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Aartsbisschop Port-of-Spain: ‘Durf je te blijven
met de Kerk door dik en dun?’
is hier om de waarheid te spreken.’ Mgr. Gordon:
‘Er zullen vaak momenten zijn waar de Kerk
onderricht zal geven en u zult niet blij zijn. Maar
het is een vraag voor u: als jij niet blij bent, ga je
mopperen en klagen en weglopen? Of ga je dieper
in de materie, open je je hart en geloof je? Durf je
te blijven met de Kerk door dik en dun? Dat is de
vraag in deze tijd’.

Door Melvin Mackintosh

Theologie van de eucharistie
Tijdens de pontificale hoogmis op zondag 26
augustus jl. ter gelegenheid van zestig jaar
bisdom Paramaribo heeft aartsbisschop Charles
Jason Gordon van Port-of-Spain een lange maar
interessante preek gehouden. Het thema van de
viering was ‘Wij Zijn volk, Hij onze God’ waarmee
de keus tot uiting werd gebracht. Mgr. Gordon
verwees naar de lezingen van de dag, maar
ook naar de serie lezingen van augustus om de
geloofsgemeenschap belangrijke boodschappen
mee te geven.

De aartsbisschop zei dat de evangelielezingen
van augustus allemaal uit het Evangelie volgens
Johannes 6 gehaald waren. Daarin zit de theologie
van de eucharistie. Mgr. Gordon legde het een
beetje uit. Uit de serie lezingen begrijpen wij dat
Jezus ziet dat de mensen niet blij waren met wat
er verkondigd werd: Ik zeg u, tenzij gij het vlees
van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt,
hebt gij geen leven in uzelf. (Joh. 6,48-51). De joden
waren helemaal niet blij met wat er gezegd werd.
Ze vonden de taal niet aanvaardbaar. De mensen
begonnen te mopperen.
Het begint met het verhaal van het voeden van
vijfduizend mensen met vijf broden en twee
vissen, volgens Mgr. Gordon. Iedereen is blij en
verwonderd. De evangelielezing van de week

daarop vertelt het verhaal verder. Jezus doet de
oversteek naar de andere zijde waar er weer zoveel
mensen stonden te wachten. En de volgende dag
ook, maar toen ging Jezus niet. En de mensen
kwamen naar Hem. Toen zei Jezus tegen hen: ‘U
zoekt mij niet omdat u wondertekenen gezien
hebt, maar omdat u brood hebt gegeten, zoveel als
u maar wilde’. (Joh. 6,26). Aartsbisschop Gordon:
‘Hoeveel mensen komen vandaag naar de Kerk
omdat ze een volle buik willen? Hoeveel mensen
komen vandaag omdat ze iets van de Kerk willen?’
Mgr. Gordon ging door: ‘Omdat Hij gezegd had:
‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald’,
begonnen de joden te protesteren’. (Joh. 6,41).

De aartsbisschop haalde het nieuws over het
misbruik in de Kerk aan. ‘In de afgelopen weken
hadden wij een verschrikkelijke openbaring
in de Verenigde Staten over misbruik. Als een
kankergezwel in onze Kerk’, zei hij. ‘Staan we op
en gaan we weg? Of volgen we de Heer?’ vroeg Mgr.
Gordon. Hij refereerde weer naar het Evangelie van
Johannes. ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ vroeg
Jezus de twaalf. ‘Heer, naar wie zouden we moeten
gaan?’ antwoordde Simon Petrus. ‘U spreekt
woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven
vast en zeker dat u de heilige van God bent.’ (Joh.
6, 67-69). De aartsbisschop verwoordde het beeld:
‘Petrus zei tegen Jezus: Ik geloof u en omdat ik in U
geloof blijf ik bij U’. Mgr. Gordon zei dat wat Jezus
ons leert soms moeilijk is te bevatten, maar we
moeten het aanhoren en proberen te begrijpen.
Geloven in Christus komt voor de doctrine van
de eucharistie. Het is in de eucharistie dat wij die
communie hebben met God. Dat is de climax.

De vraag in deze tijd
De aartsbisschop van Port-of-Spain keek de
Surinaamse geloofsgemeenschap in de kathedrale
basiliek aan: ‘En hier staan wij nu. Mopperen de
mensen in Suriname? Zeg noh! Waarover klagen
jullie, behalve over de bisschop en de priesters?’
Want de tekst van het Evangelie brengt ons terug
naar toen de mensen over Jezus klaagden. Mgr.
Gordon merkte op: ‘En Jezus gaf ze het brood des
levens. Het lijkt alsof elke keer dat wij klagen, God
ons te eten geeft.’

Het evangelie gaat verder. Velen geloofden Jezus
niet meer en keerden zich van Hem om en liepen
weg. Ze volgden Hem niet meer. Aartsbisschop
Jason Gordon zei dat de leer van de Kerk niet is om
mensen naar de mond te spreken. ‘De leer van de
Kerk is niet om mensen tevreden te stellen. Het

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN A – Pagina

OMHOOG zondag 21 oktober 2018

2

Ef Un Lob Makandra
Melodie: Aandacht voor de ander (Jubilate blz. 474)
Ef un lob’ makandra,
ef un ala mu tron wan,
mek wi bow wi kondre,
mek wi lob’ wi kondreman.
Mek wi suku vrede,
Mek wi yep mofinawan.
Ke, Gado, yep un dan.

Refrein: Glori, glori aleluya (3x)
Ke, gado yep un dan.
Brada nanga sisa,
Yonguwan en owruwan,

Span anu makandra,
Mek wi bouw wan nyun Sranan.
Ef wi yep makandra,
ef un pot’ anu na wan,
dan vrede sa kon tan.
Refrein
Wan nyun dei mu broko,
Wan nyub son mu opo kon,
Di kan tya nyun libi,
di kan tyari vrede kon.
vrede nanga lobi
in wi switi Sranangron.
Ke, Gado mek a kon.
		J.A.V.

Wereldmissiezondag:
geef met een gul hart
Door Melvin Mackintosh
Op 21 oktober 2018 is het Wereldmissiezondag. In
de Wereldmissiemaand en op Wereldmissiezondag
vieren wij onze christelijke roeping om mensen
tot Christus te brengen, Zijn blijde boodschap te
verkondigen en de vreugde van ons katholieke
geloof in Christus te delen met anderen. In editie
37 van 7 oktober jl. werd de boodschap van paus
Franciscus voor Wereldmissiemaand gepubliceerd.
De paus schrijft: ‘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 deze
wereld ben (Evangelii Gaudium, 273).’ Paus
Franciscus benadrukt om met jongeren de blijde
boodschap te verkondigen.
De organisatie van Wereldmissiemaand en
Wereldmissiedag ligt in handen van de pauselijke
missiewerken (PMW). Er wordt jaarlijks inhoud
gegeven aan deze roeping d.m.v. een bijzondere
collecte. Ook in bisdom Paramaribo zal in het
weekend van 20 en 21 oktober slechts één collecte
worden gehouden tijdens de H. Missen en diensten.
Die collecte is in zijn geheel bestemd voor de
inspanningen van de Kerk t.b.v. de evangelisatie.
Op deze manier dragen wij financieel bij aan alles
wat ondernomen moet worden om Christus te
verkondigen aan de volken en om ons geloof de
levengevende kracht te laten zijn, die het in feite is
en behoort te zijn. Het verzoek is dan ook om met
een gul hart te geven.
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geloof & leven
Een heilige als bijzondere inspiratie
Door Melvin Mackintosh
Houvast
Aan het begin van een nieuw schooljaar is iedereen
enthousiast: ouders, leerkrachten en natuurlijk
de leerlingen, scholieren en studenten zelf. Maar
denk ook aan chauffeurs van schoolbussen,
kantinebeheerders, de werkers die elke dag weer
de school schoonmaken voor de volgende dag.
Haast alles en iedereen voelt die excitement die
gepaard gaat met de aanvang van een schooljaar.
De minister van Onderwijs houdt traditioneel een
televisietoespraak om allen in het onderwijs veel
succes toe te wensen.
Wanneer al die opwinding is weggevaagd, begint
het harde werk, het volgen van lessen, het maken
van repetities en de focus om het schooljaar
succesvol af te ronden. We weten dat het niet
altijd van een leien dakje gaat en vaak genoeg
zullen er van die momenten zijn waar de zenuwen
zullen toeslaan of waar het bijzonder zwaar kan
overkomen. Dan is er dat moment dat je houvast
zoekt, dat je hulp nodig hebt. Het zijn in die
momenten dat ons geloof krachtiger wordt en we
ons wenden tot al wat het geloof ons biedt, zoals
het aanroepen van heiligen.

Heiligen
Heiligen hebben in het
leven van gelovigen twee
functies. Op de eerste plaats
dienen zij als voorbeeld.
Hun levenswijze was zo
inspirerend dat je er als
gelovige een voorbeeld
aan kan nemen. Misschien
herken je in hen jouw
eigen levensverhaal of
levensideaal. Of hun
voorbeeld kan jou helpen bij het zoeken naar jouw
levensoriëntatie. De andere functie is dat je in
jouw gebeden hun hulp kan inroepen. Je vraagt
of zij met jou hier op aarde meebidden om jouw
intenties kracht bij te zetten. Men zegt dan dat men
de heilige aanroept. Soms wekt deze uitdrukking
misverstand. Buitenstaanders zouden kunnen
zeggen dat men een heilige aanbidt. Wat niet het
geval is.
Ook voor een leerling, scholier of student kan een
heilige een bijzondere inspiratie zijn. Er zijn aardig
wat heiligen die aangeroepen kunnen worden
voor je studie. Hieronder slechts een paar. Ook
wanneer je gewoon wilt bidden voor degenen die
in het onderwijs zitten, probeer enkelen van deze
heiligen aan te roepen.

