OMHOOG zondag 18 november 2018

KATERN A – Pagina

1

Jaargang 62

43

Weekblad voor kerk en samenleving

18 november 2018

SRD 2,-

Hoop voor de kerk
Door: Paul Tjon Kiem Sang
Surinaamse priester
Op zondag 18 november wordt diaken Guillaume
Woei A Jin in onze kathedrale basiliek tot priester
gewijd. Dit betekent dat er na meer dan 18 jaren
wederom een man ‘van eigen bodem’ tot priester
wordt gewijd. De laatste was de priesterwijding
van Kenneth Vigelandzoon op 26 augustus
2000. In de afgelopen decennia zijn er wel drie
priesterwijdingen geweest, maar allen waren het
mannen van buitenlandse origine. In 2007 Romanus
Ebonyi, in 2015 Iyke Ugwu en in 2016 Crescent
Iloka. Van de 17 priesters (incl. de bisschop) die ons
Bisdom nu telt, zijn er slechts vijf van Surinaamse
afkomst. We krijgen nu een zesde Surinaamse
priester erbij en daar mogen wij blij om zijn, maar
het confronteert ons ook met de harde realiteit: dat
de eigen priesteropbrengst nog zeer mager is en dat
wij dankzij de missionaire ijver van de
niet-Surinaamse priesters er nog, zij
het met veel moeite, invulling gegeven
kan worden aan de priesterlijke taken
die horen bij onze kerk.
Uitblijven van lokale roepingen
Het vraagstuk van roepingen en de
bevordering daarvan houdt onze
geloofsgemeenschap als decennialang
bezig. Het verlangen naar meer
priesters, vooral van eigen bodem, is
groot en dat met goed recht. Er is heel
veel in het leven van onze kerk dat
uitgevoerd kan worden – en ook wordt
uitgevoerd – door niet-geestelijken
(leken, zoals men dat normaal noemt).
Priesters blijven echter een organisch
en wezenlijk deel van onze kerk en een
tekort aan (goede) priesters kan al heel
gauw leiden tot een vervlakking en
soms zelf een gehele afstomping van de
geloofsbeleving. Een voldoende aantal
priesters om het geloofsleven van de
katholieke gemeenschap te leiden en
begeleiden blijft een noodzakelijkheid.
Het maakt hier in feite dan niet uit
of het priesters van eigen bodem zijn
of als die van elders zijn gekomen.
Maar dat een toename in het aantal
Surinaamse priesters maar uitblijft
moet ons aansporen tot diepzinnige
reflectie.
Celibaat als obstakel
In vele discussies – hier en in andere
landen – waar het onderwerp ‘gebrek
aan roepingen’ aan de orde is, wordt
vaak gezocht naar de oorzaken ervan
en in de meeste gevallen komt men tot
dezelfde, incorrecte conclusies. Het
argument dat altijd de boventoon voert

is het celibaat, dat gezien wordt als het grootste
‘obstakel’ voor meer roepingen. Dit argument is
niet enkel een minachting van de waarde van het
celibaat en van het priesterschap, maar eigenlijk
van de waarde die kuisheid nog heeft in de hele
gemeenschap. Door te zeggen dat het celibaat een
obstakel is wordt veelal bedoeld dat de drang naar
seks en de bevrediging daarvan bepalend is voor
een menselijk leven. Het celibaat is in feite slechts
een vorm waarmee de diepe en kostbare deugden
van kuisheid en trouw worden beoefend. En die
deugden behoren te gelden voor ieder mens, of men
nou celibaat leeft, of gehuwd of alleenstaand. Helaas
leven wij in een wereld waarin seksuele bevrediging
steeds meer normbepalend wordt, waardoor
niet alleen het priesterschap met het celibaat als
abnormaal wordt beschouwd, maar ook duurzame
liefdes- en huwelijksrelaties, en ook een gezond
leven als alleenstaande.

