
OMHOOG zondag 28 oktober 2018 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving 28 oktober 2018

Jaargang 62

40

SRD 2,-

Het belang van de catechese
Door: P. Tjon Kiem Sang

“Iedere gedoopte heeft – juist op grond van zijn 
doopsel – in gelijke mate het recht om van de Kerk 
dat onderricht en die opvoeding te ontvangen, 
die hem zal helpen tot een echt christelijk leven 
te komen.” Aldus paus Johannes Paulus II in zijn 
apostolische exhortatie van 1979: Catechesi 
Tradendae. Deze uitspraak van de paus vormt in 
feite de grondslag voor een van de belangrijkste 
kerkelijke bedieningen, nl. de catechese. In hun 
pastorale brief van 15 november 2000 over de 
bediening van de catechese, geven de bisschoppen 
van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie 
(AEC) twee definities van catechese die zij in 
hun brief hanteren: 1) catechese is een bediening 
die erop gericht is om het geloof van de mensen 
levend, bewust en actief te maken door middel 
van onderricht dat gebaseerd is op de H. Schrift, 
de traditie, de liturgie, het leergezag en het leven 
van de kerk; 2) catechese is de opvoeding van 
kinderen, jongeren en volwassenen in het geloof, 
die vooral de leer van de christelijke doctrine bevat 
en op organische en systematische wijze wordt 
overgedragen, gericht op het binnen leiden van de 
mensen in de volheid van het christelijk leven.

In dezelfde pastorale brief van de AEC noemen 
de bisschoppen ook heel concrete zaken die 
urgent moeten worden uitgevoerd ten bate van de 
catechese in de regio. Deze zaken hebben zij als 
taken toebedeeld aan de catechesecommissie van 
de AEC, die met de uitvoering daarvan belast is. 
Sedert 2017 is onze bisschop, mgr Karel Choennie, 
de voorzitter van deze commissie en wordt daarbij 
ondersteund door nog twee andere bisschoppen, 
t.w. mgr Kenneth Richards, aartsbisschop van 
Kingston (Jamaica) en mgr Wieslaw Spiewak, 
bisschop van Hamilton (Bermuda). Daarnaast zijn 
er voor de concrete uitvoering van de taken van 
deze commissie vier lekengelovigen toegevoegd 
aan de commissie als consultoren, t.w. zr. Paula 
Andrew (werkzaam in Grenada), mw Morvette 
Thomas (Antigua), mw Sandra Maxwell-Williams 
(Jamaica) en Paul Tjon Kiem Sang (Suriname).

De catechesecommissie is van 15 t/m 18 oktober jl. 
bijeen geweest te Mt. St. Benedict (Trinidad) voor 
haar eerste fysieke bijeenkomst, om nadrukkelijk 
te beraadslagen over de uitvoering van de taken 
van de commissie. Vanwege diverse redenen 
konden de twee andere bisschoppen niet aanwezig 
zijn, maar de commissie heeft desalniettemin 
toch succesvol vergaderd o.l.v. de bisschop van 
Paramaribo. Het resultaat van deze vergadering, 
met voorstellen en praktische besluiten, zal in de 
komende periode zichtbaar moeten worden.

Een van de eerste onderwerpen van de bespreking 
was de huidige toestand van de catechese in de 
regio. Al gauw werd duidelijk dat er geen uniform 
programma bestaat voor de catechese in al de 18 
bisdommen die deel zijn van de AEC. Elk aarts/

bisdom c.q. elke aarts/bisschop probeert op 
eigen wijze zo goed mogelijk invulling te geven 
aan de opdracht tot onderricht van de volken, 
een mandaat die door Jezus zelf is gegeven vlak 
voor zijn terugkeer naar de Vader. Deze opdracht 
heeft de kerk vanaf het begin dan ook heel serieus 
genomen, maar op verschillende plaatsen – vooral 
in de regio – loopt juist de catechese vaak het 
risico dat het onvoldoende aandacht verkrijgt. 
In zijn apostolische exhortatie benadrukt paus 
Johannes Paulus II echter hoe groot het belang van 
de catechese is voor de kerk: “Zowel de lokale als 
de universele Kerk moet aan de catechese prioriteit 
verlenen boven andere werken en initiatieven, 
ook die met schijnbaar meer zichtbare resultaten. 
Hoe meer zij dit doet, des te meer ontdekt zij in de 
catechese een versteviging van haar innerlijk leven 
als gelovige gemeenschap, en van haar activiteiten 
naar buiten toe, waaronder haar missionair elan.”

Anno 2018 vormt de catechese een van de grote 
uitdagingen voor de zowel de lokale als de 
universele kerk. Een van de oorzaken van die 
uitdagingen is de huidige wereld waarin wij leven 
en die door paus Johannes Paulus II ook wordt 
erkend: “Wij leven in een moeilijke wereld. De 
mens vreest bij voorbeeld dat de beste vruchten 
van zijn creativiteit zich tegen hem zullen 
keren. Zoiets schept uiteraard een klimaat van 
onzekerheid. De catechese moet de christenen 
helpen om juist voor die wereld ‘licht’ en ‘zout’ 
te zijn, tot hun eigen vreugde en tot heil van de 
anderen. Ongetwijfeld is daartoe vereist, dat de 
catechese de christenen bevestigt in hun eigen 
identiteit en dat zij zelf voortdurend uitstijgt boven 
aarzelingen, onzekerheden en afzwakkingen, die 
haar van alle kanten bedreigen. Onder de vele 
moeilijkheden die voor het geloof even zoveel 
uitdagingen betekenen, zal ik er nu enkele naar 
voren halen om de catechese te helpen die te 
overwinnen.”

De bisschoppen van de AEC bevestigen de 
woorden van de paus in hun pastorale brief 
van 2000. Hun brief wordt ingeleid door een 
beschrijving van de pastorale context waarin de 
catechese moet plaatsvinden en ook zij erkennen 
daarbij dat de samenleving, die steeds meer in 
de greep raakt van secularisatie, individualisme 
en materialisme, de catechetische bediening 
van de kerk steeds moeilijker maakt. Het is 
echter juist in deze omstandigheden dat het 
belang van de catechese nog groter wordt. Zoals 
Johannes Paulus II dat zegt: “De christenen van 
nu moeten dan ook zo gevormd worden, dat zij 
weten te leven in een [onverschillige] wereld. 
Een groot deel van die wereld kent God niet. 
Met betrekking tot godsdienstige vragen moest 
een veeleisende en broederlijke dialoog – die 
voor allen stimulerend werkt – wijken voor een 
vervlakkend indifferentisme. Of sommigen bijten 
zich vast, in een aanmatigende mentaliteit van 
verdachtmaking, in naam van de vooruitgang 
der wetenschappelijke ‘verklaringen’. Het komt 
er in een dergelijke situatie voor de gelovige 
op aan stevig vast te staan en vanuit die vaste 
grond anderen gelegenheid te geven tot ‘heilzaam 
gesprek’ waarin iedereen aan zijn trekken komt 
vooral dan met zijn allerbelangrijkste waardigheid, 
die van godszoeker. Om daartoe te vormen is er 
een catechese nodig die de jonge mensen en de 
volwassenen van onze gemeenschappen leert 
aandachtig en consequent te zijn in het geloof 
en rustig uit te komen voor hun christelijke en 
katholieke identiteit, die leert het ‘onzichtbare te 
zien’ (Hebr. 11,27)] en zodanig God als absolute 
steunpunt te aanvaarden, dat zij van Hem kunnen 
getuigen te midden van een materialistische 
beschaving die Gods bestaan ontkent.”

wordt vervolgd op pagina A2



KATERN A – Pagina 2 OMHOOG zondag 28 oktober 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement 
OMHOOG”Opgericht 01 januari 1956

vervolg van pagina A1

Catechese gaat dus vooral in onze tijd en in onze 
context over veel meer dan slechts het overdragen 
van kennis van het geloof. De Vaticaanse 
Congregatie voor de Clerus is in het jaar 1997 
uitgekomen met een Algemeen Directorium voor 
de Catechese, een richtlijn voor de universele kerk 
om de catechese in de lokale kerken in te richten 
en in te vullen. Een dergelijke directorium is 
dringend noodzakelijk, omdat er niet één uniforme 
catecheseprogramma kan worden ontworpen 
die in heel de universele kerk toepasbaar is. Elk 
werelddeel, elke regio en elk land heeft eigen, 
karakteristieke aspecten die de samenleving 
een uniek gezicht geeft. Aspecten zoals taal, 
cultuur, de sociaal-maatschappelijke situatie, 
historie, enz. maken dat overal de catechese op 
een eigen op die samenleving gerichte manier 
wordt gedaan. Om derhalve ervoor te zorgen dat 
dit mogelijk is, terwijl tegelijkertijd de kern van 
de catechese overal hetzelfde blijft, heeft de kerk 
het algemeen directorium samengesteld, waarmee 
bisschoppenconferenties aan de slag kunnen om op 
eigen manier invulling te geven aan de catechese in 

hun gebied.
De samenstelling van de directorium voor de 
catechese voor de AEC is dan ook een van de 
eerste taken waarover de commissie zich heeft 
gebogen en afspraken heeft gemaakt. In de 
komende maanden zal derhalve contact gelegd 
worden met allen in de verschillende bisdommen, 
aan wie de bisschoppen de verantwoordelijkheid 
voor de catechese hebben toevertrouwd, om een 
grondige inventarisatie te plegen van de huidige 
toestand van de catechese en ook van het sociaal-
maatschappelijk, economisch, linguistisch en 
cultureel milieu waarin de catechese moet worden 
verzorgd. Deze inventarisatie moet uiteindelijk de 
basis vormen voor catechesedirectorium van de 
AEC.

De commissie vertrouwt erop dat alle 
verantwoordelijken – bisschoppen en 
coördinatoren van de catechese – enthousiast 
meewerken aan de uitvoering van deze taak. Het 
belang van de catechese – en uiteindelijk van de 
kerk – eist dat van ons allen.

