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Hulp voor Trinidad
Door: Paul Tjon Kiem Sang

Het is half vier ’s middags wanneer de bisschop 
en ik uit Port of Spain vertekken om naar de 
luchthaven van Trinidad te gaan op vrijdag 19 
oktober. Na een vruchtbare vergadering met de 
consultoren van de AEC Catechesecommissie 
gaan wij voldaan terug naar huis. Het is de 
vicaris-generaal van het aartsbisdom Port of 
Spain zelf, Fr. Martin Sirju, die ons naar Piarco 
brengt. Onze vlucht naar Paramaribo is gepland 
voor 21:05 uur en wij moeten dan uiterlijk 
om 19:00 uur inchecken. Vanwege de bekende 
verkeersopstoppingen op de highway van Port of 
Spain naar de airport, worden wij aangeraden om 
zo vroeg mogelijk te vertrekken. Onder normale 
omstandigheden duurt de rit van de hoofdstad 
naar de luchthaven ongeveer een uurtje max. Deze 
keer waren wij meer dan drie-en-een-half uur 
onderweg en op het nippertje zijn we die avond 
nog vertrokken.

Bijna niet vertrokken
In stromende regen bereikten wij uiteindelijk 
de luchthaven. Alle wegen daarnaar toe zaten 
hopeloos vast met automobilisten. Op dat moment 
hadden wij nog geen enkel vermoeden dat dit het 
begin was van een ernstige ramp die het land zou 
treffen. De tekenen waren er echter al. Op een 
bepaald moment wilde Fr. Sirju via een zijweg 
proberen om op de highway te komen, omdat hij 
zich zorgen maakte dat wij niet optijd zouden 
arriveren. Die keuze werd ons bijna fataal: wij 
kwamen regelrecht terecht in een wijk die al 
helemaal was onder gelopen. Het water kwam 
tot over de motorkap van zijn SUV. Even leek het 
erop dat wij de airport niet meer zouden halen. 
Gelukkig konden wij zonder veel waterschade 
weer de wat drogere wegen bereiken. Onze 
vlucht met Caribbean Airlines naar Paramaribo 
vertrok met anderhalf uur vertraging, omdat 
vele luchthavenwerkers hun werkplek niet 
hadden kunnen bereiken. Na onze vlucht werden 
alle vluchten tijdelijk afgelast. Dus echt op het 
nippertje vertrokken, maar dan wel met gemengde 
gevoelens.

Watersnoodramp
Het eiland Trinidad is enkele weken geleden 
getroffen door ernstige overstromingen als 
gevolg van aanhoudende regenval. Volgens 
berichten heeft het eiland sinds honderd jaar 
geleden geen dergelijke overstroming gehad. De 
berichtgeving hierover in ons land was opvallend 
gering, misschien omdat er – gelukkig – geen 
doden zijn gevallen. Deze ramp is desalniettemin 
voor duizenden Trinidadianen zeer desastreus 
geworden. Velen hebben letterlijk alles verloren, 
vooral in gebieden waar het waterniveau tot aan de 
daken van de huizen was gerezen. De regens zijn 
intussen gestopt en op de meeste plaatsen is het 
water veelal weer weggetrokken, maar het werk 

van opruiming en herstel begint nu. De bevolking 
van Trinidad wordt thans geconfronteerd met de 
enorme schade die is aangericht en de roep om 
hulp begint steeds luider te klinken.

Spontane hulp
De aartsbisschop van Port of Spain, mgr. Jason 
Gordon, probeert de bevolking van Trinidad, in het 
bijzonder zijn katholieke gemeenschap, een hart 
onder de riem te steken. Met verschillende korte 
videoboodschappen spreekt hij de mensen moed 
in, spoort hij aan tot solidariteit en roept hij de 
niet-getroffenen op tot hulpverlening. De respons 
vanuit de gemeenschap – vooral de katholieke – is 
tot nu toe geweldig. Mgr. Gordon spreekt terecht 
lof uit over de wijze waarop men tot nu toe te hulp 
is geschoten om vooral hen, die het ergst getroffen 
zijn, te helpen weer overeind te komen. Echter: 
hoe hulpvaardig en genereus de bevolking wil zijn, 
hulp van buitenaf is bij dergelijke rampen altijd 
noodzakelijk.

Herstel van schade
Bijna dagelijks worden wij in het nieuws 
geconfronteerd met een natuurramp die 
zich ergens in de wereld heeft voltrokken. 
Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, 
tsunami’s en overstromingen schijnen steeds 
frequenter voor te komen. De toename in de 
frequentie wordt door velen toegeschreven aan de 
voortgaande klimaatverandering (in het bijzonder 
de opwarming van de aarde) en het is heel moeilijk 
om nog daar aan te twijfelen. Hoe het ook zij, elke 
natuurramp treft een gemeenschap van mensen 
en in vele gevallen gaat dat helaas gepaard met 
enorm veel verlies van levens. Daarbovenop komt 
dan ook nog de enorme materiële schade waarmee 
de gemeenschappen na de ramp te maken krijgen. 
Vele arme landen kunnen niet anders dan de hulp 
van de wereldgemeenschap in te roepen om de 
schade te herstellen.

Een nabije buur getroffen
De watersnoodramp die zich recentelijk in 
Trinidad heeft voltrokken is dichterbij huis dan 
andere rampen elders in de wereld. Dat maakt 
natuurlijk de ramp in Trinidad niet erger, maar 
het treft ons veel meer. Als er ergens in een 
buurt ver van de jouwe een brute inbraak heeft 
plaatsgevonden in een woning, vinden wij dat 
allen natuurlijk heel erg. Het raakt ons echter nog 
veel meer als die inbraak bij de buren is geweest. 
Het lijkt dan bijna alsof het bij jou zelf is gebeurd, 
vooral als het buren zijn waarmee je een heel 
goede band hebt. We kennen het gezegde van een 
goede buur en een verre vriend.

Hechte banden
Het eiland Trinidad en haar bevolking zijn ons 
heel nabij, niet alleen geografisch maar ook steeds 
meer relationeel en emotioneel, vooral op kerkelijk 
gebied. Het aartsbisdom Port of Spain staat aan het 
hoofd van de kerkelijke provincie waar ons bisdom 
ook deel van uitmaakt. Maar ook los daarvan zijn 
de twee kerkgemeenschappen – ons bisdom en 
het aartsbisdom Port of Spain – in de afgelopen 
decennia steeds meer naar elkaar toe gegroeid. 
Immers, alle Surinaamse priesters die er zijn 
gewijd vanaf pater Rudi Wong Loi Sing, hebben hun 
priesterlijke vorming gedaan op het seminarie te 
Mt. St. Benedict in Trinidad. De secretaris van de 
bisschop en de manager van de Dienst GCC hebben 
beiden hun theologische vorming ook daar gedaan. 
Regelmatig zijn medewerkers van ons bisdom 
naar Trinidad geweest voor diverse vormingen, 
trainingen, workshops, etc. We denken bijv. aan 
de jaarlijkse cursus voor mediawerkers, die ook 
daar plaatsvinden. Deze, en nog meer andere 
zaken, hebben er inmiddels toe geleid dat er een 
steeds hechtere band is gaan ontstaan tussen onze 
geloofsgemeenschap en die van Trinidad.

Wij bieden hulp
Het is deze band die ons er thans toe beweegt (of 
zelfs verplicht) om in de noodsituatie die men daar 
nu ervaart ook hulp te bieden. Wij prijzen onszelf 
gelukkig en begenadigd dat wij tot nu toe bespaard 
zijn gebleven van ernstige natuurrampen. Daar 
mogen wij God oprecht dankbaar voor zijn. Die 
dankbaarheid kunnen wij nu het beste uiten door 
de genade die wij hebben ontvangen te delen 
met hen die in nood verkeren. De bisschop van 
Paramaribo, mgr. Karel Choennie, doet daarom 
een beroep op de totale geloofsgemeenschap in 
ons land om hulp te geven aan onze broeders en 
zusters in Trinidad. Dit willen wij doen middels een 
speciale collecte, die dit weekend in de parochies 
wordt gehouden. Financiële ondersteuning is op 
dit moment de meest praktische en efficiënte vorm 
van hulp die wij kunnen bieden.

Wij willen onze zusters en broeders in Trinidad in 
gebed opdragen nu zij door een tijd van nood gaan, 
en ook concreet hun nood verlichten. Geef daarom 
met heel uw hart en de genade die wij van God 
ontvangen zal enkel vermeerderd worden!

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks storten 
of overmaken naar het Bisdom op navolgende 
rekeningen:
RK BISDOM BISSCHOPSHUIS – 3134792 (SRD)
RK BISDOM BISSCHOPSHUIS – 3134806 (USD)
met vermelding: NOODHULP TRINIDAD.
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“Hoe mooier de herinnering, des te 
moeilijker is het afscheid”.

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 u in 

de parochiezaal van de St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die 
een dierbare heeft verloren en in het rouwproces 
wat steun zoekt. Onze eerstvolgende bijeenkomst 

is op donderdag 15 november.
U bent van harte welkom!

Ik koester een droom, dat de mensen in ons land eens 
zullen opstaan en zullen inzien dat ze geschapen zijn 
om als broeders en zusters te leven met elkaar.

Ik heb een droom, dat op een dag de rechtvaardigheid 
in Suriname neerstroomt als water en dat 
gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik draag een droom in me, dat in onze Nationale 
Assemblee en in alle Districts-en Ressortsraden 
mensen zullen worden gekozen die rechtvaardig zijn, 
die de barmhartigheid liefhebben en godswegen  gaan.

Ik koester een droom dat eens op een dag de oorlogen 
eindigen, dat mensen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegijzer en hun speren tot snoeimes, dat volkeren 

niet meer tegen elkaar opstaan en dat niemand meer 
aan oorlog denkt. 

Ik heb een droom dat we met dit geloof in staat zijn de 
wanhoop te  verdragen nieuw licht te brengen in de 
duistere momenten van pessimisme.

Ik draag een droom in me, dat we de dag naderbij 
kunnen brengen waarop er vrede zal zijn op aarde en 
goede wil in alle mensen. 

Die dag zal een gloriedag zijn en de kinderen Gods 
zullen er zich over verheugen.