Ongelukkige priesters
Een ander argument dat geopperd wordt als
oorzaak van het uitblijven van roepingen, is dat het
priesterlijk leven niet gelukkig maakt. Het kan best
zijn dat mensen deze indruk hebben vanwege hun
onprettige ervaringen met schijnbaar ongelukkige
of verbitterde priesters. Die zijn er wel, maar zeker
niet in de meerderheid. Bovendien kan in bijna
alle gevallen de oorzaak van de ongelukkigheid
of verbitterdheid elders gevonden worden, maar
niet in het priesterschap zelf. Diverse onderzoeken
hebben dit overigens ook uitgewezen. Het meest
recente onderzoek was in de Verenigde Staten,
waarvan de resultaten afgelopen september zijn
gepubliceerd. Dit onderzoek wees uit dat 90% van
de ruim 40,000 priesters in de VS zeggen dat zij
gelukkig zijn. Slechts 3.1% zegt dat zij overwegen
om uit te treden. Meer dan 90% van de priesters
heeft solide vriendschappen met andere priesters
en leken, en meer dan 75% vindt het celibaat als
een zeer positief aspect in hun leven. Frappant
is dat de meerderheid van de jonge priesters
voorstaander is van het behoud van het celibaat. De
grote meerderheid van de gelovigen
geeft aan dat zij gelukkig zijn met hun
priester en de wijze waarop hij zijn
ambt uitoefent.
De werkelijke cijfers
Het onderzoek in de VS werd gedaan
vooral naar aanleiding van de enorme
publiciteit rond de schandalen van
seksueel misbruik door rk-priesters.
Met het onderzoek wilde men nagaan
of priesters zich daaraan schuldig
maakten doordat zij ongelukkige
mensen waren. Het onderzoek heeft
niet alleen het tegendeel bewezen,
maar bracht ook een ander belangrijk
feit aan het licht, dat door ons
allen over het hoofd wordt gezien.
Vanwege enorme en sensationele
publiciteit die door de Amerikaanse
media eraan wordt gegeven, zou
het erop lijken alsof seksueel
misbruik van minderjarigen door
priesters epidemische vormen heeft
aangenomen in de VS. Het onderzoek
wees echter uit dat minder dan 1%
van alle priesters terecht schuldig
is bevonden aan seksueel misbruik.
De cijfers over seksueel misbruik in
andere beroepsgroepen liggen vele
malen hoger dan bij de priesters.
Het aantal gevallen van seksueel
misbruik onder niet-rk geestelijken,
leerkrachten, artsen, psychologen,
sportcoaches, maatschappelijk
werkers zijn zoveel keren meer, dat
misbruik door priesters bijna als
niet noemenswaardig kan worden
gerekend. Om maar niet te spreken
over gevallen van seksueel misbruik
Vervolg op pagina 4
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Bezinningsdag gebedsgroep St.-Alfonsus
Door Sylvana Cirino
Luisteren naar wat God je wilt zeggen
Op zaterdag 10 november 2018 heeft de
charismatische gebedsgroep van de St.Alfonsusparochie een bezinningsdag gehouden.
Twaalf personen meldden zich in de ochtend aan
op het terrein van de St.-Alfonsuskerk voor de reis
naar The Green House in Tamanredjo. Voor het
instappen is er gebeden voor een goede reis en
aankomst. De hoofdlijnen in het programma van
de bezinningsdag waren wandelen in het park en
luisteren naar wat God je wilt zeggen, lofprijs en
aanbidding, onderricht met als thema ‘vasten en
gebed’ en niet te vergeten onze overheerlijke lunch.
Wij hebben met elkaar mogen delen wat de Heer
ons heeft willen zeggen tijdens de wandeling
door het park en hebben erg genoten van de
verschillende ervaringen. Jolanda Hooten ging voor
in de lofprijs en aanbidding. Na de aanroeping van
de heilige Geest voelden we ons allen vrij om de
Heer met geheel ons hart te loven, te prijzen en te
aanbidden.
Profetieën
God gaf ons een aantal boodschappen, die
middels profetieën werden uitgesproken. In
de eerste profetie zegt de Heer: ‘Mijn geliefde
kinderen, blijven jullie Mij loven en prijzen. Hoe
zwaar de storm ook mag zijn. Blijven jullie op MIJ
vertrouwen. Jullie hoeven niet te vrezen omdat
Ik altijd bij jullie ben.’ In de tweede profetie zegt
Hij: ´Luister naar het gezang van de vogeltjes. Ze
zijn blij. Ze zaaien niet, ze maaien niet, maar toch
hebben ze elke dag te eten. Zal Ik dan niet des te
meer voor jou zorgen? Jij bent mijn geliefd kind.
Wees in geen ding bezorgd.’ Hier mochten wij
aangeven wat deze profetieën aan elk van ons te
zeggen hadden.

Het thema
Het thema ‘vasten en gebed’ werd verzorgd door
een van onze gebedsgroepsleidsters, zuster Nettie
Groenhart. Zij gaf onder meer aan dat vasten meer
is dan zich onthouden van voedsel. Het is ook een
gelegenheid om ons te onthechten van dingen die
onze tijd en energie onnodig in beslag nemen.
Vasten kan elk moment wanneer de behoefte

Opgericht 01 januari 1956
Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

je ervan af te komen? De tweede opdracht was:
Vasten, hoe denk jij dat te doen? In deelgroepen
van 3 personen werd intensief hierover gesproken.
De 15 minuten die waren ingeruimd voor dit
programmaonderdeel waren bij lange na niet
Vervolg op pagina 4

