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Broederlijke solidariteit en ondersteuning AEC
Door Melvin Mackintosh
Opmerkelijke steunbetuiging
In een brief gedateerd 18 oktober 2018
aan hun broeder, de bisschop van Rome,
hebben de bisschoppen van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie (AEC) hun vertrouwen
uitgesproken in paus Franciscus en zijn
leiderschap. Dit tegen het licht van de recente
kritieken op de Heilige Vader als gevolg van
de onthullingen van misbruikschandalen door
priesters in de Katholieke Kerk. Alle bisdommen
in het Caribisch Gebied, waaronder ook bisdom
Paramaribo, maken deel uit van de AEC.

De AEC geeft aan, net als de paus en de meeste van
hun broeders, zeer bedroefd en beschaamd te zijn
over deze schandalen die de kerk pijnlijk hebben
getroffen. In een adem spreken ze hun waardering
uit voor de manier waarop de Heilige Vader het
hoofd biedt aan deze ontluikende tragedie en
het schip van Petrus loodst door de woelige en
verraderlijke wateren. De bisschoppen van de AEC
betuigen hun broederlijke solidariteit met paus
Franciscus en geven hun volledige ondersteuning
aan de Heilige Vader.
In deze opmerkelijke steunbetuiging spreken
de bisschoppen zich ook uit over de recente
aanvallen op de paus en noemen het zelf een
geregisseerde inspanning om de last van deze
misbruikschandalen te leggen op de schouders
van de Heilige Vader en hem zelf de schuld voor
deze zonden en misdaden van anderen te geven.
De bisschoppen vermoeden dat de insinuaties
tegen de paus voortvloeien uit andere motieven
dan de waarheid en het welzijn van de Kerk. De
AEC geeft aan dat zij met al wat in hun vermogen
ligt, ervoor zullen zorgen dat de gelovigen in
hun zorg in waarheid lopen. ‘Zij zullen u blijven
ondersteunen met hun gebeden.’ De brief,
ondertekend door Mgr. Gabriel Malzaire, bisschop
van Roseau en voorzitter van de Antilliaanse
Bisschoppenconferentie, is hieronder volledig
opgenomen.

Brief AEC aan paus Franciscus
18th October, 2018
His Holiness
Pope Francis
Bishop of Rome
Vatican City
Rome

Beloved Brother in Christ,

Greetings of Peace on this Feast of St. Luke!

Our hearts are still full of the joy which was ours
when we met you in April during our ad limina
visit. That encounter between brothers, which
Peter facilitated with so much fraternal affection
and concern, sent us back to our dioceses renewed
in our service of God’s people and uplifted by
Easter life and joy.
More recently we have been witnesses with

the universal Church to the unfolding of the
increasingly painful stories of sexual abuse by
clergy which has left most of us saddened and
ashamed. We have heard your own anguish as you
have dealt firmly and wisely with the unfolding
tragedy.
However, more recently, we have realized that
there now seems to be an orchestrated effort
to lay on you as Supreme Pontiff a burden
of responsibility and even guilt for the sins
and crimes of others. Common sense and an
understanding of the time frames involved in
these events indicate to us that these insinuations
must flow from motives other than truth and the
welfare of the Church.
We, the Bishops of the Antilles, wish to extend to
you, Pope Francis, our fraternal solidarity and
prayerful support as you guide the barque of
Peter in these stormy and treacherous waters.
We affirm our ever grateful confidence in your
ministry and leadership at this time. We will do
whatever we can to ensure that the faithful in
our care walk in the truth. They will continue to
support you with their prayers.
May the Peace of Christ to which you bear
such powerful witness sustain you. May the
intercession of our Lady of the Rosary always
plead your cause.
Yours in the Service of Christ,

Most Reverend Gabriel Malzaire.
Bishop of Roseau
President of the Antilles Episcopal Conference
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Broederlijke solidariteit en ondersteuning AEC
Niet de eerste
De steunbetuiging van de AEC-bisschoppen aan de
paus is niet de eerste. Eerder hebben bisschoppen
uit andere delen van de wereld reeds op diverse
manieren de paus laten weten dat zij hem
ondersteunen. Bij vrijwel alle steunbetuigingen
is het argument tweeledig. Aan de kant heeft
het sowieso te maken met het feit dat de paus
gebukt gaat onder de grote schande en de felle
kritiek die wereldwijd – maar vooral in het
Westen – op het hoogste gezag van de kerk wordt
uitgestort. Het is voor de paus zelf – net als voor
elke andere oprechte katholiek – al heel pijnlijk
om geconfronteerd te worden met deze ernstige
misdaden, gepleegd door priesters, religieuzen,
en zelfs ook bisschoppen. Daarbovenop wordt dit
schandaal gretig aangegrepen door een wereld, die
het vanouds altijd op de kerk gemunt heeft, om de
de kerk c.q. de paus een flinke trap te geven.

Andere motieven
De steun aan de paus door zijn confraters wordt
aan de andere kant ook geboden omdat helaas
blijkt dat niet alleen de vijandige wereld buiten
de kerk alle pijlen op hem afvuurt, maar dat er
ook van binnen de kerk uit er een samenzwering
is tegen het gezag van paus Fransiscus. Bij elke
pauskeuze zullen er personen of groepen zijn die
het daar niet mee eens zijn. Eenieder mag zijn eigen
zienswijze hebben over de persoon van de paus en
hoe die de kerk leidt. De kerk is groot genoeg om
plaats te bieden aan eenieder, ook degenen met
uiteenlopende meningen. Wat er thans gebeurt is
echter niets anders dan lafhartig en gemeen. Een
bepaalde stroming in de kerk – die zich vooral
kenmerkt door zijn ultra-rechtse, conservatieve
(en vaak ook nog archaïsche) denken – gebruikt
nu de schandalen van seksueel misbruik om het
gezag van de huidige paus – en misschien hem
zelf – volledig neer te halen. Gewoon omdat zij het
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niet eens zijn met bepaalde theologische inzichten
van de paus, die verder helemaal niets te maken
hebben met seksueel misbruik.

Bidden voor de kerk
Niets anders kan desastreuzer zijn voor de
cohesie binnen een groep als wanneer interne
strubbelingen en conflicten de vorm nemen
van samenzweren om het gezag te ondermijnen
en neer te halen. Een bedrijf of organisatie kan
helemaal kapot gaan als men binnen de organisatie
niet het respect kan opbrengen om eerlijk in
dialoog te gaan met elkaar en zelfs het gezag ook
openlijk laten weten waar men het niet mee eens
is. Maar zodra er verborgen agenda’s zijn, valse
voorwendselen en gemene samenzwering, zal dat
uiteindelijk niet alleen het gezag treffen, maar de
hele groep. Als gelovigen moeten wij daar ernstig
voor waken: in de universele kerk, maar ook in
eigen bisdom. Eenieder heeft de vrijheid om het
oneens te zijn met het gezag. Maar kom daar ook
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Viering Dag der Marrons 2018
Door Marita Ritfeld-Asontoe

Het rooms-katholiek bisdom Paramaribo heeft
zoals het vorige jaar het geval was, ook dit jaar
aandacht besteed aan de viering van de Dag der
Marrons op 10 oktober. In verband met deze
viering zijn in opdracht van monseigneur Karel
Choennie enkele activiteiten zoals een lezing, een
culturele avond en een kerkdienst met sportdag
georganiseerd.

wordt vervolgd op pagina A4

openlijk voor uit en ga niet op achterbakse wijze
het gezag van de kerk ondermijnen. Want daarmee
wordt uiteindelijk de integriteit van heel de kerk
ondermijnd, en wij mogen nooit vergeten dat de
kerk niet toebehoort aan pausen, bisschoppen of
priesters, maar aan God zelf!

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”
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geloof & leven
Bigisma-dei Heilige Familie
Door Marilyn Tsie A Foeng
Na maanden van voorbereiding was het op 27
oktober 2018 eindelijk zover: de bigisma-dei,
georganiseerd door de werkgroep Welzijnszorg
van de Heilige Familiekerk. Naast seniorenburgers
van deze parochie waren er ook mensen van de
clusterparochies de Barmhartige Samaritaan en
OLV van Fatima en seniorenburgers van Fatima
Oord, huize Majella, huize Ashiana alsook huize
Albertine. Ongeveer honderd seniorenburgers
hebben geparticipeerd in het uitstapje naar Ocean
Breeze aan de Oedaraisingh Varmaweg te Weg
naar Zee. De senioren hebben daar niet alleen flink
genoten van al het lekkere eten, maar ook van het
amusement dat hun werd aangeboden.
De dag werd ingeluid met een gebed van pater
Fransiscus, waarna Jerry van Keeken een korte
fitnesstraining gaf. Zittend in hun stoel of staand
mochten onze seniore gasten de spieren van armen
en benen een beetje losgooien onder begeleiding
van de fysiotherapeut. Velen hebben hier gretig
gebruik van gemaakt. Het programma voorzag
verder in mooie muziek aangeboden door het
blaasensemble Maties en een dansoptreden door
een Chinese dansgroep van Kong Ngie Tong Sang.
Als neusje van de zalm en ter afsluiting van de dag
was er een optreden van Humphrey & Friends.
De dansvloer was bijna te klein; leeftijd speelde
helemaal geen rol toen men zich liet begeleiden
op de tonen van deze a capella zangformatie.
Ondertussen genoten de gasten van de heerlijke
snacks, het lekkere eten en drinken. Onze dank
gaat uit naar alle sponsors en weldoeners. Mede
dankzij hun ondersteuning alsook de volledige
overgave waarmee het team van Welzijnszorg zich
heeft ingezet, mag worden gezegd dat deze dag
voor velen een onvergetelijke is geworden.

