoezenier. Via hem kwam hij in een 
bepaalde leefgemeenschap terecht. Samen met de 
aalmoezenier bezocht hij bejaarden. Dat heeft zijn 
leven veranderd. Hij is terug naar school gegaan en 
heeft intussen een diploma.

Een jongen en een meisje, pas ontslagen uit de 
gevangenis, vroegen aan Paus Franciscus: “Waar 
kan ik de kracht en de moed vinden om mijn leven 
te veranderen?”

Vervolgens deed een uit Irak gevluchte jongere zijn 
verhaal: Al mijn dromen stortten in toen  IS aan de 
deur stond en we konden kiezen tussen bekering, 
belasting betalen of onthoofd worden. We zijn toen 
gevlucht. Via vriendelijke mensen heeft God zelf 
ons geholpen. Wij, jongeren, kunnen het verschil 
maken en deze wereld veranderen.

Basisprincipes
In zijn antwoord verwees de Paus naar de 
synodevaders. “De antwoorden moeten van 
iedereen komen en uitgesproken worden zonder 
angst. Laat ik het op enkele principes houden.

Baan je eigen weg. Wees jongeren op weg. Een weg 
die naar de horizon kijkt, niet in de spiegel.
Ga vooruit, blijf niet in de stoel zitten, want dan 
ben je gepensioneerd op je 24ste jaar. Ga op zoek 
naar de waarheid.
Echte macht is dienen, anderen laten groeien. Dat is 
een principe voor een aantal van jullie vragen.

Jullie zijn geen koopwaar. Laat je niet verleiden 
of tot slaaf maken. Zeg jezelf telkens weer: Ik 

heb geen prijs. Ik ben vrij. Word verliefd op deze 
vrijheid die Jezus je schenkt.

Over het gebruik van het internet en sociale media: 
de onderlinge verbondenheid is snel en handig, 
maar als je eraan gewend raakt, eindig je aan 
tafel allemaal met een telefoon, zonder concrete 
betrokkenheid met wie naast je zit.

Welke weg je ook gaat, zorg dat je concreet bent. Elk 
van de getuigenissen die ik hier net hoorde, was 
concreet. Als je concreet bent, ga je vooruit. Als het 
omgaan met media je persoonlijkheid vloeibaar 
maakt -onduidelijk- stop er dan mee.

Wees concreet in je gastvrijheid. Een van de vragen 
ging over het omgaan met vreemdelingen. Wat 
gebeurt er als de samenleving hen steeds meer 
beschouwt als ongewenst?

Populismen zijn vandaag in de mode. Ze hebben 
niets te maken met cultuur. Een cultuur drukt zich 
uit en is open. Populisme is gesloten en sluit uit.

Praat met oude mensen, met je grootouders. Ze zijn 
de wortels van jouw concrete leven. Een boom leeft 
van zijn wortels en van de grond waarin hij staat. 
Geef zuurstof aan anderen.

Op het einde van de ontmoeting zette paus 
Franciscus zijn handtekening op het gipsverband 
van een jongere die een document met de vragen 
overhandigde.

Wat een bijzondere en betekenisvolle ontmoeting 
was dit  in het hart van de bisschoppensynode over 
jongeren, geloof en roeping!

(Bron: KN/Kerknet.be/bewerkt-mk)

Vernieuwing van de hoop en de dynamiek in de 
Kerk
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SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Maagdelijke geboorte
Volgens Mt 1:18 – 25 en Lc 1:26 – 38 is Jezus niet 
geboren uit de relatie tussen Jozef en Maria. In 
de Geloofsbelijdenis (Credo) staat over Jezus: ’Hij 
heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest 
uit de Maagd Maria en is mens geworden.

Magister (Latijn=meester)
Titel, academische graad. Magister in de theologie 
en/of het kerkelijk recht is de hoogste kerkelijke 
graad die aan sommige faculteiten van katholieke 
universiteiten wordt verleend.

Mandorla (Italiaans=amandel)
Een 
amandelvormige 
lichtschijn 
(nimbus) of 
aureool die 
gereserveerd is 
voor God of voor 
zijn symbolen. In 
de kerkelijke kunst 
van de Middeleeuwen heeft men vaak Christus in 
Zijn Majesteit in een mandorola geplaatst.

Man van Smarten
Afbeelding van de gestorven Jezus na de 
kruisafname: Christus’ lichaam wordt meestal 
door een of twee engelen ondersteund. Vaak is er 
een directe relatie met de eucharistie, waarin ook 
het lichaam van Christus wordt aangeboden. De 
devotie tot de Man van Smarten, die vooral in de 
veertiende eeuw veel aandacht kreeg, stond ook 
in relatie met de vereniging van de relieken die 
bij hoge feestdagen in bedevaartsoorden werden 
getoond.