bestaat. Het hoeft niet alleen tijdens de verplichte
veertigdagentijd van de kerk. Men kan vasten
voor een bepaalde moeilijke kwestie of wanneer
men verlangt naar een meer zuivere relatie met de
Heer. Tijdens onze vastenperiode moeten we geen
armzieligheid en zwak vertoon doen blijken. We
moeten juist vrolijk en vriendelijk zijn.
Als leesstof over het vasten kregen we mee: 1 Kon.
21,9, Dan. 9,3, Math. 6,16 – 18, Luc. 5,33 - 35, Jona
3,5, Jes. 58,6, Math. 17,21 en Hand. 27,9. Vasten
en gebed gaan hand in hand. Zonder gebed is
het vasten van geen nut. “Het is niet alleen goed
voor onze geest en ziel”, zo vertelt zuster Nettie,
”maar ook ons lichaam vaart er wel bij. Dat is mij
althans opgevallen elke keer dat ik een periode van
vasten in acht heb genomen.” De bijbelteksten met
betrekking tot het bidden: Gen. 20:7, Hebr.13:18,
Ex.8:28, 1 Kon.8: 5-36 en Luc. 5:12-16.
Opdrachten
We kregen ook opdrachten om in deelgroepen
te behandelen. De eerste opdracht was: Door te
vasten kun je van je gehechtheden afkomen met
vragen: Welke zijn jouw gehechtheden? Hoe denk
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geloof & leven
60 jaar Sint-Augustinus
Blauwgrond
Door pater Jan Verboogen SDS
Diocesaan archief
Blauwgrond is een stadsressort en een van de 12 wijken van de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo. Het is de meest oostelijk gelegen wijk en het meest
oostelijk gelegen ressort van de stad. In 2004 had Blauwgrond volgens cijfers
van het Centraal Bureau voor Burgerzaken 28.436 inwoners. In 2012 waren
dat er inmiddels 31.483 geworden op een totale oppervlakte van 43 km². Zo
kunnen we lezen op Wikipedia.
Slechts weinig mensen herinneren zich nog de bouw en de inzegening van de
Sint-Augustinuskerk op Blauwgrond. Velen zullen immers door overlijden er
niet meer zijn of ze zijn verhuisd naar elders. 60 jaar is ook een lange tijd. Voor
de gelegenheid deden we een beroep op het diocesaan archief, waar helaas
niet veel documenten rond bouw en opening van de kerk te vinden zijn. Het
piepjonge bisdom zal destijds andere zorgen aan het hoofd hebben gehad dan
het bewaren van archiefstukken. Des te dankbaarder waren we voor twee
artikelen die 60 jaar geleden verschenen in OMHOOG, dat in 1958 aan zijn
derde jaargang toe was. De dames van het diocesaan archief wisten deze op te
diepen en stelden ons welwillend kopieën ervan ter beschikking. Op zondag
23 november 1958 verscheen er een aankondiging in het bisdomblad en een
week later, zondag 30 november, onder de rubriek VAN EIGEN BODEM een
verslag over de feestelijke inwijding van de kerk; beide schrijfsels van de hand
van pater Jacobus Antonius Groart CssR, bouwpastoor. Deze was geboren
op 12 mei 1913, in Suriname aangekomen op 7 februari 1946 en vandaar
vertrokken op 27 augustus 1960.
Waarom Sint-Augustinus?
Eerder toevallig kwamen we zodoende aan de weet waarom de heilige
Augustinus tot kerkpatroon werd gekozen. Pater Groart : ‘Toen in 1906 in
Hecht en Sterk (een koffieplantage aan de Commewijnerivier in het district
Commowijne, JV) een kerkje werd ingezegend, was deze Heilige tot Patroon
aangesteld omdat een Nederlandse bisschop die ook Augustinus heette, een
aanzienlijke gift aan de dienstdoende Pater had geschonken. Aangezien dit
kerkje afgebroken is en vele RK bewoners van die plaats naar Blauwgrond zijn
verhuisd, meende ik het beschermheerschap van deze Heilige Augustinus in
ere te mogen herstellen. Een uur geleden is zijn bescherming al op bijzondere
wijze begonnen, want van de 3 dopelingen kreeg er een de naam Augustinus
en een meisje de doopnaam Augustina.’ Tot zover het relaas in OMHOOG van
zondag 30 november 1958.

Feestelijke inwijding
Pater Groart vervolgt: ‘Eenige minuten later arriveerde Monseigneur
Kuypers die na de begroeting zich naar een van de vlaggemasten begaf en
een prachtige pauselijke vlag boven onze hoofden deed wapperen. Deze
vlag is een geschenk van de Hoogeerw. Pater G. Gaudreau Algemeen Overste
van de Redemptoristen in Rome, en uit een begeleidend schrijven bleek dat
deze vlag door Paus Pius XII te Castel Gandolfo op 17 september 1958 was
gezegend. (Deze overleed overigens op 9 oktober 1958, JV). Een toepasselijk
vlaggelied herinnerde ons aan deze gunsten. Geassisteerd door de Paters F.
van Nimwegen, CssR en J. Verheggen OMI en voorafgegaan door Blauwgrondse
misdienaars, heeft Monseigneur de kerk aan de buiten- en binnenzijde
gezegend en hierna is door de Bisschop het H. Misoffer opgedragen, waarbij
de E. Fraters van Tilburg de zang op keurige wijze hebben verzorgd. Hiervoor
mijn hartelijke dank!’

Bouwsom
‘De bouwsom kon ik bijeenbrengen door de medewerking van het
Gouvernement dat mij vergunning gaf tot een geldloterij; de verkoop van loten
ging naar wens en door de ijver van meerdere colporteurs (tricen) en door de
milddadigheid van zovelen die hierin geestelijke opbouw van Suriname zagen’.
Over dankbaarheid gesproken
Pater Groart wil ook dit nog even kwijt: ‘Als ik al degenen wil bedanken die
tot de bouw van deze kerk en het welslagen van deze plechtigheid hebben
meegewerkt, zou ik waarschijnlijk teveel vragen van OMHOOG.’ En dan
volgen o.m. de namen, van de heer O. Tribhuawan: ‘onder wiens leiding in de
ware zin van het woord ‘ongelofelijk’ veel loten verkocht zijn!’ En vervolgens:
‘Bijzondere dank aan Frater Stephanus die ons ‘n kerk gaf die meer kost dan
ik hem kon geven! En aan Frater Vincentius die de H. Augustinus schilderde
en de kleuren van de kerk aanwees die telkens weer door bezoekers werden
geprezen. (…) Ten zeerste is ook gewaardeerd de aanwezigheid van Mr. J. van

Petten, Districts-Commissaris van Suriname en van zovele belangstellenden!
Verder zijn in een marmeren plaat (graag gegeven door Pater Rector J.
Tyndall) de gebeurtenissen vereeuwigd dat Mgr. J. Holterman de eerste steen
legde van deze kerk en Mgr. S. Kuypers de inzegening verrichtte.’
Deze gedenkplaat siert in 2018 nog altijd de voorgevel van de kerk. Al met
al heeft pater Groart ons toch nog heel wat wetenswaardigheden nagelaten,
waar wij 60 jaar later ons voordeel mee kunnen doen! Hij eindigt met: ‘… voor
inlichtingen omtrent de financiële schuld die de bouwpastoor nog heeft (…)
Pater J. Groart, Verl. Mahonielaan 23A’.
Diamanten jubileum
Vrijdag 23 november 2018 - op de dag af 60 jaar na de inzegening - wordt er
om 18.00 uur in de Sint-Augustinuskerk, Louis Goveiastraat 4, een plechtige
dankdienst gehouden om het diamanten jubileum op gepaste wijze te vieren.
Voorganger is vicaris-generaal pater Esteban Kross, in concelebratie met de
twee parochiepriesters van Noord. Achteraf is er een receptie met gezellig
samenzijn gepland. De feestcommissie heeft een heel programma op poten
kunnen zetten. Weet u van harte welkom!