St.-Thomas van Aquino
De Heilige Thomas van Aquino
of St.-Thomas Aquinas is de
patroonheilige van scholieren,
studenten en universiteiten,
dus verdient hij alvast als
eerste genoemd te worden.
Maar deze priester is eigenlijk
een reus in de katholieke
theologie. Hij was bijzonder
toegewijd aan educatie en
kennis, en stopte veel tijd in
studie, lesgeven en schrijven. Daarnaast was hij
zeer toegewijd aan God. Hij heeft verschillende
werken geproduceerd en de belangrijkste is
Summa Theologica. De rode draad in al zijn werken
is zijn verlangen om de waarheid te vinden in
alles. De waarheid kennen over de wereld en onze

menselijke natuur kan ons leiden naar Degene die
zelf de Waarheid is: Jezus Christus.

St.-Aloysius Gonzaga
De Heilige Aloysius
werd geboren als
zoon van een graaf.
Samen met zijn
broer Rudolf werd
Aloysius op jonge
leeftijd naar Milaan
gestuurd voor zijn
opleiding waar hij in
contact kwam met
Carolus Borromaeus,
de kardinaal van
Milaan. Van hem ontving hij zijn eerste communie.
Reeds op zijn tiende jaar legde hij de gelofte van
kuisheid af en trad in bij de Jezuïeten waardoor
hij afstand deed van zijn erfelijke rechten. Op zijn
elfde verzorgde hij catecheselessen voor anderen.
Hij is de patroonheilige van studenten, jongelingen
en geleerden. Aloysius was zeer nederig, zo nederig
dat hij altijd naar de grond keek.
St.-Jan Berchmans
Johannes of Jan
Berchmans was
de oudste van vijf
kinderen. Zijn ouders
hadden gehoopt dat
hij zou helpen in hun
schoenmakerswinkel,
maar hij ging naar het
jezuïetennoviciaat
in Mechelen. Daar
leerde hij een
levenswijsheid die hij
nooit zou vergeten: Heiligheid bestaat niet in het
verrichten van buitengewone dingen, maar in het
buitengewoon verrichten van gewone dingen! De
Heilige Jan was een goede student op school, maar
zijn beste zijde was om van iedereen iets goeds
te zeggen. Wanneer St.-Jan getuige was van een
roddel en er slecht over iemand werd gesproken,
dan zei hij altijd iets positiefs over die persoon. Dat
deed hij constant om zo de negatieve roddel over
zijn medestudent teniet te doen. Samen met de H.
Aloysius is hij de patroonheilige van misdienaars,
zangkoren en studerende jongeren.

St.-Jozef van Cupertino
Repetities zorgen altijd
voor een beetje spanning
en soms stress. De Heilige
Jozef van Cupertino was
niet echt geweldig op
school en had de grootste
moeite om goede cijfers
te halen. Hij wilde zich zo
graag aansluiten bij de
Franciscanen, maar het
lukte niet vanwege die
slechte schoolprestaties.
Toen het eindexamen
naderde om te bepalen of
iemand geschikt was voor
het priesterschap, vroeg St.-Jozef aan de Heer om
hulp. Hij bad dat hij slechts de examenvragen kreeg
waar hij het antwoord op wist. De Heilige Jozef had
toen alleen het Evangelie volgens Lucas geleerd. De
volgende dag, op het eindexamen kreeg St.- Jozef
slechts een vraag, juist, uit het Evangelie volgens
Lucas. Jozef slaagde voor zijn examen en werd

priester.

St.-Catherina van Alexandrië
In de derde eeuw staat
een tienermeisje op
om tegenover de keizer
het christelijke geloof
te verdedigen en de
vervolging van christenen te
verwerpen. Haar naam was
Catherina en ze woonde in
Alexandrië, Egypte.
Ze ging naar het feest ter
ere van antieke goden en
vertelde de keizer dat de antieke goden afgoden
zijn en niet vereerd mochten worden. Door haar
grote redenaarstalent wist ze de heersers in
verlegenheid te brengen. De vijftig beste filosofen
werden bij elkaar geroepen, maar ze konden
niet tegen de argumenten van Catharina op.
Uiteindelijk bekeerden alle aanwezigen zich tot
het christendom. De filosofen stierven op de
brandstapel. Catharina werd gevangen genomen,
uitgehongerd en gemarteld op wielen met spijkers.
Maar iedere keer weer stond ze gezond en wel
voor de keizer. Uiteindelijk werd ze in het jaar 306
onthoofd. De Heilige Catharina van Alexandrië is
(onder anderen) de beschermheilige van leraren,
scholieren, theologen, filosofen, universiteiten,
bibliotheken, ziekenhuizen, meisjes, maagden en
gehuwde vrouwen.

St.-Johannes Bosco ook wel bekend als Don Bosco
Giovanni Bosco werd geboren in Noord-Italië
in een arm boerengezin. Als kind al wilde hij
priester worden. In zijn jeugdjaren had hij een
bijzondere droom: hij zag zichzelf te midden van
een groep spelende kinderen. Wanneer hij deze
hoorde vloeken, probeerde hij hen hardhandig
het zwijgen op te leggen. Plots hoorde hij een
stem: ‘Niet met slagen, maar met zachtheid en
liefde zal je jouw vrienden moeten winnen’. Deze
droom was de basis van zijn roeping: hij wilde de
jongeren opvoeden, niet met geweld, maar met
liefde en vertrouwen. Als priester liet hij zich
heel erg in met het lot van jongeren. Hij was een
groot verteller; door verhalen over historische
personages en heldhaftige christenen reikte hij aan
de jongeren een voorbeeld. Hij hield het niet alleen
bij mondelinge verhalen, maar ging ook schrijven
om zo nog meer jongeren ontvankelijk te kunnen
maken voor de liefde voor God. Don Bosco startte
ook verschillende scholen, zo wilde hij ook aan
jongeren van arme afkomst de kans geven om te
leren.
St.-Thérèse van Lisieux
De Heilige Thérèse is
eigenlijk patroonheilige
van missiewerk. Maar
haar bekende manier van
aardig zijn tegen eenieder
is zo relevant dat ze in dit
rijtje niet mag ontbreken.
Kleine dingen doen om
een ander blij te maken.
Kleine uitingen van liefde
en genegenheid zijn net zo
belangrijk als grote. We hebben niet altijd tijd voor
groot missiewerk, maar we kunnen wel altijd tijd
maken om vriendelijk te zijn voor iemand, om te
luisteren naar iemand die een luisterend oor nodig
heeft en lief te zijn voor iemand die het misschien
niet verdient.
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Mariaviering en straatprocessie OLV Fatima
Door Melvin Mackintosh

Fatimaparochie
Elk jaar houdt de Fatimaparochie aan de
Calcuttastraat een Mariaviering op of rond 13
oktober ter herdenking van de laatste verschijning
van Moeder Maria aan drie herderskinderen
van Fatima, ergens midden in Portugal. Op die
13e oktober 1917 waren er zo’n 70.000 mensen
aanwezig. Het waren er niet zoveel afgelopen
zaterdag, maar de parochianen van OLV van
Fatima hebben de kerk aan de Calcuttastraat
aardig gevuld voor de herdenking.
De viering begon met een rozenkransgebed
om 18:00 uur gevolgd door een plechtige
eucharistieviering. De celebrant was pater
Fransiskus Mistrianto CM bijgestaan door diaken
Sonny Waterberg. Hierna was er een korte
processie door de straten van Abrabroki met
voorop het Mariabeeld. Alle deelnemers hadden
een brandende kaars in de hand en zongen uit volle
borst tijdens de processie.
Bij terugkomst was er een gezellig samenzijn met
muziek en verkoop van versnaperingen. Hiermee
werd niet alleen het feest samen gevierd, maar
werd ook gewerkt aan fundraising voor de kerk.
De organisatie mag terugkijken op een geslaagde
Mariaviering. Het dankwoord van pater Fransiskus
aan eenieder die heeft meegeholpen in de
organisatie werd met groot applaus bekrachtigd.

Het Woord is vlees geworden
Diaken Sonny Waterberg verzorgde de preek aan
de hand van de evangelielezing volgens Lucas
1,39-56, het verhaal van Maria en Elisabet. Hij
opende door te zeggen dat wij God dankbaar
zijn en blijven om wat Hij voor ons gedaan heeft.
‘Hij heeft ons de Verlosser gegeven, omdat wij
als mensen ongehoorzaam waren en hebben
verworpen wat hij ons gezegd heeft,’ hield diaken
Sonny de aanwezigen voor. ‘En zo zijn wij door
ongehoorzaamheid in zonden gevallen. We gaan
door om kapot te maken wat Hij ons gegeven
heeft’, zei diaken Waterberg. Hij zei dat de Heer ons
beloofd heeft iemand te sturen om ons te verlossen.
‘Wij hebben geen enkele andere boodschap dan dat
Jezus Christus de Redder is, een cadeau aan ons
gegeven door de Vader om het weer goed te maken
met Hem.’
Vervolgens had diaken Sonny het over de rol van
Moeder Maria, een bijzondere vrouw in ons leven.
‘De Heer heeft haar voorbereid op zo’n geweldig
grote job. En het is een grote job omdat het een
job is van liefde. Een liefdevolle handeling, een
liefdevolle ontmoeting, een liefdevolle kans hebben
wij gekregen via Moeder Maria. Maria en Jezus
kunnen niet van elkaar gescheiden worden’, zei
Sonny Waterberg. ‘Maria is voor ons de persoon
die de Heer gekozen heeft om Zijn woord levend te
maken. De Zoon van God is het Woord van God. Het
Woord is vlees geworden via Maria. En het vlees
geworden Woord hebben we Jezus moeten noemen.
Wij zijn de Vader, die ons zo liefheeft, dankbaar!’
De rol van Moeder Maria
Diaken Waterberg zei dat Maria geroepen werd
om mee te werken aan de redding van de wereld.
Haar eerste gedachte was om haar oudere nicht,
die in nood verkeerde, te bezoeken. Maria bracht
God naar Elisabet in haar hart en in haar schoot.
Jezus, het kind dat Maria droeg, werd herkend door
het kind in Elisabet. Diaken Sonny vertelde wat
de reactie was van Elisabet toen zij Maria zag: ‘Gij
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot’. Diaken Sonny zei dat beiden
vervuld waren van de Heilige Geest. ‘De woorden
van Elisabet kwamen dus van de Heilige Geest.’