Het belang van de catechese

Dankbetuiging

Lieve familieleden, vrienden en kennissen,

Hierbij bedanken wij een ieder die, op welke 
wijze dan ook, medeleven heeft betoond 
gedurende de periode van ziekte en na het 
overlijden van de lieve echtgenoot van onze ma, 
onze pa en opa

 Andre Albert Cooman

Ook voor de vele donaties ten behoeve van het 
studiefonds van de R.K. Parochie Noord, zijn wij 
u zeer erkentelijk.

 God’s zegen voor u allen!!

Namens: mevrouw de weduwe Rosie Cooman – 
De Noten
 Lloyd, Tania en Rochelin
 Anne-Roos, Henk en Vanessa
 Charlie, Monique, Chloë en Kimora

 Saskia en René

Dankbetuiging

De Heer keek Neréza vol liefde aan en 
antwoordde op haar vragen: mijn lieve kind 
toen het moeilijk was toen heb ik je gedragen.

Lieve St Rosa parochianen vrienden en 
kennissen.

Hierbij bedanken wij een ieder die op welke 
wijze dan ook medeleven heeft betoond 
gedurende de periode van ziekte en na het 
overlijden van onze lieve dochter en zus,

Neréza Marjorie Alaisa Ford

Een speciale dank  gaat uit naar de paters 
Romanus, pater Vigelandzoon en pater Ike 
voor hun troostrijke woorden tijdens de 
uitvaartsdienst.

God’s zegen voor u allen.

Namens: de familie Ford – Lantveld

De rouwdienst wordt gehouden op 2 november 
2018 om 19.00uur in de St Bonifacius kerk
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Fundraising voor Fatimaparochie

geloof & leven

Door Melvin Mackintosh

Expositie over armoede in Tilburg
Wanneer u dit leest heeft burgemeester Theo 
Weterings van de gemeente Tilburg in het Peerke 
Donders Paviljoen in Tilburg Noord, Nederland een 
tentoonstelling over armoede geopend. Op deze 
expositie wordt in woord en beeld het onthutsende 
verhaal verteld van twee eeuwen armoede in 
Tilburg. Nooit eerder is op deze manier aandacht 
besteed aan armoede, schrijft de Stichting 
Petrus Donders Tilburg in een persbericht. De 
tentoonstelling heeft als titel ‘Arm in arm met 
Peerke, armoede in Tilburg vanaf 1809’ en is vanaf 
zondag 28 oktober geopend voor het publiek.
Met deze expositie vraagt de Stichting Petrus 
Donders Tilburg op een eigen wijze aandacht 
voor de armoede en de armoedebestrijding in 
Tilburg. Op een laagdrempelige manier laat 
de tentoonstelling zien dat door de tijd heen 
armoede altijd op de loer ligt. Om armoede tegen 
te gaan en om armen te helpen uit deze situatie 
te ontsnappen, moet ieder het zijne bijdragen. De 
Stichting Petrus Donders laat zich in alles wat ze 
doet inspireren door het leven van Peerke Donders 
en door de werken van barmhartigheid. Dit komt 
neer op de overtuiging dat mensen waar ook ter 
wereld elkaar moeten helpen.

Tal van activiteiten
De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd. 
Dit wil zeggen dat armoede in Tilburg en 

Arm in arm met Peerke

Door Norma Gravenstijn

Nieuw initiatief bisdom
Een wit tafelkleed, een vaas met bloemen, een 
doos tissues en een brandende kaars op tafel; deze 
waren de rustgevende achtergrond voor de tweede 
lotgenotenbijeenkomst, speciaal voor hen die in 
hun verdriet om het verlies van een dierbare steun 
bij elkaar zochten. Een voor een kwamen ze de zaal 
binnenstappen.
Deze tweede bijeenkomst vond plaats op 
donderdag 16 augustus jl. Aanwezig waren 
lotgenoten die gereageerd hadden op de oproep in 
het weekblad Omhoog voor de eerste bijeenkomst 
in juli. Bij die eerste bijeenkomst waren ook enkele 
parochiemedewerkers van diaconiewerkgroepen 
aanwezig om kennis te nemen van dit nieuwe 
initiatief binnen ons bisdom. 
Er werd toen een film vertoond die betrekking had 
op het thema rouw en het verwerken van verlies. 
Na de film was er een korte kennismaking met 
elkaar, met name voor diegenen die de behoefte 
hadden om als lotgenoten een groep te vormen 
waarin men elkaar steun bij de rouwverwerking 
kan bieden.
De bijeenkomsten worden in de parochiezaal 
van de St.-Alfonskerk gehouden. Tijdens de 
laatste bijeenkomst is er een vaste datum van 

samenkomen vastgesteld t.w. elke derde (3e) 
donderdag van de maand (m.u.v. de maand 
september). Het tijdstip is 6.00 uur n.m.

Ervaringen delen
De tweede bijeenkomst werd geopend met een 
gebed en er volgde een korte uiteenzetting van 
het onderwerp 'rouwverwerking' aan de hand van 
de vijf (5) fasen van Kubler-Ross. De aanwezigen 
mochten hun persoonlijke ervaringen delen met 
elkaar. Het was een heel bijzondere avond: als 
lotgenoten was er veel herkenning in elkaars 
verhalen. Het was goed om te ervaren dat zij niet 
alleen zijn in het verwerken van hun verdriet en 
het proces van rouwverwerken, zoals ze dat zelf 
aangaven. 
Er is nu eindelijk een plaats waar zij vrij over 
hun ervaringen kunnen vertellen - hoe ze zich 
voelen -, waar ze hun emoties kunnen uiten en 
vooral ook waar er naar elkaar wordt geluisterd. 
Ieders verhaal is persoonlijk en uniek, maar wel 
herkenbaar. De setting was aangenaam: een 
open ruimte (zaal) in een bloem- en plantenrijke 
omgeving. Het bisdom Paramaribo probeert met 
deze lotgenotenbijeenkomsten invulling te geven 
aan de behoefte bij parochianen om over hun 
verdriet en het gemis van hun nabestaanden te 
praten.

Tweede bijeenkomst rouwverwerking

de maatregelen daartegen vanaf 1809, het 
geboortejaar van Peerke Donders, tot heden 
duidelijk worden gemaakt. Dat gebeurt op een 

manier die toegankelijk is voor een breed publiek. 
‘Arm in arm met Peerke’ is tot stand gekomen 
met medewerking van tal van organisaties. 
Ook voor de situatie bij andere culturen is er 
aandacht. De stichting hoopt dat veel scholen en 
maatschappelijke groeperingen de expositie zullen 
bezoeken.
Tijdens de duur van de expositie is het Peerke 
Donders Paviljoen inzamelpunt van de Zeep en Sop 
Plank. Deze zamelt zeep en wasmiddelen in voor 
arme mensen. De expositie loopt tot en met 21 
april 2019. Maandelijks zijn er lezingen en andere 
activiteiten over armoede. Lees hierover meer op 
www.peerkedonders.nl en op de Facebookpagina 
van Peerke Donders. De openingstijden van het 
Peerke Donders Paviljoen zijn zondag en woensdag 
van 13.00 – 17.00 uur, entree € 2,50 per persoon.

Door Pierre Wong

Op 28 oktober a.s. zal er in de tuin van de bisschop 
aan de Henk Arronstraat een fundraising gehouden 
worden t.b.v. de restauratie van de Fatimakerk. 
De Fatimakerk aan de Calcuttastraat is genoemd 
naar het Portugese stadje Fatima waar moeder 
Maria verschenen is aan de drie kinderen Lucia, 
Francisco en Jacintha. In 2017 zijn twee van de drie 
kinderen t.w. Francisco en Jacintha heilig verklaard 
door paus Franciscus. De maand oktober is de 
maand van de rozenkrans. Het rozenkransgebed 
is niet alleen een tekst of gebed dat men prevelt of 
bidt, maar het is ook een gebedsvolhouding van het 
delen van elkaar’s talenten en het ondersteunen 
van datgene dat de kerkgemeenschap sterker 
maakt. 

De Fatima kerk heeft veel mensen die hulp nodig 
hebben. Door deel te nemen aan deze fundraising 
kunt u het werk van de kerk ondersteunen. 
Met de opbrengsten van deze fundraising zal 

de Fatimaparochie in staat gesteld worden 
om de zware houtluizenplaag te bestrijden 

en om de renovatie van de Fatimaparochie te 
verwezenlijken. Er zal ter plekke worden gekookt 
en voeding ter verkoop aangeboden worden. 
Verkocht zullen worden: nasi, bami, bakso, lemper, 
ijs teler, dawet, en nog veel meer. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door DJ Anthony en 
Dario uit Peru op de panfluit. Op deze dag zal er 
ook een dansoptreden zijn en een expositie van de 
kunstenaar Michel Wong Loi Sing. 

Fundraisen of fondswerving houdt in, gelden 
bij elkaar verzamelen. We kunnen het niet 
zonder u. De Fatimakerk heeft u nodig. Kom dus 
massaal op 28 oktober en help ons deze doelen te 
verwezenlijken. De tijd is van 12.00 – 16.00 uur. 
Entree is SRD 5 en als u een speciale bijdrage wilt 
leveren door een VIP kaart te kopen, krijgt u een 
snackbox en een drank naar keus. De organisatie 
hoopt u op den 28e in volle getale te zien.
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Pilotproject meer bekendheid Zalige Petrus Donders

Door Melvin Mackintosh

Traditioneel gezag en kerkleiders
Op initiatief van de Inter-Religieuze Raad van 
Suriname (IRIS), het Comité Christelijke Kerken 
(CCK) en de baptistengemeente organiseert 
Conservation International Suriname (CI-
Suriname) een bijeenkomst met gezagsdragers 
van het binnenland en kerkleiders om aandacht 
te schenken aan de illegale jacht op en de illegale 
handel in jaguars. Deze bijeenkomst vindt plaats 
in Paramaribo op dinsdag 30 oktober aanstaande. 
De traditionele gezagsdragers die een uitnodiging 
hebben ontvangen om hierover van gedachten te 
wisselen en gezamenlijk een oplossing te zoeken 
zijn onder meer granmans, afgevaardigden en 
verenigingen van het traditioneel gezag en enkele 
organisaties die werkzaam zijn in het binnenland.
De initiatiefnemers geven aan gealarmeerd te zijn 
door verontrustende berichten in de media en op 
sociale media over een wijdverspreide illegale 
jacht op en de illegale handel in jaguars in de 

binnenlanden van Suriname. De berichten kwamen 
op gang door een publicatie in het befaamde 
tijdschrift National Geographic ‘Where jaguars 
are killed to order for the illegal trade’, waarin 
beeldmateriaal van die illegale activiteiten in 
Suriname.