Een getuigenis
Door Pierre Wong

Zondag was ik in de kathedraal. Ik probeer er altijd te zijn, het is een pracht
van een basiliek. Als ik eenmaal zit in de kerk en de dienst is in volle gang,
vind ik het storend om te moeten opstaan. Soms hoor ik een oproep van de
lector die vraagt of de bestuurder van autonummer ... alstublieft zijn auto
kan verwijderen: ‘u bent verkeerd geparkeerd’. Ik vind het storend omdat ik
verlegen ben. Ik wil gewoon blijven zitten en een worden met de aanwezige
geloofsgemeenschap die God looft en aanbidt.
Ik doe mee aan de parochiecatechese. Eerder op de ochtend voelde ik een
uitnodiging om te gaan naar de kindernevendienst om te zien hoe het eraan
toegaat. Onze bisschop is sinds een jaar voorzitter van de catechesecommissie
van de Antilliaanse bischoppenconferentie en alle catechesemedewerkers zijn
verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze bisschop in het bereiken
van de doelen van het verkondigen van het goede nieuws.
Het bleef echter niet bij een gevoel, het werd eerder een innerlijke stem die mij
opdroeg van: ga meedoen vandaag met de kindernevendienst. Ik dacht: ach ik
zie wel. Tijdens de dienst bleef dit gevoel aanhouden. Toen bekendgemaakt
werd dat alle kinderen zich moesten verzamelen in het prieeltje werd de
innerlijke stem steeds duidelijker en deze werd zelfs een reprimande. En toen
ik in mijn binnenste vroeg of ik echt moest gaan, hoorde ik duidelijk, ja GA NU
!!! Geschrokken stond ik op en liep ik naar het prieeltje waar overheerlijke
saoto, saté, cake en andere lekkernijen werden verkocht.
Ik zag twee heel aardige, jonge vrouwen zitten met twee groepen kinderen.
Ik stelde mij voor aan hen en ze vertelden dat ze die dag een groep van zeven
kinderen hadden die alleen Frans spreken. Ik begreep toen waarom ik met
zo’n nadruk gedirigeerd werd naar de kindernevendienst. Ik spreek vloeiend
Frans; ik weet niet of er anderen in de kerk waren die ook Frans spreken. Ik
heb de teksten vertaald en de gebeden in het Frans met hen opgezegd. Het was
fantastisch, God zij gedankt en geloofd! Op het moment dat ik mij afvroeg of ik
wel nodig ben, of God mij ooit weer gaat gebruiken, heeft Hij mij deze sterke
overduidelijke ingeving gegeven.
Merci Le Seigneur, pour Ton infini bonté et Ton amour. Dank U Heer, voor Uw
oneindige goedheid en Uw liefde. Als God met je in je hart spreekt, luister! We
hoeven geen Jonah te heten.
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St. Thomas Moreschool 95 jaar
Op zondag 4 november jl. vierde de St. Thomas Moreschool in Washabo het feit dat ze 95 jaar bestonden.
Er was een heel leuk feest met de school en de inheemse gemeenschap van West-Suriname. Leerkrachten
en leerlingen hebben zichzelf flink in het zonnetje gezet. Muziek, eten en drinken mochten niet ontbreken.
En gasten zoals het RKBO, vertegenwoordigers van dorpsbesturen en het district commissariaat
Kabalebo. Met een eucharistieviering waarin pater Toon voorging, werd God dank gezegd voor deze
mijlpaal. Dit fotoverslag kregen wij aangeboden door Howard De Abreu, nadat wij de foto’s op zijn
Facebook profiel gezien hebben en erom gevraagd hebben.

Vervolg van pagina 1:
door familieleden: vaders, grootvaders, ooms,
broers, neven, stiefvaders, enz. staan boven aan de
lijst van notoire plegers van seksueel misbruik.

De kerk op donkere plaatsen
De oorzaak van het uitblijven van roepingen
moeten we op een ander niveau zaken. Ter
illustratie hiervan nemen wij als voorbeeld een
toespraak van de voormalige ambassadeur van
de VS bij de Verenigde Naties, mw Nikki Haley. Op
een benefiet diner ging zij tijdens haar toespraak
in op de betekenis van de katholieke kerk in
de wereld. Zij gaf aan dat door de aandacht die,
vooral door de media, wordt geschonken aan de
misbruikschandalen, al het andere werk van de kerk
uit het oog verloren raakt: het ongelooflijk werk van
de kerk die miljoenen wanhopige mensen helpt en
bijstaat. Haley vertelde hoe zij tijdens haar loopbaan
als ambassadeur naar enkele ‘zeer donkere plekken’
is geweest, waar het lijden dat vele mensen dagelijks
doorstaan volstrekt onvoorstelbaar is voor de
meeste Amerikanen. Maar wat haar het meest
was bijgebleven is dat in vrijwel al deze ‘donkere
plaatsen’ van menselijk lijden, de enige hulp en
verlichting werd geboden door de katholieke kerk.
Liever slecht dan goed
Het verhaal van mw Haley onthult iets dat