Tot slot hield diaken Waterberg de
geloofsgemeenschap van Abrabroki voor dat de
straatprocessie met het Mariabeeld voorop niet
een aanbidding is van een beeld. ‘Wanneer wij
straks in processie lopen, lopen we niet achter een
beeld. We gedenken dat Moeder Maria gezegend is
boven alle vrouwen, zoals de Heilige Geest dat via

Elisabet verwoord heeft.’ Diaken Sonny herhaalde
wat Maria aan ons gezegd heeft om Jezus te volgen:
‘Doe alles wat Jezus u zeggen zal’. Diaken Sonny:
‘Wanneer je Jezus volgt, dan pas heb je Maria
gehoorzaamd. Deze Maria verwijst ons altijd naar
Jezus’.

Foto’s viering t.b.v. leerkrachten RKBO

Op vrijdag 5 oktober jl. is door het bestuur van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) in
samenwerking met Bisdom Paramaribo een eucharistieviering gehouden voor de leerkrachten van het
RKBO. Deze jaarlijkse viering moet de leerkrachten bij aanvang van een nieuw schooljaar bemoedigen en
de saamhorigheid onder de leerkachten bevorderen. In een andere editie volgt een verslag.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Negenentwintigste zondag door het jaar (B)
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 53, 10-11
De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen
en hem te doen lijden. Waarlijk, hij gaf zijn leven
als zoenoffer maar hij zal een nageslacht zien, en
het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot
vervulling. Na zijn lijden zal hij het licht zien, en
verzadigd worden. Door zijn zwoegen zal mijn
rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen, Hij
zal zich belasten met hun fouten.
Antwoordpsalm: Psalm 33, 4-5, 18-19.20.22

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën
4, 14-16
Broeders en zusters, Nu wij een verheven
hogepriester hebben, een die de hemelen is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben

We zijn al ruim opgeschoten in het herfst seizoen,
een derde is reeds voorbij. Ook de doorgaande
lezing uit het evangelie van Marcus – in dit B-jaar –
nadert het einde: de laatste verzen van hoofdstuk
10 lezen we vandaag. Vanaf hoofdstuk 11 begint
de intocht in Jeruzalem, daarna de overgang naar
het passieverhaal, en het paasverhaal. Maar dit
alles hebben we reeds gehoord, op Palmzondag
en in de Goede Week, de drie dagen van Pasen,
afgelopen voorjaar. Nu in het najaar wordt in de
profetenlezing en in het evangelie de houding
van de ‘knecht van de Heer’, de Mensenzoon
geschilderd. En in het spoor daarvan de houding
van zijn leerlingen. Zijn ze van goede wil om hun
Heer te volgen? Zijn ze houdbaar? Hebben ze goed
zicht op wat Hij beoogt te zijn? Wat is hun positie,
hun plaats ten opzichte van Hem? En kunnen ze die
opeisen, claimen?

Passie in de herfst
Het is bekend dat er een zekere mate van
liturgische overeenkomst is tussen de joodse
feestdagen en de teksten die daarbij horen in het
najaar enerzijds en de christelijke feestdagen in
het voorjaar rondom Pasen anderzijds. Op Grote
Verzoendag en Goede Vrijdag klinken gelijke
klanken, zowel in het gregoriaans, in de synagogale
zang als in de Schriften. De seizoens overgang
van zomer naar herfst, vroeger in de liturgie van
de quatertemperdagen inhoud gegeven, liet in de
teksten oude reminiscenties van een gezamenlijk
op elkaar afstemmen zien. De Kerk staat op de
schouders van de synagoge.
Nu, in het najaar horen we uit Jesaja 53. Dat is
ook een vaste lezing op Goede Vrijdag. Wij horen
vandaag slechts een kort fragment, twee verzen uit

een hogepriester die in staat is mee te voelen met
onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren
op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien
dan van de zonde. Laten we daarom vrijmoedig
naderen tot de troon van Gods genade, om
barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige
hulp.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Marcus 10, 35 – 45 (of: 42-45)
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van
Zebedeüs, naar Jezus toe en zeiden: ‘Meester, wij
willen dat U voor ons doet wat wij U vragen’. Hij
antwoordde hun: ‘Wat wilt ge dan dat Ik voor u
doe?’. Zij zeiden Hem: ‘Geef dat in uw glorie een van
ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand
moge zitten’. Maar Jezus zei hun: ‘Ge weet niet wat
ge vraagt. ‘Zijt ge in staat de beker te drinken die
Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt word?’ Zij antwoordden Hem:

Gedachten bij de schriftlezingen

‘Ja, dat kunnen wij’. ‘Inderdaad’. –gaf Jezus toe‘de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het
doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt
worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten
aan mijn rechter-of linkerhand, omdat alleen zij
dit verkrijgen voor wie dit is bereid’. Toen de tien
anderen dit hoorden weden ze kwaad op Jakobus
en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak
tot hen:
Of
In die tijd riep Jezus de leerlingen bij zich en
sprak tot hen: ‘Gij weet dat zij die als heersers der
volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en
dat de groten misbruik maken van hun macht over
hen. Dit mag bij niet het geval zijn; wie onder u
groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie
onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen,
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te dienen en om zijn
leven te geven als losprijs voor velen.

zijn, hoog verheven in aanzien’ (52,13). Ja, ‘na het
lijden dat hij moest doorstaan zag hij het licht
en werd met kennis verzadigd’ (53,11ab). Maar
deze overwinning komt blijkbaar enkel tot stand
doordat hij niet om aan te zien is en het lijden en de
wandaden van anderen op zich neemt en draagt.
En ook: die overwinning is erop gericht dat deze
dienaar zo ‘velen recht verschaft’ (53,11c).
Twee korte verzen met een geladen inhoud.
Voor een grotere verstaanbaarheid lijkt het me
niet verkeerd om vers 12 als verheldering en
samenvatting erbij te nemen.
‘het lied van de lijdende knecht van de Heer’.

Het lijden en de overwinning
De vraag kan gesteld worden: waarom en waaraan
lijdt de knecht van deze Heer? Er staat:
‘Hij was een man die het lijden kende’ (53,3b),
maar waaraan lijdt hij dan en waarom? En is er
wel een antwoord? Het enige antwoord dat de
tekst zelf geeft, is dat ‘hij onze ziekten droeg, ons
lijden op zich nam’ (53,4a). ‘Voor ons welzijn werd
hij getuchtigd, de wandaden van ons allen liet de
HEER op hem neerkomen’ (53,5b.6b). Hoe reageert
hij? Hij zwijgt, ‘Hij doet zijn mond niet open’
(53,7a). Het is een voor menselijke maatstaven
onmogelijke gang van zaken. Dat begrijpt Jesaja
ook. Hij verzucht niet voor niets: ‘Wie kan geloven
wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van
de HEER geopenbaard?’ (53,1) Dat is de kwestie.
Niemand begrijpt er iets van. Wat is dat voor
‘macht’? Het is zelfs zo dat de Heer zelf zijn dienaar
wil breken, hem ziek wil maken (en dan komen we
bij onze tekst, de voorliggende verzen). De Heer (en
dat staat hier telkens met hoofdletters geschreven,
dus we hebben te maken met de onuitsprekelijke
Godsnaam ‘Ik ben die Ik ben, Ik zal zijn voor jou
die Ik zal zijn’), de HEER doet er als het ware nog
een schepje bovenop. Kan een mens dat dragen? En
moet die mens, die dat kan dragen en verdragen,
dan niet de enige ware gestalte zijn? Want ‘door
zijn toedoen’, het toedoen van deze dienaar, die
het zich allemaal laat gebeuren, ‘slaagde wat de
HEER wilde’ (53,10c). Het is opzettelijk wat de
HEER doet. Maar zijn opzet slaagt. Gaat hij, de
dienaar van de HEER, er dan ook helemaal aan ten
onder? Nee, uitgangspunt is het voornemen van
de HEER: ‘Mijn dienaar zal slagen, hij zal groots

Dwaze vraag, woedende reacties
Het verhaal, de verkondiging rond Jezus, wordt
grimmiger. Zijn onderricht verdiept zich, de
leerlingen reageren naar alle kanten toe met
meer ontkenning, onbegrip en veiligstelling van
hun relatie tot Hem. Jeruzalem nadert nu echt.
Hij gaat voorop. En ‘de leerlingen waren ongerust
en ook de mensen die hen volgden waren bang’
(10,32). En opnieuw meldt Jezus wat er staat te
geschieden. Het blijft natuurlijk een opmerkelijke
zaak dat zelfs na een derde aankondiging over
het komende verraad, de bespotting en het lijden
van hun meester, twee van zijn leerlingen het
aandurven om nog een gunst te vragen. Hoe
hardleers kun je zijn? Hoe gericht op eigen belang
en behoud? En het is niet voor niets dat hun
onwaarschijnlijk vreemde vraag aan Jezus naar
hun plaats in ‘zijn glorie’, gevolgd wordt door een
scène waarin een blinde de ogen wordt geopend
(10,46-52). Dat mogen Jakobus en Johannes zich
aantrekken! Zij die konden zien, zagen niets. Het
is zelfs nog sterker: het hele gedeelte, alle drie de
lijdens- aankondigingen samen (vanaf 8,27 tot en
met 10,32) en de reacties daarop van de leerlingen
worden omgeven door twee genezingsverhalen van
blinden, als een soort inclusie (8,22-26 en 10,4652). De blinden die genezen worden, dragen de last
van de blindheid van de leerlingen. Gelukkig dat
hun de ogen geopend worden en dat de lijdende
Mensenzoon het licht in de ogen geschonken
wordt door de opstanding op de derde dag. Jezus’
onderricht is opnieuw een les in onderlinge
verdraagzaamheid. Maar dat niet alleen, ook een
les in een levenshouding eigen aan de dienaar van
de HEER: zo ver te gaan dat een ander bevrijd
wordt van waar hij in gevangen zit, doordat jij
zijn last, zijn gevangenschap, zijn zonden, zijn
verlamming voor hem (weg)draagt.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 22 oktober
Dagtekst
Mt. 11, 1: Toen Jezus zijn opdrachten aan de twaalf
leerlingen beëindigd had, ging Hij daar weg om in
hun steden te onderrichten en te verkondigen.