Op bestelling vermoord
De jaguar met de wetenschappelijke naam 
Panthera Onca is de op twee na grootste katachtige 
ter wereld en het grootste roofdier van Zuid-
Amerika. Jaguars leven vooral in tropische bossen 
en hebben een voorkeur voor waterrijke gebieden. 
Ze kunnen heel goed zwemmen, worden gemiddeld 
1,5 meter lang en wegen ongeveer 75 kg. Grote 
mannetjes kunnen echter wel meer dan 2 meter 
worden en 150 kg wegen. Jaguars jagen op grote 
prooien zoals tapirs, capibara’s en pakira’s, maar 
nemen ook genoegen met kleinere prooien. Door 
ontbossing van hun leefgebieden is er minder 
voedsel aanwezig waardoor ze steeds vaker 
afkomen op vee of kippen van mensen.

Er wordt gejaagd op de jaguar om de tanden als 
hanger voor sieraden en het idee dat bepaalde 
delen van de jaguar een medicinale werking 
hebben. Het meest gewild is de jaguarpasta of 
jaguarlijm, waarbij het lichaam van een jaguar 
zeven dagenlang wordt gekookt. Het resultaat is 
een zwarte substantie waaraan grote medicinale 
krachten wordt toegeschreven zoals het oplossen 
van artritispijn of slapeloosheid en het verhogen 
van de potentie.
In Suriname schijnen er Chinese wildlife-
handelaren te zijn die bestellingen plaatsen bij 
lokale bewoners. Soms wordt er zelfs geadverteerd 
op diverse sociale media. De premies die de lokale 
bewoners ontvangen zijn meer dan wat zij op 
maandbasis verdienen. 
De jaguar is echter een beschermde diersoort. 
In Suriname is het doden, transporteren, kopen, 
verkopen en zelfs bezitten van een beschermde 
diersoort dan ook illegaal. Na de bijeenkomst zal 
hopelijk niet meer op de jaguar gejaagd worden. 

Bijeenkomst over illegale jacht op en handel in jaguars

Door Wielfred Tjin A Tam, Stichting Devotie Petrus Donders

Film ‘Petrus Donders, mijn leven, mijn brieven’
In nauwe samenwerking met de Dienst Geloof, 
Cultuur en Communicatie (DGCC) van het bisdom 
Paramaribo en het RKBO (Rooms Katholiek 
Bijzonder Onderwijs) is een traject uitgezet om 
meer bekendheid te geven over het leven en 
de werken van Zalige Petrus Donders aan de 
leerlingen van onze r.-k.-scholen in de stad en 
in de districten. In de eerste fase (schooljaar 
2018 - 2019) zullen de lessen worden gegeven 
aan de bovenbouw (klasse 4, 5 en 6) van de onze 
r.-k.-gloscholen. Na de evaluatie komen de r.-k.-
muloscholen aan de beurt.

Op de uitnodiging voor het bijwonen van de start 
van dit project is bijzonder goed gereageerd door 
de leiding en de leerkrachten van de gloscholen 
in Paramaribo. Ruim 40 leerkrachten waren 
aanwezig tijdens de kick-off op woensdag 24 

oktober jl. in de filmzaal van het bisschoppelijk 
museum waar de vertoning plaatsvond van de film 
‘Petrus Donders, mijn leven, mijn brieven’. 
Wielfred Tjin A Tam, voorzitter van de Stichting 
Devotie Petrus Donders, heette de aanwezigen van 
harte welkom en dankte hen voor hun bereidheid 
en hun enthousiasme om mee te werken aan dit 
project. Ook dank aan Monseigneur Karel voor zijn 
ondersteuning en aan de dames Gerda Misidjang 
(DGCC) en Patricia Irion (RKBO) die de trekkers 
zijn van dit project. 
Wij beginnen met de scholen in Paramaribo en de 
directe omgeving.  De scholen in de districten (in 
het oosten, westen en zuiden) zullen wij zeker een 
bezoek brengen in het eerste kwartaal van 2019. 

Mgr. Karel Choennie begon zijn speech met het 
volgende gebed:
Goede, menslievende God,
wij danken U voor Petrus Donders
die zijn leven aan U gaf

en dienstbaar was aan allen
die door ziekte of anderszins
miskend en in de steek gelaten werden.
U hebt deze eenvoudige priester-missionaris
een groot hart gegeven voor al uw mensen,
ongeacht ras, religie, kleur of afkomst.
Daarmee is hij in het spoor gegaan
van Jezus Christus;
die wonderen van goedheid onder ons verrichtte.
Hij, Uw Zoon, heeft gezegd
dat wie in Hem gelooft,
nog grotere wonderen zal doen.
Geef dat mensen ook vandaag de dag
wonderen van goedheid en heil mogen ervaren
op voorspraak van de Zalige Petrus Donders,
en hij erkend zal worden als een van Uw heiligen
die bij U leeft in eeuwigheid. Amen 

Batavia deel van het immense Amazoneregenwoud
Vervolgens belichtte de bisschop een ander 
belangrijk aspect van de plaats Batavia. Batavia is 
mede- producent/mede-leverancier van zuivere 
zuurstof en zuiver water aan onze wereld. Batavia 
is deel van het immense Amazoneregenwoud dat 
20% van alle zuurstof en al het water levert aan 
de wereld. Het is daarom heel belangrijk dit stuk 
Amazoneregenwoud te blijven koesteren en goed 
ervoor te zorgen; het mag niet verloren gaan. 
Zittend aan de oever van de Coppenamerivier 
zal pater Petrus Donders op Batavia naast de 
liefdevolle verzorging van de ernstig zieke 
melaatse zusters en broeders op bepaalde 
momenten ongetwijfeld zeker hebben genoten 
van de mooie natuur: de bomen, de bossen, het 
water, de lucht, de zang van de vogels, de raven 
en de ondergang van de zon. Het voorgaande in 
combinatie met zijn diepe geloof in de liefde van 
Jezus Christus hebben zeker bijgedragen dat pater 
Petrus Donders het zo lang, 27 jarenlang,  heeft 
volgehouden op Batavia.  Bisschop Choennie 
dankte de aanwezige leerkrachten van harte 
voor hun medewerking en wenste hen heel veel 
succes toe bij de uitvoering van dit project. Met 
een druk op de startknop voor het vertonen van 
de film heeft hij het begin van dit project ingeluid. 
Voor deze eerste groep leerkrachten zal op 10 
november en 1 december a.s. trainingssessies 
worden gehouden op Batavia verzorgd door Gerda 
Misidjang (DGCC) en Patricia Irion (RKBO).
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Dertigste zondag door het jaar (B)

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 31, 7 – 9 
Dit zegt de Heer: Jubel van vreugde om Jakob, juich 
om de heerser der volken; bazuin het rond, prijs 
God, en zeg: De Heer heeft redding gebracht aan 
zijn volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug 
uit het noorden; van het einde der aarde breng ik 
hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere 
en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij 
terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid ik 
hen terug. Ik voer hen naar stromende beken over 
gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben 
toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.

Antwoordpsalm: Psalm 126, 1 -2ab. 2cd – 3.4 
– 5.6

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 
5, 1 – 6
Broeders en zusters, Want elke hogepriester wordt 
genomen uit de mensen en aangesteld voor de 
mensen om hen te vertegenwoordigen bij God en 
om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig 
te verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid 
onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor 
de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen 
zonden denken als aan die van het hele volk. En 
niemand kan zich die waardigheid aanmatigen: 
men moet evenals Aäron door God geroepen 
worden. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van 
het priesterschap toegekend; dat heeft God gedaan 
die Hem zei: Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden 
verwekt. En elders zegt hij: Gij zijt priester voor 
eeuwig, op de wijze van Melchisédek.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 10, 46 – 52
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen 
in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke 
menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een 
blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de 
zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus 
de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: 
‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’. 
Jezus bleef staan en zei: ‘Roept hem eens hier’. Ze 
riepen de blinde toe: ‘Heb goede moed! Sta op, Hij 
roept u’. Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind 
en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: ‘Wat 
wilt ge dat Ik voor u doe? De blinde antwoordde 
Hem: ‘Raboenni, maak dat ik zien kan! En Jezus 
sprak tot hem: ‘Ga, uw geloof heeft u genezen’.
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

In alle lezingen van deze dag, inclusief de 
antwoordpsalm, gaat het over mededogen en 
verlossing. Er wordt in de hemel, of door Jezus, 
met begrip  en ontferming gereageerd op de nood 
van een mens of  een volk. Mensen komen thuis in 
Gods bewogenheid.  Daarvoor  komen  ze  ook  zelf  
in  beweging:  ballingen  aanvaarden de thuisreis, 
zangers gaan op pelgrimage,  Bartimeüs  springt  
op,  en  ook  de  figuur  van  de  hogepriester (en/
of Melchisedek) impliceert een volk dat (of   een 
aartsvader die) op de been is. Het gaat dus niet 
om  mededogen dat zich over een machteloos 
neerliggend  slachtoffer  buigt,  maar  over  een  
bewogen  ontmoeting  waarin mensen thuiskomen 
bij God.