wij in feite al lang weten. Het feit dat de
misbruikschandalen in de kerk veel meer op de
voorgrond treden dan al de positieve en soms
wonderbaarlijke inzet van miljoenen katholieken
over heel de wereld, komt doordat de wereld
beheerst wordt door de sensationele media, die
enkel profijt hebben aan het leveren van slecht
nieuws en niet aan goed nieuws. En hoe trouw en
toegewijd een mens ook wil zijn aan diens kerk en
geloof: doordat men dag in dag uit wordt overspoeld
door bijna uitsluitend negatieve berichtgeving
over de kerk, is het zeer begrijpelijk dat het beeld
dat men heeft van de kerk alleen maar somberder
wordt. Een overheersend somber beeld van de kerk
is allerminst bevorderlijk voor roepingen. Immers:
elke jongere die het idee van priesterschap of
religieus leven overweegt, zal hoe dan ook varen
op het kompas van de volwassenen om hem/haar
heen voor het maken van een definitieve keuze. Als
dat kompas steeds weer de andere richting uitwijst,
weg van de kerk, zullen roepingen gedoofd worden
en uitblijven.
Shut up and be amazed!
We zullen niet veel kunnen veranderen aan de
opdringerigheid van de media met hun valse
intenties om alles dat goed is te negeren en slechts
het kwaad te rapporteren. Maar wij kunnen er wel
voor zorgen dat wij die trend niet ondersteunen.
Door in eigen kring, in eigen gezin, in de eigen

groep, in de eigen parochie niet enkel te focussen
op wat er fout gaat in de parochie of in het bisdom,
niet enkel te klagen over de vervelende pater of
die hinderlijke persoon van de liturgiegroep, niet
enkel af te geven op die onhebbelijke jongeren of de
luidruchtige praise team. Wij kunnen beginnen door
te benadrukken wat wij goed doen als gelovigen,
als parochiegemeenschap, als bisdom voor de
Surinaamse samenleving. U zult versteld staan van
wat u ontdekt.
Vervolg van pagina 2:
voldoende. We hadden iets langer nodig om
over onze mogelijkheden en uitdagingen met
betrekking tot het onderwerp te discussiëren. Ik
denk dat het een vruchtbare deeltijd was. Althans,
dit zal nog moeten blijken in de praktijk!
Bind us together
Onze voornemens mochten wij opdragen aan
de Heer, met na elke bede het couplet van:
‘Hear oh Lord, the sound of my voice’. Tot slot
zongen wij ‘Bind us together Lord’, waar ik,
Sylvana, persoonlijk super stil van werd. Gods
aanwezigheid was merkbaar en zijn aanraking
diep in mijn hart. De dag werd afgesloten met
een gezellig (informeel) samenzijn. Na gezellig
zwemmen en nababbelen keerden wij om 16.00
u. huiswaarts. We kijken uit naar de volgende
bezinningsdag.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Drieëndertigste zondag door het jaar

Eerste lezing: Daniël 12, 1 – 3
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de
kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal
dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog géén
is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen
van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered. En velen van hen
die slapen in het stof, zullen ontwaken, sommigen
om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een
eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de
wijzen stralen als de glans van het uitspansel, en
degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben
gebracht, zullen schitteren als de sterren voor
eeuwig en immer.
Antwoordpsalm: Psalm 16, 5.8.9 – 10.11

Tweede lezing: Hebreeën 10, 11 – 14.18
Broeders en zusters, iedere priester verricht
dagelijks staande de dienst en draagt telkens
weer dezelfde offers op die nooit zonden kunnen
wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd
gezeten aan de rechterhand van God na één enkel
offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij
wacht nog slechts op het ogenblik dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd hen die
zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En
waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn
is geen zoenoffer meer nodig.
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Marcus 13, 24 – 32
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Maar
na die verschrikkingen in die dagen zal de zon
verduisteren en de maan zal geen licht meer

geven; de sterren zullen van de hemel vallen en
de hemelse heerscharen zullen in verwarring
geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien
komen op de wolken met grote macht en
heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden
om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier
windstreken, van het einde der aarde tot het
einde des hemels. Trekt uit de vergelijking met de
vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht
worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de
zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze
dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is, ja voor
de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal
niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is. Hemel
en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan. Van die dag of dat uur weet
niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs
niet de Zoon, maar de Vader alleen’.

Gedachten bij de schriftlezingen
De lezingen van deze zondag lopen vooruit op
het naderend einde van het kerkelijk jaar. Ze
zijn thematisch verbonden door ‘het einde van
de tijd’ te beschrijven. Een moeilijk onderwerp:
de tijd waarin er geen tijd meer is, waarin er
niets is dan Gods tijd. Over deze toekomst
schrijven de bijbelschrijvers in visioenen en
vergezichten. Naar hun verwachting komt
deze glorieuze tijd van God als alle kwaad
en slechtheid van onze wereld, van onze tijd,
verslagen zijn. De eerste lezing beschrijft de
eindstrijd in een visioen dat de profeet Daniël
krijgt, een visioen dat hij overigens geheim
moet houden zoals het eerstvolgende vers na
de lezing van deze zondag aangeeft (Daniël
12,4). Het boek Daniël wordt gekenmerkt door zijn
apocalyptisch karakter; het openbaart dat wat
(nog) verborgen is. Een deel van de Daniëlverhalen
maakt wel integraal deel uit van de katholieke
Bijbel, maar wordt in de protestants-christelijke
traditie deuterocanoniek en/of apocrief genoemd.
Deze ‘toevoegingen aan Daniël’, zoals de Nieuwe
Bijbelvertaling ze noemt, staan niet in elke
bijbeluitgave.