Pater Rudolf Croon terug naar Saõ Paulo
Wieringenmeer in de provincie Noord-Holland,
verhuisde Croon als zesjarig jongetje met zijn
ouders, broers en zussen naar Brazilië voor
een beter leven. “Thuis werd toen nauwelijks
Nederlands gesproken, want mijn ouders wilden
het Portugees leren en wij kregen het op school.”
Voor Croon betekende Suriname dan ook opnieuw
het Nederlands leren spreken - na zeventig jaar.
“Veel van de taal wist ik niet meer; samen met
Gilson ben ik toen op les gegaan.”

Door Charles Chang
Afscheidsdienst
Livorno - Het was zijn eerste en waarschijnlijk zijn
enige plaats buiten Brazilië. Na zeveneneenhalf
jaar te hebben gediend, keert pater Rudolf Croon
op zondag 4 november terug naar zijn oude
woonplaats in de provincie São Paulo. Om precies
te zijn naar de bedevaartstad Aparecida. “Daar heb
ik vrijwel heel mijn leven gewerkt - in de parochies
en voor de radio en televisie. Dus ik denk dat ik
weer daar terechtkom,” zegt Croon. Op zaterdag

27 oktober jl. werd voor hem een afscheidsdienst
gehouden in de kerk van Latour - Maria, Koningin
van de Wereld.

Nederlands leren spreken
Anders dan bij de andere Braziliaanse paters in
Suriname die bij hun voornamen worden genoemd,
wordt Croon altijd bij zijn achternaam genoemd.
Zal dit te maken hebben met zijn leeftijd of omdat
de naam makkelijker op de tong ligt dan ‘Rudolf’?
Nog voor eind dit jaar wordt Croon een jaartje
ouder: 76. Geboren in het dunbevolkte plaatsje

Rustiger aan doen
De twee priesters werden tewerkgesteld in drie
parochies, te weten Domburg, Livorno en Latour,
en in vier gemeenten Hanna’s Lust, Sunny Point,
Pontbuiten en Houttuin. De verwachting is dat
collega Gilson da Silva ook volgend jaar zijn
voorbeeld volgt. Croon heeft zijn tijd in Suriname
als heel goed ervaren. “De mensen, van welke
parochie of gemeente dan ook, waren altijd
vriendelijk. Bij feesten of speciale diensten kwam
er meer mensen, maar over het algemeen is het
aantal bezoekers na al de jaren hetzelfde gebleven.
In vergelijking met Brazilië zijn de mensen hier
wat rustiger. Brazilianen tonen meer emoties.”
Gezien zijn leeftijd zal Croon in Aparecida het wat
rustiger aan doen. Hij zal zich bezighouden met
het afnemen van de biecht en activiteiten rondom
de patroonheilige van het land, Nossa Senhora da
Conceição Aparecida.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Fundraising O.L.V. van Fatima
Door Monique Pomba
Initiatief zuster Virginia
Op zondag 28 oktober jl. was er in de tuin van
de bisschop op initiatief van zuster Virginia een
fundraising ten behoeve van de restauratie van de
O.L.V. van Fatimakerk aan de Calcuttastraat. Het
initiatief voor deze mooie activiteit is ontstaan
nadat zuster Virginia had gehoord over de
noodzakelijke renovatie van het kerkgebouw en
dat er een actie daarvoor op touw was gezet. Zij
heeft kosten noch moeite gespaard om op zoek te
gaan naar sponsors om deze activiteit te kunnen
uitvoeren. Hartelijk dank voor het verzette werk,
zuster Virginia!
Het geheel ging van start met samenzang van het
volkslied onder begeleiding van Dario uit Peru op
de panfluit. Pater Fransiskus van de O.L.V. van
Fatimaparochie deed de opening met een gebed.
Hierna volgde de vertoning van een korte video
waarin de activiteiten van de parochie maar ook
de huidige staat van het kerkgebouw te zien waren.
Terwijl de aanwezigen tegen een redelijke prijs
over heerlijke hapjes konden beschikken, werden
zij afwisselend vergast op traditionele Javaanse
dans en panfluitmuziek van Dario.
De tari cebing melati (jasmijndans) werd onder
andere opgevoerd, waarin de schoonheid en
kuisheid van een jong meisje, te vergelijken
met de jasmijnbloem, werden uitgebeeld. Bij de
laatste dansopvoering konden de aanwezigen ook
meebewegen door de mooie dansbewegingen van
de danseressen na te doen. De panfluit van Dario
bracht vrolijke en prachtige muziek voort die de
sfeer in de tuin waarlijk verhoogde. Zo talentvol
als Dario is, zong hij tussen het spelen door ook

nog enkele swingers, zoals een van mijn favoriete
Spaanstalige nummers Guantanamera. Het was
duidelijk te zien dat het publiek ontzettend genoot.

Geslaagde en gezegende dag
Door Miguel van restaurant Kokkie Miquisine
werden ter plekke nasi en bami bereid. De
Indonesische ambassade heeft ons goed
bevoorraad met een donatie van overheerlijke
Indonesische hapjes waaronder bakso, ijsteler,
lemper, mendoet, pejeh klaroen en de dawetdrank.
Verder waren ook verkrijgbaar: cake gesponsord
door Sun Ice, muffins, phulauri die ter plekke werd
gebakken en heerlijke sappen gesponsord door
Michi.
De kunstliefhebbers kwamen ook aan hun trekken
door de expo van de prachtige kunstwerken van
Michael Wong Loi Sing. De zeer talentvolle Fabio
heeft een aantal aanwezigen mogen verblijden met
zijn live portret. Het bedrijf Rising Sun Wine was
ook aanwezig met zijn variëteiten aan wijnsoorten
met als hoofdingrediënt Surinaams fruit. De
jamun en ananas zijn vooral in de droge tijd heel
goed in trek, vertelde directeur-eigenaar de heer

Viering Dag der Marrons 2018

Benito Amania. Van de dubrudu en duludulu, beide
liaansoorten afkomstig uit het bos, wordt ook wijn
gemaakt.
Even werden wij gezegend met regendruppels
die voor een verkoeling zorgden, maar het weer
klaarde gauw op waardoor de activiteit zich
vrolijk voortzette en tot een goed eind kwam.
Terugblikkend kan met tevredenheid gezegd
worden dat het een heel mooie, geslaagde en
gezegende dag is geweest. Namens de pastoor en
parochianen nogmaals een hartgrondige dank aan
eenieder die op welke wijze dan ook een bijdrage
heeft geleverd tot het welslagen van deze mooie
activiteit. Moge de Heer u rijkelijk zegenen!
‘Wie zich bekommert om een vriend in nood toont
zijn eerbied voor de Ontzagwekkende’ Job 6:14.

vervolg van pagina A1

bijzonder de mensen van marronkomaf niet aan de
kant moeten zitten, maar moeten opstaan en zich
bundelen om dit vraagstuk op te lossen. Tijdens
de discussie kwam naar voren dat de aanpak
ook in collectief verband met de inheemsen moet
geschieden, omdat zij ook met hetzelfde probleem
te kampen hebben.

Door Marita Ritfeld-Asontoe
Grondenrechten
De lezing met als thema ‘grondenrechten’ werd
op donderdag 4 oktober gehouden in Asewa
Otono. De inleiders waren bisschop Karel
Choennie en mevrouw Patricia Meulenhof. De
rode draad tijdens de beide inleidingen is dat het
grondenrechtenvraagstuk niet alleen moet worden
overgelaten aan overheid en juristen. Iedereen
kan een wezenlijke bijdrage leveren om te komen
tot een bevredigende oplossing van dit vraagstuk.
Volgens de bisschop moeten we de schepping
beschermen, omdat in het boek Genesis God de
mens als stewards, beheerders, heeft aangesteld.
Het probleem is dat de mensen dit verkeerd
hebben begrepen en denken dat zij mogen doen en
laten wat zij willen met de schepping.
Inleidster Patricia Meulenhof is ingegaan
op wat er tot nu toe gedaan is om het
grondenrechtenprobleem op te lossen en wat
verder zou moeten gebeuren. Zij meent dat in het

Culturele avond en expo
In het kader van de viering van de Dag der
Marrons is er een culturele avond met daaraan
gekoppeld een expo van de pastorale medewerker
Joseph Amete uit Frans-Guyana gehouden in
de bisschopstuin. Tijdens deze avond is de
marroncultuur op een speciale manier aan de
bezoekers gepresenteerd. De awasa, de seketie en
andere dansstijlen werden daarbij getoond. Ook
de diverse haar- en klederdrachten kwamen aan
de orde. Pastorale medewerker Joseph Amete uit
Frans-Guyana heeft een expositie gehouden in het
bisschopshuis. Amete doceert op de universiteit
in Frans-Guyana en het was de eerste keer dat hij
zijn werken aan de Surinaamse samenleving kon

laten zien. De kunstenaar exposeerde in totaal 15
werken.