Mandement
Plechtig en officieel schrijven van een bisschop 
of bisschoppen over zaken van geloof, ethische 
kwesties of kerkelijke tucht. In Nederland 
trokken enkele mandementen bijzondere 
aandacht, onder andere over de plichten van de 
sociale rechtvaardigheid (1949) en De katholiek 
in het openbare leven van deze tijd waarin de 
doorbraakgedachte werd afgewezen.

Manipel

Een meestal van drie kruisjes, soms van een 
kruisje voorziene zijdenband die tijdens de mis 
door de priester aan de linkerpols werd gedragen. 
De manipel werd als een symbool gezien van 
de moeilijkheden van het leven en van het loon 
dat men in het paradijs zal ontvangen. Na de 
vernieuwing van de Romeinse liturgie sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie is het dragen van de 
manipel afgeschaft.

Inspiratie van de dag

Overwinning van de liefde 
Kun je werkelijk liefhebben wanneer je omringd bent met tests 
en beproevingen en je het gevoel heb dat alles en iedereen 
tegen je is? Het is makkelijk genoeg lief te hebben wanneer 
alles prettig gaat. Als je in de problemen zit, krijg je de neiging 
je hart te sluiten en de stroom van liefde te stoppen; maar 
juist in die tijd is de behoefte aan liefde groter. Wanneer je lief 
kunt hebben ondanks alle uiterlijke omstandigheden, kun je 
er zeker van zijn, dat het Mijn Heilige Liefde is die in en door je 
stroomt en dat deze wonderbaarlijke liefde uiteindelijk altijd 
zal overwinnen. Liefde geeft nooit op, zij probeert de ene weg 
na de andere tot zij uiteindelijk doorbreekt. Liefde is zacht en 
toch sterk en volhardend. Als water werkt zij zich een weg door 
alles heen, zelfs naar de aller hardste harten. Dus accepteer 

nooit ‘nee’ als antwoord. Heb lief en blijf liefhebben en zie de weg zich openen.

Uit: Open innerlijke deuren

‘De gave van God’
Ieder van u heeft een gave van God gekregen, schrijft Petrus. Dat 
staat vast. En de gave die je van Hem gekregen hebt, moet je ook 
gebruiken, om anderen daarmee te helpen. Met enige regelmaat 
wordt er geschreven over gaventesten. Misschien hebt u er weleens 
een gemaakt. In de praktijk van het gemeenteleven blijkt namelijk 
dat niet iedereen op de goede plek zit. Er zijn mensen die de gave 
hebben om te luisteren, anderen zijn veel meer doeners. Maar 
iedereen heeft een gave. Van God gekregen, dat is het mooie. Een 
gave die je moet gebruiken. Er wordt niet meer van je gevraagd 
dan je kunt. Ook niet minder. En zo is daar die ene gemeente 
waarin we allemaal een eigen plaats hebben. Samen zetten we ons 
in en doen we alles tot eer van God. Een veelkleurig geheel, een gemeente die de lofzang gaande houdt!

Jakob zegende Farao 
Soms kom je tegenover een vreemde tot de meest openhartige uitspraken. Bijvoorbeeld al die mensen 
die hun diepste geheimen toevertrouwen aan een bepaald persoon. Of het echtpaar dat een therapeut 
nodig heeft om met elkaar in gesprek te komen. We hebben Jakob nog nooit duidelijker horen uitspreken 
hoe hij over zichzelf denkt dan op dit moment voor de farao. Dat gaat verder dan de gebruikelijke 
nederigheid tegenover een belangrijke vorst: ‘ Hij erkent dat hij veel tekortgeschoten is. Maar hij 
heeft farao ook iets positiefs te melden: de zegen van God. Dat vinden we vaak veel lastiger – om aan 
onbekenden iets van ons geloof te laten zien. Terwijl we zo veel goeds te vertellen hebben: wat God in 
ons leven heeft gedaan en  wat Hij voor hén kan betekenen.

Uit: Kruimkens van ’S Heeren Tafel

Iedereen is bijzonder
Veel mensen willen bijzonder zijn. En natuurlijk 
is ieder mens ook uniek. Maar veel mensen 
denken dat ze uitsluitend bijzonder zijn wanneer 
ze heel veel macht, heel veel bezit hebben. Je 
moet echter ook bij jezelf naar binnen kijken: 
wat is mijn levensverhaal, waar liggen mijn 
verwondingen, wat is mijn sensibiliteit? Want 
dit hoort allemaal bij jou – ook jouw trauma’s, 
jouw fouten, jouw zwakke kanten. Niet alleen 
jouw sterke zijden. Alleen wanneer jij je ook met 
andere aspecten verzoent, ontdek jij dat je uniek 
bent, een weergaloze expressie van God. Wanneer je echter iets bijzonders wilt zijn en voor dat doel 
jouw menselijkheid negeert, dan zul je steeds op je gezicht vallen.