Bartimeüs
Als die blinde man in Jericho zijn mond had 
gehouden,  zou niemand gedacht hebben: hé, waar 
blijft het Kyrie  eleison?  Er  was  immers  nog  geen  
christelijke  liturgie  waarin het een vast onderdeel 
is. De menigte die Jezus  volgde, ervoer het 
geschreeuw om ontferming zelfs als  hinderlijk. Ze 
waren op weg naar Jeruzalem (zie Marcus  10,1.32 
en 11,1), ze zongen misschien van tijd tot tijd een  
pelgrimslied à la Psalm 126. Het luidruchtige 
eleison me van  Bartimeüs  scheurde  door  het  
gebeuren  heen,  het  stoorde. Hoe kun je naar 
Jezus luisteren als iemand er  zijn nood doorheen 
schreeuwt? De blinde bedelaar heeft iets van een 
ziener: hij heeft Jezus geduid als ‘Zoon van David’, 
en hij gokt niet op een  gul bedrag aan aalmoezen. 
Hij durft blijkbaar verlossing  uit zijn duisternis 
te verwachten. Dus als hij tot zwijgen  gemaand 
wordt, doet hij er een schepje bovenop. Jezus 
stopt en in plaats van zich naar de bedelaar toe te 
bewegen, laat Hij hem tot zich roepen. Dat wordt 
uitdrukkelijk zo gezegd: de menigte die de man 
zijn Kyrie eleison  misgunde, moet hem nu de 
uitnodiging overbrengen en  de stemming slaat om, 
er wordt een Gloriavoorvoeld.  De  man  springt  op  
en  snelt  toe:  deze  actie  gaat  aan  het verlossende 
woord vooraf, niet als een voorwaarde, 
denk ik (‘Als je niet zelf komt, krijg je niets’), 
maar als de  genade van het ingeschakeld worden 
en als signaal dat  hij voor vol wordt aangezien. 
Zoals Israël ooit op eigen  voeten door de zee trok 
(en niet werd overgeflitst), zo  worden hier alle 
betrokkenen, de mopperende menigte  inbegrepen, 
ingeschakeld in het wonder van de verlossing.  
Waarna  de  man  Jezus  volgt  op  de  weg  die  naar 
Jeruzalem leidt, en binnen een week ook naar het 

kruis. 
Ruimte voor hoop
In de profetenlezing en in de psalm treft me de 
emotie waarmee de ommekeer in het lot bezongen 
wordt:  dat  hardheid  en  murwheid  plaatsmaken  
voor  een  verzachting van het hart, voor juichen en 
huilen. Dat is de  kwaliteit van een ontmoeting in 
mededogen. In Jeremia  31 zie je blinden, lammen 
en hoogzwangere vrouwen in  een menigte 
huilende ballingen – maar het is niet het 
relaas van een barre en meedogenloze voettocht, 
het is  thuiskomen. Er is iets vreselijks voorbij, 
er is ruimte voor  hoop, voor nieuwe dingen. De 
gunnende kracht van de  hemel is eromheen. Psalm 
126 ademt deze zelfde sfeer.

Hogepriester
De lezing uit Hebreeën vraagt aandacht voor de 
figuur  van  de  hogepriester.  Dat  is  de  gestalte  
die  binnen  de  liturgie van Israël de ontmoeting 
van God en mens belichaamt. Met gevoel voor de 
menselijke zwakte (die hijzelf ook kent) nadert hij 
God om het zoenoffer te bren gen. Dat de Eeuwige 
hem hiertoe roept, impliceert dat er in de hemel 
begrip is voor de onvolmaaktheid van de 
mensen. Die mensen zitten intussen niet thuis bij 
de kachel: ze staan buiten het Heilige, ze zien hun 
hogepriester daar in hun aller naam binnengaan 

en wachten tot  hij terugkomt om hen te zegenen 
en vrede te wensen.  Ik stel me voor dat daar 
spanning hangt, verlangen naar  mededogen, naar 
gezien zijn en aanvaard worden. In Hebreeën 
wordt Jezus in dat hogepriesterlijke ambt  gezien.  
Daarbij  worden  in  de  verzen  5,5-6  twee  regels   
geciteerd uit Psalm 110 (de meest geciteerde 
psalm in  het  Nieuwe  Testament).  De  eerste  regel  
bezingt  Hem  als zoon en heer van David – wat 
mooi aansluit bij de  roep van Bartimeüs in Marcus 
10,47v, maar het diskwalificeert Hem ook als 
mogelijk hogepriester in Israël waar  de  priesters  
niet  van  Juda,  maar  van  Levi  afstammen. 
Daarom noemt de tweede psalmregel Hem 
hogepriester  in  de  orde  van  Melchisedek  –  een  
priester  zonder  aardse  stamboom,  recht  uit  
de  hemel.  Het  herinnert  aan  Genesis  14,  waar  
Abraham  door  deze  geheimzinnige priester-
koning wordt gezegend. Ook Abraham is 
dan op de been, in de weer om recht te doen. Hij 
heeft  gevochten en gewonnen, en het lijkt wel 
of Melchisedek  daar een moment van zachtheid 
brengt, van hemels mededogen en thuiskomen bij 
God.

wordt vervolgd op pagina B2
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vertrouwen dat mijn leven altijd in uw hand zal 
zijn, wat er ook gebeurt. Blijf bij mij, zo bid ik, in 
de kracht van Jezus, uw Zoon en mijn broeder in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Spr. 3,5: Vertrouw op de HEER met heel je hart en 
vertrouw niet op je eigen inzicht.

Overweging: 
Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Een dienaar van God kan niet weten
hoe geduldig en nederig hij is
als alles hem goed gaat.
Maar als het ogenblik komt
dat de mensen die zijn wensen vervulden
zich tegenhem keren,
zoveel geduld en nederigheid als hij dan heeft,
zoveel heeft hij en meer niet.

Gebed
Barmhartige God, als mensen verkeren in angst en 
pijn, zult U hun nabij zijn met uw kracht, met uw 
liefde. Ik vraag U: schep ruimte in mij, zodat ik vrij 
kan ademhalen. Doordring mij met uw Geest, opdat 
ik in uw Naam woorden van leven vind. Dat bid 
ik U door Jezus Christus, uw licht in onze wereld, 
vandaag en alle dagen van mijn leven. Amen.

waar! Die woorden horen bij de zoon van Pietro 
de Bernardone!’ Zo bracht hij zijn onbeduidende 
oorsprong in herinnering.

Gebed
God van alle barmhartigheid, Gij die mij verlost 
uit deze verlamming en mij op de weg zet naar uw 
licht, ik dank U voor uw Woord. Geef dat ik het mag 
horen en verstaan en dat het in mij vruchten mag 
dragen tot heil en genezing van deze wereld. Zo bid 
ik U omwille van Jezus Christus, de Mensenzoon en 
mijn Heer voor altijd. Amen.

Dagtekst
Jes. 40, 29: Hij geeft de vermoeide weer kracht, en 
de onvermogende een overvloed aan macht.

Overweging:
Op een keer preekte Franciscus voor de bevolking 
van Terni. Na afloop van de preek prees de 
bisschop hem waar alle toehoorders bij waren. 
Hij zei: ‘De laatste tijd heeft de Heer zijn Kerk 
opgeluisterd met een arm en onaanzienlijk 
mannetje dat eenvoudig en ongeletterd is. Daarom 
is het onze plicht de Heer altijd te prijzen in de 
wetenschap dat hij zoiets niet voor alle volkeren 
gedaan heeft.’ Toen Franciscus hem hoorde, was 
hij er bijzonder mee ingenomen dat de bisschop 
hem in zulke duidelijke bewoordingen verachtelijk 
genoemd had. Hij liep samen met hem de kerk 
in en viel hem te voet met de woorden: ‘Om de 
waarheid te zeggen, bisschop, u hebt me een grote 
eer bewezen. Terwijl anderen mij afnemen wat van 
mij is, hebt u als enige er geen afbreuk aan gedaan. 
U hebt als een man met onderscheidingsvermogen 
het waardevolle van het waardeloze gescheiden 
door God te verheerlijken en mij de verachting te 
laten.’

Gebed
God, Schepper van alle mensen, ik dank U dat ik 
mij kind mag weten van U als de algoede Vader. 
Ik bid U: verhelder mijn verstand en verruim mijn 
hart zodat ik mezelf en heel de wereld kan zien 
in uw licht. Moge uw heilige Geest mij maken tot 
mensen die meeleven met de ander en elkaar 
barmhartigheid bewijzen. Dat vraag ik U door 
Jezus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Ps. 40, 4: Een nieuw lied gaf Hij mij in de mond, een 
lofzang voor onze God. 

Overweging: Het lied in alle dingen
De romantische schrijver Eichendorff heeft de 
ervaring opgedaan: ‘De hele wereld begint te 
zingen, als je maar het toverwoord weet’. De 
Griekse filosoof Pytagoras en zijn leerlingen 
hadden het over de harmonie van de sferen in 
deze wereld. Ook voor hen was de wereld een lied 
vol harmonie. Als je het geheim van deze wereld 
zwijgend nadert, dan kun je op momenten van 
bijzondere genade dit lied van de wereld horen. 
Als je het hoort, dan word je vervuld met een 
blijdschap die je nog nooit hebt ervaren, met een 
innerlijke rust en een levensvreugde die niemand 
je meer kan ontnemen, ook niet als het lied van de 
wereld verstomt.

Gebed
Liefdevolle God, uw voorzienigheid wijst mij wegen 
van vernieuwing. Met aandacht wil ik luisteren 
naar uw Woord. Geef dat het mij sterkt in het 

Dagtekst
Ef. 2, 14: Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden 
één gemaakt heeft.

Overweging:
De vrede moet opgevat worden als een geheel 
van onverbreekbare waarden: de vrijheid 
van de menselijke persoon en de eerbied voor 
zijn waardigheid, de rechtvaardigheid en de 
solidariteit, de barmhartigheid en de naastenliefde, 
de durf van de waarheid en de hoop. De gevaren en 
bedreigingen die de vrede belagen, kunnen alleen 
bezworen worden door de menselijke vooruitgang 
die de authentieke waarden cultiveert, en niet door 
de verloochening van diezelfde waarden.