Nyun fasi fu kerki, tide na dei
Op 10 oktober werd er in de ochtend een grote
viering met als thema ‘nyun fasi fu kerki, tide na
dei’ gehouden in de Kathedrale Basiliek. De viering
begon met een processie met de bisschop, priesters
en andere geestelijken en de overige gelovigen,
gekleed in fleurige marronklederdrachten zoals de
pangi’s en de kamisa’s. Bij aankomst voor de ingang
van de basiliek werd de stoet opgevangen door
awasamuziek. De kerkdienst werd live uitgezonden
via Apintie TV. Voor deze viering was de totale
samenleving uitgenodigd. Tijdens de dienst is
het thema middels een toneelopvoering van de
jongeren van de basisgemeenten Hanna’s Lust en
Sunny Point uitgebeeld. Hierna werd de viering
voortgezet met een sportdag op het Aloysius van
Zichem sportveld. De aanwezigen konden genieten
van enkele voetbal- en slagbalwedstrijden als ook
van gospelmuziek. De keuken was goed voorzien
van de diverse marrongerechten zoals de bekende
afingi en de pinda-alesi en andere Surinaamse
gerechten.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Eenendertigste zondag door het jaar B
Eerste lezing: Deuteronomium 6, 2 – 6
Mozes sprak tot het volk, en zei: ‘Vrees de Heer,
uw God, door al zijn voorschriften en geboden
na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israël, en
volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn,
en talrijk worden in het land van melk en honing
dat de Heer de God van uw vaderen u heeft beloofd.
Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw
hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De
geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw
hart prenten’.
De opdracht om God lief te hebben met al onze
vermogens en onze naaste als onszelf komt met
kleine variaties bij alle drie de synoptici voor.
Het is het zo geheten ‘dubbelgebod’. Bij Matteüs
is het een van de Farizeeën, die aan Jezus de
vraag naar het grootste gebod stelt (22,35-40).
Marcus laat een van de schrif geleerden deze vraag
opwerpen. Bij allebei gebeurt dit nadat Jezus de
Sadduceeën van repliek heeft gediend over het
leven na de dood. Lucas plaatst in dit verband een
wetgeleerde op de voorgrond. Deze geeft zelf het
antwoord op zijn eigen vraag naar wat hij moet
doen om eeuwig leven te verwerven. Lucas zet het
thema vervolgens in de context van het verhaal
van de barmhartige Samaritaan (10,25-37). De
verbinding van het voorschrift om God lief te
hebben (Deuteronomium 6,4-6) met het gebod
om de naaste lief te hebben als jezelf (Leviticus
19,18) is enerzijds opmerkelijk, anderzijds is
deze combinatie kennelijk vanzelfsprekend. De
wetgeleerde van Lucas noemt beide geboden
en laat daarmee zien dat hij op de hoogte is
van de verbinding. De schrift geleerde uit onze
Marcustekst herhaalt met instemming en vrijwel
in de zelfde bewoordingen wat Jezus gezegd
heeft. Jezus prijst hem dan ook en niemand waagt
het om verder nog iets te vragen. Met deze twee
geboden in hun samenhang lijkt alles gezegd. Ook
in latere rabbijnse literatuur komt het dubbelgebod
voor (Sefer Pitron Tora 79v). Ook al klinkt ons de
combinatie zeer vertrouwd in de oren, toch is het
goed om de opmerkelijke kant van de verbinding
te belichten. We doen dat aan de hand van drie
vragen. Allereerst: wat betekent ‘God liefhebben’?
Tweede vraag: wat wil het zeggen om de naaste
te moeten beminnen ‘als onszelf’? En ten slotte:
welke meerwaarde krijgen de geboden in hun
samenhang?
Heb God lief met alles wat je bent

‘Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige

Antwoordpsalm: Psalm 18, 2 – 3a.3bc4.47.51ab

Tweede lezing: Hebreeën 7, 23 – 28
Broeders en zusters, in het eerste verbond
moesten meerderen priester worden omdat de
dood hun belet in functie te blijven; maar Jezus’
priesterschap is onvergankelijk omdat Hij in
eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat hen
voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God
naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: één
die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden

van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen.
Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters elke dag
opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te
dragen en daarna het volk, want dit heeft Hij eens
voor al gedaan toen Hij zichzelf ten offer bracht.
De wet stelt als hogepriester mensen aan, met
zwakheid behept; maar de eed die uitgesproken is
ná de wetgeving wijst de Zoon aan, die volmaakt is
in eeuwigheid.
Evangelielezing: Marcus 12, 28b – 34
Jezus vat de kern van de Tora samen. Het tweede
gebod is gelijk aan het eerste

Gedachten bij de schriftlezingen
voorkomen. God liefhebben is kiezen voor
het leven!

is één’ (Deuteronomium 6,4). Het één zijn van God
heeft meer kanten. God is de Ene, niet verdeeld.
God is de Enige, er is geen andere. God is enig,
uniek. Het meervoud ‘onze’ gaat vervolgens
over in het enkelvoud: ‘Je zult de Eeuwige je God
liefhebben.’ Het geldt voor ieder mens afzonderlijk,
ieder mens wordt aangesproken, niemand wordt
uitgesloten. Hoe moet je God liefhebben? ‘Met
heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht’
(6,5). Opvallend in de heropname van dit gebod
door Jezus is dat Hij een vierde categorie noemt,
die moet wordeningezet in het liefhebben van
God: het verstand (Marcus 12,30). In de tekst van
Deuteronomium was dit vermogen inbegrepen
in ‘met heel je kracht’, maar Jezus halt dit
(onderscheidings)vermogen expliciet naar voren.
De schriftgeleerde neemt het over, weliswaar
met een ander woord (‘inzicht’), maar hij laat de
‘ziel’ weg. Zowel in het oorspronkelijke gebod
van Deuteronomium 6,4-6 als in de heropname in
Marcus 12,29-33 geldt: zoals God één is, zo moet
ook jij één zijn in het liefhebben van Hem. Je dient
integer te zijn, een integraal mens, verzameld,
onverdeeld, niet verstrooid of versnipperd. Daarbij
is geen enkel menselijk vermogen uitgezonderd
van de opdracht om God lief te hebben. Dat
vraagt aandacht, concentratie en toewijding.
God liefhebben is het eerste gebod, zegt Jezus.
Het ‘Sjema Israël’ vormt het hart van de joodse
godsdienst. Is daar nog iets inhoudelijks over te
zeggen? Deuteronomium 30,19-20 kan misschien
helpen bij de nadere invulling. Daar is namelijk
sprake van de keuze tussen leven en
dood, tussen zegen en vloek. Kiezen voor het leven
ende zegen wordt verbonden met het lief hebben
van God en met het luisteren naar zijn stem. De
opdracht luidt, zo staat er letterlijk: blijf aan God
gehecht, want Hij is jouw leven. Het gevolg is een
lang leven en een vruchtbare toekomst. Dit zijn
precies de elementen die ook in onze teksten

Heb je naaste lief als jezelf
De opdracht om je naaste lief te hebben als jezelf
wordt vaak uitgelegd als: je weet wat je naaste
nodig heeft, want hij is een mens zoals jij. Zoals
je voor jezelf weet wat je nodig hebt, zo weet je
dat ook voor je naaste. Of: alleen wie goed voor
zichzelf zorgt, kan dat ook voor een ander. Dat is
allemaal waar, maar misschien kunnen we deze
overbekende, maar eigenlijk toch wonderlijk
gestelde opdracht wat preciezer onderzoeken.
Vooraf moeten we bedenken dat ‘de naaste’ niet
beperkt is tot mensen die we kennen, maar dat
het iedereen is. Want even verder dan Leviticus
19,18 staat een vrijwel gelijkluidende opdracht:
ook de vreemdeling moet je liefhebben als jezelf,
met als motief dat je zelf vreemdeling bent geweest
in Egypte (19,34). Hieruit blijkt dat identificatie
en empathie hand in hand gaan. De Franse
rabbijn Marc-Alain Ouaknin stelt op basis van de
grammaticale verschillen tussen ‘van God houden’
in Deuteronomium 6,5 en ‘van de naaste houden’
in Leviticus 19,18 dat het er helemaal niet om gaat
de naaste lief te hebben (hoe zouden we daartoe
verplicht kunnen worden!), maar dat we moeten
weten wat we voor de naaste kunnen doen. ‘Wat
je voor jezelf wilt, geef dat aan de ander.’1 Dat
vraagt zo mogelijk nog meer empathie. Het vraagt
zelfkennis en vervolgens afzien van eigenbelang.
Meister Eckhart (1260-1327) begint aan de andere
kant. In zijn preek ‘Qui audit me’ zegt hij: ‘Heb je
jezelf lief, dan heb je alle mensen lief als jezelf.
Zolang je één enkel mens minder liefhebt dan
jezelf, dan heb je jezelf nog niet waarachtig lief
gekregen, – wanneer je niet alle mensen zo lief hebt
als jezelf, in één mens alle mensen: en deze mens
is God en mens.’ In deze opvatting zijn alle mensen
met elkaar verbonden, als één levend goddelijk
organisme. Wie een ander pijn doet, voelt dat in
zijn eigen lichaam. Ook Thomas Merton (19151968) denkt in deze richting: ‘Ieder ander mens
is een stuk van mijzelf, want ik ben een deel en
lid van de mensheid.’2 Misschien benadert deze
interpretatie van het bijbelse gebod wel het meest
de kern.
God liefhebben en de naaste liefhebben
Deze twee geboden zijn met elkaar verbonden,
zoals we gezien hebben. Maar hoe verhouden ze
zich tot elkaar? Is het ene gebod de voorwaarde
voor het andere? Is het tweede gebod het gevolg
van het eerste? Thomas Merton laat ze als één
beweging in elkaar overvloeien.

wordt vervolgd op pagina B2
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gebeden voor iedere dag
Maandag 05 november
Dagtekst
Ef. 2, 14: Hij is onze vrede.