Op leven en dood
Daniël ziet de aartsengel Michaël strijden als
aanvoerder van de hemelse legers. Michaël werd
ook eerder in dit bijbelboek al genoemd (10,13).
Er zijn zeer oude tradities die Michaël afbeelden
met een zwaard in de hand: hij is de hemelse
strijder voor de zaak van God en zijn volk en
tegen de kwade machten en tegenkrachten. Er
zijn goede redenen voor dat Daniël dit visioen
over de eindstrijd krijgt. De strijd tussen goed en
kwaad speelt zich om hem heen af met hemzelf als
middelpunt. Daniel verkeert in een wonderlijke
en benarde positie aan het hof van Babel, waar
hij terecht is gekomen na de val van Jeruzalem
(586 voor Christus). Belangrijke en invloedrijke
Joden zijn als ballingen uit hun land weggevoerd.
Onder hen bevindt zich ook Daniël met een aantal
gezellen. Aan het Perzische hof worden ze opgeleid
in de tradities van de hofwijzen, de magiërs, de
Chaldeeën. De vrienden, en vooral Daniël, blijken
bijzonder talentvol en worden door de koning in
dienst genomen. Hun succes wekt jaloezie op, en
via een ‘wet van Meden en Perzen’ (6,9.13) wordt
het hun verboden vast te houden aan hun
eigen God, de God van Israël. De overtreding van
deze wet doet Daniël uiteindelijk in de leeuwenkuil
belanden. Hij overleeft het glansrijk met Gods hulp

(6,24.28).
Dromen en visioenen
Daniël, geschoold in de kunsten van de magiërs,
is een goede uitlegger van dromen en hij krijgt
ook zelf visioenen. Voor de bijbellezers is duidelijk
dat hij daar zo kundig in is door Gods hulp. Zo
is er het beroemde visioen van de komst van de
mensenzoon (7,13). Daniël ziet deze mensenzoon
komen op de wolken van de hemel. Door een
wijze, oude man in het wit wordt hem alle macht
gegeven (7,9-14). Nu heeft het woord ’mensenzoon’
een gewone betekenis als ‘kind van mensen’, of
kortweg ‘mens’, maar het wordt in het Jodendom
van de laatste eeuwen voor Christus ook de term
voor de Messias, de verlosser van Godswege, naar
wie uitgekeken wordt. Het is in de tijd dat deze
Messiasverwachting leeft, in de tweede eeuw
voor Christus, dat de verhalen van Daniël, die
zich veel eerder afspelen, worden opgeschreven.
Er is sprake van onderdrukking en verlangen
naar verlossing: in Israël strijden de Makkabeeën
voor hun eigen volk en geloof tegen vreemde
overheersers. De verwachting dat aan geweld en
onrecht een einde zal komen, dat het kwaad en
duivelse machten het afleggen tegen het goede van
Gods rijk, leeft niet alleen in de dagen van Daniël,
maar is een gedeelde hoop van alle eeuwen, van
zovelen die uitzien naar Gods tijd. Het uitzien naar
deze mensenzoon is ook een belangrijk thema in
de evangeliën. De evangelisten herkennen in Jezus
deze verlosser en Messias.
De Mensenzoon
De evangelielezing uit Marcus staat in de traditie
van uitzien naar de eindtijd. Ook in die dagen
heeft de wereld een gewelddadig uiterlijk: de
Romeinse overheersing, de verwoesting van de

tempel, de dood van Jezus zelf. Het is niet
verwonderlijk dat de vraag opkomt of dit de
finale strijd tussen goed en kwaad is, in de
vaste verwachting dat deze strijd uiteindelijk
in het voordeel van het goede, van Gods tijd,
beslist zal worden. Petrus stelt deze vraag
dan ook aan Jezus (13,4). Jezus beschrijft
de hevige strijd die woedt in de wereld om
de leerlingen heen. Marcus borduurt in de
beschrijving voort op de woorden van Daniël:
‘verwoestende gruwel’ (13,14; vergelijk Daniël
9,27; 11,31; 12,1). Jezus waarschuwt ervoor
niet in gemakkelijke oplossingen te denken
en achter iedere quasireligieuze leider aan te
lopen die meent de wijsheid in pacht te hebben
(13,23). Hij hamert erop dat de leerlingen aan Hem
vasthouden, en aan wat Hij gezegd heeft (13,2223). Dit alles is de inleiding op de lezing van deze
zondag. Dan verlegt Jezus het perspectief naar de
periode ná de eindstrijd. De zon wordt verduisterd,
de maan geeft geen licht (13,24-25): het is alsof
de hele schepping die in het begin door God in het
leven werd geroepen tot stilstand komt. Uit de
hemel komt dan een teken: de Mensenzoon, zoals
bij Daniël, bekleed met macht en luister (13,26;
Daniël 7,13). Het is als een nieuwe schepping,
waarin de macht is aan het woord van Jezus
(13,31).
Toekomst na de verschrikkingen
Uiteindelijk is het hele visioen dat Jezus schildert,
van de verwoestende krachten tot de komst van de
Mensenzoon, bedoeld om de leerlingen, toen en nu,
op te roepen tot waakzaamheid en oplettendheid.
Daar gebruikt de evangelist, met de woorden van
Jezus, het beeld van de vijgenboom voor. Zoals
het uitlopen van de boom er een teken van is dat
de zomer eraan komt, zo zijn er tekenen die erop
wijzen dat Gods tijd komt. Het is niet zomaar een
boom. De vijgenboom die vruchten draagt, is een
beeld van rust, van veiligheid en sabbat: ‘Zolang
Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en
Israël onbezorgd onder hun wijnrank en hun
vijgenboom zitten’ (1 Koningen 5,5; vergelijk ook
Marcus 11,12-21).
De profeet Micha ziet hetzelfde vredige tafereel
als teken van de dag van de Heer (Micha 4,4). Een
eerste blaadje aan de vijgenboom, de zomer in
aantocht: een eerste, maar niet te ontkennen teken
van de tijd van God, als de kwade machten van de
wereld en van onze tijd verslagen zijn.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 19 november
Dagtekst
Jak 2, 24: Het is duidelijk dat een mens door daden
wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof.