Overweging: Echte discipelen
In de tijd van Jezus was een discipel iemand die
een leraar. Hij was zowel leerling als een volgeling
– hij geloofde de boodschap van zijn leraar en
bracht deze vervolgens in praktijk. Maar Jezus gaf
het woord discipel een extra dimensie, want zijn
discipelen gingen ook rond om andere mensen
over Hem te vertellen. Een discipel van Jezus is dus
iemand die zijn of haar leven aan Jezus gegeven
heeft en er elke dag naar streeft van Hem te leren,
Hem te volgen en Hem bekend te maken. De eerste
discipelen zijn niet volmaakt en wij zijn dat ook
niet. Net als zij moeten we meer leren, meer volgen
en meer bekendmaken. Maar we horen allemaal bij
Christus en zijn allemaal geroepen om discipelen te
zijn. Wij kunnen niet – zoals de eerste discipelen –
fysiek tijd met Hem doorbrengen, maar we kunnen
wel van Hem leren door zijn Woord te lezen. We
kunnen Hem volgen door Hem te gehoorzamen. En
we kunnen Hem bekendmaken aan een wereld die
wanhopig behoefte heeft aan verlossing.
Gebed
Goede God, U hebt ons bestemd voor uw rijk van
recht en vrede en legde in ons hart het verlangen
te zoeken naar de weg die ons daar brengen zal.
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord dat Jezus,
uw Zoon, verkondigde. Dat het ons mag leiden naar
uw toekomst, vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
Dinsdag 23 oktober

Dagtekst
Lc. 17,18: Is er niemand teruggekomen om God eer
te brengen, alleen deze vreemdeling?

Overweging: Het echte huis van God
God beschikt over hemel en aarde. Hij woont
overal. Een stenen huis heeft hij niet nodig. Hij
hoeft niet tegen kou en regen beschermd te
worden. Hij staat boven alles. Waarom hebben we
dan huizen gebouwd voor God, als het niet – ten
diepste – voor onszelf is? Wij hebben behoefte
aan huizen om samen te komen, om het Woord
van God te beluisteren, om deel te hebben aan zijn
lichaam en zijn bloed, om elkaar te bemoedigen
en te steunen in moeilijke tijden. En om ons tegen
het kwaad te beschermen: om ons te bekeren,
om samen te zijn en een volk te vormen, om te
zingen en God te loven, om in ons geloof, onze
hoop en onze liefde gesterkt te worden. Wij zijn
het die dergelijke huizen nodig hebben. God houdt
zoveel van ons dat hij wil dat we huizen voor hem
bouwen, opdat wij er voordeel uit zouden kunnen
halen. Een kerk is echter van stenen gemaakt. Ze
lijdt onder het verval van de tijd. Ze is niet eeuwig.
Het echte huis van God is niet gemaakt van stenen,
van timmerhout of van leien. Wij zijn het echt huis
van God: leven de mannen en vrouwen. Daar woont
God: in je hart en in je gemeenschap. De stenen
kerk is belangrijk en onmisbaar. Maar de echte
kerk, dat zijn mannen en vrouwen van gebed
Gebed
Ene en enige God, U hebt al uw schepselen gesteld
onder de hoede van uw aanwezigheid. Maak ons
vrij voor uw waarheid en recht en open ons hart
voor uw Woord in ons midden. Dat bidden wij
U door Jezus Christus, onze leidsman ten leven,

vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Woensdag 24 oktober

Dagtekst
Ex. 3,6: Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde
niet naar God op te zien.

Overweging: Horen en zien
‘Eerst zien dan geloven.’ Wij zijn zo visueel
ingesteld, dat wij pas iets kunnen aannemen als
we het met eigen ogen hebben gezien. Daar zijn
twee risico’s aan verbonden. In de eerste plaats
kunnen we ons zien behoorlijk overschatten.
We vertrouwen soms letterlijk blind op ons
gezichtsvermogen. In de tweede plaats kunnen we
onze andere zintuigen sterk onderschatten. God
komt heel dicht bij Mozes. Het opvallende is dat
Hij zich in eerste instantie openbaart in het beeld
van een brandende braamstruik, maar dat Hij zich
werkelijk bekendmaakt door te spreken. En als
God spreekt en Mozes zich realiseert wie tot hem
spreekt, bedekt hij zijn gezicht. Wonderlijk is dat.
Blijkbaar zijn onze oren wel in staat de openbaring
van God te ervaren, maar onze ogen niet.
Mogen we dit nu zomaar toepassen op ons leven
hier en nu? Ik denk dat dit zeker iets zegt over de
manier waarop God zich nu nog steeds openbaart.
Zijn woorden zijn nog steeds bijzonder. Door zijn
woorden raakt God ons aan. Zoals Hij door zijn
woorden de schepping tot leven heeft gebracht, kan
Hij ons nog steeds tot leven brengen. En het mooie
is, dat wij in staat zijn Hem te horen, en als reactie
op zijn stem mogen antwoorden en gehoorzamen.
Gebed
Nabije God, Gij ziet de ellende van uw mensen.
Midden in de woestijn van het leven maakt Gij
U bekend aan ons: ‘Ik zal er zijn’. Gij doet ons de
belofte van redding en bevrijding en vraagt ons
uw pleitbezorgers te zijn. Wij bidden U: ga met
ons op weg naar het beloofde land en geef ons de
moed te werken voor het welzijn van allen naar
het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze
broeder in eeuwigheid. Amen.
Donderdag 25 oktober

Dagtekst
Mt. 11, 28: Kom allen naar Mij toe die afgemat en
belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Overweging: Rust
Niemand kan gelukkig leven als hij niet in staat
is om te rusten. Maar het is waarschijnlijk niet
voldoende om iemand het bevel te geven dat hij
moet uitrusten. Want veel mensen zijn in onze
tijd niet in staat om rust te vinden. Daarom zijn
ze waarschijnlijk ook niet voor het geluk geboren.
Rust heeft in de klassieke filosofie een hoge
waarde. Uitrusten, genieten van je vrije tijd, daarin
ligt de waardigheid van de mens. Maar vandaag de
dag moeten we eerst weer leren om echt tot rust
te komen. Wij kunnen pas rustig worden als we
bereid zijn om onze eigen werkelijkheid onder ogen
te zien.
Gebed
God, U bent voor ons als een vader, een moeder.
Elke dag opnieuw leert U uw mensenkinderen om
te gaan met elkaar en met deze wereld. Wij bidden:
maak ons stil en aandachtig, en open ons hart voor
de boodschap van uw Zoon die tot ons is gekomen
om te laten zien wie U bent en wat U met ons voor
heeft. Dat bidden wij U in zijn naam voor vandaag
en morgen en tot in lengte van dagen. Amen.

Vrijdag 26 oktober
Dagtekst
Joh. 14,27: Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede
geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden
heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en
de moed niet verliezen.

Overweging: Vredestichters
Vrede met God hebben en de vrede van God in ons
hart hebben, is niet genoeg. Deze verticale relatie
moet een horizontale uitwerking hebben, anders
heeft ons geloof geen nut. Jezus zei dat we de Heer
met heel ons hart moeten liefhebben en onze
naaste als onszelf. Deze tweeledige liefde – voor
God en voor andere mensen – is als de positieve en
de negatieve pool van een accu. Als één van beide
polen niet is aangesloten, hebben we geen stroom.
Als we vrede met God en de vrede van God hebben,
zullen we vredestichters worden. We zullen niet
alleen proberen om met onze buren in vrede te
leven, we willen ook dat ze in Christus de bron van
echte vrede zullen ontdekken. Stroomt de vrede
van Christus in je leven over naar andere mensen?

Gebed
Goede God, U roept ons steeds opnieuw om te
leven naar uw geboden. Wij bidden U: houd ons
hart geopend voor uw Woord dat richting wijst en
toon ons hoe wij wegen kunnen gaan van vrijheid
en verbondenheid, deze dag en al onze dagen, tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zaterdag 27 oktober

Dagtekst
Mc. 6, 34: Toen Hij van boord ging, zag Hij een
grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen,
omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij
begon hen uitvoerig te onderrichten.

Overweging:
Hoewel Franciscus nooit naar school was gegaan,
had hij dankzij de wijsheid die van God komt en de
glans van het eeuwige licht dat hem bescheen, een
grote kennis van de Heilige Schrift. Zijn zuivere
verstand drong door in de ondoorgrondelijke
geheimen. Waar wetenschap van geleerden buiten
moest blijven, ging zijn liefde naar binnen. Van
tijd tot tijd las hij in de heilige boeken, en wat
hij eenmaal in zich had opgenomen, schreef hij
voor altijd op in zijn hart. In plaats van boeken
had hij zijn geheugen. Wat zijn oren ooit hadden
opgevangen, overdacht zijn geest met voordurende
aandacht. Hij zei dat dit een vruchtbare manier
van leren en lezen was en dat het nergens voor
nodig was duizenden commentaren door te
bladeren. Hij beschouwde iemand als een ware
filosoof als die niets stelt boven zijn verlangen
naar het eeuwige leven, en hij verkondigde stellig
dat wie nederig en met een open hart de Heilige
Schrift leest, gemakkelijk via zelfkennis tot kennis
van God komt. Voor moeilijke passages had hij
vaak eenvoudige verklaringen, en al had hij geen
bijbelcommentaren gelezen, hij kon de zin en de
betekenis van een tekst helder verklaren.
Gebed
Rechtvaardige God, U bent vol zorg om ons, uw
mensen, op de wegen die wij gaan in het leven.
Open ons hart voor de boodschap van uw Zoon
Jezus, opdat we Hem kunnen volgen naar uw rijk
van vrede en gerechtigheid. Dat vragen wij U in
zijn naam, gisteren, vandaag en altijd. Amen.
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geloofsverdieping
Jij bent een werk van God!
Tijdens de algemene audiëntie van 10 oktober sprak paus Franciscus over het vijfde gebod: Gij zult
niet doden.