Overweging:
Onze tijd is zo dramatisch en tegelijk boeiend.
Terwijl het van de ene kant lijkt dat de mensen de
materiele welvaart najagen en zich steeds meer
onderdompelen in het consumptiematerialisme,
ziet men van de andere kant hoe ze angstig zoeken
naar zin en innerlijk leven en hoe ze verlangen
om nieuwe vormen en wijzen van concentratie
en gebed te leren. Niet alleen in de culturen die
doortrokken zijn van godsdienstigheid, maar ook
in de geseculariseerde maatschappijen, zoekt men
de geestelijke dimensie van het leven als tegengif
voor de verontmenselijking. Dat verschijnsel
van de ‘godsdienstige terugkeer’ is niet vrij van
tweeslachtigheid, maar bevat een uitnodiging. De
Kerk bezit een enorm erfdeel dat zij de mensheid
kan aanbieden in Christus, die verklaart ‘de
weg, de waarheid en het leven’ te zijn. Het is de
christelijke weg naar de ontmoeting met God, naar
het gebed, naar de ontdekking van de zin van het
leven. (Johannes Paulus II)

Gebed
Barmhartige God, in Jezus heeft U zich
geopenbaard als een God die om mensen bewogen
is en die aan ieder van ons leven geeft in overvloed.
Mag ik als volgeling van uw Zoon evenzo meeleven
met mijn naaste, en een open oog en oor hebben
voor hun lief en leed. Schenk mij de kracht van
uw heilige Geest om te kunnen handelen naar uw
Woord en naar het voorbeeld van Jezus, mijn Heer
en herder in eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 06 november

Dagtekst
1 Kor. 13,5: Liefde rekent het kwaad niet aan.

Overweging:
God volgt de mens en de mens voelt reeds zijn
aanwezigheid. Hij wordt nu al op zijn rug door het
licht verlicht, door de stem aangesproken, die hem
vanuit de verte roept. En daarom begint hij de God
Vervolg van pagina B1

Gedachten bij de schriftlezingen
Hij schrijft: God doet ‘zijn barmhartigheid in
mij tegenwoordig en zichtbaar zijn door mij tot
barmhartigheid voor anderen te bewegen.’3 De
twee geboden zijn verbonden, maar ze zijn niet
hetzelfde, anders werden ze niet afzonderlijk
genoemd. Ze vallen niet met elkaar samen.
Misschien is het gebod om de Ene en Enige God lief
te hebben met al onze krachten wel een aansporing
om ons bewust te worden van de eenheid van alle
mensen. Wie dat tot zich laat doordringen, kan
niet anders dan de naaste liefhebben als zichzelf.
Dat betekent niet dat ik word geacht dag en nacht
voor elke mens klaar te staan – dat is ondoenlijk
en brengt alleen maar schuldgevoel met zich mee.
Het betekent wel dat ik het lijden van een ander
even sterk voel als dat van mezelf. En dat ik de
vreugde van een ander beleef als was het mijn
eigen vreugde.

te zoeken die hem zoekt: de gezochte gaat op zoek,
de geliefde begint lief te hebben. Als Christus niet
door de straten van de wereld zou gaan, zouden we
in onze enge horizont alleen blijven. Wij moeten
echter de deur voor Hem openen, om Hem in een
gemeenschap van leven en liefde aan onze tafel
te ontvangen. De weg van de ontmoeting tussn
God en de mens gebeurt onder het voorteken
van de liefde. De goddelijke liefde komt door de
Drievuldigheid te voorschijn; ze omringt ons en
opent voortdurend de weg die naar het vaderhuis
leidt. Daar wacht de Vader op ons, om ons te
omarmen zoals in de parabel van de ‘verloren zoon’
of beter van de ‘barmhartige vader’. (cf. Lc 15,11320Van ons wordt ook de broederliefde verlangd,
als antwoord op de liefde van God.
Gebed
Goede God, U bent de bron van alle wijsheid, U
wijst mij de weg ten leven. Ik bid U: wees hier
aanwezig, open mijn geest voor uw nabijheid en
leer mij uw Woord aan te nemen en ernaar te leven
in het heilzame ritme van bezinning, gebed en
eerlijke arbeid. Dan zal ik U meer en meer leren
kennen, deze dag en alle dagen die mij gegeven
zijn. Amen.
Woensdag 07 november

Dagtekst
Ef. 4,4: Eén lichaam en één Geest, zoals u ook
geroepen bent tot één hoop.

Overweging: Het mystieke lichaam van
Christus
In de eucharistie delen we het levensbrood en
de beker van de verlossing. Daardoor maken wij
deel uit van de dood en de verrijzenis van Jezus,
met elkaar vormen we het levende lichaam van
Christus. De eucharistie is het sacrament dat ons
tot één lichaam maakt. Dat is niet hetzelfde als
wanneer je samen een team vormt of een groep
wordt of een genootschap. Eén lichaam worden is:
het lichaam van Christus worden. We worden de
Heer zelf, die in deze wereld zichtbaar aanwezig
is door ons. We worden – om het met een bekende
uitdrukking te zeggen – het mystieke lichaam van
Christus. In de wereld van de Geest is ‘mystiek’
hetzelfde als ‘werkelijk’.
Gebed
God, naar U ben ik onderweg, heel mijn leven,
en op die weg draag ik veel met me mee: mijn
zorgen, mijn dank, mijn vragen, mijn twijfels. Ik
bid U: leer mij wat werkelijk van belang is. Maak
mij ontvankelijk voor uw aanwezigheid, opdat
uw kracht en uw liefde tot mij komt. Laat zo uw
koninkrijk werkelijkheid worden. Dat vraag ik
U omwille van Jezus Christus, uw Zoon en mijn
broeder voor eeuwig. Amen.
Donderdag 08 november

Dagtekst
Mt. 1, 21: Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.
Overweging: Een Koninklijke boodschap
Veel van de namen in de Bijbel die verwijzen
naar onze Heer zijn verheven, vorstelijke namen:
Zoon van God, het Lam van God, het Licht van de
wereld, de Opstanding en het Leven, de heldere
Morgenster, Hij die komt, Alpha en Omega. Het
zijn omschrijvingen die reiken tot aan het uiterste
van het menselijke taalgebruik in een poging het
onbevattelijke te bevatten: de grootheid van God.
En hoezeer we ook proberen om die waarheid zo

dicht mogelijk te benaderen, onze omschrijvingen
schieten altijd te kort. Het horen ervan lijkt wel
een beetje op een samengeraapt zootje onervaren
muzikanten die op een straathoek Händels
Messiah uitvoeren. Leuk geprobeerd, maar het
werkt niet. De boodschap is te verheven voor dit
communicatiemiddel. En dat geldt ook voor taal. De
omschrijving ‘Geen woorden om uit te drukken...’
is echt de enige die van toepassing is op God. Er is
geen naam die Hem recht doet.
Gebed
Eeuwige God, U wilt aan alle mensen uw liefde
schenken. Ik vraag U: verlicht mijn verstand en
verwarm mijn hart. Laat mij inzien waarheen
uw weg mij voert en geef mij moed en kracht om
daarvan te getuigen. Moge Jezus Christus mij
voorgaan en bijstaan, Hij die met U en de heilige
Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 09 november

Dagtekst
Mc. 6,31: Jezus zei tot de leerlingen: Ga nu mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een
tijdje uit te rusten.

Overweging:
Franciscus had zich eens in de winter
teruggetrokken in gebed. Hij had armoedige kleren
aan. Toevallig kwam zijn broer langslopen en toen
hij hem zag, zei hij tegen een stadsgenoot: ‘Ga
Franciscus vragen of hij niet een druppel van zijn
zweet wil verkopen.’ Franciscus ving de woorden
van zijn broer op, die hem met een onuitsprekelijke
vreugde vervulden. Hij reageerde: ‘Dat zweet
verkoop ik aan de Heer; het levert heel veel op.’

Gebed
Heilige God, U bent als een rots waarop ik
kan bouwen, als een schild dat mij beschermt.
Toch ben ik soms bang en onzeker. Sterk mij in
mijn vertrouwen op U, geef mij de moed en de
geestkracht die uw Zoon Jezus overeind hield
en die Hem trouw deed blijven aan U en aan de
mensen. Dat bid ik U in zijn naam, vandaag en tot in
lengte van dagen. Amen.
Zaterdag 10 november

Dagtekst
Joh. 6, 35: Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger
meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.