 Aangeboden door dhr Vonsee

De droom
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OLV Maria ten Hemelopneming: voor het eerst een 
uitstapje

geloof & leven
Na 18 jaren wordt weer een Surinamer tot priester gewijd

Door Angela Gorré

Spannende gebeurtenis
“Als kind waren wij beiden misdienaars in de St.-
Alfonskerk. En ik kan mij nog zo goed herinneren 
dat wij thuis stiekem kerk speelden, waarbij ik 
de misdienaar was en Guillaume altijd de pater. 
We deden alles wat de pater zelf ook deed en 
gebruikten de onderleggers van Parbobier als 
lichaam van Christus. Vandaag realiseer ik mij 
dat het priesterschap van mijn broer reeds was 
voorbestemd. Al de spelletjes toen. Maar wij 
stonden er niet bij stil.” Dit zijn woorden van Raoul 
Woei A Jin, de jongere broer van Guillaume Woei 
A Jin, die op zondag 18 november tot priester 
wordt gewijd in de Kathedrale Basiliek. Het grote 
moment waar wij met z’n allen naar toe leven 
is nu dichterbij en wij zijn er heel blij om. De 
voorbereidingen voor deze spannende gebeurtenis 
zijn in volle gang. Op de vraag hoe diaken 
Guillaume, straks te noemen pater Guillaume, zich 
hierbij voelt, geeft hij aan dat hij heel kalm is en in 
alle rust het grote moment afwacht.

Het begin
Diaken Gio kreeg zijn roeping ongeveer 6 jaren 
geleden. Hij heeft geen enkele strijd ondervonden 
bij het beantwoorden hiervan. Hij was al van 
kinds af geroepen dienstbaar te zijn voor de 
Heer. Nadat hij in 1990 volledig geinitieerd is 
geworden in het katholieke geloof is hij daarna 
ongeveer 10 jaren misdienaar geweest in de St.-
Alfonsusparochie. Toen hij in 2004 begon met 
het volgen van keyboardlessen, begon ook het 
verlangen om dienstbaar te zijn op een heel ander 
niveau dan alleen maar de erediensten begeleiden 
op de keyboard. De kerk was zijn tweede huis en 
hij was constant bezig met het werk van de Heer. 
“Ik had reeds met mijn ouders gesproken over 
mijn roeping en ze waren er heel blij mee. Ik geniet 
tot nu toe hun ondersteuning. Mijn vader zei ons 
altijd dat het voor hem niet uitmaakt welk pad 
wij opgaan, als we maar niet het criminele pad 
opgaan”, aldus de diaken.

Opleiding in Trinidad
De 3 jaren zijn omgevlogen. In 2015 vertrok de 
diaken naar Trinidad voor de opleiding tot priester. 
Hij heeft helemaal geen spijt van zijn keuze. Hij 
heeft andere broeders leren kennen, die hem een 
warm en aangenaam gevoel gaven tijdens zijn 
studieperiode in Trinidad. Aan de andere kant was 
hij er zich elke keer bewust van dat hij namens 
het bisdom Paramaribo in Trinidad was voor een 
opleiding tot priester en dat er genoeg mensen 
zijn geweest die hem hebben meegenomen in 
hun gebeden en dat nog steeds doen. En dat heeft 
hem sterk gemotiveerd. Er was dus helemaal 
geen ruimte voor duimendraaien, omdat hij wist 
waarvoor hij geroepen was.
Volgens de diaken is hij ergens toch veranderd; zo 
doet hij nu meer water bij de wijn: hij staat niet 
altijd op zijn strepen, wat hij in het verleden wel 
vaker deed. “In het klooster leren wij dat de kerk in 
samenwerking is met de mensen met verschillende 
karakteristieken en verschillende eigenschappen. 
Mensen zijn soms eigenwijs, maar per slot van 
rekening moet je als herder van de kerk het 
volk dienen en met iedereen samen proberen te 
werken.”

Waarom na 18 jaren een Surinaamse priester?
Volgens Mgr. Choennie bidden en verlangen wij 
niet genoeg voor en naar priesters van ons eigen 

land. “Als wij bidden moeten wij er ook echt 
voor openstaan. Sommige mensen bidden voor 
roepingen, maar niet voor roepingen van hun 
eigen kinderen. Ze willen eerder kleinkinderen 
dan dat hun zoon een priester wordt. Het 
priesterschap stelt hoge eisen: het celebataire 
leven,  een academische scholing, al het aardse 
achterwege laten en je volledig geven aan de Heer. 
Een priesterroeping is eigenlijk een antwoord 
op ons gebed. Het volk moet zich realiseren dat 
er priesters nodig zijn. Nu wij het gemis voelen 
van priesters hoop ik echt dat mensen meer gaan 
bidden voor en verlangen naar priesters. Verder 
moeten wij ook goed zorgen voor onze priesters. 
We moeten ze ondersteunen en ze moeten zich 
gedragen voelen door de gemeenschap. Ik ben 
blij dat het bijna zover is bij diaken Guillaume. Ik 
zal hem liefhebben als een zoon en hoop dat hij 
gelukkig is.”

Elly Raymann:
“Ik ben heel blij en kan niet wachten op zondag 
18 november. Ik heb diaken Gio zien opgroeien. 
Hij kwam elke zondag samen met zijn moeder 
en jongere broer naar de kerk. Voor hij met de 
kaderopleiding begon zei hij aan mij dat hij graag 
priester wilde worden en ik wist op dat moment 

niet wat ik hoorde. Het is voor mij een emotioneel 
moment om te zien dat iemand opgroeit en over 
een week gewijd wordt tot pater. Ik ken hem als 
een zeer accuraat mens; als hij zich voor iets inzet 
gaat hij er 100% voor en je kan altijd op hem 
rekenen. Hij weet ontzettend veel over het geloof 
en ik heb ook heel veel van hem geleerd. Ik weet 
dat diaken Gio een goede en liefdevolle priester 
zal zijn en ik wens hem al wat wenselijk is. Dat zijn 
verlangen om een goede priester te zijn, om zich 
helemaal te geven aan God, zich helemaal in dienst 
te stellen van God, dat het ook zo mag zijn voor 
hem. En van ons een geweldig welkom!”

Kenwyn Sylvester:
“Gio is een broer en een vriend voor mij geweest 
gedurende de 3 jaren dat ik hem heb leren 
kennen in Trinidad. Hij is een zeer aardige en 
ijverige persoon om mee te werken, een man die 
altijd voorbereid is. Zijn intelligentie kan niet 
onopgemerkt blijven. Kort voor hij Trinidad verliet 
voor zijn priesterwijding in Suriname, drong het 
tot mij door dat wanneer ik mijn studiemakker 
weer zal zien, hij dan priester zal zijn. Ik ben erg 
trots op zijn keus om de Heer te dienen en zichzelf 
volledig te geven. Ik bid dat God hem mag zegenen, 
bij hem zal zijn tot de laatste stap naar het 
priesterschap en natuurlijk vanaf zijn eerste dag 
als priester. We hebben nog vele leuke momenten, 
buddy.”

Priester voor volk van God
Tot slot zegt onze diaken dat wij moeten blijven 
bidden voor roepingen tot het priesterschap. Na 
18 jaren wordt er weer een Surinamer gewijd en 
we spreken de hoop uit dat we niet weer 18 jaren 
hoeven te wachten. Hij vraagt ons ook om voor 
hem te blijven bidden dat hij als priester binnen het 
bisdom een priester wordt voor eenieder. Precies 
hoe Paus Fransiscus het ook zegt: “Priesters 
moeten de geur van de schapen hebben; je bent een 
priester voor het volk van God.”

Door Sahira Poeketie

Op zaterdag 3 november had OLV Maria Ten Hemel 
Opneming te Witsanti een uitstapje met gezinnen 
van de parochie. Het uitstapje was niet ver van 
huis, maar het was toch wel een verandering 
van omgeving: het Mambaproject, thuis bij onze 
geliefde zuster Van Kallen. Het is voor het eerst 
dat wij dit hebben georganiseerd. Het was altijd 
een gaan van huis naar de kerk en omgekeerd. En 
door de week werken. Met dit uitstapje wilden wij 
niet alleen een verandering van omgeving hebben, 
maar ook de eenheid en saamhorigheid tussen ons 
gelovigen versterken en liefde overal verspreiden.
Het was leuk en de kinderen hebben mogen 
genieten van lekker eten en van de natuur. De 
ouders hebben zowat de hele dag zitten babbelen 
met elkaar. Ze hebben ook genoten van de natuur, 
maar minder druk dan de jeugd en vanuit hun 
hangmat. Het was een heel rustige, gezellige en 
gezegende dag voor ons. 
We vertrokken om acht uur ’s morgens vanuit 
de kerk. Voordat we het uitstapje begonnen, 
bedankten we de Almachtige daarboven voor zijn 
genade dat we zo’n dag mochten beleven en dat 

hij ons moest beschermen. We waren daar met 
ongeveer 20 gelovigen van de parochie, dat waren 
8 gezinnen. Ook pater Kenneth was van de partij. 
We werken ernaar om het uitstapje jaarlijks 
te organiseren. We hebben geen groot bedrag 
gevraagd aan de deelnemers, maar elk gezin moest 
wat klaarmaken en meenemen. Er was genoeg eten 
en drinken voor eenieder. Om zes uur ’s middags 
waren we weer veilig terug bij de kerk en niet veel 
later was iedereen veilig thuis.
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Vespers in H. Driekoningenkerk

Door pater Jan Verboogen SDS

Het Salvatorkoor van de parochie Paramaribo-
Noord werd onlangs benaderd door diaken 
Guillaume Woei A Jin: ‘Zouden jullie in het kader 
van de voorbereiding op mijn priesterwijding de 
vespers kunnen zingen?’ Oorspronkelijk moest 
dat in de Kathedrale Basiliek gebeuren, maar 
uiteindelijk werd het Rajpur, de Driekoningenkerk 
aan de Verlengde Mahonielaan 27. De koorleden 
hadden daar wel oren naar en vonden het een eer 
om dit te mogen doen. Een beetje toelichting zal 
echter geen kwaad kunnen.