Overweging: Gewone heiligen
Door het doopsel horen we bij een familie
die de banden van het bloed ruimschoots
overschrijdt. Die familie bestaat uit mensen die
God heeft uitverkoren om licht in de duisternis
te zijn. Deze groep mensen noemen we heiligen.
Meestal associeren we heiligen met braafheid en
vroomheid, met een aureooltje boven het hoofd en
een extatische blik in de ogen. Echte heiligen zijn
evenwel veel gewoner. Het zijn herkenbare mannen
en vrouwen die een leven leiden zoals iedereen en
worstelen met dezelfde problemen. Ze zijn heilig
omdat ze hun aandacht geheel en al gericht houden
op God en op Gods mensen. Ze zijn daar niet vanaf
te brengen. Sommige heiligen lijken een heel apart
leven te leiden, maar de mensen zijn net als wij. De
heiligen zijn onze broers en zusters, ze nodigen ons
uit om net zo te worden als zij.

Gebed
God van liefde en trouw, in mijn poging een goed
mens te zijn heb ik uw hulp nodig. Beadem mij met
uw Geest, open mijn hart en mijn oren, zodat ik
versta wat U mij te zeggen heeft. Wees mij nabij in
Jezus’ naam, nu en alle dagen. Amen.
Dinsdag 20 november

Dagtekst
Heb 13, 1: De broederlijke liefde moet blijven.

Overweging:
Op het eiland Cyprus had zich eens het volgende
voorgedaan: een broeder zei, waar een edelman bij
was, iets heel gemeens tegen een andere broeder.
Maar toen hij zag dat het woord hard aankwam
en de broeder gekwetst was, nam hij ezelsmest
en stopte dat in zijn mond om er als straf voor zijn
drift op te kauwen. Hij zei: mijn tong heeft het gif
van mijn woede over mijn broeder uitgestort. Laat
haar nu maar op mest kauwen.’
De edelman zag het verbluft aan. Van die tijd
af stelde hij zichzelf en zijn bezit vrijgevig ter
beschikking van de broeders.

Gebed
Eeuwige God, heel uw engelenschaar deelt in
uw blijdschap wanneer slechts één zondaar zich
bekeert. Vol vertrouwen bid ik U: let niet op mijn
zwakheid, maar op mijn geloof. Leer mij liefhebben
zoals U dat doet en geef dat ik uw weg blijf volgen,
vandaag en alle dagen van mijn leven. Amen.
Woensdag 21 november

Dagtekst
Jes. 55, 6: Zoek de HEER, nu Hij te vinden is, roep
Hem aan: Hij is dichtbij.

Overweging: God is onze kracht
Het is een feit dat de Heer mijn licht en mijn heil is.
Dus waarom zou ik bang zijn? Aangezien de Heer

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

nergens bang voor is, waarom zouden wij dan bang
zijn? In de Bijbel staat ook dat Hij in hoge mate
een hulp is gebleven in benauwdheden (Ps. 46, 2).
Als we niet kunnen vertrouwen op de hulp van
de almachtige, alwetende, liefdevolle God van het
universum, waarop dan wel? We kunnen echter
wel op Hem vertrouwen? God is in staat – en graag
bereid, zelfs – om ons uit allerlei benauwdheden
te redden. Hij wil ons sterken, zodat we niet
zwichten voor de verleiding om te zondigen. Want
zonde brengt scheiding tussen Hem en degenen
van wie Hij houdt. Hij wil ons de moed geven om
onze problemen niet uit de weg te gaan en Hij wil
ons wijsheid en hulp geven om ze aan te kunnen.
Waar ben je bang voor? Om te falen? Om afgewezen
te worden? Voor ziekte of fysiek gevaar? De
onzekerheid van de toekomst? Wat het ook is, vraag
God je te helpen deze dingen bij Hem te brengen.
De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik
vrezen?
Gebed
Eeuwige God, in uw licht kan enkel waarheid
wonen. Laat mij uw woorden verstaan, opdat ik
ver blijf van grote en kleine leugens. Geef dat ik mij
niet hoef te schamen, maar eerlijk en oprecht zijn
in alles wat ik doe. Zo bid ik U uit naam van Jezus
Christus, die mij uw Woord heeft voorgeleefd.
Amen.
Donderdag 22 november

Dagtekst
Heb. 4, 14-16: Laten wij vrijmoedig naderen tot de
troon van genade.