Overweging: De doop, op weg naar
gemeenschap
De doop is niet alleen een weg naar vrijheid, maar
ook een weg naar gemeenschap. Als je gedoopt
wordt, of je nu kind bent of volwassene, word je
opgenomen in de geloofsgemeenschap. Alle mensen
die door de doop geestelijk herboren worden en
als Gods zonen en dochters door het leven mogen
gaan, vormen samen één geestelijke familie, het
levende lichaam van Christus. Als mensen gedoopt
worden, heten we hen welkom in Gods familie. We
beloven ze onze steun en begeleiding op weg naar
een volwassen christelijk leven.
Gebed
Heilige en barmhartige God, in uw Zoon Jezus
hebt U laten zien hoe ik kan leven ten dienste van
de ander. Ik dank U daarvoor en bid dat ik in mijn
doen en laten Hem mag volgen op zijn weg. Schenk
mij zijn geestkracht en maakt mij tot mens die zich
inzet voor de komst van uw koninkrijk op aarde,
dat duren zal van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
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Bouw je huwelijk
op Gods trouwe liefde
Tijdens de algemene audiëntie van 24 oktober ging paus Franciscus in op het gebod ‘Gij zult geen
echtbreuk plegen’.

3

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

Openingstijden Frater
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag en vrijdag:
10.00-18.00u.
Woensdag: 12.00-20.00u.
Donderdag: gesloten
TERESIA VAN AVILA
De innerlijke burcht
In dit boek stelt ze de gelovende
mens voor als een burcht
van zeven verblijven. Verblijf
na verblijf voert dieper naar
de zevende kamer waar God
woont. Naarmate je dieper
doordringt in de burcht groeit in
je de zekerheid dat God het onuitsprekelijk hart van
de werkelijkheid is.
Gent: Carmelitana, 1974; 239 blz. Prijs: Srd 10,=
FRANS VAN STEENBERGEN
De kracht van het leven

Goedemorgen, broeders en zusters!
In de catechese van de Tien Geboden zullen wij
het vandaag hebben over het zesde gebod: Gij zult
geen echtbreuk plegen. Het gaat om de directe
oproep tot trouw. Geen enkele menselijke relatie is
authentiek zonder trouw en loyaliteit.
Authentieke liefde
Men kan niet slechts liefhebben wanneer dit
‘uitkomt’. De liefde overstijgt juist de drempel van
het eigen gemak, wanneer men alles geeft zonder
reserve. De catechismus stelt: Liefde wil definitief
zijn. Ze kan niet ‘tot nader order’ zijn (nr. 1646).
Trouw is de eigenschap van een vrije , volwassen
en verantwoordelijke menselijke relatie. Ook een
vriend toont zich authentiek omdat hij zich in alle
gevallen als zodanig gedraagt, anders is het geen
vriend.
Christus openbaart de authentieke liefde. Hij
die leeft van de oneindige liefde van de Vader.
Krachtens deze liefde is Hij de trouwe vriend die
ons ook ontvangt wanneer wij fouten begaan. Hij
wil altijd het goede voor ons, ook wanneer wij dit
niet verdienen.

Onvoorwaardelijk bemind worden
De mens heeft het nodig om onvoorwaardelijk
bemind te worden. Wie deze liefde niet krijgt,
draagt in zichzelf een zekere onvolledigheid,
vaak zonder het te weten. Het hart van de mens
probeert de leegte te vullen met surrogaten, door
compromissen te sluiten die slechts een vaag beeld
zijn van de liefde. We lopen het risico om foute en
onrijpe relaties ‘liefde’ te noemen. We beelden ons
in het levenslicht te vinden in iets wat slechts een
weerspiegeling is van de ware liefde.

Zo wordt bijvoorbeeld de fysieke
aantrekkingskracht overschat. In zichzelf is dit
een gave van God, maar het is gericht op het
voorbereiden van de weg naar een authentieke en
trouwe band met de persoon. De heilige Johannes
Paulus II zei dat de mens geroepen is tot de volle
en rijpe spontaniteit in zijn relaties. Het is de
stapsgewijze vrucht van onderscheiding van de
impulsen van het eigen hart” (vgl. catechese, 12
november 1980).

De huwelijksvoorbereiding
De roeping tot het huwelijksleven vraagt daarom
om een nauwkeurig onderscheid over de kwaliteit
van de relatie. Er is een tijd van verloving om die
kwaliteit te toetsen. Om toegang te krijgen tot het
sacrament van het huwelijk, moeten de verloofden
de overtuiging hebben dat de hand van God
aanwezig is in hun relatie. Dat God hen voorgaat
en begeleidt, waardoor hun band steeds hechter
wordt. Dit stelt hen in staat om te zeggen: “Met
de genade van Christus beloof ik jou om je altijd
trouw te blijven.”

Men kan geen trouw beloven in vreugde en
verdriet, in gezondheid en ziekte en elkaar lief te
hebben en te eren alle dagen van het leven, als dit
alleen gebeurt op basis van goede wil of in de hoop
dat ‘het gaat werken’.
Sacrament
De verloofden moeten zich vestigen op de vaste
grond van Gods trouwe liefde. Daarom is, voordat
dit sacrament wordt ontvangen, een nauwkeurige
voorbereiding nodig. Een catechumenaat is nodig,
omdat men het hele leven in de liefde op het spel
zet. Met liefde kunnen wij niet zomaar spelen. Drie

Een psychologische en spirituele
benadering van het mens
worden. De mens is voortdurend
in ontwikkeling en we gaan
samen op weg en bouwen aan
de toekomst. Een handboek
voor hen die in de opvoeding en
de begeleiding staan.
Antwerpen, 1987. Prijs: Srd 7,50

GEBED

Heer, ik bevind me totaal
onverwacht op een andere plek.
Angst bekruipt me.
Help me, Heer, om mij over te geven
aan de uitwerking van uw plan in
mijn leven.
Want dit is uw moment, uw tijd en
uw plek!
Amen.

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

of vier bijeenkomsten in een parochie kunnen
geen ‘huwelijksvoorbereiding’ genoemd worden.
Dit is een schijnvoorbereiding. De voorbereiding
moet gedegen zijn, er is tijd voor nodig. Het is
geen formele daad: het is een sacrament. En dit
sacrament moet voorbereid worden met een echt
catechumenaat.
(Bron: KN/bewerkt-mk)
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SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED

Inspiratie van de dag
Glorie en Eer aan de Vader
Laat je liefde en medeleven naar allemensen uitgaan, niet
alleen naar die zielen die van je houden, maar zelfs diegenen
die jou haten en die je minachtend te woord staan. Als je door
middel van de Liefde en medeleven, je bewustzijn verhoogt
en in deze verhoogde staat blijft, zul je in staat zijn alles in een
ander perspectief te zien, je zult zien dat je geen vijanden hebt.
Verhard je hart dus niet en vraag niet om vergelding als het
leven tegen je schijnt te zijn. Weet en accepteer eenvoudig dat
Ik bij je ben, dat Ik je leid en richting geef en dat alles heel, heel
goed is. Laat dan los en zie alleen het allerbeste uit iedere situatie voortkomen. Als je bereid bent om
het zo te doen, ben je in staat Mijn wonderen en heerlijkheden te zien gebeuren en weet je zonder enige
twijfel, dat je op eigen kracht niet in staat zou zijn zulke wonderen tot stand te brengen. Daarom, verhef
je hart en geef Mij de Eer en de Glorie want ik heb het beste met je voor.
Uit: Open innerlijke deuren

Wat kan ons scheiden van de Liefde van
Christus? (Rom 8:35)
Deze verzen horen wat mij betreft bij de mooiste van de bijbel. Het geeft namelijk de kern weer van Gods
hele woord: Hij heeft ons lief! Gods genade is genoeg. Paulus heeft niets meer eraan toe te voegen. Met
God aan onze zijde kunnen wij alles aan, laten we daarom leven door de werking van de Geest. Jezus
zelf pleit voor ons, Gods eigen Zoon! Wie zou tegen Hem in gaan? En nog ongelofelijker: Hij houdt van
ons en niets op deze hele wereld of daarbuiten kan ons van die liefde scheiden. Als we door moeilijke
perioden gaan, mogen wij hieraan vasthouden. Als God ons Zijn eigen Zoon al geeft, zou Hij dan iets
anders weigeren? Natuurlijk krijgen wij niet altijd (meteen) waar we om vragen. God is geen automaat.
We mogen wél weten dat God ons helemaal kent en ons geeft wat we nodig hebben, op de juiste tijd. Op
Zijn tijd. Laten we daarop vertrouwen onze innerlijkie deuren blijven daardoor alijd open.
Uit: Dag in Dag uit

Tel de dagen,t wijsheid ons hart vervult

(Psalm 90:12)

Wij tellen onze jaren. Hier wordt ons aanbevolen om onze dagen te
tellen. Vermoedelijk om ons te leren bij de dag te leven. Dat betekent
niet dat we niet mogen plannen en rekening houden met wat komt.
Maar het betekent wel dat we elke dag als Gods geschenk ervaren.
Je kunt soms het gevoel hebben dat een week, een maand, een
jaar voorbijgaat als een zucht. Dat gevoel had de dichter van deze
psalm blijkbaar ook als hij zegt:´... wij beëindigen onze jaren in een
zucht.´(vers 9) Je dagen tellen betekent bewust leven en erkennen dat je levensduur beperkt is. Wie zo
leeft, is wijs en wijsheid betekent in de Bijbel rekening houden met God, de Eeuwige. Wie zijn dagen telt
met zicht op Hem die ons door Jezus wil laten delen in zijn eeuwigheid, de echte wijs!
Uit: Filippus Dagboek