Uit: Het kleine boek geluk
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Paus slaat nagel op kop tijdens opening synode 
~ 6 citaten

wereldkerk

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de 
Europese Commissie heeft met acht leiders van 
geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen 
in Europa overlegd over de inzet voor democratie 
en de versterking van de cohesie in Europa. Ze 
hadden het onder meer over migratie, sociale 
inclusie en duurzaamheid. De heer Timmermans 
moedigde de religieuze leiders aan om mensen 
te motiveren tot deelname aan de Europese 
verkiezingen in mei.

“Hoewel we op verschillende manieren bidden, zijn 
onze waarden universeel, inclusief ons engagement 
voor democratie en gelijkheid”, verzekerde 
Timmermans de religieuze leiders. Hij benadrukte 
dat Europa de thuisbasis is van verschillende 
godsdiensten. “Elke Europeaan heeft ook het recht 
om zijn geloof in vrede en veiligheid uit te oefenen”, 
zo vervolgde hij.

De Duitse evangelische bisschop Frank Otfried 
onderstreepte de medeverantwoordelijkheid van 
Europese Kerken voor de democratie en de cohesie 
in de EU: “De toekomst van Europa raakt ons 
ook als Kerken. Europa moet opnieuw nadenken 
over zijn gemeenschappelijke waarden en 
belangen. Kerken en religieuze gemeenschappen 
kunnen fungeren als bruggenbouwer en via hun 
oecumenische netwerken en partnerschappen 
kunnen zij helpen om verdeeldheid te overwinnen”.  

De katholieke Kerk was vertegenwoordigd door 
bisschop Mariano Crociata, vicevoorzitter van de 
Europese Commissie van Bisschoppenconferenties 
van de EU (COMECE), en door de voorzitter van 
de Commissie Sociale Zaken van de COMECE, mgr. 
Antoine Herouard.

Bron: Kathpress.at

Religieuze leiders 
te gast bij Europese 
Commissie

Onder een stralende zon namen ongeveer 1.500 
vormelingen op zaterdag 6 oktober de Mechelse 
binnenstad over. Ze namen deel aan de Missiodag, 
een coproductie van IJD-Jongerenpastoraal 
Vlaanderen en het Vicariaat Vlaams-Brabant 
& Mechelen met Missio. Dit jaar was het de 13e 
Missiodag. Voor vele vormelingen was het een 
eerste activiteit op weg naar hun vormsel.

Juichend van vreugde
Met als thema:” Juich van vreugde!” wachtte 
hen een boeiende dag. Voor de middag namen 
de vormelingen en hun begeleiders deel aan 
workshops in kleinere groepen. Naar jaarlijkse 
gewoonte was het aanbod erg divers: geloof, 
wereldkerk, engagement, andere religies … 
Kortom, de kandidaat-vormelingen leerden heel 
wat bij!

Spirituele toer
Na de middag ging het de spirituele toer op. Er 
wachtten hen twee workshops, dit keer in grote 
groep. Enerzijds een spectaculaire samenzang met 
Jos Bielen. Als geen ander kan deze norbertijn van 
Averbode en muzikale duizendpoot 750 jongeren 
enthousiast aan het zingen krijgen. Klassiekers als 
Geest van God passeerden de revue.
Toevallige bezoekers van de Sint-
Romboutskathedraal wisten niet wat ze zagen en 
vooral hoorden!
De andere workshop was een gebedsmoment, 
waarvan de nieuwe hulpbisschop Koen Vanhoutte 
er een voor zijn rekening nam.
Een kleine 400 jongeren stil krijgen en meenemen 
in gebed is geen sinecure, maar wat prachtig als 
het dan toch lukt!

Bemoedigende, bewonderende woorden 
van passanten
De vormelingen die aan de Missiodag deelnamen, 
bleven in Mechelen allerminst onopgemerkt. Niet 
alleen na de middag, toen enkele liedjes die ze 
net hadden geleerd, nog luidkeels weerklonken in 
de centrumstraten. Maar ook omdat ’s middags 
de grote groepen vormelingen zich samen 
verplaatsten. Vreugdevol stapten ze achter een 
kleurrijke vlag, voorgegaan door bannerdragers. 
Een uitgelaten bgroep, met de intussen al bekende 
gekleurde petjes.
Bemoedigende, zelfs bewonderende woorden van 
passanten stuwden de jongelui voort.