Gebed
Verborgen en nabije God, ik wil wel geloven, maar 
weet niet altijd hoe. Uw Woord roept zoveel vragen 
op. Ik bid U: laat mij uw nabijheid ervaren, wees 
tastbaar aanwezig in mijn bestaan, zodat ik mij aan 
U gewonnen kan geven.  Dat vraag ik U door Hem 
die uw wil heeft volbracht ten einde toe: Jezus, 
de Gekruisigde, die leeft bij U, vandaag en tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Neh. 8,10: Wees niet bedroefd, maar laat de 
vreugde die de HEER u schenkt uw kracht zijn. 

Overweging: Een helder, blij, opgewekt hart
‘Helderheid is de hemel waaronder alles gedijt’, 
zegt de schrijver Jean Paul. En bovendien een 
erg oud inzicht: in het vroege monnikenwezen 
was de blijmoedigheid van het hart een teken 
dat iemand spiritueel was. Benedictus heeft over 
een ruim hart. Een blij hart is ook altijd een ruim 
hart. Het is vol mildheid. Het oordeelt niet. Het 
verspreidt vreugde in zijn omgeving. Helderheid is 
innerlijke klaarheid. Een heldere hemel klaart ook 
het gemoed van de mens op. Een dergelijke hemel 
is goed voor de mens en stimuleert zijn goede 
humeur. Voor de psyche van de mens is een heldere 
hemel een zegen. Onder een heldere hemel gaan 
ze graag wandelen. Hun hart klaart op. En ze laten 
hun goede humeur niet zo gemakkelijk bederven.

Gebed
God, in u bestaat geen duisternis, U bent helder 
als het licht van de zon. Ik bid U: maak mij 
ontvankelijk voor uw stem, voor uw Woord. 
Help mij om waarachtig te zijn in al wat ik zeg 
en doe, zoals Hij mij dat heeft voorgedaan: Jezus 
Christus, uw Zoon en mijn Heer, die met U leeft in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Spr. 16, 19: Beter in eenvoud leven met de armen 
dan de buit verdelen met hoogmoedigen.

Overweging: 
Over het algemeen werd Franciscus er verdrietig 
van als mensen hem eer bewezen. Als tegenwicht 
liet hij zich dan door iemand de huid vol schelden. 
Zo riep hij bijvoorbeeld eens een broeder bij zich 
tot wie hij zei: ‘Ik beveel je mij flink uit te schelden 
en de waarheid te vertellen om al die leugens te 
compenseren.’ Nadat de broeder hem met grote 
tegenzin een boerenkinkel, een profiteur en een 
nietsnut genoemd had, lachte hij instemmend en 
antwoordde hij: ‘Moge de Heer je zegenen! Da’s 

gebeden voor iedere dag
Maandag 29 oktober

Dinsdag 30 oktober

Donderdag 01 november

Zaterdag 03 november

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
 

za. 16.00u

Woensdag 31oktober

Vrijdag 02 november
Niet blijven zitten
De teksten van deze zondag zijn dus niet bedacht 
voor  mensen die blijven zitten wachten of er 
nog iets gebeurt.  Het zijn teksten vol genade en 
ontferming, maar mensen  zijn er deelnemers door 
in de benen te zijn of te komen.  Al gaande ervaren 
ze verlossing. Dat wil niet zeggen dat  God geen 
genade zou kennen voor wie niet kan opstaan.  
Maar wie niet opstaat omdat hij geen zin heeft 
of het  allemaal wel goed vindt, wie zich niet laat 
inschakelen  of wie geen pelgrim wil zijn, zal wel 
veel missen: de ontroering van het thuiskomen, 
de lach en de traan van het  weerzien. En wie geen 
energie wil steken in het Kyrie elei son,zal ook lang 
moeten wachten op het Gloria.

Gedachten bij de schriftlezingen
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geloofsverdieping
FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

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

Gerrit van Leeuwen
Zo leeft Hij bij de mensen

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,=

Feestikonen

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

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Ik wil vandaag verder gaan met de catechese over 
het vijfde gebod van de Tien Geboden, ‘Gij zult niet 
doden’. Dit gebod laat zien dat het menselijk leven 
in Gods ogen kostbaar, heilig en onschendbaar is. 
Niemand kan zijn eigen leven of dat van een ander 
minachten. De mens draagt namelijk het beeld 
van God in zich en is een object van zijn oneindige 
liefde, ongeacht de omstandigheden waaronder hij 
of zij tot leven is gekomen.

Haat, belediging en minachting
Jezus laat ons nog een diepere betekenis van dit 
gebod zien. Hij benadrukt dat, voor Gods tribunaal, 
ook haat jegens een broeder of zuster een vorm 
van moord is. Daarom schrijft de apostel Johannes: 
Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar (1Joh 
3,15). Maar Jezus laat het hier niet bij; volgens 
dezelfde logica voegt Hij toe dat ook belediging en 
minachting tot moord kunnen leiden.

Wij zijn eraan gewend anderen te beledigen. Een 
belediging komt net zo snel als een ademtocht 
bij ons op. En Jezus zegt ons: “Stop, want een 
belediging doet kwaad en doodt.”

De minachting. “Maar ik minacht die mens, die 
mensen.” Dat is een manier om de waardigheid 
van een persoon te doden. Het zou mooi zijn als 
wat Jezus onderwijst in ons hart en onze ziel 
binnenkomt, en als ieder van ons zou zeggen: “Ik 
zal nooit meer iemand beledigen.” Dat zou iets 
heel moois zijn, want Jezus zegt ons: “Pas op, als je 
iemand minacht, beledigt of haat, is dat moord.”

Ga je eerst verzoenen
Heel consequent nodigt Jezus uit om een offergave 
in de tempel te onderbreken als je je herinnert dat 
je een broeder hebt beledigd, zodat jij je eerst met 
hem kunt verzoenen.

Als we naar de Mis gaan, zouden ook wij die 
verzoenende houding aan de dag moeten leggen bij 
de mensen met wie we problemen hebben gehad. 
Ook als we slecht over hen hebben gedacht en we 

Tijdens de algemene audiëntie van 17 oktober legde paus Franciscus uit hoe het gebod ‘Gij zult niet 
doden’ een oproep tot de liefde is.

ze hebben beledigd.  Wanneer we wachten op de 
priester om de H. Mis te vieren, babbelen we vaak 
onderling en misschien praten we slecht over 
anderen. Dat kun je niet doen. Denk maar aan de 
ernst van de belediging, het misprijzen en de haat: 
Jezus stelt ze gelijk aan moord.

De eerste stap
Wat bedoelt Jezus te zeggen door het vijfde gebod 
zo op te rekken? De mens heeft een nobel, heel 
gevoelig leven en bezit een verborgen 'ik'.  Dit  'ik'  
is niet minder belangrijk dan zijn fysieke lichaam. 
Eén ongepaste uitspraak is dan ook al voldoende 
om de onschuld van een kind te schenden.Eén kil 
gebaar kan een vrouw al verwonden. Het hart 
van een jongere kan al vernietigd worden door 
hem geen vertrouwen te schenken. Een man kan 
al de vernieling in worden geholpen door hem te 
negeren.

De onverschilligheid is dodelijk. Het is alsof je 
tegen een andere mens zegt: “Jij bent dood voor 
mij.” Want je hebt die persoon in je hart gedood. 
Niet liefhebben is de eerste stap naar moord. En niet 
doden is de eerste stap naar liefhebben.

De weg van het 'niet doden'
Aan het begin van de Bijbel lees je die vreselijke zin 
van de eerste moordenaar, Kain, als de Heer hem 
vraagt waar zijn broer is. Kain antwoordt: “Ik weet 
het niet. Moet ik dan op mijn broer passen?” (Gen. 
4,9). Zo praten de moordenaars: “Daar heb ik niets 
mee te maken, dat is jouw zaak” etc.

Laten we proberen deze vraag te beantwoorden: 
moeten wij op onze broeders passen? Ja zeker! Wij 
moeten voor elkaar zorgen! En dat is de weg van 
het leven, de weg van het niet doden.

Het menselijk leven heeft liefde nodig. En wat is 
de authentieke liefde? Dat is de liefde die Christus 
ons heeft getoond, ofwel de barmhartigheid. De 
liefde waar we niet zonder kunnen is de liefde 
die vergeeft, de liefde die degene die ons kwaad 
heeft gedaan omarmt. Niemand van ons kan 

overleven zonder barmhartigheid; we hebben 
allemaal behoefte aan vergeving. Als doden 
betekent iemand vernietigen, onderdrukken of uit 
de weg ruimen, betekent niet doden dus zorgen, 
waarderen, betrekken. En ook: vergeven.

Oproep tot liefde
Niemand kan zich illusies maken door te denken: 
“Ik zit goed, want ik doe niets verkeerds.” Een 
mineraal of een plant leeft zo’n soort bestaan, maar 
een mens niet. Een mens –man of vrouw– niet. Van 
een man of vrouw wordt meer gevraagd. Er is veel 
goeds te doen, voor ieder van ons, ieder zijn eigen 
deel . 'Niet doden'  is een oproep tot liefde en tot 
barmhartigheid.

Het is een oproep om te leven volgens de Heer 
Jezus, die zijn leven voor ons heeft gegeven en 
voor ons is verrezen. We hebben een keer, hier op 
het plein, een uitspraak hierover van een heilige 
herhaald. Misschien kan die ons helpen: “Niet 
kwaad doen is iets goeds. Maar niet goed doen is 
iets slechts.” We moeten altijd het goede doen, een 
extra stap zetten.

De Leidsman ten leven
De Heer heeft door zijn menswording ons bestaan 
geheiligd. Hij heeft ons met zijn bloed van 
onschatbare waarde gemaakt. Hij is de “Leidsman 
ten leven” (Hand. 3,15), dankzij wie ieder van ons 
een geschenk van de Vader is.

In Hem, in zijn liefde die sterker is dan de dood, 
en door de kracht van de Geest die de Vader ons 
schenkt, kunnen we het Woord “Gij zult niet doden” 
aannemen als de meest belangrijke en essentiële 
oproep. Niet doden staat voor een oproep tot de 
liefde.  Amen.