Vespers?
Dat betekent eigenlijk een gebedsdienst met een 
eigen naam. Het woord komt uit het Latijn van 
vespera, dat avond betekent. Is het nu eigenlijk 
vesper of vespers? Hoe zit het met de benaming 
vesperdienst? En met vesperviering? Heeft dat iets 
met kloosters of abdijen te maken? Nu, de kloosters 
hebben de vespers zeker niet uitgevonden zoals 
menigeen denkt. Het is eerder andersom. In 
kathedralen en kerken werden er altijd al vespers 
gevierd. Het duidelijkst zie je dat nog in Engeland, 
waar in kathedralen en kerken dagelijks vespers 
worden gezongen. De ‘evensong’ behoort in de 
Anglicaanse Kerk tot de gewone praktijk van een 
parochie en heeft trouwens prachtige kerkmuziek 

voortgebracht. Ga maar eens zoeken op Youtube!
Maar nu ter zake. Vespers vieren. Waar gaat 
het dan om? Een vesperdienst is niet zomaar 
een dienst. Wij spreken in de liturgie van 
een vesperdienst wanneer het gaat om een 
gebedssamenkomst aan het einde van de dag. 
De vespers maken deel uit van het kerkelijke 
getijdengebed. Twee elementen spelen daarbij een 
rol: het gebed en de avond.

What is in a name?
Het is niet denkbeeldig dat deze of gene bij dit 
alles de schouders ophaalt. Een dergelijke reactie 
is begrijpelijk, maar niet helemaal terecht. Wie 
niet weet waar het bij de verschillende liturgische 
vormen om gaat, is als een gastheer die mensen 
uitnodigt voor een diner om ze vervolgens een 
ontbijt voor te zetten. Bij een vesperviering gaat 
het nu juist om de combinatie van avond en gebed. 
Daarin onderscheidt een vesperdienst zich van 
alle andere liturgische vieringen. Deze combinatie 
bepaalt dan ook de eigen kleur en de eigen sfeer 
van zo’n avondgebed. ’s Morgens valt het licht 
anders dan ’s avonds. ’s Morgens zijn wij zelfs 
anders dan ’s avonds. Een vesperdienst verdient 
ten volle de naam avondgebed wanneer de avond 
en het gebed beide de hun toekomende aandacht 
krijgen. Bij het vallen van de avond wordt God 
geprezen voor het licht van de voorbije dag. Bij het 
vallen van de avond bidden de gelovigen dat God 
hun Zijn licht niet zal onthouden in de komende 
nacht.

Een vorm van liturgie
Dat betekent dat de liturgische spelregels niet 
buiten spel worden gezet. Wat altijd en overal 
van belang is, heeft hier zijn geldingskracht niet 
verloren. Er moet een goede orde van dienst zijn. 
De verdeling van de verschillende rollen dient tot 
haar recht te komen. Niet iedereen gaat immers 
voor, niet iedereen zingt voor, niet iedereen 
bespeelt het orgel. En ook: niemand doet dit alles 
tegelijk. Er zullen ogenblikken zijn waarop wordt 
gezongen én momenten waarop wordt gezwegen. 
Een spelregel waaraan zelfs de hemelse liturgie 
zich niet onttrekt. ‘En toen het Lam het zevende 
zegel opende, werd het stil in de hemel, wel een 

half uur lang…’ (Apk. 8.1). Symbolen en riten 
verdienen aparte aandacht voor de mensen van 
vlees en bloed die wij zijn. Tijd en ruimte doen 
zich gelden en vragen erkenning. Liturgie voltrekt 
zich niet in ijle, onbestemde verten. Liturgie wordt 
altijd hier en nu gevierd, in deze kerkruimte, op dit 
moment.

Avondgebed
Hoe ziet de orde van dienst en dan eigenlijk uit? En 
hoe is de volgorde van de verschillende elementen? 
We zetten ze voor u op een rijtje. Begonnen wordt 
met de uitnodiging (het invitatorium), dan zingen 
we een hymne, in dit geval een avondlied, gevolgd 
door een tweetal psalmen en een lofzang uit het 
Nieuwe Testament, de korte schriftlezing, gevolgd 
door stilte, de antwoordzang (het responsorium), 
de lofzang van Maria (Magnificat), staande 
gezongen, zoals bij het evangelie, daarom branden 
we ook wierook; we bidden de voorbeden en het 
Onze Vader, afsluiting met gebed, zending en 
zegen en tot slot trekken we in processie naar 
de Lourdesgrot buiten de kerk en brengen daar 
een groet aan Maria met het zingen van het Salve 
Regina.
U voelt zich aangesproken? Kom dan naar de 
Heilige Driekoningenkerk op vrijdag 16 november 
2018 om 18.00 uur.
De dag die Gij ons gaaft gaat henen, 
de duisternis daalt op uw woord; 
ons morgenlied klonk U ter ere, 
nu wordt onz’ avondzang gehoord. (Jubilate, 491)

Door Hendrik Setrokarijo

Fatima Begikerki Mannengroep
Op vrijdag 7 september jl. startte een groep 
katholieke mannen de Fatima Begikerki 
Mannengroep. Deze mannengroep heeft diaken 
Sonny Waterberg als geestelijke vader. Het 
bestuur werd op 4 september jl. gekozen. In 
het bestuur hebben de volgende heren zitting: 
Hendrik Setrokarijo – voorzitter, Donnavon Perera 
– secretaris, Cedric Apai – penningmeester en 
Ricky Moehadis – commissaris algemene zaken. 
Het bijzondere aan het bestuur is het feit dat 
het is geboren uit de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing en wel de vorming ‘Leven in de Geest 
2018’. Wij waren op zoek naar Jezus Christus en 
de weg is voor ons opengesteld. De vreugde en het 
rijke leven dat wij hierdoor hebben ontvangen, 
willen wij met alle mannen delen.

Doel
De Fatima Begikerki Mannengroep, kortweg 
FBM, is deel van Catholic Men Ministry Suriname 
(CMMS), een organisatie die als doel heeft de 
mannen in de parochies van het r.-k. bisdom 

Paramaribo en ook daarbuiten bij te staan bij 
hun geloofsleven. Wij mannen van de Fatima 
Begikerki Mannengroep vinden dat het belangrijk 
is om mannen te helpen hun relatie met Jezus te 
vernieuwen en om hun harten te transformeren 
om te leven voor Christus. Het doel van de 
mannengroep is dan ook onze broeders uit hun 
schulp te halen en het woord van God aan hen te 
verkondigen. De mannengroep komt daartoe één 
keer per maand, op de eerste vrijdag van de maand 

bij elkaar tijdens een mannenconferentie met een 
steeds wisselend dagprogramma. Deze keer was 
het de derde conferentie.

Thematisch
Elke conferentie heeft een thema, maar het accent 
ligt op het woord van God, de openbaring daarvan 
door Jezus en de Heilige Geest in ons hart. Bij 
de derde conferentie hadden wij als extraatje 
een voorlichtingsavond met als onderwerp 
prostaatkanker bij de mannen. De inleiders 
waren de heren Chas Warning, F. Eersteling en 
R. Graanoogst, allen bestuursleden van stichting 
prostaatkanker Suriname en de heer Amania, 
verpleegkundige van ‘s Lands Hospitaal. Tijdens 
de conferenties besteden we ook tijd aan danken, 
lofprijzen, evangeliseren, lezingen en bidden. Onze 
conferenties zijn bestemd voor alle mannen vanaf 
18 jaar, ongeacht ras, kleur of geloof. 

Landelijk
De groep zal zich zoveel mogelijk landelijk 
dienstbaar maken. Zo zijn wij recentelijk afgereisd 
naar Coronie om de begikerki te houden met onze 
broeders aldaar. We hebben nu drie conferenties 
in Paramaribo achter de rug en we zijn de Heer 
dankbaar met het aantal participanten. Naast het 
bijeenkomen rond Gods woord zal er ook ruimte 
zijn voor sport en spel, educatie, voorlichting en 
nog veel meer, maar dat laatste houden we nog 
even als een verrassing! Nieuwsgierig geworden? 
Mis dan onze conferenties niet! Het bestuur van 
Fatima Begikerki Mannengroep roept alle mannen 
op: kom ons joinen in het vereren van Jezus; Hij is 
de weg, de waarheid en het leven.
Meer info gewenst? Hieronder onze mobiele 
nummers:
Broeder Donnovan Perera – secretaris – 8998480 
Broeder Cedric Apai - penningmeester – 8761278 
Broeder Ricky Moehadis - commissaris algemene 
zaken – 8963141
Broeder Hendrik Setrokarijo – voorzitter – 
8649309

Fatima Begikerki Mannengroep: echte mannen dienen Jezus
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweeëndertigste  zondag door het jaar

Eerste lezing: Koningen 17, 10 – 16
In die dagen stond de profeet Elia op, en vertrok 
naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, 
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. 
Hij riep tot haar: ‘Wees zo goed, en haal voor mij 
in uw kruik een beetje water; ik zou graag wat 
drinken’. Toen zij het ging halen, riep hij haar na: 
‘Wees zo goed, en breng ook een stuk brood mee’. 
Zij antwoordde: ‘Zowaar de Heer, uw God, leeft, ik 
heb geen brood meer; alleen nog maar een handvol 
meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Ik 
sprokkel nu wat hout, en ga dadelijk naar huis om 
voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te 
maken; daarna wacht ons dood’. Elia antwoordde: 
‘Vrees niet, ga naar huis, en doe wat u van plan 
bent, maar maak van het meel en de olie eerst een 
broodje voor mij, en breng mij dat; voor uzelf en 

uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo zegt de 
Heer, de God van Israël: De pot met meel raakt niet 
leeg, en de kruik met olie niet uitgeput, totdat de 
Heer het weer laat regenen’. Toen ging zij heen, en 
deed wat Elia gezegd had, en dag aan dag hadden 
zij te eten, zij en haar gezin. De pot met meel raakte 
niet leeg, en de kruik met olie niet uitgeput, maar 
het woord dat de Heer gesproken had door Elia.

Antwoordpsalm: 
Psalm 146, 7.8 – 9a.9bc – 10 

Tweede lezing:  Hebreeën 9, 24 – 28 
Broeders en zusters, Christus is niet het heiligdom 
binnengegaan dat – door mensenhanden gemaakt 
– slechts een symbool is van het waarachtige 
heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan 
om er nu voor onze zaak bij God present te zijn. 
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te 

offeren, terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit 
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet 
het zijne is. Anders had Christus meerdere malen 
moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; maar 
in feite is Hij slechts éénmaal verschenen, op het 
hoogtepunt van de geshiedenis om door zijn offer 
de zonden te delgen. Het is het lot van de mens 
éénmaal te sterven en daarna komt het oordeel; 
zo is ook Christus éénmaal geofferd omdat Hij 
de zonden van allen op zich had genomen; als Hij 
een tweede maal verschijnt zal het zijn los van de 
zonde, om heil te brengen aan allen die naar Hem 
uitzien.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus 12, 38 – 44 (of: 41 – 44)
De hoogste graad van offerzin van een arme 
weduwe staat in schril contrast met de 
schijnvroomheid van veel schriftgeleerden

In oudtestamentische tijden hadden 
vrouwen die haar man verloren hadden, 
het moeilijk. Niet voor niets zijn het 
naast de vreemdeling steeds de wees 
en de weduwe die genoemd worden als 
mensen die bescherming nodig hebben 
(zie bijvoorbeeld Deuteronomium 24,19-
21). In de tijd van Jezus was het weinig 
anders. Over hen gaan de eerste lezing en 
het evangelie van vandaag.