Onbegrenst en oneindig
Martin Heidegger(1889-1976) beweerde dat het leven van de mens, een naar de dood gericht bestaan
is. Ondanks het ogenblik dat wij mensen dit bestaan achter ons laten een dramatisch hoogte punt is
begaat deze Duitse filosoof een fundamentele vergissing. De mens is voor het leven geschapen, heel zijn
bestaan op aarde is gericht naar het ogenblik dat wij het grenzeloze leven mogen binnetreden. Vanaf
het begin is de dood een straf geweest voor de zonde. Niet dat de eerste mensen in eeuwigheid op aarde
zouden leven indien zij niet hadden gezondigd. Het aardse menselijke bestaan is toch begrenst. Hun
aards bestaan zou een vredige transitie zijn, een rustig inslapen in de schepper. Zo ’n overgang naar een
onbegrenst veel rijker leven zou nooit aangeduid zijn als een definitief einde van iets waardevols, want
we zijn zeer waardevol in Gods ogen. Voor wie gelooft in Jezus wordt de oorspronkelijke orde hersteld,
“Wie gelooft, bezit eeuwig leven”(Joh 6,47) Voor een Christen is er dus geen “dood”, het leven na deze
overgang is als een nooit opdrogende waterval die verkwikt en juist leven geeft. Toen je Christen werd
liet je je kleine, enge, egoïstische leven achter je om binnen te treden in het onbegrensde Leven van
Christus. Vanaf dat ogenblik ben je voor altijd en eeuwig in het leven.
Uit:Elke dag is de dag van God

Priester
Middelaar tussen God en de mensen. In de joodse
wereld was oorspronkelijk ieder familie – of
stamhoofd priester. Na de bouw van de tempel
te Jeruzalem door Salomon ontstond er een
erfelijk priesterschap in verscheidene geslachten
die beurtelings de tempeldiensten verrichtten.
In het christendom is Jezus ‘Hogepriester voor
eeuwig’. Hij heeft ‘eens en voor al door het offer
van zichzelf’ (Heb 6:20; 7:27) het volmaakte
zoenoffer aan God gebracht. Hij is daarom de
enige bemiddelaar tussen God en de mensen. Na
de Hemelvaart van Christus werden in de jonge
kerk priesters gewijd als vertegenwoordigers van
Christus (2 Tim 1:6).
Priesterkoor
Het gedeelte
van een
kerkgebouw
waar het
altaar staat.
Hier treedt de
priester bij de
viering van de eucharistie als voorganger op.

Priesterraad
Door het nieuwe Kerkelijk Wetboek
voorgeschreven overlegorgaan in ieder bisdom,
ten dele benoemd door de bisschop, ten dele
gekozen door de clerus, met als doel als
adviserend orgaan de bisschop bij e staan.

Priesterschap
Het sacrament van de katholieke kerk dat de
bisschop aan mannen toedient. Zij kunnen dan
de eucharistie vieren, huwelijken inzegenen, de
biecht houden en de zieken zalven. De opleiding
tot priester, zowel geestelijk als wetenschappelijk
opzicht, vond na het concilie van Trente in de
regel op seminaries plaats. De laatste decennia
geschiedt de opleiding vaker aan theologische
faculteiten van universiteiten en vindt de
geestelijke vorming in convicten plaats. De wijze
van opleiding was reeds na het concilie van
Trente in Duitse landen gebruikelijk.
Primaatschap
De leer dat de paus boven de andere bisschoppen
en kerkleider staat. Het primaatschap is
onderdeel van de universele bestuursmacht
(potestas jurisdictionis) en van het hoogste
leergezag in de katholieke kerk (magisterium
universale).

Profeet, Profetes
Benaming voor mannen en vrouwen die onder
inspiratie de boodschap van God door woorden
en symbolische handelingen overbrengen. Iedere
profeet heeft een eigen boodschap: Bij Elia en
Elisa ligt de nadruk op de ijver voor de God van
Israël tegenover de dienst aan Baäl, bij Ezechiël
op de persoonlijke verantwoordelijkheid en
de tempel, bij Jesaja op het heilige. Jezus werd
door mensen uit zijn dagen gezien als Elia of als
Jeremia (Mt 16:14) en als een profeet die Israël
zou verlossen (Lc 24:19,21).
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wereldkerk
Slotdocument jongerensynode: wat staat erin?
Het slotdocument van de synode, dat dient als advies
aan paus Franciscus, neemt het Emmaüsverhaal als
toekomstbeeld voor Kerk en jongeren.
Het Emmaüsverhaal uit het evangelie volgens
Lucas (hoofdstuk 24, verzen 13 tot 35) vormt de
rode draad in het document van de synode over
jongeren, geloof en roeping. Het is inderdaad een
treffend beeld voor deze bijeenkomst, die een
onverwacht diepgaande ontmoeting was tussen
bisschoppen en jongeren. Ze legden samen een
afstand van ruim 3 weken af en er werden vele
ogen geopend.
En, misschien verrassend, het zijn de jongeren die
worden omschreven als vindplaats van God. Zij zijn
het die hier de ogen deden open gaan.
En het zijn de bisschoppen die na de ontmoeting
geen tijd willen verliezen om in actie te schieten.

Deel 1 ~ Hij liep met hen mee

Het Instrumentum Laboris volgend, gaat het eerste
deel van het slotdocument over concrete aspecten
van het leven van jongeren. Het benadrukt het
belang van scholen en parochies. Het erkent de
nood aan goed gevormde leken die jongeren
kunnen begeleiden, vooral nu priesters en
bisschoppen overbevraagd zijn. Parochies moeten
veel actiever jongeren oproepen en begeesteren
om taken op te nemen.
Ook migratie, misbruik en wegwerpcultuur
komen aan bod in dit eerste deel. Voor de aanpak
van misbruik wordt gehamerd op efficiënte
preventieve maatregelen, te beginnen bij een goede
selectie en vorming van leiders en begeleiders. In
dit deel gaat het ook over kunst, muziek en sport
als bronnen voor pastoraal.

Deel 2 ~ Hun ogen gingen open

Het synodaal document noemt jongeren een
van die theologische plaatsen waar de Heer zijn
aanwezigheid doet voelen. Dankzij hen kan de Kerk

Overleg van
Europese
Mariaheiligdommen

Verantwoordelijken van verschillende
Mariaheiligdommen in Europa hebben overlegd in
het Oostenrijkse Mariazell. Rectoren van bekende
bedevaartsoorden uit onder meer Lourdes
(Frankrijk), Fatima (Portugal), Loreto (Italië),
Altötting (Duitsland), Einsiedeln (Zwitserland) en
Czestochowa (Polen) hebben er afgesproken om
bij deRaad van Europa een aanvraag in te dienen
voor de erkenning van een Europese Cultuurroute
langs enkele eeuwenoude bedevaartsplaatsen. De
rectoren bespraken samen de grote uitdagingen
van bedevaartplaatsen in de 21ste eeuw.
Bethlehem werd er verwelkomd als erelid. Het drie
dagen durende overleg eindigde zondag met een
eucharistieviering in de basiliek van Mariazell.
In de marge van het overleg kwamen ook
de meeste burgemeesters van de betrokken
bedevaartsplaatsen samen. Zij bereikten een
akkoord om de Mariaheiligdommen internationaal
samen te promoten.

Bron: Kathpress.at

Paus pleit voor pact
tussen de generaties
Paus Franciscus nodigt de samenleving uit om te
herontdekken dat senioren allereerst een bron van

zich vernieuwen en haar zwaarte en traagheid
afgooien.
Missie is een goed kompas voor jongeren, want
zelfgave brengt authentiek en blijvend geluk met
zich mee. Met missie hangt ook roeping samen. Elk
doopsel is een roeping tot heiligheid.
Verder gaat het in deel 2 over begeleiding en
onderscheiding als hulp in het ontwikkelen van
ieders eigen missie en roeping.

Deel 3 ~ Ze gingen meteen terug

Samen op stap gaan is een synodale dynamiek
die de synodevaders ook in deel 3 belichten.
Bisschoppenconferenties overal ter wereld worden
uitgenodigd dat proces van onderscheiding
verder te zetten met het oog op de uitwerking van
concrete pastorale antwoorden.
Synodaliteit staat voor een stijl van wij in plaats
van ik.
De Kerk zal maar slagen in het overbrengen van
haar boodschap als ze de enorme variatie aan
gezichten, gevoeligheden, achtergronden en
culturen laat meetellen. Elk land zou een jeugden roepingendienst moeten hebben die pastorale
verantwoordelijken in bisdommen en parochies
kan bijstaaan in vorming en actie.
Niet alleen naar jonge mensen toe, maar vooral ook

vreugde en wijsheid zijn en geen last.
Paus Franciscus pleit in een pas verschenen
boek met getuigenissen van verschillende
prominente senioren, onder meer filmregisseur
Martin Scorcese, voor een nieuw pact tussen de
generaties. Dat moet ervoor zorgen dat senioren
hun levenservaring, geschiedenis en levensvisie
met de jongeren kunnen delen. Het zal ook beletten
dat bejaarden in angst en cynisme of vruchteloze
nostalgie vervallen.

Bejaarden kunnen met hun levenservaring de
gids zijn van jongeren in hun zoektocht naar
de zin van het leven. Paus Franciscus roept de
samenleving nadrukkelijk op om oudere mensen
niet vroegtijdig af te schrijven. Hij houdt een warm
pleidooi voor een samenleving waar plaats blijft
voor dankbaarheid, waardering, gastvrijheid en
waar senioren het gevoel hebben dat zij volwaardig
deel uitmaken van de samenleving.