(Bron: KN/bewerkt-mk))

Niet liefhebben is de eerste stap naar 
moord
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Icoon
Religieuze schildering 
op paneel in de 
oosterse kerken met 
een voorstelling van 
Christus, een heilige of 
een der heilsfeiten. De 
icoon is meer dan een 
middel tot stichting of 
vrome beschouwing; zij is bedoeld als een zekere 
tegenwoordig stelling van de heilige of het heilige.

I H S
De eerste drie letters van de naam Jezus in de 
Griekse spelling IHSOUS; daarna ook als afkorting 
geinterpreteerd, onder meer van Jezus Hominum 
Salvator (Jezus, redder van de mensheid) of 
van In Hoc Signum (In dit teken), het eerst door 
Bernardus van Siëna, later door de jezuieten als 
wapenschild gebruikt.

Ijsheiligen
De feestdagen van de heiligen Pancratius, 
Srevatius en Bonifacius werden volgens de oude 
kerkelijke kalender respectievelijk op 12, 13 en 14 
mei gevierd. Op die dagen kwam soms de laatste 
nachtvorst voor; vandaar de naam van ijsheiligen.

Incardinatie
1 Opname van een priester, afkomstig uit het 
bisdom, in de clerus van het betreffende bisdom 
door de bisschop. 2 Opname van een regulier 
priester, of van een seculier priester van een 
ander bisdom, in de clerus van een bepaald 
bisdom.

Indopen
De ritus waarmee degene die de geconsacreerde 
hostie uitreikt, of degene die de gave ontvangt 
(communiceert), dit brood in de geconsacreerde 
wijn doopt. Sinds het Rituale Romanum van 
1970 is indoping een van de mogelijkheden om 
de communie onder twee gedaanten (brood en 
wijn) te ontvangen. De Latijnse term hiervoor is 
‘Intinctio’.

In Paradisum (Latijn= Moge de engelen U 
naar het paradijs begeleiden)
Klassieke antifoon uit de Romeinse 
begrafenisliturgie, die vaak gezongen wordt als 
het lichaam van de overledenen de kerk wordt 
uitgedragen.

Inquisitie
Rechtbank van de katholieke kerk, belast met 
de opsporing, het onderzoek en het straffen van 
ketters, mensen die in opvattingen en/of daden 
van de leer van de katholieke kerk afwijken.

Integralisme
Naam van een aan het begin van de twintigste 
eeuw binnen de katholieke kerk ontstane 
reactionaire stroming, die krampachtig vasthield 
aan kerkelijke tradities en zich onder andere 
verzette tegen openheid, tegen oecumenische 
toenadering en tegen de scheiding van kerk en 
staat in die landen, waar de kerk van staatswege 
voorrechten genoot.

Inspiratie van de dag

Zoek Mij en vind Mij
Omdat iets gisteren juist was en zo hoorde, betekent 
dat niet dat dat vandaag ook zo is. Daarom moet je 
één dat tegelijk en helemaal, in het eeuwig aanwezige, 
heerlijke nu leven; want als je dat kunt, zonder enige 
terughoudendheid of vooropgezette ideeën, ben je in 
staat veranderingen zonder weerstand te accepteren 
en het leven zal makkelijk en harmonisch stromen. 
Het is veel makkelijker gezegd dan gedaan, vooral 
als je het gevoel hebt dat alles lekker gaat en je diep 
geworteld hebt en je zeker voelt in je huidige situatie. 
Laat je zekerheid in Mij zijn en nooit in een situatie, 
een plan, een mens of een ding, want wat vandaag 
hier is, is morgen misschien verdwenen. Maar ik ben 

altijd hier, door alle eeuwigheid heen. Daarom zoek Mij en vind Mij en wees nergens bang voor. Laat de 
veranderingen komen en weet eenvoudig dat iedere verandering voor je bestwil is en dat ze allemaal 
nodig zijn voor de groei en uitbreiding van het geheel.

Groeien in geloof
‘Stilstand is achteruitgang’ wordt wel gezegd. In het 
dagelijks leven, in de economie, op allerlei terreinen is 
groei gewenst. Er wordt heel veel voor gedaan. En als 
het over geloven gaat? Bent u gegroeid in het geloof in de 
loop van de jaren? Leeft u dichter bij de Heer? Groeien 
in het geloof is Christus steeds meer en beter leren 
kennen. Hem, je Heer en Redder. Stil zijn, luisteren naar  
het Woord, bidden dat hoort – als het goed is – bij ons 
leven van alledag. Als je wilt groeien in het geloof, moet 
je daar wel iets voor doen. Maar dan sta je ook vaster in het geloof. Dan laat je je niet zo vlug van de wijs 
brengen door wat men zegt en onderken je ook de dwaalwegen. Dan sta je anders in het leven. Petrus 
gebruikt woorden als smetteloos, onberispelijk en in vrede. Te hoog gegrepen? Het gaat wel om de eer 
van onze God!

Uit: Filippus Dagboek

 Geestelijk inzicht
Sommige gelovigen nemen de Bijbel heel precies. In hun ogen nemen anderen het niet nauw. Soms lijken 
ze zelfs op iemand die hoogtevrees heeft. Die houdt zich stevig vast aan de trapleuning. Bang om te 
vallen. Paulus is best wel bezorgd over de mensen uit Kolosse. Dat laatste slaat op inzicht door de Heilige 
Geest. Zei Jezus niet: de letter doodt, maar de Geest maakt levend? Deze wijsheid en dit inzicht zijn niet 
simpelweg op te lezen uit Gods geboden. Dan rekent u buiten de Geest. U vult de toepassing zelf in. Zo 
kan zelfs een Bijbelgetrouw christen eigengereid worden.

Uit: Kruimkens van ’S Heren Tafel

Geduld
Geduld hebben betekent niet, alles wat veranderd 
kan worden en veranderd moet worden maar op 
z’n beloop laten. Maar geduld mag een mens ook 
hebben met zichzelf en met een situatie die niet 
kan worden veranderd en die eigenlijk een blijde 
gelatenheid vergt.  Geduld betekent niet, voorgoed 
een compromis vinden met een conflict, of laffe 
compromissen sluiten. In het geduld schuilt ook de 
kracht, toe te werken naar verandering. Maar in het 

geduld neemt ook de tijd een belangrijke plaats in. Wij gunnen onszelf en anderen  tijd om verandering 
mogelijk te maken. De engel van het geduld moge je het vermogen schenken te kunnen wachten. Dat is 
op het ogenblik niet vanzelfsprekend. Wij willen altijd direct de oplossing zien. Maar vaak is er lange 
tijd voor nodig, tot een bloem opengaat. Onze eigen ontwikkeling vraagt om geduld. Wij kunnen noch 
onszelf noch anderen onmiddellijk veranderen. Verandering voltrekt zich langzaam en soms ongemerkt.

Uit: Vergeet het beste niet
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Meer dan de helft van de Nederlanders is niet 
religieus

wereldkerk

Wees niet bang het pad te 
verlaten; je voetstappen 
zijn het pad

Doordenkertje

De synodevaders leggen de laatste hand aan een 
volledig nieuw slotdocument en een brief aan 
jongeren uit de hele wereld.

Op dinsdag 23 oktober werd al een eerste ontwerp 
van het slotdocument van de bisschoppensynode 
over jongeren, geloof en roeping aan de 
synodevaders ter goedkeuring voorgesteld. De 
tekst is uitgewerkt door kardinaal Sergio Da 
Rocha,speciaal verslaggever van de synode, 
en zijn twee secretarissen, Giacomo Costa en 
Rossano Sala. De synodevaders kunnen  op het 
ontwerp reageren en correcties en aanvullingen 
voorstellen. Eerder raakte al bekend dat er 
paragraaf per paragraaf over het document dient 
te worden gestemd.

Paolo Ruffini vertelde aan journalisten dat dit 
niet zo maar een aangepaste versie is van het 
Instrumentum laboris, dat de basis vormde voor 
de discussies tijdens de synode. Volgens hem vond 
er echt een ingrijpende redactie van het document 
plaats en gaat het dus om een volledig nieuw 
document. 

Het slotdocument is compacter en consistenter. 
Naast dit slotdocument, voegt Paolo Ruffini 
eraan toe, werken de deelnemers van de 
bisschoppensynode ook nog aan  een 'Brief aan 
de jongeren wereldwijd'. Die wordt donderdag 25 
oktober aan het brede publiek voorgesteld.

Bron: I.Media/VIS

Ontwerp van slotdocument voorgelegd 
aan synodevaders

VN moeten geweld 
tegen vrouwen 
grensoverschrijdend 
bestrijden

De bestrijding van het geweld op en de 
discriminatie van vrouwen moet een prioriteit 
zijn van de internationale gemeenschap.

Aartsbisschop Bernadito Auza, de permanente 
waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN in New 
York, heeft in een toespraak tot de Algemene 
Vergadering van de VN over vrouwen opgeroepen 
tot een versterking van de inspanningen tegen 
het geweld op en de discriminatie van vrouwen. 
Wij veroordelen alle vormen van geweld tegen 
vrouwen, inclusief de stereotype beelden 
die gebruikt worden om het geweld en de 
discriminatie van vrouwen te rechtvaardigen. Wij 
moeten ervoor zorgen dat meisjes veilig in een 
gezin kunnen opgroeien.

Mgr. Auza vroeg dat de mensenhandel 
ondubbelzinnig zou veroordeeld worden als een 
misdaad tegen de mensheid. Vandaag zijn er meer 
dan ooit mensen op een of andere manier het 
slachtoffer van een vorm van slavernij. Tegelijk 
wordt meer steun gevraagd voor initiatieven zoals 
Talihta Kum, een grensoverschrijdend project 
van vrouwelijke religieuzen, ter bestrijding 
van de mensenhandel en voor de opvang van 
slachtoffers. Wij hebben de morele plicht om de 
mensenhandelaars te vervolgen en bestraffen, 
maar wij moeten ook de voedingsbodem van de 
mensenhandel zelf bestrijden.

Bron: Vaticannews.va

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

om 10.00u en 
herhaling om 16.00u

GEBED 

Heer God,  de kreet van 
een pasgeboren baby  doet mij denken 
aan een nieuw begin  een nieuwe start

een nieuwe droom een nieuw lied. 
Vandaag zal ik  dat verkondigen. 