In den vreemde
‘Elia ging op weg naar Sarefat’, zo 
begint de eerste lezing van vandaag (1 Koningen 
17,10). Een vreemde plaats voor een profeet van 
de Eeuwige, want Sarefat – spreek uit: Sarfat of 
Sarrefat, met een e-tje als in arrem (arm) of vollek 
(volk) – ligt buiten Israël, in het huidige Libanon. 
Uit die streek komt koningin Izebel, de dochter 
van koning Etbaäl (!) van Sidon, die de verering 
van de Kanaänitische god Baäl krachtig bevorderd 
had; haar man Achab was daarin meegegaan. 
Elia bevindt zich dus bij wijze van spreken in het 
hol van de leeuw. Hoe is hij daar gekomen? In het 
begin van 1 Koningen 17 was Elia als het ware 
uit de lucht komen vallen en had hij zich in naam 
van de Eeuwige bij koning Achab gemeld met de 
boodschap dat er voorlopig geen regen zou vallen, 
en geen regen betekent droogte, misoogst en dus 
hongersnood. Daarna had hij zich in opdracht van 
zijn opdrachtgever uit de voeten gemaakt naar het 
Overjordaanse. Daar had hij zich schuilgehouden 
bij een beekje dat water was blijven geven; raven, 
alleseters nog wel, hadden hem daar tegen hun 
natuur in van voedsel voorzien. Als de droogte 
ook daar toeslaat en het beekje opdroogt, krijgt de 
profeet de opdracht naar Sarefat te gaan; daar zal 
hij een weduwe vinden die voor hem zal zorgen.

De profeet, de weduwe en de Eeuwige
Als Elia daar is aangekomen, is daar een weduwe 
(!) hout aan het sprokkelen. Elia vraagt haar 
om water en brood. De rest van het verhaal is 
concentrisch opgebouwd: in twee symmetrische 
kringen rondom een kern. Daar wordt duidelijk 
waar het in dit verhaal om gaat. Het hoofddeel 
begint met 17,12. Op de vraag van Elia om brood 
antwoordt de weduwe dat de bodem van de 
meelkruik en van de oliefles in zicht zijn; er is 
maar zo weinig dat een paar (Hebreeuws: twee) 
houtjes genoeg zijn om het klaar te maken. Als die 
op zijn, zullen zij en haar kind, het enige wat ze 

nog heeft, sterven. Als getui ge daarvan roept ze 
de Eeuwige, de god van de profeet aan. Mogen we 
hier een ironische ondertoon in beluisteren? Had 
Hij niet voor de droogte gezorgd? Daarop reageert 
Elia in 17,13: ‘Maak u niet ongerust’, ze hoeft zich 
geen zorgen te maken voor de dag van morgen. 
Ze kan Elia gerust het gevraagde eten geven. Dan 
komt het centrale vers, 17,14. Het begint en eindigt 
met de Eeuwige: ‘want dit zegt de Eeuwige, de God 
van Israël’ respectievelijk ‘tot op de dag dat de 
Eeuwige weer regen op de aarde zal laten vallen.’ 
Namens Hem belooft Elia dat de kruik met meel 
en de fles met olie niet leeg zullen raken tot er 
regen komt. Het gaat in 17,12-16, waarvan dit vers 
de kern is, dus om het handelen van de Eeuwige. 
Maar wat is de essentie daarvan? Daarvoor moeten 
we misschien terug naar Genesis 2. In 2,4b-5 
vinden we  namelijk dezelfde combinatie van 
regen en aarde als in 2 Koningen 17,14. Daarmee 
roept de verteller het tweede scheppingsverhaal 
in herinnering. Daar staat: ‘In de tijd dat God, de 
HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de 
aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele 
plant opgeschoten, want God, de HEER, had het 
nog niet laten regenen op de aarde, en er waren 
geen mensen om het land (Hebreeuws: Adama, de 
grond die door adam, de mens, bewerkt wordt) 
te bewerken.’ Met andere woorden: we kunnen 
ons verhaal zo lezen dat we als het ware aan de 
vooravond van een herschepping staan. Die zal 
dan ook plaatsvinden, búiten Israël. Onmiddellijk 
na het kernvers reageert de vrouw (17,15) in 
vertrouwen op de Eeuwige op Elia’s verzoek uit 
17,13: ze doet wat haar gevraagd is. De afsluiting, 
17,16, vertelt dat kruik noch fles leeg zijn geraakt. 
Daarmee is de cirkel van 17,12-16 rond en eindigt 
het verhaal waarin de Ene in het begin, in de 
essentie en aan het eind aanwezig is. De twee 
lezingen van vandaag worden verbonden doordat 

er een weduwe in optreedt. In het  
Eliaverhaal ontwikkelt ze zich van een 
wanhopige vrouw tot iemand die de 
toekomst met vertrouwen tegemoetziet. 
En de weduwe uit de evangelielezing?

De schrift geleerden en de weduwe
De evangelielezing van vandaag begint 
veelzeggend: ‘Tijdens zijn onderricht’ 
(Marcus 12,38). ‘Onderricht’ is 
de Nederlandse vertaling van het 
Hebreeuwse woord Thora. Dat zijn de 
eerste vijf boeken van de Hebreeuwse 

Bijbel, die ons leren hoe we moeten leven en hoe 
niet. Om dit toe te lichten zet Jezus vandaag twee 
prototypen tegenover elkaar. Het eerste deel 
(12,38-40) is gewijd aan de schrift geleerden, zij 
dus die de Thora moeten bestuderen, uitleggen en 
leren hoe die geleefd moet worden. Daar lezen we 
echter niets over. Wel doen ze al hun best om in 
beeld te komen. Daar zorgt ook Jezus voor, maar Hij 
doet dat op een andere manier dan hun bedoeling 
was. Hij ontmaskert hen, laat zien dat alles wat zij 
doen, buitenkant is. Bovendien profiteren ze van 
de ellende van de weduwen. Als die niet kunnen 
rondkomen en hun laatste bezittingen moeten 
verkopen, slaan zij hun slag. Van de bescherming 
die deze vrouwen juist zouden moeten krijgen van 
hen die de Thora bestuderen, is niets te merken. 
Het koninkrijk wordt zichtbaar Hoe anders handelt 
de weduwe in het tweede deel (12,41-44). Evenals 
haar oudtestamentische voorgangster heeft ze, 
en nu volg ik de Naardense Bijbel, ‘uit haar tekort 
alles wat ze had, (er)in geworpen, alles waarvan ze 
moest leven’, dit in tegenstelling tot de overvloed 
waaruit alle anderen gaven. En hier valt dan in 
deze perikoop in de grondtekst voor de zevende 
keer het woord ‘werpen’ – zeven keer, het getal van 
de volheid, van het rijk van God dat komen gaat. 
‘U bent niet ver van het koninkrijk van God’, zei 
Jezus vlak voor deze scène in de tempel tegen een 
schrift geleerde die het liefhebben van de naaste 
even belangrijk vond als de liefde voor God (12,34). 
En bij de evangelist Lucas zegt Jezus in een van de 
zaligsprekingen: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want 
van jullie is het koninkrijk van God’ (6,20). In de 
twee lezingen van vandaag wordt dit koninkrijk bij 
hen manifest. Zij zijn het namelijk die echt weten 
wat geven is.

wordt vervolgd op pagina B2
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Amen.

Dagtekst
Mt 9,13: Ga heen, u moet maar eens leren wat dit 
zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offer. 
Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars.'

Overweging:
De mens kreeg van God de opdracht over de natuur 
te heersen. Die macht betekent geen willekeurige 
vernietiging van de natuur of het onbegrensd 
benutten van haar voorraden. De natuur lijdt door 
de mens. Het geschenk over de natuur te heersen, 
moeten wij met verantwoordelijkheidsbesef 
benutten, met de kennis dat ze een 
gemeenschappelijk goed van de mensheid is. Hier 
gaat het ook om het zevende gebod: ‘Je mag niet 
stelen.’ (Johannes Paulus II)

Gebed
Eeuwige God, 
U bewijst barmhartigheid aan ieder die verlangt 
naar U. Ik wil U zoeken en luisteren naar wat de 
Schrift mij zegt. Geef mij het vermogen om net als 
Maria uw woorden te bewaren in mijn hart, opdat 
uw kracht in mij zal wonen, deze dag en alle dagen, 
zolang ik besta. Amen. 

Dagtekst
Rom 8,6: Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, 
maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Overweging: De deur naar je hart
Je hart is een vruchtbare broeikas die er klaar voor 
is om goede vruchten voor te brengen. Je geest is 
de deur naar je hart – de strategische plaats waar 
je bepaalt welke zaadjes gezaaid worden en welke 
zaadjes worden weggegooid. De heilige Geest staat 
klaar om je te helpen de gedachten die proberen 
naar binnen te komen te besturen en te filteren. 
Hij kan je helpen je hart te bewaken. Hij staat met 
jou op de drempel. Er nadert een gedachte, een 
twijfelachtige gedachte. Zwaai je de deur open en 
laat je hem binnen? Natuurlijk niet. Je ‘vecht om 
iedere gedachte gevangen te nemen tot hij het 
gezag van Christus erkent’ (2 Kor 10,5). Je laat 
de deur niet onbewaakt achter. Je bent uitgerust 
met handboeien en kettingen, klaar om iedere 
gedachte die niet geschikt is om binnen te komen te 
onderscheppen.

Gebed
Goede God, Gij die mij licht schenkt in de ogen, Gij 
wijst mij wegen om te leven. Ik vraag U: maak mij 
ontvankelijk voor het geheim van uw aanwezigheid 
en geef mij kracht en inzicht om mij te blijven 
richten op uw Woord, vandaag en alle dagen. Amen. 

Jezus mij wil onderwijzen. Maak van mij mens die 
in waarheid leeft en ieder het hare of zijne gunt, 
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen. 