Kortom, een méér dan geslaagde editie en zeker 
niet alleen door het prachtige weer! We wensen 
alle vormelingen en begeleiders een succesvolle, 
geestrijke verdere weg naar het vormsel toe.

Bron: kerknet.be

1.500 vormelingen overspoelen Mechelen, 
juichend van vreugde 

Paus Franciscus zet de juiste toon voor een kerk 
die echt luistert en openstaat voor verandering. Hij 
besprak opnieuw de plaag van het klerikalisme.

#1 Ik dank alle jongeren die het erop 
wagen zich een deel te voelen van de kerk 
en met haar in dialoog te gaan. Het is 
geen tijdverspilling!

Paus Franciscus begon zijn openingstoespraak 
met een hele reeks dankbetuigingen. Aan allen 
die in deze synode geloofd en hebben meegewerkt 
aan de voorbereiding, niet in het minst de 
jongeren zelf. En nu komt het er dus op aan: 
onze verantwoordelijkheid op de synode is hun 
vertrouwen niet te ondermijnen, maar te tonen dat 
ze gelijk hebben om het te wagen. Het is de moeite 
waard en geen tijdverspilling!

#2 Ik nodig iedereen uit openhartig te 
spreken. Eerlijke en open kritiek helpt en 
verglijdt niet naar roddel of vooroordelen.

Zo'n houding vraagt vooral ook grote 
luisterbereidheid. En die kan niet zonder 
nederigheid. Nederigheid in het luisteren dus, en 
moed in het spreken, dat is wat paus Franciscus 
van de synodevaders en andere deelnemers 
verwacht. De synode moet een oefening in dialoog 
zijn. De eerste vrucht van die dialoog is dat 

iedereen openstaat voor nieuwe ideeën en om van 
mening te veranderen op basis van wat hij gehoord 
heeft.

#3 De synode is een kerkelijke oefening in 
onderscheiding. 

Hoe kan de kerk jongeren beter helpen in 
het onderscheiden van hun doel in het leven, 
hun roeping? Leef het voor, is altijd de beste 
pedagogische wenk. En dus maakt paus Franciscus 
het onderwerp tot werkmethode. “Goed gezien!”  
De paus voegde nog toe: “Ons luisteren mag niet 
beperkt zijn tot woorden, maar moet ook leiden 
tot verandering, zodat jongeren zich niet langer 
onbegrepen en soms zelfs afgewezen voelen door 
de kerk”.

#4 Laat ons vooroordelen en stereotypen 
achterwege laten.

Paus Franciscus: De meeste deelnemers aan deze 
vergadering behoren tot de oudere generatie. Zij 
moeten zich heel bewust zijn van het risico om te 
categoriseren. Onderschat jonge mensen en hun 
kunnen niet! Neem hen serieus.

#5 Klerikalisme is een perversie en de 
wortel van veel kwaad in de kerk.

In zijn Open brief aan het Godsvolk, een reactie 
op rapporten over seksueel misbruik door 
priesters, verwees paus Franciscus al krachtig 
naar het klerikalisme als een systeem dat 
dergelijk machtsmisbruik faciliteerde. Tijdens 
zijn openingstoespraak kwam hij hierop terug: 
klerikalisme komt voort uit een elitaire en 
exclusivistische visie op roeping, die de wijding 
begrijpt als een machtiging eerder dan als een vrije 
en edelmoedige dienst. Daardoor denken we te 
behoren tot een groep die alle antwoorden in pacht 
heeft en die niet hoeft te luisteren of leren. We 
moeten maken dat dit niet meer gebeurt. Luisteren 
en stereotypen achterwege laten, zijn het beste 
antigif.

#6 Geen gesofisticeerde theologie, maar 
concrete pastorale richtlijnen

Paus Franciscus eindigde met lichte zelfspot, die 
op hartelijk gelach werd onthaald door de zaal: 
“Laat ons naar de toekomst kijken en niet alleen 
werken aan een slotdocument - dat meestal maar 
door enkelen wordt gelezen maar door velen 
wordt bekritiseerd - maar vooral aan concrete 
pastorale richtlijnen om het doel van deze synode 
te vervullen”.