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.
M. van Delft
Miniaturen: Sint Gerardus
Majella
Het levensverhaal van een
wonderlijk man, Sint Gerardus
Majella in miniaturen. Kleine
taferelen die zijn intense liefde
voor God op wonderbaarlijke
wijze beleefde in liefde en zorg
voor de mensen.
Wittem: Sint Gerardusklok, 1992; 79 blz. Prijs: Srd 5,=
Gerrit van Leeuwen
Zo leeft Hij bij de mensen

Fundamentele waarde
De catechese van vandaag is gewijd aan het vijfde
gebod: Gij zult niet doden. Dit gebod hoort bij
het tweede deel van de Tien Geboden, het deel
dat gaat over je relatie met je naaste. Met zijn
beknopte en duidelijke formulering, is dit gebod
als een opgetrokken muur ter bescherming van de
fundamentele waarde in menselijke relaties. En
wat is die fundamentele waarde? De waarde van
het leven. Daarom: Gij zult niet doden.
Minachting voor het leven
Je zou kunnen zeggen dat al het kwaad in de
wereld hiermee wordt samengevat: de minachting
voor het leven. Het leven wordt bedreigd door
oorlogen, door organisaties die de mens uitbuiten,
door het speculeren met de schepping, door
de wegwerpcultuur en door alle systemen die
berekenend omgaan met het menselijk bestaan.
We zien ook dat een schandalig aantal mensen in
mensonterende omstandigheden leeft. Dat is het
leven minachten, ofwel, in zekere zin, doden.
Het is ook tegenstrijdig om het menselijk leven
in de moederschoot te onderdrukken om andere
rechten te beschermen. Is een handeling die
onschuldig en weerloos ontluikend leven in
de knop breekt, therapeutisch, beschaafd of
menselijk? Is het juist om een menselijk leven te
beëindigen om een probleem op te lossen? Is het
juist om een huurmoordenaar in te huren om
een probleem op te lossen? Dat mag niet; het is
niet juist om een menselijk leven, hoe klein ook,
te beëindigen om een probleem op te lossen. Het

De Geloofwijzer ma. - vrij. 09.00u
za. 16.00u

is alsof je een huurmoordenaar inhuurt om een
probleem op te lossen.

De bron is angst
Waar komt dat allemaal vandaan? Waar ontstaat
uiteindelijk het geweld en het afwijzen van het
leven? Door angst. De aanvaarding van de ander is
namelijk een uitdaging voor het individualisme.
Denk bijvoorbeeld aan het moment dat iemand
ontdekt dat een ongeborene een handicap heeft,
een zware zelfs. In dit soort dramatische situaties
hebben ouders behoefte aan ware nabijheid en
solidariteit. Hierdoor kunnen ze deze realiteit
beter aan en overwinnen ze hun begrijpelijke
angst. Vaak krijgen ze echter het haastige advies
om de zwangerschap af te breken. Maar ‘de
zwangerschap afbreken’ betekent dat je iemands
leven beëindigt, direct.

Een geschenk van God
Een ziek kind is als iedere hulpbehoevende op
deze aarde. Hij is te vergelijken met een oudere
die hulp nodig heeft, als al die armen die proberen
het hoofd boven water te houden. Maar degene die
een probleem lijkt te zijn, is in werkelijkheid een
geschenk van God. Het kan je uit je egocentrisme
halen en je doen groeien in liefde. Het kwetsbare
leven wijst ons op een uitweg, een manier om
onszelf te bevrijden uit een in onszelf gekeerd
bestaan. En het doet ons de vreugde van de liefde
ontdekken.

Op zoek naar ons hart
Wat brengt een mens ertoe om het leven af te
wijzen? Dat zijn de afgoden van deze wereld:
geld, macht, succes. Maar dat zijn de verkeerde
maatstaven om ons leven op de juiste waarde te
schatten. Wat is de enige authentieke maatstaf van
het leven? Dat is de liefde, de liefde waarmee God
van ons leven houdt! De liefde waarmee God elk
mensenleven liefheeft: dat is de maatstaf.
Het geheim van leven wordt onthuld in de manier
waarop de Zoon van God ermee is omgegaan. Hij

Over de manier waarop wij Jezus’
persoon en boodschap beleven.
Aan de hand van de evangelien
geeft de schrijver een moderne
interpretatie van het leven van
Jezus.
Tielt: Lannoo, 1973; 189 blz. Prijs: 5,=
maakte zich tot mens; Hij aanvaardde het kruis, de
afwijzing, de zwakte, de armoede en de pijn (vlg.
Joh. 13,1). Christus zoekt ons in elk ziek kind, in
elke zwakke oudere, in elke wanhopige vluchteling,
in elk kwetsbaar en bedreigd leven (vlg. Mt. 25,3446). Daarin is Hij op zoek naar ons hart om er de
vreugde van de liefde te ontsluiten.
Minacht je bestaan niet!
Het is het waard om elk leven te aanvaarden, want
elk mens is het bloed van Christus zelf waard (vlg.
1Pt. 1,18-19). Je kunt iets waarvan God zoveel
gehouden heeft niet minachten!

We moeten tegen de mannen en vrouwen van deze
wereld zeggen: minacht het leven niet! Andermans
leven niet, maar ook je eigen leven niet, want ook
daarvoor geldt het gebod: “Gij zult niet doden”. Aan
heel veel jongeren moet worden verteld: minacht
je bestaan niet! Houd op Gods werk af te wijzen!
Jij bent een werk van God! Onderschat jezelf niet,
minacht jezelf niet door jezelf afhankelijk te maken
van dingen die je vernietigen en je naar de dood
leiden!
De minnaar van het leven
Laat niemand zijn leven afmeten aan het bedrog
van deze wereld, maar laat ieder zichzelf en de
ander aanvaarden in naam van de Vader die ons
heeft geschapen. Hij is ‘de minnaar van het leven’.
Dat is mooi: “God is de minnaar van het leven.”
En wij zijn Hem allemaal zo dierbaar dat Hij zijn
Zoon voor ons gezonden heeft. Het Evangelie zegt
dan ook: “Zozeer immers heeft God de wereld
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh.
3,16).
(Bron: KN/bewerkt-mk)
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag

Weest vastbesloten
Je kunt de dag maken zoals je wilt dat zal worden. Op het
moment dat je wakker wordt, kun je beslissen wat voor
soort dag dit voor je zal zijn. Het kan de meest heerlijke
en inspirerende dag zijn die je maar voor kunt stellen,
maar het is jouw keus. Je bent vrij om te kiezen. Dus
waarom begin je niet met dankbaarheid uit te spreken
om je hart te openen? Hoe dankbaarder je bent hoe meer
open je bent voor al de heerlijke gebeurtenissen die deze
dag kan brengen. Liefde, lof en dankbaarheid zwaaien de
deuren wijd open en laten het licht binnenstromen om
het allerbeste in het leven te tonen. Wees vastbesloten
om vandaag superpositief te zijn, om het allerbeste te
verwachten en het naar je toe te trekken. Heb volkomen vertrouwen en zekerheid dat je het kunt en zult
doen. Laat er geen twijfel bestaan aan je mogelijkheid om het te doen. Weet eenvoudig dat met Mij alle
dingen mogelijk zijn en dat je alles met Mij doet.
Uit: Open innerlijke deuren

Een mooi gebaar
Mannen en vrouwen krijgen beiden een plek in de gemeente en
zij doen beiden actief mee in de gebeden. Alleen, zij hebben een
verschillende rol. Dat is ook begrijpelijk gezien de cultuur van die
dagen, waar het vrouwen niet vrijstond alleen uit huis te gaan.
Maar in de gemeente doen ze beiden volop mee! Ook vrouwen
behoren tot de Godvrezenden, tot hen die God vereren. Er wordt gebeden met opgeheven handen. Een
mooi gebaar. Vertrouwd in die dagen. Toch wel anders dan onze gevouwen handen. Hoewel ook dat een
mooi gebaar is. Je kunt opvallen met een mooi kapsel, dure sieraden, chique kleding. Vandaag ook bij
mannen niet ongewoon. Paulus vraagt ons: val eerder op door vriendelijk en goedheid.
Uit: Dag in Dag uit

‘Heer, God, mijn Redder’
Niet elk leven is een geslaagd leven. Er zijn er die van ellende tot ellende
voortgaan. Een ongeneeslijke ziekte, een verstikkende eenzaamheid,
een energieverslindende handicap. Moeiten die je alle levensvreugde
ontnemen. Heman, de maker van Psalm 88 kent dat soort leven. Hij
maakt een lied zonder hoop en perspectief. Psalm 88 is uitermate
somber. Er is wel gedacht dat de maker aan de huidziekte leed. Zoals
koning Uzzia die vanwege een huidziekte tot zijn dood in afzondering leefde. Dan voel je je voor een
deel in deze psalm herkent. Belangrijk om te zien dat Heman in zijn ellende God aanspreek met Heer en
Redder. God is en blijft ook in de donkerste momenten van je leven de God op wie je toch een beroep mag
doen. Met Jezus voor ogen krijgt dat een beslissende betekenis.
Uit: Filippus Dagboek