Dagtekst
1 Kon 8,56: Gezegend zij de HEER, die zijn volk 
Israël rust verleend heeft, zoals Hij had beloofd. 
Niet één woord is onvervuld gebleven van alle 
beloften die Hij door zijn dienaar Mozes gedaan 
heeft.

Overweging: 
Eens vroegen de broeders Franciscus hun te leren 
bidden, want ze wandelden in eenvoud van geest en 
kenden het kerkelijke getijdengebed nog niet. Hij zei 
tot hen: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: “Onze Vader”, en: 
“Wij aanbidden U, Christus, hier en in alle kerken 
over de hele wereld, en wij loven U, omdat U door 
uw heilig kruis de hele wereld hebt verlost.” Als 
trouwe leerlingen van hun meester probeerden de 
broeders zich hier met grote ijver aan te houden 
want ze deden hun best niet alleen de vermaningen 
of opdrachten van Franciscus op te volgen, maar 
ook zijn gedachten en overwegingen, als ze daar 
achter konden komen. Hij hield hun namelijk steeds 
voor dat werkelijke gehoorzaamheid eruit bestond 
niet alleen te vervullen wat uitgesproken was, maar 
ook waaraan gedacht was, niet slechts opdrachten 
te vervullen, maar ook wensen.

Gebed
Goede God, 
al voordat ik geboren ben, hebt U mij 
onvoorwaardelijk lief. Ik bid U: maak mij  hiervan 
bewust en laat mij uw liefde beantwoorden met een 
volmondig en van harte ja. Geef dat ik U zo herken 
in mijn naaste. Dat vraag ik U in naam van Jezus 
Christus, uw geliefde Zoon en onze enige Heer, 
vandaag en al onze levensdagen. Amen.

Dagtekst
1 Kor 3,16: Weet u niet dat u Gods tempel bent en 
dat de Geest van God in u woont?

Overweging: De rank en de wijnstok
God wil zo dicht bij ons zijn als een rank bij een 
wijnstok. De een is een verlenging van de ander. 
Het is niet mogelijk om vast te stellen waar de 
een begint en de ander ophoudt. De rank wordt 
er niet pas aan vastgemaakt als het tijd is om 
vrucht te dragen. De tuinman heeft geen doos vol 
ranken die hij op de dag dat hij druiven wil aan de 
wijnstok lijmt. God gebruikt ook het beeld van de 
tempel om de intimiteit waar Hij naar verlangt te 
beschrijven. ‘Of weet u niet’, schrijft Paulus, ‘dat 
uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die 
in u woont en die u ontvangen hebt van God, en 
weet u niet dat u niet van uzelf bent?’ (1 Kor 6,19). 
Laten we nog even nadenken over de tempel. Bij 
God was het niet zo dat Hij eerst kwam en toen 
weer ging, verscheen en daarna verdween. Hij was 
een permanente aanwezigheid, altijd beschikbaar. 
Wat een ongelooflijk goed nieuws voor ons! We zijn 
nooit van God verwijderd!

Gebed
Liefdevolle God, 
Gij hebt uw Naam op Jezus, uw Zoon, gelegd en zo 
uw Liefde voor de mensen kenbaar gemaakt.  Ik bid 
U: open mij voor zijn woord en sterk mijn geloof in 
Hem als de herder van ons leven. Geef mij de kracht 
om uit te groeien tot mens naar uw hart, vandaag 
en alle dagen van mijn leven, tot in eeuwigheid. 

Dagtekst
Ps 46,2: God is onze toevlucht en vesting, bij uitstek 
onze helper in de nood.

Overweging:
De heilige Franciscus hield zijn broeders voor dat 
ze in armelijke verblijven moesten wonen en dat ze 
daarom geen huizen van steen, maar eenvoudige 
houten hutten moesten bouwen. Hij wilde niet dat 
zijn broeders een plaats bewoonden, hoe klein die 
ook was, als zij niet wisten wie er de eigenaar van 
was. Hij verlangde immers dat zijn zonen zich altijd 
zouden gedragen als pelgrims onderweg. Deze man 
haatte alle buitensporigheid in de behuizing van 
de broeders. Hij had er ook een grote afkeer van 
dat ze veel huisraad in hun huizen hadden, in het 
bijzonder wanneer dat ook nog luxueus was. Tafels 
en vaatwerk mochten hem in niets aan de wereld 
herinneren. Alles moet getuigen van pelgrimstocht 
en ballingschap. (Wijsheid van Franciscus)

Gebed
Goede God, 
al wat ik ben, al wat ik heb – U bent het die het mij 
geeft. Dankbaar bid ik U om een hart dat open staat 
voor U en uw Woord verstaat. Dat ik mag leven in 
uw schepping  in navolging van uw liefste Zoon, 
Jezus Christus, mijn Heer, die met U en de heilige 
Geest leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps 119, 174: HEER, ik verlang naar uw heil, uw wet 
is mijn enige vreugde.

Overweging:
Vreugde is in waarste zin de grondgedachte van 
de christelijke boodschap. Het is mijn wens dat de 
christelijke boodschap al diegenen vreugde brengt, 
die voor haar een open hart hebben: vreugde voor 
de kinderen, vreugde voor de ouders, vreugde voor 
de families en vrienden, vreugde voor de arbeiders 
en geleerden, vreugde voor de bejaarden en zieken, 
vreugde voor de hele mensheid – blijvende, innige 
vreugde voor allen. Bron van onze vreugde is het 
geloof. We geloven in een God, die ons voor de 
menselijke vreugde geschapen heeft. Tot op zekere 
hoogte voelen we die vreugde op aarde; in heel 
haar volheid zullen we ze pas in de hemel voelen, 
in het zalige gezicht van God. We zijn bestemd om 
die menselijke vreugde te ervaren: het plezier in 
het leven, in de liefde en vriendschap, het plezier 
in een geslaagd werk. Als christenen hebben wij 
nog een andere reden om ons te verheugen. Zoals 
Jezus weten wij dat God, onze Vader, ons bemint. 
Die liefde verandert ons leven en vervult ons met 
vreugde. Ze laat ons inzien dat Jezus niet gekomen 
is om ons lasten te laten dragen. Hij kwam om 
aan te leren wat het betekent volledig gelukkig en 
helemaal mens te zijn. (Johannes Paulus II)

Gebed
Goede God, 
soms ben ik blind voor uw goedheid, die U mij op 
zoveel manieren toont. Ik  bid U: open mijn oren 
en mijn hart voor uw Woord en laat mij zien dat 
geven en nemen een kunst is, waarin uw Zoon 

gebeden voor iedere dag
Maandag 12 november

Dinsdag 13 november

Donderdag 15 november

Zaterdag 17 november

Woensdag 14 november

Vrijdag 16 november

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
 

za. 16.00u

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

De YouTube Channel:
Centraal Media Informatie RK Bisdom 

Paramaribo
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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 

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

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

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag wil ik de catechese over het zesde gebod 
afronden: ‘Gij zult geen echtbreuk plegen’. Ik 
wil daarbij benadrukken dat Christus’ trouwe 
liefde het licht is om de schoonheid van de 
menselijke affectie te beleven. Ons gevoelsleven 
is namelijk een roeping tot de liefde. Deze komt 
tot uitdrukking in de trouw, de gastvrijheid en 
barmhartigheid. Dat is heel belangrijk.

Huwelijkse trouw
Het gebod 'Gij zult geen echtbreuk plegen' verwijst 
expliciet naar de huwelijkse trouw en dus is het 
goed om stil te staan bij de huwelijkse betekenis 
ervan. Dit gedeelte uit de Schrift, dit gedeelte uit de 
Brief van de apostel Paulus, is revolutionair! Denk 
je eens in: met het mensbeeld van die tijd, zeggen 
dat de man van zijn vrouw moet houden zoals 
Christus van de Kerk houdt. Dat is revolutionair!

Het was in die tijd misschien wel het meest 
revolutionaire dat er ooit gezegd was over het 
huwelijk. Altijd in het perspectief van de liefde. We 
mogen ons afvragen: dit gebod om trouw te blijven, 
aan wie is het gericht? Alleen aan de gehuwden? In 
werkelijkheid is het een gebod voor iedereen; het is 
een vaderlijk Woord van God dat gericht is aan elke 
man en vrouw.

Een weg van liefde
De weg van de menselijke volwassenwording is een 
weg  van liefde. Die loopt van het ontvangen van 
zorg tot het vermogen om zorg te geven, van het 
ontvangen van leven tot het vermogen om leven 
te geven. Volwassen worden betekent dat je komt 
tot het beleven van een houding die gericht is op 
echtverbinding en ouderschap.
Die houding komt tot uitdrukking in de 
verschillende situaties van het leven. Je besluit 
de zorg op je te nemen van een ander en 
onvoorwaardelijk van die persoon te houden. Dat 
is dus een houding van iemand die de realiteit weet 
te aanvaarden en in staat is een diepe relatie aan te 
gaan  met anderen.

Tijdens de algemene audiëntie van 31 oktober sprak paus Franciscus over de roeping tot het 
huwelijk.

Van ik naar wij
Wie is die overspelpleger, degene die bandeloos is 
en ontrouw? Dat is een onvolwassen mens die voor 
zichzelf leeft en die situaties interpreteert op basis 
van zijn eigen welzijn en zijn eigen behoeftes. Om 
te trouwen is alleen een trouwdag dus niet genoeg!
Het is nodig dat je een weg aflegt van het ik naar 
het wij. Een weg van alleen aan jezelf denken naar 
voor twee denken, van alleen leven naar met zijn 
tweeën leven: dat is een flinke weg, een mooie 
weg. Wanneer we komen tot het losmaken van ons 
eigen ik, wordt elke handeling er een van echtelijke 
verbinding: we werken, spreken, beslissen en 
ontmoeten de ander met een ontvankelijke en 
opofferingsgezinde houding.

Priesterschap
Nu kunnen we het perspectief verbreden en zeggen 
dat elke christelijke roeping er in die zin één is van 
echtverbinding. Het priesterschap is de roeping 
om, in Christus en in de Kerk, de gemeenschap te 
dienen met alle liefde, concrete zorg en wijsheid 
die de Heer schenkt. De Kerk heeft geen behoefte 
aan mensen die graag voor priester spelen. Nee, 
het is beter dat die thuis blijven.