Bron: I.Media

mét jongeren.
Het document herinnert voorts aan het belang om
jonge mensen de schoonheid van de christelijke
visie op seksualiteit over te brengen. De Kerk moet
hierover op een nieuwe manier communiceren, zo
vinden de synodevaders.
Tot slot wordt alles samengebracht in 1 basisidee:
de roeping tot heiligheid. Uiteenlopende vormen
van roeping komen samen in één unieke en
universele roeping tot heiligheid, klinkt het.

Bron: Vatican News

Jongeren danken paus voor bijwonen synode
De jongeren die als toehoorder aanwezig zijn
bij de jongerensynode in Rome hebben in een
gezamenlijke brief paus Franciscus bedankt voor
de deelname. Ook betuigen zij hun steun aan de
paus. “We zijn met jou en met alle bisschoppen van
onze Kerk, ook in de moeilijke momenten.”

De Gewone Algemene Bisschoppensynode over
‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de
roeping’, werd zondag 28 oktober definitief
afgesloten met een Mis in het Vaticaan, voorgegaan
door paus Franciscus.

'Kerk als veldhospitaal'

“Wij delen uw droom: een Kerk die naar buiten
treedt, voor een ieder open staat, vooral voor de
meest kwetsbaren, een Kerk als veldhospitaal”,
staat in de brief opgetekend. Het schrijven
werd vrijdag tijdens een informele, feestelijke
bijeenkomst met paus Franciscus aan hem
overhandigd.
De jonge auditoren geven aan zich te willen
inzetten voor de opbouw van een cultuur
van vrede en solidariteit, waarbij armen het
middelpunt zijn, waar men Jezus zelf in kan
herkennen.

Ruimte geboden
“De nieuwe ideeën hebben ruimte nodig, enn
die heeft u ons geboden”, schrijven de jonge
toehoorders. “De wereld van tegenwoordig moet
de hoop om het geluk te beleven hervinden. Dit
geluk ervaart men meer in het geven dan in het
ontvangen, door zich in te zetten voor een betere
wereld. Wij vragen u om door te gaan met de weg
die u heeft ondernomen, wij bidden voor u”, aldus
de jonge deelnemers.
Bron: ACI
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Bisschop vraagt gebed
tegen antisemitisme

Na de moordaanslag van zaterdag 27 oktober op
een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh, heeft
bisschop David Zubik opgeroepen tot gebed tegen
antisemitisme. Een 46-jarige man schoot daarbij
uit haat elf Joodse bezoekers dood en verwondde
zes anderen.

Katholieke jongerendagen in de
Verenigde Arabische Emiraten
Op 26 en 27 oktober vond een katholieke
jongerentweedaagse plaats in Ras al-Khaimah, een
van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische
Emiraten. De manifestatie is opmerkelijk omdat
christenen in deze uitgesproken islamitische
omgeving slechts een kleine minderheid vormen.
De katholieke gemeenschap bestaat er vrijwel
uitsluitend uit migranten.
Volgens bisschop Paul Hinder reisde een 1.000-tal
jongeren af naar de hoofdstad Ras al-Khaimah, aan
de grens met Oman. Zij komen niet alleen uit de
Verenigde Arabische Emiraten zelf, maar ook uit
Saudi-Arabië, Oman, Jordanië, Koeweit en Bahrein.
Eerder vonden in de regio al eens gelijkaardige
jongerenontmoetingen plaats, onder meer in Dubai
(2009) en Abu Dhabi (2012).

Bron: Fides

Moge God ons bevrijden

Nooit meer!

In een reactie veroordeelde bisschop Zubik
de aanslag en iedere vorm van antisemitische
onverdraagzaamheid.
“Moge God ons bevrijden van angst en haat, en
vrede zaaien in ons leven, onze gemeenschappen
en in de wereld”, zei hij. “Kapot door de
moordpartij deze morgen, gaat mijn hart en gebed
bijzonder uit naar onze Joodse zusters en broeders
en de agenten die zich naar de plaats des onheils
spoedden.”

“Anti-Joodse onverdraagzaamheid, en alle
religieuze en etnische onverdraagzaamheid, zijn
vreselijke zonden”, aldus bisschop Zubik. “Terwijl
wij bidden om vrede in onze gemeenschap en
troost voor de rouwenden, moeten wij gebed
omzetten in actie door onze naasten lief te hebben
en eraan werken dat ‘nooit meer!’ werkelijkheid
wordt.”

Antisemiet

De moordpartij vond plaats in de orthodox Joodse
Tree of Life-synagoge in een buitenwijk van
Pittsburg. De 46-jarige Robert Bowers stormde
met een automatisch wapen en drie pistolen het
bedehuis binnen en opende het vuur. Hij riep
daarbij zoveel mogelijk Joden te willen doden.
Bowers had eerder al via sociale media dreigende
en antisemitische taal geuit. Hij had geen strafblad
en kon ongehinderd een arsenaal aan wapens
aanschaffen.

Paus bidt voor slachtoffers

Zondag bad paus Franciscus tijdens het
angelusgebed voor de slachtoffers van de aanslag.
“Moge de Allerhoogste de overledenen in zijn
vrede verwelkomen, hun families troosten en de
gewonden steunen”, aldus de paus. Hij benadrukte
in het bijzonder zijn nabijheid met de Joodse
gemeenschap van Pittsburg.
“Moge de Heer ons helpen de uitbarstingen van
haat uit te bannen die zich in onze samenleving
voordoen.”

Bron KN/CNA

Kardinaal Eijk ontvangt Italiaanse cultuurprijs
parachutesprong en tijdens zijn korte leven blijk
gaf van een sterke morele integriteit, aldus de
stichting.
Erevoorzitter van de stichting is kardinaal
Raymond Burke. De Italiaanse minister van
Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, leider van de
populistische en separatistische partij Lega Nord,
is voorzitter van het wetenschappelijk comité van
de Fondazione Giuseppe Sciacca.

Jaarlijks onderscheidingen

Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht,
heeft op 27 oktober op een bijeenkomst in de
Pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome de
cultuurprijs San José Sanchez del Rio Martire
ontvangen.

Initiatief

De prijs is een initiatief van de Fondazione
Giuseppe Sciacca, opgericht ter nagedachtenis aan
de student Giuseppe Sciacca, die omkwam bij een

De Fondazione Giuseppe Sciacca reikt jaarlijks
onderscheidingen uit in verschillende categorieën,
variërend van wetenschap en kunst tot sport.
Dit jaar was de 17de editie. De cultuurprijs
werd eerder toegekend aan onder anderen paus
Benedictus XVI en de kardinalen Peter Turkson en
Angelo Bagnasco.

Verdediger van het geloof

De cultuurprijs vanwege het verdedigen van het
geloof die kardinaal Eijk uit handen van minister
Salvini in ontvangst mocht nemen, is vernoemd
naar de jonge Mexicaanse martelaar José
Sánchez del Río. De jongen weigerde zijn geloof

Caritas Congo in de
frontlijn bij strijd
tegen ebola
De hulporganisatie Caritas vreest dat ebola zich
ook onder de vluchtelingen in Oost-Congo zal
verspreiden.

Caritas Congo neemt het voortouw in de
hulpverlening tegen ebola in de Democratische
Republiek Congo. De NGO zorgt daar niet alleen
voor medische bijstand, maar probeert ook een
belangrijke rol te spelen in de bewustmaking
van het letterlijk levensnoodzakelijke belang van
basishygiëne om een verdere verspreiding tegen
te gaan. Caritasmedewerker Emmanuel Mbuna
Badjonga: “We hebben verschillende grote borden
geplaatst en organiseerden ook vele vormen van
overleg met lokale leiders en afgevaardigden van
specifieke beroepsgroepen, zoals transport en
onderwijs, maar ook met priesters. Via de radio
proberen wij boodschappen over ebola onder de
bevolking te verspreiden.”
Volgens Emmanuel Mbuna Badjonga botst
Caritas Congo in de strijd tegen ebola ook vaak
op vooroordelen. Zo zijn er nog steeds mensen
die denken dat ebola niet in de ziekenhuizen kan
behandeld worden of dat anderen daar niet mee
kunnen besmet raken. Veel burgers zoeken hulp
bij tovenaars of beoefenaars van de traditionele
geneeskunde.

De Caritasmedewerker wijst op het gevaar van
de verspreiding van ebola naar de nabijgelegen
steden Butembo, Bunia, Goma en Kisangani. De
vluchtelingencrisis dreigt de verspreiding te
bevorderen. Het zou een drama zijn mocht ebola
Noord-Kivu en Ituri bereiken, waar miljoenen
ontheemde vluchtelingen verblijven. Door de
grote onveiligheid kunnen hier tot overmaat van
ramp trouwens nauwelijks hulpverleners ingezet
worden.

Bron: Caritas/Crux

te verloochenen en werd daarom in 1928 door
soldaten vermoord. Hij werd in 2016 door paus
Franciscus heiligverklaard.

Heel dankbaar

Kardinaal Eijk sprak zijn heel grote dankbaarheid
uit aan het adres van de jury: “Ik zeg met diepe
overtuiging dat deze onderscheiding op de eerste
plaats aan de Heer Jezus Christus is toegekend.
Hij heeft mij geroepen tot het priesterschap en het
bisschopsambt. En dat niet alleen: Hij heeft mij
ook de genade en de kracht gegeven om priester en
vervolgens bisschop te zijn en de genade om hierin
te volharden.”
De Nederlandse kardinaal refereerde ook aan
zijn bisschoppelijke wapenspreuk: ‘Noli recusare
laborem’, dat wil zeggen: weiger niet het werk of
het lijden en de inspanningen, die gepaard gaan
met de verkondiging van het christelijke geloof
volgens de leer van de Kerk in onze tijd.