God laat je toe te groeien
Het is niet gemakkelijk onkruid te wieden zonder het goede gewas te beschadigen. De eigenaar in
Jezus’ gelijkenis over het onkruid in de akker (Mt 13,24-30) zegt: “Als jullie het onkruid eruit halen,
trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst”. Op de akker van de boer kan
men gemakkelijk onkruid onderscheiden van tarwe, maar niet op de akker van de wereld. Men kan
de mensen niet indelen in twee categorieën: goede en slechte. Bij goede mensen is altijd ook kwaad te
vinden, zolang we nog niet onze uiteindelijke heerlijkheid bereikt hebben. In de zogenaamde slechte
mensen zit ook altijd iets goeds. Eigenlijk bestaan er geen slechte mensen. We zijn allemaal door een
goede God geschapen en tot iets goeds bestemd, en niemand is in staat dit volledig te vernietigen. Ook
in jou zijn goed en kwaad vermengd. Op bepaalde ogenblikken in je leven steekt het kwade de kop op.
Dan kan het gebeuren dat je een last wordt voor je medemensen en ze schade toebrengt, net zoals het
onkruid op de akker. Maar God laat je toe te groeien. Met onuitputtelijk geduld geeft Hij je steeds nieuwe
kansen en gelegenheden om opnieuw te beginnen. Iedere morgen kan de start zijn van een nieuw leven.
Ieder ogenblik kun je je van het kwaad afkeren en je naar het goede wenden.
Uit: Elke dag is de dag van God

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED
Habijt
Lang bovenkleed dat door vrouwelijke en
mannelijke kloosterlingen wordt gedragen,
onder andere door augustijnen, benedictijnen,
dominicanen, minderbroeders, trappisten,
benedictinessen, karmelitessen en clarissen

Hagelkruis
Een kruisbeeld, in het veld geplaatst om zegen af
te smeken over de veldvruchten en bescherming
te bieden tegen hagelschade en noodweer.

Hagenpreken
Benaming voor preken, in de open lucht gehouden
door gereformeerde predikanten in de dagen vóór
het uitbreken van de Beeldenstorm (14 augustus
1566). De overheid had deze bijeenkomsten, die
buiten de muren van de steden plaatsvonden,
verboden.
Hagioscoop
Benaming voor kleine
opening in een wand
van het koor van een
kerk, waardoor onder
anderenpestlijders en
leprozen vanaf het kerkhof het altaar, met name
de door de priester getoonde geconsacreerde
hostie of de relieken konden zien.

Hebreeërs of Hebreeën
Tijdens hun verblijf in en hun uittocht uit Egypte
werden de Israëlieten zo genoemd. Men is thans
geneigd onder de Hebreeën een klasse te verstaan
van mensen die zich ophielden tussen Nijl en
Eufraat en allerlei arbeid verrichten. Deze naam
werd doorgaans gebruikt in het contact tussen de
Israëlieten en andere volken.
Hallenkerk
Gotische kerk met een
middenschip en twee
tot vier zijschepen
met even hoge
gewelven.

Heiden
In de bijbel worden die volken heidens genoemd,
die in tegenstelling tot Israël niet zijn uitverkoren
om Gods volk te zijn. Vaak krijgt het woord de
betekenis van ongelovigen: zij die niet de ware
God kennen. Soms zijn het de vijanden van Israël
en tegelijk de vijanden van God.
Hooglied
Naam van een van de kleinste boeken van
de Hebreeuwse bijbel. Het boek wordt aan
Salomo toegeschreven. Veel beoefenaars van
de exegese zien in dit boek een verzameling
minneliederen, ten dele onafhankelijk ontstaan
en samengebundeld door een eindredacteur.
Zijn plaats bij de Didactische boeken van de
Hebreeuwse canon kreeg het boek door de
allegorische uitleg, die in de aardse liefde een
weerspiegeling zag van de liefde van God tot zijn
volk. Katholieke theologen hebben het Hooglied
ook toegepast op de mystieke verhouding tussen
Christus en zijn bruid: de kerk, of Maria, of de
individuele ziel.
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wereldkerk
Zeven nieuwe heiligen

Missiemaand oktober: Fides brengt hulde aan
jonge martelaren
Naar aanleiding van Oktober Missiemaand en
de aan de gang zijnde bisschoppensynode over
jongeren, geloof en roeping heeft het katholieke
persagentschap Fides een dossier samengesteld
over jongeren die sinds 2000 hun leven hebben
gegeven om te getuigen van hun geloof en het
Evangelie. Het dossier schetst het portret van 12
jonge priesters, religieuzen, seminaristen en leken
die hun leven hebben gegeven voor hun geloof.

Paus Franciscus heeft zondag 14 oktober op het
Sint-Pietersplein zeven mannen en vrouwen heilig
verklaard. De bekendsten onder hen zijn zonder
twijfel Giovanni Battista Montini (paus Paulus VI,
1897-1978) en aartsbisschop Oscar Romero (19171980).
Giovanni Battista Montini werd in 1963 gekozen
tot paus. Hij leidde de katholieke Kerk tot zijn
dood in 1978. Tijdens zijn pontificaat schreef hij
zeven encyclieken, waarvan Humanae Vitae (over
het menselijk leven en de geboorteregeling) de
bekendste is.

Oscar Romero

Aartsbisschop Romero werd op 24 maart
1980 vermoord terwijl hij de Mis vierde in een
ziekenhuiskapel. Hij sprak zich uit tegen de
onderdrukking van de armen door het leger aan
het begin van de burgeroorlog in El Salvador
(1980-1992), die bijna 75.000 levens zou eisen.

Wie zijn de andere nieuwe heiligen?

Francesco Spinelli, priester (1853-1913). Stichtte
twee zustercongregaties in Italië. Zijn leven is
gekenmerkt door vergeving, die hij zelf omschrijft
als “wraak van een oneindige liefde”.
Vincenzo Romano, priester (1751–1831). De
“priester van de arbeiders en de laatsten” was
pastoor nabij Napels. Na een uitbarsting van de
vulkaan Vesuvius, zette hij zich in voor de morele
en materiële wederopbouw van zijn stad.

Maria Katharina Kasper (1820–1898). De Duitse
religieuze stichtte de ook in Nederland aanwezige
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.
Opvallend detail: Kasper werd in 1978 zalig
verklaard door paus Paulus VI, dezelfde paus die
nu samen met haar heilig wordt verklaard.

Nazaria Ignatia van de Heilige Theresia van Jezus
(1889-1943). De Spaanse religieuze stichtte de
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, een orde die zich
inzet voor missie en liefdadigheidswerk, vooral in
buitenwijken van steden.
Nunzio Sulprizio (1817-1836). Leerling-smid uit
het Italiaanse Pescara die jong overleed na een
leven getekend door lijden. Ook hij werd door paus
Paulus VI zalig verklaard.

Bron: KN

Doordenkertje
Het leven is geen generale repetitie.
Leef elke dag alsof het jouw laatste
is.

Ze vonden de dood in onder meer Syrië, Jemen,
Tunesië, Mexico, India, Uganda, Chili, Brazilië,
Zuid-Afrika, op de Filipijnen en in Bolivia. Allemaal
werden zij gedreven door een heilige onrust en
een missionair enthousiasme om tot de dood toe
anderen te ontmoeten en bij hen te getuigen over
Christus.

Bron: Fides

Toehoorder synode: ‘Veroordeel Kerk niet
vanwege fouten individuen’
“Het is verkeerd om de Kerk te veroordelen
vanwege de daden die mensen binnen de Kerk
begaan”, zei Holt tegen een journalist van CNS
tijdens de persbriefing op 11 oktober.
De 25-jarige Holt, afkomstig uit India, is voorzitter
van de Indiase Katholieke Jeugdbeweging en lid
van de Nationale Jeugdcommissie van de Indiase
bisschoppenconferentie. Hij meldt dat de Kerk
“veel liefde en zorg” heeft voor jonge mensen. “De
Kerk geeft om je.”
Over het misbruikschandaal zegt Holt dat het
misbruik niet door de structuur van de Kerk
is veroorzaakt, maar door haar leden. “Als wij,
de jonge mensen, willen dat de Kerk verandert,
moeten we bij onze waarden en principes blijven.”
Die kans dient zich volgens Holt nu aan, nu zijn
generatie meer leidersposities binnen de Kerk
begint te betrekken. Als zijn generatiegenoten
zich door hun principes laten leiden, kunnen ze de
Kerk ten goede veranderen, maar als ze daarvan
afwijken zullen de wanpraktijken alleen maar
voortduren, zegt hij.
“Een eerlijke dialoog tussen jongeren en ouderen is

Eresaluut van Franse

minister aan Oscar Romero
en Jacques Hamel
Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, heeft maandag tijdens
een toespraak in de Franse ambassade bij de
Heilige Stoel de parallel onderstreept tussen het
martelaarschap van de op zondag 14 oktober heilig
verklaarde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar
Romero y Goldámez, de Franse priester Jacques
Hamel, en de monniken van Tibhirine.
De misdaad waarvan mgr. Romero het
slachtoffer was, kan ons alleen maar aanzetten
tot verontwaardiging. De moord doet ook
onvermijdelijk aan die op pastoor Jacques Hamel
denken, omdat de Franse priester in 2016
eveneens werd gedood in een mis in de kerk van
Saint-Etienne-du-Rouvray. Het lot van de Heilige
Oscar Romero herinnert ons bovendien aan de
martelaren van Algerije, met onder meer de zeven
trappisten van Tibhirine in 1996.
Minister Le Drian keek vooruit naar de
zaligverklaring op 8 december in Algerije, waar
ook de Vlaamse witte pater Charles Deckers
zalig wordt verklaard en die volgens hem een
bijzondere betekenis heeft voor Frankrijk. Deze
zaligverklaring onderstreept de vriendschap
tussen Frankrijk en Algerije en ze bezit bovendien

nodig om de schade te herstellen”, zegt Holt. “Het
is een uitdaging voor bisschoppen en priesters om
de generatiekloof te overbruggen, om ons meer
te betrekken en beter met ons om te gaan. Het
enige wat we nodig hebben, is iemand die naar
ons luistert en ons helpt om onze weg te zoeken.
We willen niet dat de Kerk beslissingen voor ons
neemt, maar ons helpt die zelf te nemen.”