De Kerk heeft mannen nodig van wie het 
hart is geraakt door de Heilige Geest met een 
onvoorwaardelijke liefde voor de Bruid van 
Christus. In het priesterschap houdt de priester 
van Gods volk met alle vaderlijkheid, tederheid 
en kracht van een bruidegom en een vader. Op die 
manier wordt ook de godgewijde maagdelijkheid 
met trouw en vreugde beleefd als een echtelijke 
relatie. Een relatie vanuit moederlijke en vaderlijke 
vruchtbaarheid.

Vrucht van de liefdesband
Ik herhaal: elke christelijke roeping is een 
echtelijke verbinding, want het is de vrucht van de 
liefdesband waarin wij allemaal opnieuw geboren 
zijn. Namelijk de liefdesband met Christus, zoals 
ook staat in de passage van de apostel Paulus die 
we aan het begin hebben gehoord. Vanuit zijn 

trouw, tederheid en gulheid, kijken wij op gelovige 
wijze naar het huwelijk en naar elke roeping, 
en begrijpen wij de volledige bedoeling van de 
seksualiteit.

Het menselijk wezen, in zijn onlosmakelijke 
eenheid van lichaam en geest, en in zijn 
mannelijke en vrouwelijke polariteit, is compleet 
en voorbestemd om te beminnen en bemind 
te worden. Het menselijk lichaam is geen 
genotsmiddel, maar de tempel van onze roeping tot 
de liefde. En in de authentieke liefde is geen plaats 
voor bandeloosheid en oppervlakkigheid. Mannen 
en vrouwen zijn meer waard dan dat!

Het gebod ‘Gij zult geen echtbreuk plegen’ is 
weliswaar negatief geformuleerd, maar wil ons wel 
wijzen op onze oorspronkelijke roeping: de volle 
en trouwe echtelijke liefde, die Jezus Christus aan 
ons heeft onthuld en geschonken (vlg. Rom. 12,1).

Bron: KN/bewerkt-mk)

Trouwen is de weg gaan van ‘ik’  
naar ‘wij’
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SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Devotie
1 Aandacht voor het religieuze, bijvoorbeeld 
viering van de liturgie. 2 Geheel van religieuze 
praktijken en gebeden die worden beoefend naast 
de officiële eredienst.

Devotie, Dag van
Een kerkelijke feestdag waarop katholieke 
gelovigen heel uitdrukkelijk uitgenodigd worden 
de eucharistie bij te wonen, zonder daartoe 
verplicht te zijn. Als dagen van devotie worden 
gerekend de tweede kerst-, paas-en pinksterdag 
en Driekoningen.

Doopkleed
1 Witte doek of sluier die na de 
doop over de dopeling wordt 
gelegd.
2 Doopjurk

Doopleden
Mensen die op grond van hun doop tot de 
kerkleden worden gerekend, maar geen belijdenis 
hebben afgelegd.

Doopnaam
Naam die bij de doop aan de dopeling wordt 
gegeven; bijvoorbeeld Johannes Alexander of 
Maria Elisabeth (roepnamen: Jan of Alex; Mia of 
Betty).

Doopvont
Bekken waarboven de dopeling wordt gedoopt.

Engel (Grieks: bode)
Een door God geschapen onsterfelijke geest die 
in de bijbel als Gods boodschapper bij uitstek of 
als dienaar in de hemel (Boek der Openbaring) 
wordt vermeld. Zij worden traditioneel ingedeeld 
in negen koren: Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, 
Heerschappijen, Vorsten (dommen), Machten, 
Krachten, Aartsengelen en Engelen.

Engelbewaader
Persoonlijke beschermengel. In Psalm 91:11-
12 staat te lezen: ‘U aangaande gebiedt Hij zijn 
engelen om U, waar gij ook gaat, te bewaken; zij 
zullen op de handen U dragen, dat gij niet uw voet 
aan een steen stoot’. In de kerkelijke vroomheid is 
door deze tekst en door de teksten van Mt 18:10 
en van Paulus aan de Hebreeën 1:16 het geloof 
ontstaan, dat God aan iedere gelovige of zelfs 
aan ieder mens een bijzondere engelbewaarder 
heeft geschonken. Ook de geschiedenis van 
de aartsengel Rafaël die Tobias op zijn reis 
begeleidde, heeft bij de groei van deze vroomheid 
i de zestiende en zeventiende eeuw een rol 
gespeeld. In 1670 stelde paus Clemens X voor de 
gehele kerk het feest van de Engelbewaarder in.

Epiclese
Term waarmee het 
gedeelte van de 
eucharistie wordt 
aangeduid waarin de 
Heilige Geest wordt 
afgesmeekt om de gaven van brood en wijn te 
heiligen.

Inspiratie van de dag

Waar is je geloof!
Hoe vaak heb Ik je verteld, dat Ik je vrij nodig heb, vrij om alles te 
doen wat gedaan moet worden? Wanneer zul je leren los te laten en 
vrij te zijn? Je zult de betekenis van vrijheid nooit kennen, voor je 
bereid bent los te laten, voor je het vertrouwen hebt dat je het kunt 
doen en die eerste inspannende stappen neemt. Jij zelf alleen kunt dat, 
niemand kan het voor je doen. Ben je bang voor wat er om de volgende 
hoek is, bang voor wat de toekomst brengt? Waar zijn je geloof en vertrouwen?  Waarom leer je niet 
ten volle en glorieus te leven in het altijd aanwezige nu en laat je Mij niet voor de toekomst zorgen?  Ik 
heb heerlijke dingen, die op je liggen te wachten voor wanneer je vrij bent en je ophoudt vast te houden 
aan de dingen die je al hebt, omdat je bang bent alles te verliezen. Wees bereid om alles te verliezen om 
daarvoor iets veel en veel beters te verkrijgen. Alles is in Mijn handen en alles is heel, heel goed.

Uit: Open innerlijke deuren

Toch heeft Hij zich over mij ontfermd
Wie durft er openlijk te vertellen over de crisis van zijn leven? Paulus herinnert zich de zijne nog 
levendig en vertelt er eerlijk over. Hij was op weg naar Damascus om de joden die Jezus volgden te 
vervolgen en dacht daarmee aan de goede kant te zitten. Toen verscheen Jezus aan hem: ‘Saul, Saul, 
waarom vervolg je Mij? Het was een pijnlijke ontmoeting: hij viel op de grond en moest erkennen dat hij 
er volkomen naast zat. Hij had de volgelingen van Jezus vervolgd en daarmee Jezus zelf vervolgd. Maar 
de ontmoeting met Jezus betekende ook oneindige genade. Paulus leerde zijn hart aan Jezus te geven. In 
de pijn zat winst en daardoor kon hij zeggen: ‘Aan mij is ontferming bewezen.’ Hij keek nu anders naar 
mensen. Met de liefde van Christus. Iedereen die zich aan Jezus Christus geeft, zegt het Paulus na: ‘Aan 
mij is ontferming bewezen.’

Uit: Dag in Dag uit

‘God is veel meer’
Met God valt niet te spotten - zoveel is wel duidelijk 
dankzij de profeten in het algemeen, maar zeker ook door 
Jesaja ś woorden in het bijzonder. Dat blijkt wel uit vers 
13. Dat vers lijkt er wat los bij te staan, maar is geen vers 
om er  overheen te lezen. Zeker niet voor ons als westerse 
christenen die van God nog wel eens een ‘lievige opa’ 
willen maken. Maar God is geen opa die niet boos kan 
worden en alles wel door de vingers ziet. God is veel meer 
te vergelijken met een krijgsheld, als een oorlogsveteraan 
die de strijdlust aanwakkert om de strijd aan te gaan met 
de machten van het kwaad. En dat is maar goed ook. Want 
zeker in tijden van ellende, onrecht en crisis heb je niet zo 
veel aan een goedmoedige opa. Dan ben je veel beter af 
met een God die het gevecht aangaat met Zijn vijanden, de 

duistere machten en de kwade krachten. Zo’n God is de God van Israël.

Uit: Filippus Dagboek

Oprechte aanbidding
Oprechte aanbidding betekent dat je niet langer 
op jezelf gericht bent, maar je ogen vestigt op 
God. De bekendste aanbiddingsleider uit de bijbel 
schreef: ‘Geeft de Heer, gij hemelingen, geef de Heer 
heerlijkheid en sterkte; geeft de Heer de heerlijkheid 
van zijn naam, buigt u neder voor de Heer in heilige 
feest dos’. Aanbidding geeft God eer, geeft hem een 
staande ovatie. We kunnen God die eer geven, met onze liederen op zondag, maar ook met ons dagelijks 
werk, elke dag, in alles wat we doen. Telkens wanneer wij ons best doen om God te danken dat hij ons 
het beste gaf, aanbidden we Hem. ‘Neem je gewone, dagelijkse leven – wat je ook doet, slapen, eten, 
werken of wandelen – en leg het aan Gods voeten als een offer. Aanbidding zet God op het hoofdpodium 
en helpt ons de houding aan te nemen die bij ons past.

Uit: Leven in zijn handen                                                                                                 
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Hooggerechtshof VS onderzoekt of 
kruisvormig monument religieus is

Paus Franciscus is recordhouder aantal 
heiligverklaringen

wereldkerk

Het Amerikaanse religieuze magazine Faith & 
Form reikt elk jaar een prijs uit voor een bijzondere 
religieuze ruimte. Dit jaar viel de keuze op de 
Capilla del Encuentro (Kapel van de Ontmoeting) 
in Salamanca. De kapel maakt deel uit van het 
Centrum voor Ignatiaanse Spiritualiteit in de 
Spaanse universiteitsstad.

De kapel is geïnspireerd op Mozes’ ‘Tent van 
Ontmoeting’ die in het bijbelboek Exodus wordt 
vermeld (33:7-10). De kapel in Salamanca nodigt 
uit tot stilte en bezinning met een strakke 
inrichting en een spel met licht dat het tabernakel 
benadrukt.

Jezuïet Cristóbal Jiménez, directeur van het 
Centrum voor Ignatiaanse Spiritualiteit legt uit: 
‘Deze kapel werd ingericht met vooral jonge 

mensen in gedachten. In een wereld waar we 
worden overspoeld door stimuli, kozen we voor 
iets aparts. We probeerden een lege en naakte 
ruimte te creëren met als centraal element het 
tabernakel als de bevoorrechte plaats van Gods 
aanwezigheid.’