Bron: kerknet.be
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Aartsbisschop citeert 
Jay-Z tijdens synode Hooggerechtshof houdt oordeel Asia Bibi geheim

wereldkerk
Paus vraagt te bidden 
voor de bescherming 
van de Kerk

Paus Franciscus nodigt alle katholieken uit om elke 
dag de rozenkrans te bidden voor de eenheid en de 
bescherming van de rooms-katholieke Kerk.
Paus Franciscus heeft de gelovigen opgeroepen 
om de hele oktobermaand lang dagelijks de 
rozenkrans te bidden voor de bescherming van de 
katholieke Kerk. Tijdens het zondagse Angelus op 
het Sint-Pietersplein had hij het over de pogingen, 
ook en zelfs vanuit de eigen geloofsgemeenschap, 
om de katholieke Kerk te verdelen. Oktober is 
traditioneel de maand die wordt toegewijd aan de 
rozenkrans.

Ook in zijn gebedsintenties voor oktober vroeg 
paus Franciscus al eerder aan de gelovigen om zich 
te wenden tot Maria en de aartsengel Michaël om 
in deze tijden van crisis de Kerk te beschermen 
tegen het werk van de duivel.

Bron: I.Media
Paus Franciscus heeft dinsdagmorgen in de kapel 
van het Santa Marthagastenhuis een aanstekelijke 

homilie gehouden. Hij vertelde dat christenen 
beschermengelen nodig hebben om hen aan te 
moedigen en te begeleiden op hun levensreis, 
zodat zij niet oververmoeid geraken. Zonder hun 
leiding dreigen mannen en vrouwen die zich in hun 
bestaan nestelen als stilstaand water te worden.

Zoveel mensen weten niet hoe ze moeten lopen of 
zij zijn bang om een risico te nemen en ze blijven 
stilstaan. Maar iemand die stilstaat, stagneert, 
is net als stilstaand water. En we weten dat 
de muggen dan komen, eieren leggen en alles 
ruïneren. De beschermengel helpt ons, hij zet 
ons op weg en moedigt ons aan om opnieuw op 
pad te gaan. Als metgezellen en beschermers zijn 
beschermengelen een menselijk kompas of een 
kompas dat een mens wijst hoe hij moet gaan om 
gevaren onderweg te vermijden.

En de paus voegde nog eraan toe: Beschermengelen 
zijn weliswaar niet de stem van de Heilige Geest, 
maar zij worden wel door Hem geïnspireerd. Zij 
zijn ook wegwijzers naar God. Daarom mogen wij 
hen op ons levenspad nooit vergeten of achterlaten.

Bron: VIS/Vaticannews.va/CNS

Paus houdt homilie over beschermengelen

Het Pakistaanse Hooggerechtshof houdt het oordeel 
over Asia Bibi om veiligheidsredenen geheim. Dat 
zegt de Brits-Pakistaanse Christelijke Associatie 
(BPCA), een van de weinige christelijke groeperingen 
die over het besluit mogen berichten.

Op 8 oktober 2018 werd opnieuw het hoger beroep 
behandeld van Asia Bibi, een katholieke vrouw en 
moeder die in 2009 werd gearresteerd en ter dood 
veroordeeld wegens vermeende godslastering. 
Herhaalde pogingen tot hoger beroep zijn 
sindsdien uitgesteld vanwege bedreiging van 
rechters en druk door moslimradicalen.
Sinds 2015 is de vrouw praktisch geïsoleerd uit 
vrees dat zij door medegevangenen of zelfs cipiers 
zou worden vermoord.

Vertrouwen
Het Hooggerechtshof heeft maandag geen 
datum genoemd voor de bekendmaking van het 
oordeel. Tegelijkertijd heeft de regering media 
gewaarschuwd de zaak niet te becommentariëren.
“Ik vertrouw op een goede uitkomst”, aldus BPCA-
voorzitter Wilson Chowdry tegenover AsiaNews. 
“Asia is al die jaren in gevangenschap sterk en 
moedig geweest en heeft nooit een flinter van haar 
geloof verloren.”

Onrust voorkomen
Het besluit van de drievoudige kamer om de 

bekenmaking uit te stellen is bedoeld om onrust 
te voorkomen. Terwijl christenen in heel Pakistan 
voor een goede uitslag bidden en haar vrijlating 
eisen, roepen radicale moslims op haar op te 
hangen.

Media geweerd
Ondanks de enorme internationale aandacht voor 
de zaak werden journalisten, mobiele telefoons 
en andere opnameapparatuur uit de rechtszaal 
geweerd. Asia zelf werd via een zijdeur het 
gerechtsgebouw binnengelaten om journalisten te 
omzeilen.

Vrees voor haar leven
De BPCA alsook Bibi’s advocaat hebben goede 
hoop op het oordeel. “Na haar vrijlating moeten 
Westerse landen haar onmiddellijk asiel verlenen. 
Zij verdient niets minder vanwege haar grote 
stoïcijnse moed.” Er bestaat grote vrees dat 
moslimradicalen vrijspraak niet zullen accepteren.