Gift

De bijbehorende gift bestemt kardinaal Eijk
voor de Utrechtse aartsbisschop voor diaconale
liefdadigheidswerken in zijn aartsbisdom Utrecht.

Bron: Aartsbisdom Utrecht
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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 03 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 04 10.00u: Hoogmis
za 10 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 11 10.00u: Hoogmis
za 17 11.00u: Sacrament van de Biecht
16.30u: Huwelijksinzegening Stephane Ng Kon Tia en
Pauline Lepoire
19.00u: Eucharistieviering
zo 18 10.00u: Hoogmis
17.00u: Priesterwijding diaken Guillaume Woei A Jin
Mededelingen:
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Verkoop van soep, warm eten, drank, planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Er zal op Allerzielen geen speciale viering zijn in de
Kathedrale Basiliek; slechts de reguliere diensten om
06.30u en 12.00u . U wordt aangemoedigd de viering op
02 november bij te wonen in de Allerheiligste Verlosser
aan de Schietbaanweg van 17.00u tot 18.00u. Op zondag
04 november zullen wij in de Hoogmis extra aandacht
schenken aan de overledenen van onze parochie.
• Ivm Divali zal er op woensdag 07 november a.s. alleen om
12.00u een H. Mis zijn en niet om 06.30u.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 03 17.30u: H. Mis
wo 07 Geen Marialof ivm Divali
za 10 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 03 18.00u: H. Mis Vooravond hoogfeest Allerheiligen
zo 04 08.00u: H. Mis Hoogfeest Allerheiligen met
thuiscommunie bejaarden en zieken
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 05 18.00u: H. Mis bij de start van het catechesejaar
wo 07 18.00u: Geen dienst wegens algemene feestdag!
vr 09 18.00u: H. Mis Kerkwijding Lateraanse Basiliek
za 10 18.00u: H. Mis Vooravond 32e zondag door het jaar
met kindernevendienst
zo 11 08.00u: H. Mis 32e zondag door het jaar met
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Maandag 5 november om 18.00 uur start van de
catechese als voorbereiding op communie, biecht
en vormsel met een H. Mis. Alle kinderen, ouders en
catecheten worden verwacht.
• Woensdag 7 november geen namiddagdienst wegens
algemene feestdag!
• De volgende kindernevendiensten zijn op 10 en 11
november. Wij nodigen kinderen en ouders van harte
daartoe uit!
• Op vrijdag 16 november a.s. om 18.00 uur gezongen
vespers in onze kerk ter voorbereiding van de
priesterwijding van diaken Guillaume Woei A Jin. Die avond
geen eucharistieviering!
• 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.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 04 08.00u: Woord - Comm. Dienst Allerheiligen met
thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 11 08.00u: H. Mis 32e zondag door het jaar met
kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 04 09.00u: H. Mis hoogfeest Allerheiligen met
thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 11 09.00u: Woord - Comm. Dienst 32e 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 04 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
zo 11 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
zo 18 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
17.00u: Priesterwijding in de Kathedrale Basiliek
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
vr 02 19.00u: H. Mis. Allerzielen
za 03 19.00u: Woco
zo 04 08.00u: H. Mis
za 10 19.00u: Woco
zo 11 08.00u: H. Mis
za 17 19.00u: H. Mis
zo 18 08.00u: Woco | 17.00u: Priesterwijding in de
Kathedrale Basiliek
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 maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.30u: Biddende moeders | 18.30u:
Bijbelstudie
za 03 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
zo 04 08.00u: Eucharistieviering
ma 05 17.00u: Liturgiegroep
18.00u: Rozenkransgebed en eucharistieviering
di 06 08.00-11.00u: Secretariaat open (inschrijving EHC &
H. Vormsel)
18.30u: Bijbelstudie | Biddende moeders
wo 07 16.30u: Secretariaat open (inschrijving EHC & H.
Vormsel)
18.30u: Begi Kerki
do 08 08.00-11.00u: Secretariaat open (inschrijving EHC &
H. Vormsel)
18.00u: Rozenkransgebed en eucharistieviering |
Kinderkooroefening
1900u: Volwassenkooroefening
vr 09 17.00u: Misdienaarsoefening
za 10 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
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 03 10.00u: Huize Albertine
zo 04 08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie
19.00u: Eucharistieviering
wo 07 19.00u: Woco
zo 11 08.00u: Eucharistieviering | 17.00u: Doopviering
19.00u: Eucharistieviering
wo 14 19.00u: Woco
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.
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 04 08.00u: Woco
ma 05 17.00u: Spreekuur
18.00u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 08 17.00u: Spreekuur

18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Eerstvolgende doopdienst is in 26 december 2018.
• Pater Iyke is afwezig van 7 oktober tot en met 15
november 2018.
• Er zijn loten te verkrijgen voor Srd 10,= ivm 30 jaar
Barmhartige Samaritaan. Hoofdprijs: een splinternieuwe
fiets
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 04 07.30u: Rozenkransgebed
07.45u: Gebed i.v.m. Allerzielen en afgifte kruisjes
08.00u: Eucharistieviering
wo 07 08.00u: Geen schooldienst i.v.m. Divali
• 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.
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 zondag 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 OLV 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
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)
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Asia Bibi vrijgesproken

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

vrijspraak het “meest geweldige moment ooit”. Zij
danken God voor het verhoren van hun gebeden,
meldt Kerk in Nood (KiN).
Enkele minuten na de bekendmaking van de
uitspraak reageerde de dochter van Asia Bibi,
Eisham Ashiq (18), verheugd. “Ik kan niet wachten
om mijn moeder te omhelzen en het met mijn
familie te vieren”, aldus KiN.

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
De YouTube Channel:
Centraal Media Informatie RK Bisdom
Paramaribo

Recht zegeviert

Het Pakistaanse Hooggerechtshof heeft op 31
oktober de doodstraf over de katholieke Asia
Bibi vernietigd. In 2010 was zij de eerste vrouw
in het land die ter dood was veroordeeld wegens
godslastering.
Het Hooggerechtshof verklaart hiermee de
uitspraak nietig die Bibi ontving voor het beledigen
van de profeet Mohammed. Op die misdaad staat
volgens de omstreden Blasfemiewet in Pakistan de
doodstraf.

Dank aan God

De man en dochter van Bibi noemden haar
vervolg van pagina C3

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 03 18.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
di 06 18.00u: Diaconiegroep
wo 07 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30-19.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (volgens afspraak)
do 08 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan
za 10 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
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 03 19.00u: Eucharistie viering
zo 11 10.00u: Eucharistie viering in de javaanse taal
za 17 18.30u: Woco
zo 25 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 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
za 03 19.00u: Eucharistieviering (Allerheiligen dienst )
di 06 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
do 08 18.30u: Eucharistieviering
za 10 19.00u: Eucharistieviering

Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in
Nood Nederland, noemt de uitspraak hoopgevend.
"Het biedt hoop aan de christelijke minderheid in
Pakistan dat het recht zegeviert. Tegelijkertijd is
het diep triest dat het acht jaar heeft moeten duren
voordat Asia vrijkwam".
Asia Bibi werd beschuldigd van godslastering na
een ruzie met moslimmedewerkers die zeiden dat
ze als christen een gewoon kopje water had besmet
door ervan te drinken. De katholieke vrouw werd
daarop gevangengezet.

Vrees voor moslimradicalen

De Pakistaanse autoriteiten hebben in Islamabad
meer dan driehonderd politieagenten en
legereenheden op de been gebracht. Er bestaat
grote vrees dat moslimradicalen vrijspraak
niet zullen accepteren en daar geweld bij zullen
gebruiken.

Bron: KN/KiN

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.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130 | Spreekuren:
elke zaterdag van 17:00-18:00u |Contactpersoon: zr Ilse
Goedhoop, t. 8675152
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.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 04 09.00u: Woco
di 06 19.00u: Rozenkransgebed
wo 07 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 03 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Zondag 31 d.h. jaar B
zo 04 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis Zondag 31 d.h. jaar B; Ziekencommunie aan
huis
ma 05 17.00u: Parochieraad vergadering
19.00u: H. Mis
di 06 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.00u: Seniorensoos | 17.00u: PK lessen
wo 07 19.00u: H. Mis
do 08 06.30u: Geen mis op de pastorie
17.00u: PK voor volwassenen
18.30u: Gebedsgroep
vr 09 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Wij bidden de Rozenkrans voor vrede in iedere
parochiekerk. In de St. Jozefparochie op zaterdag, zondag
en maandag. In de H. Don Bosco en de H. Geest parochie
op zondag. In de Franciscus Xaverius en Bernadette van
Lourdes parochie volgens afspraak.
• Zondag 18 november priesterwijding van diaken
Guillaume Woei A Jin om 17.00 uur in de Kathedrale
Basiliek door mgr. Karel Choennie.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 04 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 31 d.h. jaar B
di 05 16.30u: PK Leerjaar I en III

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 04 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 31 d.h. jaar B
ma 05 16.00u: PK Leerjaar I
wo 07 16.30u: PK Leerjaar II
do 08 16.30u: PK Leerjaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 04 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.
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.
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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