Bron: Kerknet.be

Spaanse kapel is ‘meest bijzondere religieuze 
ruimte’ van 2018

Paus Franciscus 
herdenkt overleden 
kardinalen

Paus Franciscus heeft zaterdag  3 novemberde 
(aarts)bisschoppen en kardinalen die het 
afgelopen jaar zijn overleden, herdacht in een 
gedachtenisviering in de Sint-Pietersbasiliek. 
Tot de meest bekende prelaten behoren onder 
meer kardinaal Karl Lehmann (81), emeritus 
bisschop van Mainz en decennialang een boegbeeld 
van de Duitse katholieke Kerk, kardinaal  en 
aartsbisschop emeritus van Marseille Bernard 
Panafieu (86), de Amerikaanse kardinaal  Bernard 
Francis Law (86) en, niet te vergeten, de Franse 
curiekardinaal en Vaticaanse topdiplomaat 
Jean-Louis Tauran(75), die vooral bekend werd 
als voorzitter van de Pauselijke Raad voor 
Interreligieuze Dialoog.

Nog bekende katholieke kerkleiders die het 
afgelopen jaar overleden, zijn de Colombiaanse 
kardinaal Dario Castrillon Hoyos (88), de Schotse 
kardinaal  Keith O'Brien (80), de Nicaraguaanse 
kardinaal Miguel Obando Bravo (92) en kardinaal  
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, die 
jarenlang apostolische nuntius was in het Heilige 
Land en een prominente rol vervulde in de 
organisatie van het Jubeljaar 2000.

Bron: I.Media

Paus Franciscus heeft sinds het begin van zijn 
pontificaat 860 personen heilig verklaard, 378 meer 
dan paus Joannes Paulus II.

Paus Franciscus heeft in de vijf jaar van zijn 
pontificaat verhoudingsgewijs meer personen 
heilig verklaard dan zijn voorganger Benedictus 
XVI en zelfs dan paus Joannes Paulus II, die 
nog altijd als de recordhouder van het aantal 
heiligverklaringen wordt voorgesteld. Daarbij 
dient wel opgemerkt dat dit record allereerst te 
danken is aan het feit dat hij kort na zijn aantreden 
800 martelaars, die in 1480 in de havenstad 
Otranto vermoord werden, heilig heeft verklaard. 
Een heiligverklaring van die omvang was tot dan 
ongezien in de kerkgeschiedenis.

Paus Franciscus heeft sinds het begin van 
zijn pontificaat welgeteld 860 personen 
heilig verklaard. De meest opmerkelijke 
heiligverklaringen zijn die van Moeder Teresa van 
Calcutta (1910-1997) in 2016 en de pausen Joannes 
Paulus II (1978-2005) en Johannes XXIII (1958-
1963) in 2014. Paus Joannes Paulus II heeft tijdens 
zijn pontificaat 482 personen heilig verklaard, 
paus Benedictus XVI slechts 45.

Het Martyrologium Romanum noteert de namen 
van 6.650 heiligen en zaligen, net als 7.400 
christelijke martelaars, die omwille van hun geloof 
werden gedood.

Bron: Kathpress.at

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich over 
de vraag of een kruisvormig monument in de staat 
Maryland een seculier monument of een religieus 
symbool is, meldt CNS. Wordt het als religieus 
beschouwd, dan kan het gesloopt worden.

Het 93 jaar oude, dertien meter hoge monument, 
dat Peace Cross of Bladensburg Cross genoemd 
wordt, geldt als herdenkingsteken voor 49 
militairen die in de Eerste Wereldoorlog 
gesneuveld zijn.

Ongrondwettelijk
Vorig jaar bepaalde een rechtbank dat het 
monument ongrondwettelijk is en dus verwijderd 
of gesloopt moet worden. De Amerikaanse 
grondwet verbiedt religieuze symbolen op 
openbaar terrein. “Het voornaamste doel van het 
monument is het uitdragen van een religieuze 
boodschap. Het monument brengt regering en 
religie te nauw samen”, oordeelde de rechtbank.

Discriminerend
De American Humanist Association diende een 

klacht in tegen het monument omdat het een 
kruisvorm heeft. Volgens de groep “discrimineert 
het kruis tegen niet-christelijke militairen en 
stuurt het niet-christenen de boodschap dat alleen 
christenen het waard zijn vereerd te worden, 
terwijl anderen net zo goed vergeten kunnen 
worden”.

Voorstanders van het Peace Cross benadrukken 
dat de boodschap van het monument seculier is: 
het eren van oorlogsslachtoffers. Volgens hen heeft 
de kruisvorm van het monument geen religieuze 
achtergrond, maar is het gemodelleerd naar de 
kruisen die in Europa de graven van Amerikaanse 
soldaten markeren.

Eerdere onderzochte monumenten
Dit is niet de eerste keer dat het Hooggerechtshof 
zich buigt over mogelijk religieuze symbolen op 
openbaar terrein. In 2005 onderzocht het een 
monument in Texas dat door de Tien Geboden 
was geïnspireerd. In 2009 werd een groot kruis 
in de Californische woestijn onderzocht. In beide 
gevallen mocht het monument blijven. Bron: KN/CNS

Wie op zijn tenen loopt, 
zal niet lang overeind 

blijven.

Doordenkertje
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Advocaat Asia Bibi: 'Nederland, kom over de 
brug'

wereldkerk

Religieuze leiders en vertegenwoordigers van 
levensbeschouwelijke organisaties vragen premier 
Rutte in een brief om in te grijpen in Jemen. “De 
situatie van onschuldige burgers is uiterst schrijnend 
en levensbedreigend.”

“Van de 29 miljoen inwoners van Jemen 
verkeren 22 miljoen mensen in nood, waarvan 
14 miljoen in direct levensgevaar door gebrek 
aan voedsel. Drie miljoen mensen zijn ontheemd 
door bombardementen, veelal op burgerdoelen, 
waaronder voedselopslagplaatsen”, aldus de 
brief, die ondertekend is door Rabbijn Awraham 
Soetendorp. Ook Hans van den Hende, bisschop 
van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, ondertekende de brief.

'Al het mogelijke doen'
Met de brief hopen de schrijvers de 
machteloosheid over de situatie die dreigt, te 
doorbreken. “Vanuit deze door ons gedeelde 
verantwoordelijkheid richten wij, diverse religies 
en levensbeschouwingen vertegenwoordigend, 
ons tot u met een hartstochtelijke bede om met 
alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het 

mogelijke moet worden gedaan om het lijden van 
de burgerbevolking in Jemen te stoppen en in hun 
noden te voorzien.”

Staakt-het-vuren  
De ondertekenaars vragen Rutte om zich in te 
zetten voor een staakt-het-vuren. Ook zou de 
premier moeten pleiten voor de implementatie 
van een VN-resolutie die de hongersnood 
moet bestrijden en een veilige humanitaire 
corridor mogelijk moet maken. Daarmee kan de 
Jemenitische bevolking van voedsel en medicijnen 

worden voorzien.

Burgeroorlog
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog 
tussen sjiitische Houthi-rebellen en de overwegend 
soennitische regering van president Al-Hadi. 
Die wordt gesteund door Saudi-Arabië en de 
Verenigde Arabische Emiraten, die strijden tegen 
de vermeende Iraanse expansie in het land. Het 
Westen steunt Saudi-Arabië in haar strijd tegen de 
Houthi’s.

Zusters Moeder Teresa 
Op 4 mei 2016 werden in Jemen vier zusters van 
Moeder Teresa bij een terroristische aanslag op 
hun klooster vermoord. Bij de aanslag, die plaats 
vond in de havenstad Aden, vielen twaalf andere 
slachtoffers. Daarnaast werd tijdens de aanslag de 
Indiase salesiaan Tom Uzhunnalil ontvoerd, die in 
september 2017, mede door inspanningen van paus 
Franciscus werd bevrijd.

Bron:rkkerk.nl

Religieuze leiders schrijven Rutte: ‘Situatie Jemen onhoudbaar’

“Als het de christelijke wereld menens is rond 
Asia Bibi, dan moeten ze mij een veilig en waardig 
bestaan aanbieden”. Dat zei Bibi's advocaat, Saif-
ul-Malook, dinsdag tijdens een geïmproviseerde 
persconferentie in het Tweede Kamergebouw.

Kort voor de persconferentie was er koortsachtig 
overleg geweest tussen met name de fracties 
van ChristenUnie, SGP en CDA over de opvang 
van Malook. Die werd vorige week tegen zijn 
zin en halsoverkop door de Verenigde Naties 
uit zijn vaderland Pakistan weggevoerd. Sinds 
het Hooggerechtshof het doodvonnis tegen de 
katholieke Asia Bibi heeft vernietigd, loopt niet 
alleen zij, maar ook haar advocaat het risico te 
worden vermoord. Radicale moslims hebben 
gezworen het doodvonnis wegens vermeende 
belediging van de profeet Mohammed zelf uit te 
voeren.

Opperrechters bedreigd
Malook vestigt de aandacht op de opperrechters, 
die het toch maar hebben aangedurfd om de wet 
te volgen en zich niet door religieuze gevoelens 
te laten bepalen. Verschillende lagere rechters 
hebben dat niet aangedurfd. Nu lopen ook de 
opperrechters levensgevaar.

'Uitreisverbod nonsens'
Tegelijkertijd nuanceert de advocaat, zelf een 
moslim, berichten dat zijn cliënte het land niet 
zou mogen verlaten. “Klinkklare nonsense”, aldus 
Malook. Als er al zoiets zou zijn afgesproken, dan 
is dat niet meer dan een vod papier. Iedereen heeft 
zich volgens hem aan de wet te houden en dus is 
Asia vrij te gaan.

Leger dreigde met ingrijpen
Hij geeft een andere lezing van de vermeende 
overwinning door de radicale moslimpartij TLP. 
Die zou die eis door de regering ingewilligd hebben 
gekregen in ruil voor beëindiging van de blokkades 
door opgezweepte moslims die het openbare leven 
in Pakistan grotendeels lamlegden. Volgens hem 
gaat het om een schijnvertoning om te verhullen 
dat het leger had laten weten ongekend hard te 
zullen optreden om de blokkades te breken.