Ik zal het van  de daken schreeuwen 
dat Jezus Christus Heer is!  Jezus woont 

in mij en vernieuwt mij.  
Dank U, Heer. 

Amen.

Voor het eerst noemt meer dan de helft van de 
Nederlanders zich niet gelovig: uit cijfers van het 
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt 
dat in 2017 nog maar 49% van de ondervraagden 
zichzelf tot een religieuze groepering rekent. In 
2016 was dat precies de helft; in 2012 noemde nog 
54% van de Nederlanders zich gelovig.
Het CBS deed ook onderzoek naar de religies die 
Nederlanders boven de vijftien jaar aanhangen. De 
katholieken zijn met 24% nog altijd de grootste 
groep gelovigen. 15% is protestants: 6% gaf aan 
Nederlands-hervormd te zijn, 3% is gereformeerd 
en 6% behoort tot de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). Verder gaf 5% aan moslim te 
zijn en behoorde 6% van de ondervraagden tot 
een andere religie, zoals het jodendom of het 
boeddhisme.

Langzame daling kerkgang
De daling van de kerkgang gaat de laatste jaren 
niet meer zo snel. Het CBS meldt dat in 2017 16% 
van de Nederlanders minstens één keer per maand 
een religieuze dienst bezoekt. Vijf jaar eerder was 
dat 17%. Ter vergelijking: in 1971 woonde 37% 
van de bevolking minstens één keer per maand een 
religieuze dienst bij. De daling tussen 2012 en 2017 
wordt enkel door de katholieken veroorzaakt; bij 
de protestanten en de moslims is het bezoek aan 
kerk of moskee niet afgenomen.
In 2017 ging 10% van de Nederlanders iedere week 
naar een dienst. 3% ging twee of drie keer per 
maand en eenzelfde percentage ging één keer per 
maand. 7% ging minder dan één keer per maand. 

78% van de ondervraagden zei zelden of nooit een 
dienst te bezoeken.

Mannen en vrouwen, oud en jong
Van de mannen noemde 46% zich gelovig in 2017; 
bij de vrouwen was dat 52%. Vrouwen zijn niet 
alleen vaker gelovig, ze gaan ook vaker naar de 
kerk: 17% tegenover 14% bij de mannen. Ook 
tussen ouderen en jongeren zijn grote verschillen 
te zien: van de jongeren (18 tot 25) noemde een 
derde zich religieus en ging 13% minstens één keer 
per maand naar de kerk. 71% van de 75-plussers is 
gelovig, 34% gaat regelmatig naar de kerk.

Hoog- en laagopgeleiden
Ook tussen hoog- en laagopgeleiden noemt het 
CBS grote verschillen. Van de mensen die alleen 
basisonderwijs hebben gevolgd is 64% religieus 
en kerkt 20% regelmatig. Bij de academici is dat 
slechts 37% en 12%.

Bron: KN
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wereldkerk

Net als elk jaar met Missiezondag – dit jaar al de 
92ste editie toe - presenteert het missieagentschap 
Fides enkele aantal statistieken in verband met de 
missionaire Kerk wereldwijd. De cijfers zijn geput 
uit de laatste editie van het Annuario Pontificio 
(het Pauselijke Statistische Jaarboek, met cijfers tot 
en met 31 december 2016).

Wereldbevolking
Op  31 december 2016 stond de teller van de 
wereldbevolking op 7.352.289.000, een toename 
van 103.348.000 eenheden in vergelijking met 
het jaar ervoor. De bevolkingsaangroei werd 
geregistreerd op elk continent, inclusief Europa:
Azië: + 49.767.000 / Afrika: + 42.898.000 / 
Amerika: + 8.519.000/Europa: + 1.307.000/ 
Oceanië: + 857.000

De missionaire wereldkerk in cijfers

Studenten bidden op begraafplaats

Geen spookverhalen
Een nachtelijke wandeling door een begraafplaats 
tegen het einde van oktober zal doen denken 
aan een nacht uit een Halloween film of een 
angstaanjaagend verhaal.
Maar wanneer de tieners van Colorado hun 
nachtelijke bezoeken brengen aan de Mount Olivet 
begraafplaats deze week, zal het niet gaan om 
spookverhalen of een spookhuis.
In plaats daarvan zullen ze leren over heiligen, 
samen bidden voor de overledenen en eucharistie 
vieren. 

Jaarlijks evenement
Mount Olivet’s “Night at the Cemetery” is 
een jaarlijks evenement voor studenten  van 
middelbaar en hoger onderwijs dat tot doel heeft 
hen kennis bij te brengen over de intercessie van 
de heiligen en hoe belangrijk het is om te bidden 
voor de zielerust van overledenen. 

John Miller, Outreach Coordinator for Catholic 
Funeral and Cemetery Services, vertelde CNA dat 
tijdens de “Night at the Cemetery” een catechese 
zal worden verzorgd over begraafplaatsen en 
waarom we moeten bidden voor de overledenen.

Hij zei dat de studenten in de gelegenheid 
zullen worden gesteld acteurs te ontmoeten die 
heiligen en goed bekende katholieken uit Denver 
uitbeelden, die de jongeren “enige informatie 
zullen verschaffen over hun levensverhaal en hun 
aanmoedigen om te bidden voor de overledenen en 
tot de heiligen in de hemel”. 

Allerheiligen/Allerzielen
“Night at the Cemetery” zal gehouden worden op 
de begraafplaats  Mount Olivet Cemetery in Wheat 
Ridge, CO. Het evenement vangt aan op 25 oktober, 
gevolgd door een eucharistieviering. 

De tweede bijeenkomst is op 27 oktober en deze 
wordt afgesloten met een avondgebed. 
Het geheel dient te voorbereiding op de feestdagen 
van Allerheiligen en Allerzielen, respectievelijk 1 
en 2 november.

De studenten zullen ook met een 
begrafenisondernemer en een grafdelver kunnen 
praten om meer te leren over het werk op een 
katholieke begraafplaats. 

De heiligen die zullen worden uitgebeeld 
zijn: Theresia van Lisieux, een frense non die 
Doctor werd van de Kerk; dienares van de Heer  
Julia Greeley, een vrijgekomen slavin die zeer 
edelmoedig was voor de armen van Denver; en 
Bisschop Joseph Machebeuf, a franse katholieke 
missionaris die de eerste bisschop van Denver 
werd.

Bid voor uw overleden dierbaren
“Bidden voor de overledenen is waarschijnlijk iets 
waaraan men niet altijd denkt. Als katholieken 
stopt het niet bij de begrafenis. Je moet contstant 
bidden voor je overleden geliefde, hetzij door een 
H. Mis voor hen op te dragen of te bidden voor de 
zielen in het vagevuur”’ aldus Miller.

Katholieken
Op hetzelfde moment telde de wereldbevolking 
1.299.059.000 katholieken, een toename van 
14.249.000. De toename is zichtbaar op alle 
continenten, behalve in Europa (en dat voor 
het derde achtereenvolgende jaar): - 240.000/ 
Amerika: + 6.023.000/Azië: + 1.956.000/ Oceanië: 
+ 254.000.
Het wereldpercentage katholieken daalde met 0,05 
% tot 17,67 %. 

Priesters
Het totale aantal priesters wereldwijd is in 2016 
gedaald tot 414.969 (- 687). Het continent met de 
grootste daling was opnieuw Europa. Er was ook 
een daling in Amerika, terwijl een stijging werd 
geregistreerd in Afrika en Azië. Oceanië bleef 
status quo.

Katholieken per priester
Het aantal katholieken per priester is wereldwijd 
met 39 eenheden gestegen tot gemiddeld 3.130.

Permanente diakens
Het aantal permanente diakens is wereldwijd met 
1.057 eenheden gestegen tot 46.312. 
Mannelijke en vrouwelijke religieuzen
Het aantal priesters-religieuzen (= priesters die 
tot een kloosterorde of religieuze congregatie 
behoren) nam voor het vierde achtereenvolgende 
jaar met 1.604 eenheden af tot 52.625. Op alle 
continenten werd een afname geregistreerd
Ook dit jaar is er een algemene daling van het 
aantal vrouwelijke religieuzen met 10.885 
eenheden tot 659.445. Een stijging werd genoteerd 
in Afrika en Azië, een daling in Amerika, Europa en 
Oceanië 

Missieposten
Er waren in 2016 2.140 missieposten met een 
inwonende priester of 581 meer dan in 2015. 
Een daling viel alleen te noteren in Afrika (- 63), 
tegenover een toename in Amerika (+ 98), Azië (+ 
151) Europa (+ 364) en Oceanië (+ 31).
Voorts werden ook de cijfers in beeld gebracht 
van lekenzendelingen en catechisten,  katholieke 
scholen en onderwijs, en de caritatieve- en 
gezondheidscentra die door de katholieke Kerk 
wereldwijd worden gerund,

Bron: kerknet.be/Agenzia Fides – bewerkt lsk

Bidden tot heiligen
Over het bidden tot heiligen zei Miller: “Het is heel 
belangrijk om een goede relatie te hebben met de 
heiligen, om ze te vragen ons te helpen om elke dag 
weer te groeien in liefde tot de Heer, te groeien in 
heiligheid en om voor ons te bidden tot de heilige 
God”

Een begraafplaatsis heilig
Ook gaf Miller aan het belang van begraafplaatsen. 
Deze mogen worden gezien als heilige plaatsen 
en zijn daarom ook vaak genoeg naast een 
kerkgebouw opgezet. “Een begraafplaats is 
een plek die rust en vrede schenkt”, zo sprak 
coordinator Miller. “Sommige mensen komen er op 
zondag picnicken of bbq-en en brengen er de hele 
dag door met hun geliefden. Ze bidden niet alleen 
voor hen, er worden ook oude verhalen uit de doos 
gehaald.