Voor altijd gescheiden
Haar man, Ashiq Masih, is in Groot-Brittannië en 
maakt zich grote zorgen. “Hij is bang dat zijn gezin 
nooit meer herenigd zal worden. Zijn grootste 
zorg is dat zelfs als Asia in Engeland asiel krijgt, 
zij nooit meer herenigd zal worden met haar 
inmiddels getrouwde dochters”, aldus Chowdry. 
“Dat betekent dat zij voor altijd van haar dierbaren 
gescheiden zal blijven.” 

Bron KN/AN

“Hoewel het idee 
van eeuwige jeugd 
aanlokkelijk is, is de 
onderontwikkeling 
van moraliteit 
een probleem in 
veel ontwikkelde 

landen.” Dat zei Charles Chaput, aartsbisschop van 
Philadelphia, tijdens de bisschoppensynode over de 
jongeren. Die gedachte ondersteunde hij met een 
verwijzing naar rapper Jay-Z.

Chaput begon zijn betoog met een verwijzing naar 
de preek van paus Franciscus tijdens de Mis van 
die dag, waarin de paus Christus “eeuwig jong” 
noemde.

Forever Young
“Toen ik dat hoorde, deed het me denken aan 
een recent nummer van rapper Jay-Z”, zei de 
aartsbisschop. “Het nummer heet ‘Forever Young’ 
en daarin zingt Jay-Z: ‘Ik wil voor altijd leven en 
voor altijd jong zijn.’ Het beeld van Christus als 
eeuwig jong is niet alleen mooi, maar ook krachtig, 
omdat Hij leeft en zijn volgelingen telkens weer een 
nieuw, rijk leven schenkt.”

“Maar Christus bleef niet jong; Hij werd een 
volwassen man”, vervolgde mgr. Chaput. “Hij 
werd een geduldige, krachtige leraar die duidelijk 
maakte welke keuzes naar God leiden en welke 
niet.”

Werkdocument
Vervolgens verwees aartsbisschop Chaput naar het 
werkdocument waarover de deelnemers van de 
synode vergaderen.

“Helaas zijn veel ontwikkelde landen 
onderontwikkeld in hun menselijkheid. Ze 
zitten vast in een soort morele adolescentie, 
die ze voor zichzelf gekozen hebben en ook 
anderen willen opleggen. Het werkdocument 

onderzoekt de wortels van die onderontwikkeling 
en de uitdagingen voor jongeren die daaruit 
voortvloeien.”

“Het document moet echter veel sterker zijn in het 
idee dat Gods Woord en Jezus Christus het enige 
pad naar een volledige, vreugdevolle menselijkheid 
vormen.” 

Bron CNA
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zo 14 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	en	maandag,	
dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	om	07.00	uur.
•	Voor	inschrijving	voor	Eerste	H.	Communie:	contact	
opnemen	met	het	secretariaat	voor	een	afspraak	met	
pater.	
•	Appartementen	in	De	Mantel	beschikbaar.	
Belangstellenden	kunnen	contact	opnemen	met	De	Mantel	
op	telefoonno.	426588.
•	Elke	maandag	om	18.30	uur	gebedsdienst	van	KCV	in	
de	sacristie.	U	bent	allen	van	harte	welkom,	ook	voor	
persoonlijk	gebed.

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

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

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

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

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

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

zo	14	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst.	28e	zondag	door	het	
jaar
zo	21	 09.00u:	H.	Mis.	29e	zondag	door	het	jaar.	
Wereldmissiezondag

zo	14	 10.00u:	Woco
	 11.45u:	Englisch	Mass
zo	21	 10.00u:	H.	Mis
	 11.45u:	English	Mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	13	 19.00u:	Woco
zo	14	 08.00u:	H.	Mis
	 09.30u:	Kinderdoopviering
za	20	 19.00u:	H.	Mis
zo	21	 08.00u:	Woco
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

zo	14	 08.00u:	Eucharistieviering	|	19.00u:	
Eucharistieviering
wo	17	18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	
Eucharistieviering
za	20	 10.00u:	Woco	Huize	Ashiana
zo	21	 08.00u:	Eucharistieviering	|	19.00u:	
Eucharistieviering
Mededelingen
•	Inschrijving	PK	lessen	van	maandag	t/m	zaterdag	van	
8.00u	-12.00u	behalve	op	de	dinsdag	(gesloten).	De	lessen	
starten	op	dinsdag	6	november	2018	om	17.00	u	voor	de	
kinderen	en	tieners,	volwassenen	om	18.30u.
•	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	14	 08.00u:	Woco
ma	15	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
do	18	17.00u:	Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
•	Eerstvolgende	doopdienst	is	in	26	december	2018.
•	Formulieren	voor	de	PK	lessen	kunnen	worden	afgehaald	
op	het	secretariaat.	De	lessen	starten	in	november	2018.
•	De	filmavond	is	op	vrijdag	26	oktober	om	18.30	uur.	U	
bent	allen	van	harte	welkom!
•	Pater	Iyke	is	afwezig	van	7	oktober	tot	en	met	15	
november	2018.