'Deze man is een held'
De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en 
CU waren het er al over eens dat Asia Bibi 
desgewenst in ieder geval tijdelijk in Nederland 
zou moeten kunnen worden opgevangen. 
Maar sinds vrijdag moet ook haar advocaat 
ergens onderdak vinden. “Deze man is een 
held, een mensenrechtenverdediger”, aldus 
Europarlementariër Peter van Dalen (CU), die zich 
op Europees niveau inzet voor Bibi en Malook. 
Dat Malook in Nederland is komt door zijn 
intensieve contact met de stichting Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC) die zich jarenlang zeer actief 
voor Asia Bibi heeft ingezet. Directeur Jan Dirk van 
Nifterik was eerder te gast in het huis van Malook. 
De HVC heeft voorlopig opvang geregeld voor de 
advocaat.

'Anders ga ik terug'
Dus is er koortsachtig gewerkt om ook voor 
Malook iets te regelen. Die zegt zelf heel graag in 
Nederland te willen blijven, maar om zelf asiel aan 

te vragen gaat hem te ver. Als een van Pakistans 
topadvocaten heeft hij zich jarenlang voor Asia 
Bibi ingezet en werd voortdurend bedreigd. Nu hij 
plotsklaps alles heeft moeten achterlaten gaat het 
er bij hem niet in achteraan te moeten sluiten.
“Anders ga ik net zo lief terug om mij dood te 
laten schieten”, benadrukt hij verschillende keren, 
ogenschijnlijk nauwelijks bewogen.

Veilig en waardig bestaan
Hij vindt dat het christelijke Westen, dat voorop 
loopt als het om mensenrechten gaat, nu ook 
over de brug moet komen. Hij wil veiligheid en 
een waardig bestaan voor hem, zijn vrouw, die 
wiskunde doceert, en hun twaalfjarige dochter. 
Die zijn nog in Pakistan onder zware beveiliging. 
De gewone asielprocedure doorlopen zou een 
“schande” zijn, vindt hij.

Speciale regeling
Dat is ook niet nodig, verzekert Joël Voordewind 
(CU). Daar is een speciale regeling voor en dat is 
besproken met minister Blok van Buitenlandse 
Zaken. Inhoudelijk wilde Voordewind niet op 
het gesprek ingaan. Nederland ligt in Pakistan 
toch al gevoelig door de uiteindelijk afgeblazen 
cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders had 
willen houden. 

Bron: KN

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.
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zo 11 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo 14 18.30u: Requiemdienst
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	en	maandag,	
dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	om	07.00	uur.
•	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.
•	Op	maandag	19	november	2018	om	19.00	uur	zal	de	
nieuwe	priester	voorgaan	in	zijn	eerste	eucharistieviering.	
Na	de	dienst	is	er	een	gezellig	samenzijn	en	gelegenheid	
om	hem	te	feliciteren	in	De	Mantel.	U	bent	allen	van	harte	
welkom.

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

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

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

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

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

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

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

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

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.

Elke	maandag:	19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
Elke	dinsdag:	18.30u:	Biddende	moeders		
	 18.30u:	Bijbelstudie
za	10	 08.00u:	Kerkversiering		
	 16.00u:	Padvinderij
zo	11	 08.00u:	Woco
ma	12	17.00u:	Liturgiegroep
	 18.00u:	Rozenkransgebed	en	eucharistieviering
di	13	 08.00-11.00u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	
H.	Vormsel)
	 18.30u:	Bijbelstudie	|	Biddende	moeders
wo	14	16.30u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	H.	
Vormsel)
	 18.30u:	Begi	Kerki
do	15	08.00-11.00u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	
H.	Vormsel)
	 18.00u:	Rozenkransgebed	en	eucharistieviering	|		
	 	 Kinderkooroefening
	 1900u:	Volwassenkooroefening
vr	16	 17.00u:	Misdienaarsoefening
za	17	 08.00u:	Kerkversiering		
	 16.00u:	Padvinderij

zo	11	 08.00u:	Eucharistieviering		
	 19.00u:	Eucharistieviering
wo	14	19.00u:	Woco
za	17	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Ashiana
zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering		
	 Geen	avondmis	wegens	priesterwijding
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	11	 08.00u:	H.	Mis
ma	12	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	PK	EHC
18.30u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
di	13	 18.00u:	PK	Volwassenen
wo	14	17.00u:	PK	Vormsel
do	15	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

za	10	 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.
•	De	Vesperviering	ivm	de	komende	priesterwijding	
is	op	vrijdag	16	november	om	18.00u	in	de	Heilige	
Driekoningenkerk.	U	bent	van	harte	uitgenodigd	deze	
viering	bij	te	wonen.
•	Op	zondag	18	november	om	17.00u	zal	in	een	plechtige	
Eucharistieviering	eerwaarde	Guillaume	Woei	A	Jin	tot	
priester	worden	gewijd.	Na	de	dienst	zal	er	in	het	paviljoen	
gelegenheid	zijn	tot	feliciteren.	
•	Op	maandag	19	november	om	19.00u	zal	de	nieuw-
gewijde	priester	voorgaan	in	zijn	eerste	Heilige	Mis	in	de	St.	
Alfonsuskerk	aan	de	Verlengde	Keizerstraat.	

za	10	 17.30u:	H.	Mis	
wo	14	17.30u:	Marialof
za	17	 17.30u:	H.	Mis

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
ma	12	18.00u:	H.	Mis
wo	14	18.00u:	H.	Mis
vr	16	 18.00u:	Vespers	als	voorbereiding	op	de	
priesterwijding	van	Guillaume	Woei	A	Jin
za	17	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	33e	zondag	door	het	jaar
zo	18	 08.00u:	H.	Mis	33e	zondag	door	het	jaar	
Mededelingen op Noord
•	Op	10	en	11	november	zijn	er	weer	kindernevendiensten.	
Kinderen	en	ouders	worden	van	harte	uitgenodigd!
•	Op	vrijdag	16	november	a.s.	om	18.00	uur	in	onze	kerk	
gezongen	vespers	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.	Zo	zijn	ook	donaties	voor	
de	renovatiewerkzaamheden	altijd	welkom.	Vrijwillige	
bijdragen	op	rekeningnummer	D.S.B.	16.99.156	t.n.v.	
Werkgroep	Rajpurkerk.
•	Op	zondag	4	november	hebben	de	kinderen	Amarah	
en	Aliya	het	sacrament	van	het	doopsel	ontvangen.	Onze	
gelukwensen	aan	dopelingen,	ouders,	peten	en	familie.
•	Overleden	is	Marie-Helouise	Busropan	(94),	woonachtig	
in	Fatima-Oord.	De	uitvaart	was	op	maandag	5	november	
vanuit	onze	kerk.	Onze	deelneming	aan	de	familie!

zo	11	 08.00u:	H.	Mis	32e	zondag	door	het	jaar	met	
kindernevendienst
zo	18	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	33e	zondag	door	het	
jaar

zo	11	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	32e	zondag	door	het	
jaar	met	kindernevendienst
zo	18	 09.00u:	H.	Mis	33e	zondag	door	het	jaar

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

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.

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

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
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zo 11 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u:	Woco.	Zondag	32	d.h.	jaar	B
ma	12	16.00u:	PK	Leerjaar	I
wo	14	16.30u:	PK	Leerjaar	II
do	15	16.30u:	PK	Leerjaar	III

zo	11	 09.00u:	Woco

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

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

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

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

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

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

zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering	(pt.Franciscus)
	 Na	de	dienst	fundraising

Zondag	van	9	-	10u	catecheseles	voor	de	communicantjes.	
Elke	zondag:	10.00u:	Kerkdienst

za	10	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht
zo	11	 08.00u:	H.	Mis.

zo	11	 09.00u:	H.	Mis.	Zondag	32	d.h	jaar	B
di	13	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	14	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za 10 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u:	H.	Mis.	Zondag	32	d.h.	jaar	B
zo 11 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u:	Woco	Zondag	32	d.h.	jaar	B
ma	12	17.00u:	Vergadering	liturgiegroep
	 19.00u:	Rouwdienst	Andy	Mora
di	13	 06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
09.00u:	Volwassenencatechese
16.00u:	Seniorensoos	|	17.00u:	PK	les
wo	14	19.00u:	H.	Mis
do	15	06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
17.00u:	Volwassenencatechese
18.30u:	Gebedsgroep
vr	16	 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.

zo	11	 09.30u:	Rozenkransgebed
10.00u:	Woco.	Zondag	32	d.h.	jaar	B
di	13	 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.

za	10	 19.00u:	Eucharistieviering	(p.	Jan)
ma	12	16.30u:	Catecheseles	EHC
di	13	 16.30u:	Catecheseles	H.	Vormsel
wo	14	16.30-18.00:	Spreekuur	p.	Fransiskus
18.30u:	Eucharistieviering	(p.	Fransiskus)
19.15-21.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus	(volgens	afspraak)
do	15	10.00-12.00u:	Spreekuur	p.	Jan
	 16.00-17.30u:	Spreekuur	p.	Jan
za	17	 19.00u:	Woco
Mededeling
Inschrijfformulieren	voor	doop,	EHC,	H.	Vormsel,	tiener-	en	
volwassencatechese	afhalen	in	de	sacristie	na	de	dienst/
kantoor.

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.

iza	10	19.00u:	Eucharistieviering	(pt.Franciscus)
di	13	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
wo	14	17.30u:	PK-H.	Vormsel	(leidster)
do	15	18.30u:	Eucharistieviering	

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
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PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 

 Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078 / 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

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

De YouTube Channel:
Centraal Media Informatie RK Bisdom 

Paramaribo

Kamer: kind mag religieuze handeling weigeren

Openbare scholen in Nederland kunnen niet van 
hun kinderen vragen te knielen in een moskee 
of andere religieuze handelingen te verrichten. 
Het kabinet moet regelen dat kinderen met 
gewetensbezwaren een vrijstelling kunnen krijgen, 
vindt de Tweede Kamer.

De SGP, die bijval kreeg van regeringspartijen 
VVD, CDA en ChristenUnie en van PVV, 50PLUS en 
Forum voor Democratie, maakt zich zorgen over 
berichten dat kinderen op excursie in een moskee 
“moeten knielen voor Allah”. Volgens de partij 

melden zich steeds vaker ouders die klagen dat hun 
kind zo'n uitstapje van school niet mag weigeren. 
Eenmaal in de moskee zouden ze opdracht krijgen 
islamitische rituelen uit te voeren.
Ouders kunnen een openbare school al wel vragen 
om een vrijstelling voor hun kind, maar die is niet 
verplicht zo'n verzoek in te willigen.
De PVV wil dat scholen helemaal niet meer op 
bezoek gaan bij moskeeën, maar daarvoor was in 
de Kamer niet genoeg steun.

Bron: KRO-NCRV
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