Bron CNS

Harrie Smeets wordt
bisschop van Roermond
Paus Franciscus heeft de Nederlandse priester
en deken Harrie Smeets aangesteld als nieuwe
bisschop van het Nederlandse bisdom Roermond.
Hij volgt als 24ste bisschop van Roermond
bisschop Frans Wiertz op, die het bisdom sinds 25
september 1993 leidde. Hendrikus Marie Gerardus
Smeets werd in 1960 geboren. Hij studeerde
Germaanse filologie in Utrecht en begon in 1985
zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie
Rolduc in Kerkrade. In 1992 werd hij tot priester
gewijd. Nadat hij ruim 25 jaar pastoor was, onder
meer in Maastricht, werd hij in 2014 aangesteld als
deken van Venray. De nieuwe bisschop verzamelt
engelenbeelden, waarvan hij er intussen al een
indrukwekkende collectie bijeen heeft.

Bron: RKK

een grote actualiteit.
De Franse buitenlandminister bracht ten slotte nog
hulde aan paus Paulus VI omwille van zijn bijdrage
tot de opening van de Kerk voor de wereld en de
stempel die hij op de 20ste eeuw heeft gedrukt, als
paus die openstond voor zijn tijd.

Bron: I. Media
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Aantal euthanasiemeldingen voor het eerst
gedaald
In de eerste negen maanden van 2018 werden
bijna 4600 gevallen van euthanasie gemeld; dat is
negen procent minder dan in dezelfde periode in
2017. Sinds 2003 is het aantal euthanasiegevallen
onveranderlijk gestegen. 2018 is het eerste jaar
waarin een daling zichtbaar is. “Om te spreken
van een trendbreuk zijn echter de cijfers van 2019
nodig”, zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van de
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, in
Trouw.

Griep

De oorzaak van de daling is onduidelijk. De
griepgolf van begin dit jaar kan meespelen:
patiënten die mogelijk in aanmerking kwamen
voor euthanasie, kunnen aan de griep zijn
overleden. In de eerste drie maanden van 2018
stierven mede door de griepepidemie ruim
drieduizend mensen meer dan in het eerste
kwartaal van 2017.

Strafrechtelijk vooronderzoek
Een andere mogelijke oorzaak is het strafrechtelijk
vooronderzoek dat het OM doet naar vijf
euthanasiegevallen die de toetsingscommissies
als ‘onzorgvuldig’ bestempelden. Dat kan leiden
tot vervolging van de betrokken artsen; sinds de
invoering van de euthanasiewet in 2002 is dat

nog nooit gebeurd. Wellicht schrikt dat onderzoek
artsen af.

“We horen van onze leden dat artsen kopschuw
worden, en krijgen die signalen ook van artsen”,
zegt bestuurslid Dick Bosscher van de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. “Ik heb
er weinig begrip voor dat het OM zestien jaar lang
alles prima vindt en nu ineens spierballen toont.”
Of dat de daling in het aantal euthanasiegevallen
veroorzaakt, durft hij echter niet te zeggen.
Kohnstamm denkt in ieder geval dat dat niet
de oorzaak is. “Dat zou betekenen dat artsen
patiënten die ondraaglijk lijden nu niet tegemoet
komen. Zo ken ik artsen niet.”

Bron: KN/Trouw

Goede psychosociale ontwikkeling en zelfkennis
essentieel bij voorkomen misbruik
Pastoraal psycholoog Anke Bisschops was nauw
betrokken bij de commissie Deetman die onderzoek
deed naar het seksueel misbruik in de RoomsKatholieke Kerk in Nederland. De redactie van
katholiek.nl had een gesprek met haar.

‘Overal waar mensen veel macht en gelegenheid
hebben, komt misbruik voor,’ legt Anke Bisschops
uit. ‘Wat dat betreft was de kerk een plek bij
uitstek. Wás, in ieder geval als we het over de
Nederlandse kerk hebben. En ik verwacht dat
binnen enkele jaren de beerput ook in landen als
Frankrijk, Italië en Polen open zal gaan. Het is
hetzelfde proces.’

Zijn de misstanden echt iets van het verleden? En hoe
het heeft zo ver kunnen komen?
‘Misbruik van kwetsbaren is een wijdverspreid
fenomeen. Garanties heb je nooit en in die zin is
het niet iets van het verleden. Maar in Nederland
heeft de kerk geen absolute macht meer over
bijvoorbeeld kinderen op internaten en is iedereen

vandaag de dag doordrongen van de immense
gevolgen van misbruik. Let wel: bij de commissie
Deetman waarvoor ik religieuzen heb begeleid
in contact met slachtoffers, kwam niet één geval
van na 1990 voor. Zowel binnen als buiten de kerk
heeft er een forse cultuuromslag plaatsgevonden.
Destijds was er naast het taboe ook nog een sterke
machtsstructuur en veel naïviteit. Ik bedoel dit
absoluut niet als vergoelijking, maar we hebben
soms wel de neiging om met onze moderne bril
naar het verleden te kijken.’

In welk opzicht moeten wij onze bril dan aanpassen?
‘De cultuur was totaal anders. Men was ervan
overtuigd dat mensen vooral rationele (en dus
‘verstandige’) beslissingen namen, terwijl we nu
weten dat juist het emotionele aspect meestal
leidend is. Ook bestond het denkbeeld nog dat
kinderen alles vergaten of geen – blijvende – last
hadden van wat hun werd aangedaan. Verder was
de opleiding van priesters niet erg bevorderlijk
voor hun psychosociale ontwikkeling. Denk
bijvoorbeeld aan het verbod op bijzondere
vriendschappen: goede vrienden die je echt in
vertrouwen kunt nemen. Als mensen kunnen we
wel zonder seksueel contact, maar niet zonder
emotionele intimiteit. Dan raak je met jezelf in de
knoop.’
Het komt dus niet zozeer door het celibaat, maar
door psychosociale problemen?
‘Als het celibaat dé oorzaak is, dan zijn de
gevallen op scholen, de kunstwereld, sportclubs,
etc., niet te verklaren. Hoe meer psychosociale
problemen iemand heeft, hoe makkelijker hij of
zij gegijzeld kan worden door de eigen emoties en

Moslim kan in
passiespel rol van Jezus
vertolken
Christian Stückl, de regisseur van het Passiespel in
Oberammergau (Duitsland) kan zich voorstellen
dat de hoofdrol in het volgende passiespel in 2020
door een moslim wordt vertolkt. Het passiespel
over lijden, dood en verrijzenis van Jezus in het
Beierse Oberammergau in Beieren, dat om de tien
jaar plaatsvindt, is in zijn genre het bekendste
en drukst bijgewoonde ter wereld. De voorbije
decennia werd ook al beslist om de passiespelen
een oecumenisch karakter te geven.
Stückl, die het passiespel al voor de vierde keer zal
regisseren, is bereid nog een stap verder te gaan
en de uitvoering ook een interreligieuze dimensie
te geven. De cast voor het passiespel wordt op
20 oktober bekend gemaakt. Voor het spel zijn
er elke avond 22 vertolkers nodig en bijkomend
nog eens 127 figuranten. Ruim 2.000 inwoners
zijn bij het passiespel betrokken. Het passiespel
gaat op 26 mei 2020 in première. Slechts wie in
Oberammergau werd geboren of er al 20 jaar
woont, mag deelnemen aan het passiespel.

Bron: Kathpress.at

behoeften. Een gebrek aan zelfkennis is funest.
Zonder zelfkennis kan iemand zichzelf van alles
wijsmaken. Bijvoorbeeld: als hij bij een zieke
mevrouw op bezoek gaat en dan veel lichamelijk
contact met haar heeft, denkt hij dat hij dat
allemaal voor háár doet – terwijl hij zich in feite
laat leiden door zijn eigen behoefte aan verbinding.’
Hoe voorkom je psychosociale problemen en
bevorder je de zelfkennis?
‘Problemen hebben we allemaal wel eens, maar
het contact met anderen helpt ons om eruit te
komen en persoonlijk te groeien. Ik ben er een
groot voorstander van om priesters op te leiden
op de universiteit in plaats van op een seminarie
of ander afgesloten instituut. Ze moeten normale
interacties hebben, feedback leren krijgen. Op
een seminarie sta je buiten de rest van de wereld
en kunnen ook vandaag de dag nog ongezonde
mechanismen optreden. Van een seminarie kun je
bijvoorbeeld weggestuurd worden en dat werkt
angst in de hand. Wat als je verliefd wordt? Wat
als je homoseksueel bent? Ik heb wel eens een
seminarist begeleid die verliefd was geworden en
dat op het seminarie absoluut niet bespreekbaar
durfde te maken.’