Bron CNA

Interreligieus overleg over 

vluchtelingenkinderen

Religieuze leiders en afgevaardigden van ngo’s 
vragen betere bescherming en meer bijstand en 
pastorale zorg voor vluchtelingenkinderen.
Van 16 tot 18 oktober j.l. vond in Rome, met de 
steun van onder meer de Wereldraad van Kerken 
(WCC), een internationaal en interreligieus forum 
plaats over de rechten van vluchtelingenkinderen 
met als titel: ‘The Role of Faith in building Peaceful 
Societies en Combating Xenophobia’ (De rol van 
geloof in de opbouw van vreedzame samenmeving 
en de strijd tegen vreeemdelingenhaat). 

Een 200-tal deelnemers van 80 organisaties 
benadrukten in hun slotverklaring dat de 
beëindiging van het geweld tegen deze kinderen 
een absolute prioriteit moet zijn. “Het is onze 

plicht deze kinderen te beschermen en een stem 
te geven”, staat te lezen in de slotverklaring. 
We moeten vreemdelingenhaat bestrijden, 
vluchtelingenkinderen beter beschermen, hen 
spirituele zorg en bijstand verlenen en bijdragen 
tot hun heling en genezing. Wij moeten onze 
krachten bundelen en nagaan hoe wij deze 
kinderen beter en efficiënter kunnen beschermen.

Bron: WCC
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zo 28 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo 31 08.00u: Schooldienst
•	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.
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	28	 10.00u:	H.	Mis	|	11.45u:	English	Mass
do	01	Hoogfeest	Allerheiligen
zo	04	 10.00u:	H.	Mis

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	27	 19.00u:	H.	Mis
zo	28	 08.00u:	H.	Mis
vr	02	 19.00u:	H.	Mis.	Allerzielen
za	03	 19.00u:	Woco
zo	04	 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.

Elke	maandag:	19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
Elke	dinsdag:	18.30u:	Biddende	moeders	|	18.30u:	
Bijbelstudie
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)
ma	29	17.00u:	Liturgiegroep
	 18.00u:	Rozenkrans	en	eucharistieviering
di	30	 18.30u:	Bijbelstudie
	 18.30u:	Biddende	moeders
wo	31	16.30u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	
Vormsel)
	 18.30u:	Begi	Kerki

za	27	 10.00u:	Woco	Huize	Estherhof
zo	28	 08.00u:	Eucharistieviering
18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Eucharistieviering
wo	31	18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Requiemmis
za	03	 10.00u:	Woco	Huize	Albertine
zo	04	 08.00u:	Eucharistie	met	ziekencommunie	|	10.00u:	
Doopviering
18.30u:	Rozenkransgebed	|	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	28	 10.00u:	H.	Mis
ma	29	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
do 01 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.	Inlevering	kan	tot	en	met	29	oktober	
2018.	De	lessen	starten	in	november	2018.
•	Pater	Iyke	is	afwezig	van	7	oktober	tot	en	met	15	
november	2018.

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
ma	29	19.00u:	Requiemmis
za	03	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	04	 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.

za	27	 17.30u:	H.	Mis	
wo	31	17.30u:	Marialof	
za	03	 17.30u:	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
ma	29	18.00u:	H.	Mis
wo	31	18.00u:	Jaarlijkse	algemene	rouwdienst	
do	01	18.45u:	Doopinstructie	in	de	kerk
vr	02	 17.00u	(!):	Allerzielen.	H.	Mis	r.-k.	begraafplaats	
Schietbaanweg
za	03	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	hoogfeest	Allerheiligen	
zo	04	 08.00u:	H.	Mis	hoogfeest	Allerheiligen	met	
thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
	 10.00u:	Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen
Mededelingen op Noord
•	Dit	weekeinde	27	en	28	oktober	zijn	de	eerste	
kindernevendiensten	van	dit	werkjaar.	De	volgende	zijn	op	
10	en	11	november.	Wij	nodigen	kinderen	en	ouders	van	
harte	daartoe	uit!
•	Jaarlijkse	algemene	rouwdienst:	woensdag	31	oktober	
om	18.00	uur.	Uitnodiging	aan	allen!	
•	Vrijdag	2	november:	Allerzielen	-	om	17.00	uur	
rouwdienst	op	de	rooms-katholieke	begraafplaats	aan	de	
Schietbaanweg	-	die	dag	geen	dienst	in	onze	kerk!
•	In	de	diensten	van	zaterdag	3	en	zondag	4	november	
vieren	wij	het	hoogfeest	van	Allerheiligen.
•	Zondag	4	november:	10.00	uur	doopdienst	baby’s	en	
kleine	kinderen	-	doopinstructie	in	de	kerk	op	donderdag	1	
november	om	18.45	uur
•	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.			
•	De	collecte	van	Wereldmissiezondag	bracht	in	de	drie	
kerken	de	som	van	SRD	4889.15	op.	Dank	aan	alle	gevers!				

zo	28	 08.00u:	H.	Mis	met	kindernevendienst
zo	04	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	hoogfeest	
Allerheiligen	met	thuiscommunie	zieken	en	bejaarden

zo	28	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	30e	zondag	door	het	
jaar	met	kindernevendienst
zo	04	 09.00u:	H.	Mis	hoogfeest	Allerheiligen	met	
thuiscommunie	zieken	en	bejaarden

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parochieberichten

wordt Vervolgd op Pagina C4

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

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

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

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

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

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

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

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

Pastor: R. Ebonyi

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

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

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

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

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

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

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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zo 28 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u:	H.	Mis.	Zondag	30	d.h.	jaar	B.	Doopsel	en	
tassenwijding
ma	29	16.00u:	PK	Leerjaar	I
wo	31	16.30u:	PK	Leerjaar	II
do	01	16.30u:	PK	Leerjaar	III
vr	02	 09.00-12.00u:	Stille	aanbidding
	 17.00u:	Dienst	ivm	Allerzielen

zo	28	 11.00u:	Ziekencommunie	aan	huis
	 17.00u:	H.	Mis	en	tassenwijding

zo	28	 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

parochie.	Dankzij	de	medewerking	van	zr.	Ramadhin,	die	
ook	voor	de	updates	zal	zorgdragen.

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

vr	26	 08.30u:	WoCo.	(Diaken	A.	Waterberg)
za 27 1700u: Spreekuur
zo	28	 08.00u:	Plechtige	eucharistieviering	i.v.m	
patroonsfeest	van	de	kerk	en	school
do	01	19.00u:	H.	Mis	Allerheiligen
vr	02	 18.00u:	Zegenen	van	de	graven.	Allerzielen
19.00u:	H.	Mis.
za 03 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht
zo	04	 08.00u:	H.	Mis.

zo	28	 09.00u:	Woco
di	30	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	31	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	27	 15.30u:	Uitvaartdienst	mw	Maria	Koulen-Slagveer
 18.30u: Rozenkransgebed  
	 19.00u:	H.	Mis.	
zo	28	 08.00u:	Rozenkransgebed	|08.30u:	Woco.	
ma	29	19.00u:	Rouwdienst	mw	Maria	Koulen-Slagveer
di	30	 06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
	 16.00u:	Senioren	|	17.00u:	PK	lessen
wo	31	19.00u:	H.	Mis
do	01	06.30u:	Geen	mis	op	de	pastorie
	 18.30u:	Gebedsgroep		
	 19.00u:	H.	Mis.	Allerheiligen
vr	02	 07.00u:	1e	H.	Mis	met	morgengebed.	Allerzielen
	 Geen	stille	aanbidding
16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
17.00u:	2e	H.	Mis

zo	28	 09.30u:	Rozenkransgebed
10.00u:	Woco.	Zondag	30	d.h.	jaar	B
di	30	 16.30u:	PK	Leerjaar	I	en	III

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.

zo	28	 08.00u:	Eucharistieviering	p.	Jan.	Opening	
catechesejaar
di	30	 18.00u:	Diaconiegroep
wo	31	17.00-18.00u:	Zangrepetitie	voor	de	kinderen	en	
spreekuur p. Fransiskus
	 18.30-19.00u:	Eucharistieviering
	 19.15-21.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus	(volgens	
afspraak)
Mededeling
Inschrijfformulieren	voor	doop,	EHC,	H.	Vormsel,	tiener-	en	
volwassencatechese	afhalen	in	de	sacristie	na	de	dienst/
kantoor.

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.

za	27	 19.00u:	Eucharistieviering	(opening	catechesejaar)
di	30	 18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
do	01	18.30u:	Eucharistieviering	Allerheiligen
za	03	 19.00u:	Eucharistieviering
Mededeling:	De	parochie	is	nu	ook	te	volgen	op	Facebook.	
Onze	FB	pagina	is	operationeel	onder	naam	Sint	Antonius	

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

vervolg van pagina C3

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 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com

Facebook: Sint Antonius parochie

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

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

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

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

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

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

BERNADETTE VAN LOURDESPAROCHIE HENAR

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

En de Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

Zwijgen en toekijken bij oorlog en terreur is 
instemmen, waarschuwt paus Franciscus in een 
boodschap aan de religieuze leiders verzameld in 
Bologna.

Paus Franciscus heeft de deelnemers aan de 
interreligieuze ontmoeting, die sinds zondag in 
het Italiaanse Bologna op initiatief van Sant'Egidio 
plaatsvindt, opgeroepen om zich te verzetten en 
hun krachten te bundelen in de strijd tegen oorlog 
en terreur. Wij mogen niet buigen voor de demonen 
van oorlog, de waanzin van terreur en de tragische 
macht van wapens. Wie stilzwijgend toekijkt is een 
medeplichtige van het kwaad.

In 1986 kwamen religieuze leiders uit de hele 
wereld in Assisi een eerste keer samen voor 
ontmoeting en overleg op initiatief van toenmalig 
paus Joannes Paulus II. Sindsdien wordt jaarlijks 
een dergelijke ontmoeting georganiseerd.

Bij de opening van de bijeenkomst, met als thema: 
‘Bridges of Peace - Religions and Cultures in 
Dialogue’, riep voorzitter Marco Impagliazzo van 
Sant'Egidio op om een cultuur van het samenleven 
te bevorderen, in de plaats van nieuwe muren te 
bouwen.

Bron: Kathpress.at

Paus roept op tot weerstand tegen oorlog en terreur
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