za	13	 09.00u:	Viering	Bewaardersdag	(Penitentiare	
Ambtenaren)
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	14	 10.00u:	Hoogmis
za	20	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht	
	 17.00u:	Huwelijksinzegening	Gilbert	Powel	en	Saskia	
Wip
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	21	 10.00u:	Hoogmis
do	25		19.00u:	Petrus	Donderslof	
vr	26	 17.00u:	Huwelijksinzegening	Ricardo	Durand	en	Nidia	
Jean-Baptiste
za	27	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
16.30u:	Huwelijksinzegening	Michael	Sallons	en	Nicole	
Nijman
19.00u:	Eucharistieviering
zo	28	 08.00u:	Maandelijkse	doopdienst
	 10.00u:	Hoogmis
Mededelingen: 
•	Oktobermaand	–	rozenkransmaand:	op	de	zaterdagavond	
en	de	zondagmorgen	zal	een	half	uur	voor	aanvang	van	de	
mis	de	rozenkrans	worden	gebeden.
•	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.
•	Opgave	voor	Parochiecatechese	voor	kinderen,	tieners	
en	volwassenen	als	voorbereiding	op	het	Heilig	Doopsel,	
de	Eerste	Heilige	Communie	en	het	Heilig	Vormsel	kan	
geschieden	op	ons	Secretariaat.	Meenemen	familieboekje	
en	doopbewijs,	indien	reeds	gedoopt.	Uiterste	datum	voor	
opgave	vrijdag	26	oktober	a.s.

za	13	 17.30u:	H.	Mis
wo	17	17.30u:	Marialof	
za	20	 17.30u:	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
ma	15	18.00u:	H.	Mis	H.	Teresia	van	Avila
wo	17	18.00u:	H.	Mis	
vr	19	 18.00u:	H.	Mis	
za	20	 18.00u:	H.	Mis.	Vooravond	29e	zondag	door	het	jaar
zo	21	 08.00u:	H	Mis.	29e	zondag	door	het	jaar.	
Wereldmissiezondag
Mededelingen op Noord
•	Oktobermaand	-	Rozenkransmaand:	voor	alle	diensten	
bidden	we	de	rozenkrans.	Aanvang	een	half	uur	op	
voorhand!
•	Geldelijke	giften	ter	ondersteuning	van	de	WJD	in	
Panama	januari	2019	blijven	altijd	welkom.	Aanbevolen	
worden	ook	de	activiteiten	rond	fundraising	tijdens	het	
weekeinde.
•	Zondag	21	oktober	is	het	Wereldmissiezondag	met	
bijzondere	collecte.
•	In	het	weekeinde	van	27	en	28	oktober	beginnen	de	
kindernevendiensten	weer.
•	Wij	zijn	nog	steeds	bezig	met	renovatiewerkzaamheden	
aan	de	kerk.	Uw	financiële	steun	daarbij	is	zeer	welkom!	
Vrijwillige	bijdragen	op	rekeningnummer	D.S.B.	16.99.156	
t.n.v.	Werkgroep	Rajpurkerk.
•	De	kalender	‘De	Bonte	Vlinder’	wordt	te	koop	
aangeboden	voor	SRD	8.50.																																																																																																																																	
•	Wij	gedenken	onze	overledenen:	Kaliman	Kartodirjo	
(23	september),	Orlando	End	(10	september),	Marianna	
Zweden	(26	september),	Lasmi	Djodarmo	(30	september),	
André	Cooman	(27	september).	Troost	en	steun	aan	de	
nabestaanden!																																																																			
•	Op	zondag	7	oktober	zijn	er	vijf	kinderen	gedoopt:	
Ifunayah	-	Romaisha	-	Jaël	-	Kaëden	-	Kinsley.	Proficiat	aan	
dopelingen,	ouders	en	peetjes!	

zo	14	 08.00u:	H.	Mis.	28e	zondag	door	het	jaar	
zo	21	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst.	29e	zondag	door	het	
jaar.	Wereldmissiezondag

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

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
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond

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

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

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

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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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

wo	17	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za 13 18.30u: Rozenkransgebed
	 19.00u:	Woco.	Zondag	28	d.h.	jaar	B
zo 14 08.00u: Rozenkransgebed
	 08.30u:	Woco.	Zondag	28	d.h.	jaar	B
ma	15	19.00u:	Rozenkransgebed
di	16	 06.30u:	Geen	dienst		|
	 16.00u:	Senioren
wo	17	Geen	dienst
do	18	06.30u:	Geen	dienst		|	18.30u:	Gebedsgroep	
vr	19	 07.00u:	H.	Mis	|	16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededeling
Zondag	21	oktober	a.s.	tassenwijding	in	de	St.	Jozef-	en	
Heilige	Geestparochie	bij	de	H.Mis.

zo	14	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	Woco.	Zondag	28	d.h.	jaar	B

zo 14 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u:	H.	Mis.	Zondag	28	d.h.	jaar	B

zo	14	 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

zo	28	 09.00u:	Woco
Mededeling
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

za	13	 19.00u:	Kerkdienst	
di	16	 18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
do	18	16.30u:	Spreekuur	ptr	Jan
	 18.30u:	Eucharistieviering	
zo	21	 08.00u:	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	14	 09.00u:	H.	Mis.	Zondag	28	d.h.	jaar	B
di	16	 19.00u:	Rozenkransgebed

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.

zo	14	 10.00u:	Eucharistie	in	de	javaanse	taal.
za	20	 18.30u:	Woco

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

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

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

De Colombiaanse Kerk ondersteunt inmiddels 
dagelijks zo’n vijfduizend Venezolaanse migranten. 
De Colombiaanse Bisschoppenconferentie blijft 
hameren op meer hulp van de internationale 
gemeenschap.

Sinds 2014 hebben al meer dan twee miljoen 
mensen het land verlaten. Een groot deel daarvan 
wordt opgevangen in buurland Colombia.

Daar worden ze ondersteund door de Kerk 
in het land. Dat maakte mgr. Oscar Urbina 
Ortega, voorzitter van de Colombiaanse 
Bisschoppenconferentie, bekend.

'Pijnlijke tijd'
“Wij geven gemiddeld vijfduizend mensen per 
dag te eten en te drinken. En in sommige gevallen 
voorzien we ze ook van kleding, medicijnen 
en spullen voor hun persoonlijke hygiëne”, zei 
aartsbisschop Urbina Ortega.

Hij liet weten dat de Kerk daarbij geholpen wordt 
door verschillende Colombiaanse bedrijven en door 
lokale, nationale en internationale organsaties.
De aartsbisschop meldde ook dat de Colombiaanse 
Kerk meelijdt met de migranten “in deze zo 
pijnlijke tijd". Tegelijkertijd is de hulp die de Kerk 
bedoeld om de Venezolanen te helpen uiteindelijk 
weer hun eigen land mee op te bouwen, voegde hij 
toe.

Oproep aan de internationale 
gemeenschap
Namens de Colombiaanse Bisschoppenconferentie 
riep Urbina Ortega de internationale gemeenschap 
echter opnieuw op om meer te doen aan het 
migratieprobleem dat is ontstaan door de crisis in 
Venezuela.

“Gezien de verslechtering van de situatie blijft de 
Kerk haar stem gebruiken, om te laten weten dat 
er veel meer nodig is: veel meer hulp. En dat het 
geluid van wapens en het marcheren van legers in 
de grensgebieden moet ophouden.”
De aartsbisschop zei dat er onder Venezolanen 
ook steeds meer vraag is naar publieke 
dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg.

Colombiaanse Kerk helpt duizenden Venezolaanse 
vluchtelingen per dag

Economische crisis
Sinds de Venezolaanse president Nicolas Maduro in 
2013 de macht overnam van Hugo Chávez, wordt 
het land geplaagd door geweld en sociale onrust. 
Door het beleid van de socialistische regering 
Maduro is het land in een economische crisis 
terecht gekomen.
Strikt gecontroleerde prijzen in combinatie met 
hoge inflatie, hebben geleid tot een ernstig tekort 
aan basisbenodigdheden als melk, bloem, luiers, 
toiletpapier en medicijnen.
Talloze Venezolanen ontvluchtten sindsdien het 
land. Al in 2017 waarschuwde de katholieke Kerk 
in Colombia al dat het land de stroom vluchtelingen 
uit Venezuela niet meer aankon. 

Bron KN/CNA

GEBED 

Almachtige God,  vandaag gaat U absoluut 
iets tegen mij zeggen.  Zal het via de 

woorden  van een vriend gebeuren  of 
door een prachtig lied? 

Of gebeurt het juist  op dit moment van 
stilte? 

Ik hou mijn oren  in ieder geval open! 
Amen.
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