En de trainingen die u zelf geeft aan
priesterstudenten en religieuzen?
‘Het gaat vooral om een gezonde persoonlijke
ontwikkeling, om zelfkennis die verworven moet
worden. Dat geldt voor alle pastoraal werkers,
diakens, priesters en religieuzen die veel met
mensen werken. Ik vind dat daar meer aandacht
aan besteed moet worden. Zoiets leer je niet in
één of twee middagjes. Bovendien geloof ik dat
persoonlijke getuigenissen van slachtoffers meer
effect hebben dan een docent die het even allemaal
een keertje komt uitleggen. Wat dat betreft ben ik
blij dat de verhalen, hoe gruwelijk ook, naar buiten
zijn gekomen.’
wordt vervolgd op Pagina C4
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 20 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
17.00u: Huwelijksinzegening Michael Sallons en
Nicole Nijman
19.00u: Eucharistieviering
zo 28 08.00u: Maandelijkse doopdienst
10.00u: Hoogmis
ma 29 19.00u: Requiemmis
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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 20 17.30u: H. Mis
wo 23 17.30u: Marialof
za 27 17.30u: H. Mis
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 20 18.00u: H. Mis Vooravond 29e zondag door het jaar.
Wereldmissiezondag
zo 21 08.00u: H. Mis 29e zondag door het jaar.
Wereldmissiezondag
ma 22 18.00u: H. Mis H. Johannes Paulus II, paus
wo 24 18.00u: H. Mis
do 25 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.)
vr 26 18.00u: H. Mis
za 27 18.00u: H. Mis Vooravond 30e zondag door het jaar
met kindernevendienst
zo 28 08.00u: H. Mis 30e zondag door het jaar met
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Zondag 21 oktober: Wereldmissiezondag met bijzondere
collecte
• Donderdag 25 oktober van 16.00 - 18.00 uur: Een
kwartiertje voor God, gelegenheid tot stil gebed voor het
uitgestelde Allerheiligste
• Eveneens donderdag: om 19.00 uur eerste samenkomst
van de catecheten van kinderen en tieners.
• Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 31 oktober
om 18.00 uur. Uitnodiging aan allen!
• Oktobermaand - rozenkransmaand: voor alle diensten
bidden we de rozenkrans. Aanvang telkens een half uur
voor de dienst!
• Geldelijke giften ter ondersteuning van de WJD in
Panama januari 2019 worden in dankbaarheid aanvaard.
Wij bevelen ook de activiteiten rond fundraising tijdens het
weekeinde aan.
• De renovatiewerkzaamheden aan de kerk gaan nog
altijd verder. 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
• Overleden is: Connie Sastropawiro-Sairoen, Berliozstraat
30, in de leeftijd van 55 jaar. De uitvaart vond plaats
vanuit onze kerk op maandag 15 oktober. Onze oprechte
deelneming aan de nabestaanden.    
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 21 08.00u: Woord - Comm. Dienst 29e zondag door het
jaar
zo 28 08.00u: H. Mis 30e zondag door het jaar met
kindernevendienst

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 21 09.00u: H. Mis 29e zondag door het jaar
zo 28 09.00u: Woord - Comm. Dienst 30e zondag door het
jaar met kindernevendienst
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 21 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass
zo 28 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 20 19.00u: H. Mis
zo 21 08.00u: Woco
za 27 19.00u: H. Mis
zo 28 08.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
Elke 1e en 4e zondag: 08.00u: Woco
Elke 2e , 3e (en 5e) zondag: 08.00u: Eucharistieviering
Elke maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.00u: Biddende moeders | 18.30u:
Gebedsgroep/Bijbelstudie
Elke woensdag: 18.30u: Begi Kerki
za 20 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
zo 21 08.00u: Woco
ma 22 17.00u: Liturgiegroep
18.00u: Rozenkransgebed en Eucharistieviering
di 23 18.30u: Bijbelstudie
18.30u: Biddende moeders
wo 24 16.30u: Secretariaat open: inschrijving EHC en H.
Vormsel
18.30u: Begi kerki
do 25 18.00u: Rozenkransgebed en Eucharistieviering
vr 26 17.00u: Parochieraadsvergadering
za 27 08.00u: Kerkversiering
zo 28 08.00u: Eucharistieviering
12.00u: Fundraising voor de restauratie v.d kerk (tuin
v.d bisschop)
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
za 20 10.00u: Woco Huize Ashiana
zo 21 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u:
Eucharistieviering
wo 24 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Woco
za 27 10.00u: Woco Huize Esterhof
zo 28 08.00u: Woco | 19.00u: Eucharistieviering
wo 31 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Requiemmis
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)
• CMM: Persoonlijk Gebed en Coaching  1e vrijdag van de
maand broeder Eddy Dragman op 8815888.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 21 08.00u: H. Mis

ma 22 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 25 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Eerstvolgende doopdienst is in 26 december 2018.
• Formulieren voor de PK lessen kunnen worden afgehaald
op de administratie. 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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 21 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
ma 22 08.00u: Schooldienst Willibrordusschool (opening)
vr 26 08.00u: Schooldienst Mgr. Wulfinghschool (opening)
• 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd. INTENTIES TOT UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de
ouders met de pater.
Majella: Elke zaterdagmiddag (behalve de 4e zaterdag) om
17:30u: Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
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Zuid-Afrikaanse kardinaal: jongerensynode te
eurocentrisch
De prominente Zuid-Afrikaanse kardinaal
Wilfrid Napier van Durban, die deelneemt
aan de Jongerensynode in het Vaticaan, is van
mening dat het werkdocument van de synode te
“eurocentrisch” is. Dit zei de kardinaal tijdens een
persconferentie in Vaticaanstad.
Volgens hem houdt de huidige versie van het
werkdocument te weinig rekening met de situatie
van jongeren in Afrika en andere delen van de
wereld.

Massamigratie vanuit Afrika

Hoewel Napier het proces van de synode tot dusver
heeft geprezen, noemde hij een aantal thema's
waarvan hij en zijn collega-Afrikaanse bisschoppen
vinden dat deze in het slotdocument naar voren
vervolg van pagina C2

Goede psychosociale ontwikkeling
en zelfkennis essentieel bij
voorkomen misbruik
Het taboe is dus doorbroken en de kerk heeft allerlei
acties ondernomen om herhaling te voorkomen. Hoe
kan de individuele gelovige bijdragen aan een veilige
omgeving?
‘Houd je ogen goed open en maak het bespreekbaar
als je iets hoort of ziet waar je je twijfels bij hebt.
Zorg dat het onderwerp op de agenda blijft staan
en heb oog voor slachtoffers. Wees je er ook van
bewust dat dat laatste niet altijd makkelijk is.
Ik herinner me een bijeenkomst waar een man
die zelf slachtoffer geweest was, zich abnormaal
luidruchtig en hinderlijk gedroeg en op een zeker
moment echt onbeschoft werd. De aanwezigen
stoorden zich hier erg aan. Maar dit soort sociaal-

moeten komen.
Zo houdt het werkdocument onvoldoende rekening
met de impact van massamigratie vanuit Afrika
naar andere landen.Vanwege de exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen en het milieu, vertrekken
jongeren uit Afrika.

Kinderarbeid

"Degenen die van het land zouden hebben
geleefd, zijn nu niet in staat om dat te doen, dus
ze migreren”, zei hij, “vanwege het effect van
ontbossing en agressieve mijnbouwtechnieken”. Hij
veroordeelde ook de economische omstandigheden
die leiden tot kinderarbeid in Afrika.

Bron: KN/CNA

emotionele problemen zijn vaak juist het gevolg
van seksueel misbruik. Dat kun je iemand absoluut
niet kwalijk nemen. Dan wordt het trauma op
trauma.’
En de aandacht van de media?
‘De media-aandacht heeft juist een heel positief
effect gehad. Er is een taboe doorbroken. Pas als
mensen het persoonlijke relaas van een slachtoffer
horen, beseffen ze wat de gevolgen zijn. Ik vind
het wel jammer dat de kerk gedemoniseerd wordt,
door sommigen zelfs weggezet als criminele
organisatie. Ja, er zijn verschrikkelijke dingen
gebeurd. Maar de kerk doet vooral heel veel goeds
met mensen die zich daar dagelijks met hart en
ziel voor inzetten. Soms denk ik: Jezus is aan
het kruis genageld, maar daar is veel goeds uit
voortgekomen. Nu is in zekere zin de kerk aan het
kruis genageld… en komen er goede dingen uit
voort.’

Bron: Katholiek.nl-bewerkt lsk
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PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.
com | FB: heiligebernadettekerk
Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
za 20 19.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
di 23 18.00u: Diaconiegroep
wo 24 17.00-18.00u: Zangrepetitie kinderen | Spreekuur p.
Fransiskus
18.30-19.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens afspraak)
do 25 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan
zo 28 08.00u: Eucharistieviering p. Jan. Opening
catechesejaar
Mededeling
Inschrijfformulieren voor doop, EHC, H. Vormsel, tiener- en
volwassencatechese afhalen in de sacristie na de dienst/
kantoor.

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
za 20 18.30u: Woco
zo 28 09.00u: Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078
email: alwinlinger@gmail.com
zo 21 08.00u: Eucharistieviering
di 23 18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
do 25 16.30u: Spreekuur pt. Jan
18.30u: Eucharistieviering
za 27 19.00u: Eucharistieviering (opening catechesejaar)
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Vóór iedere zondagdienst (welke dienst dan ook) is er van
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes.
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130 | Spreekuren:
elke zaterdag van 17:00-18:00u |Contactpersoon: zr Ilse
Goedhoop, t. 8675152
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
za 20 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht
zo 21 08.00u: H. Mis
za 27 17.00u: Spreekuur en gelegenheid  tot  de  biecht
zo 28 08.00u: Plechtige Eucharistieviering. Helige Judas
Thaddeus, patroon van de kerk en school
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144
Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
zo 21 09.00u: Woco
di 23 19.00u: Rozenkransgebed
wo 24 17.00u: Charismatische bijeenkomst

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 20 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Woco. Zondag 29 d.h. jaar B; collecte bestemd
voor Pauselijke missiewerken
zo 21 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis. Zondag 29 d.h. jaar B; collecte bestemd
voor Pauselijke missiewerken. Tassenwijding
ma 22 19.00u: Rozenkransgebed
di 23 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.00u: Senioren | 17.00u: Opening PK in de parochiezaal
wo 24 19.00u: H. Mis
do 25 06.30u: H. Mis op de pastorie
18.30u: Gebedsgroep
vr 26 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 21 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 29 d.h. jaar B; collecte bestemd
voor Pauselijke missiewerken. Tassenwijding
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 21 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 29 d.h. jaar B; collecte bestemd
voor Pauselijke missiewerken. Tassenwijding
di 23 16.30u: Opening PK
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 21 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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