Overweging:
De grootste genade die de mens onder de hemel kan
bezitten, is goed overweg te kunnen met de mensen
met wie hij samen is. Wanneer je goed zorgt voor
het heil van je eigen ziel, zul je ook goed zorgen
voor het heil van al je vrienden. Wanneer je de eigen
taak goed vervult, help je allen die jou welgezind
zijn, hun taak goed te vervullen. Wie zijn eigen ziel
verbetert, verbetert ook de ziel van zijn vrienden.
Gebed
God, U laat uw licht schijnen in de wereld waarin
we leven. Ik dank U voor het licht dat over ons
opging in Jezus en in allen die bekendheid geven
aan zijn woord, tot op vandaag. Ik bid U: verdrijf
de duisternis uit mijn hart.Dat vraag ik U op
voorspraak van alle heilige geloofsverkondigers die
kwamen om ons te dienen in de Geest van Jezus, uw
Zoon en mijn Heer. Amen.
Vrijdag 23 november

Dagtekst
Mc. 10, 45: Want ook de Mensenzoon is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Overweging: Uitzien naar de komst van
Christus
Als we niet geduldig en verwachtingsvol uitzien
naar Christus’ wederkomst in heerlijkheid, dwalen
we al gauw van het een naar de ander. Ons leven
wordt dan beheerst door krantenkoppen, tvprogramma’s en onbenullige nieuwtjes. We trainen
ons niet meer in het onderscheid tussen wat ons
wel en wat ons niet dichter bij God brengt. We
verliezen onze geestelijk fijngevoeligheid. Als we
niet meer uitzien naar Christus’ wederkomst,
roesten we vast en gaan we ons te buiten in plezier
dat van korte duur is. ‘Laten wij ons behoorlijk
gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden

van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en
losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de
Heer Jezus Christus, en vertroetel uw lichaam niet;
er mogen geen begeerten worden opgewekt’ (Rom.
13,13-14).
Gebed
Heilige en betrouwbare God, uw liefde is mijn
kracht en mijn troost. Open mijn bezorgde hart,
mijn bevangen geest, opdat ik uw woord van heil
en verlossing versta en leer vertrouwen op U, die
mij trouw blijft in Jezus Christus, uw Zoon en mijn
broeder. Amen.
Zaterdag 24 november

Dagtekst
Mc. 10, 49: Jezus bleef staan en zei: `Roep hem.' Ze
riepen de blinde : `Houd moed, sta op, Hij roept u.'

Overweging: Er is hoop!
Moed houden en opstaan — ja, dat zijn
goedbedoelde adviezen die mensen je soms geven.
Kop op! Houd je flink! En:Vooruit, sta eens op, kom
overeind, je kunt het best! Zoiets zeggen de mensen
in Jericho ook tegen de blinde Bartimeüs. 'Houd
moed!' En: 'Sta op!' Maar ze zeggen er nog iets bij.
En dat is van doorslaggevend belang. Moed houden
en opstaan, ach, hoe vaak heeft Bartimeüs dat al
niet gehoord. Maar nu is er zelfs een goede reden
om op te springen: Jezus roept! En als Jezus roept,
dan is er hoop voor de toekomst! Misschien heb
je alle moed verloren. Misschien ben je te moe om
op te staan en het werk van alledag aan te pakken.
Misschien heb je er helemaal geen zin meer in.
Misschien zie je geen hand meer voor ogen en is
alles even donker voor je. Hoor: Jezus roept je! Nee,
dat betekent niet dat je alles direct weer scherp
kunt zien. Misschien moet je nog een heel eind gaan
voordat je bij Hem bent. Maar: er is hoop! Houd
moed — je zult de vreugde aanschouwen!

Gebed
God, U kent mij als geen ander. U weet hoezeer
ik geneigd ben alleen aandacht te hebben voor
wereldse zaken. Wek door uw Woord in mij
het bewustzijn dat U aanwezig bent in heel uw
schepping. Roep mij tot leven omwille van Jezus, uw
Zoon, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

GEBED
Heer, ik geef U mijn leven
zoals het is: soms geweldig,
soms een puinhoop.
U kunt er iets prachtigs
van maken. Wilt U dat doen?
Verander mijn verdriet in vreugde,
in een klinkende overwinning voor U!
Ik begin langzamerhand te leren
mijn eigen wil over te geven
en te zeggen:
‘Uw wil geschiede, Heer.’
Amen.

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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geloofsverdieping
Niet ons bezit, maar de liefde maakt ons rijk

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Tijdens de algemene audiëntie van 7 november sprak paus Franciscus over het gebod ‘Gij zult niet
stelen’.

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
DAVID FLUSSER
Het christendom: een
joodse religie
De schrijver benadrukt dat
het in dit boek gaat om de
‘Hebreeuwse waarheid in
het Nieuwe Testament’. Deze
Hebreeuwse waarheid is niet
alleen de inhoud van het Oude
Testament, maar ook van de
latere joodse literatuur en de rabbijnse bronnen. Hij
geeft ook aan dat de Hebreeuwse waarheid in het
Nieuwe Testament ook kan werken als een kracht
dit tot een nieuwe bezinning in de dogmatiek, de
geloofleer, kan leiden.
Baarn: Ten Have, 1990; 170 blz. Prijs: Srd 25,=
Beste broeders en zusters, goedemorgen!
We gaan verder met de uitleg van de Tien Geboden
en komen vandaag aan bij het zevende gebod: ‘Gij
zult niet stelen’.
Als we dit gebod horen, denken we aan diefstal en
aan het respecteren van andermans eigendommen.
Er bestaat geen cultuur waarin diefstal en het
misbruiken van goederen legaal zijn; de mens is
dan ook zeer gevoelig voor het beschermen van
zijn eigendommen.
Maar het is de moeite waard om ons open te stellen
voor een bredere uitleg van dit gebod, door het
onderwerp 'bezit van goederen' te plaatsen in het
licht van de christelijke wijsheid.
Universele bestemming
In de sociale leer van de Kerk wordt gesproken
over de universele bestemming van goederen.
Wat betekent dit? Laten we luisteren naar wat
de Catechismus erover zegt: “In den beginne
heeft God aan de menselijke gemeenschap
het gezamenlijk beheer van de aarde en haar
natuurlijke hulpbronnen toevertrouwd. De mens
dient er zorg voor te dragen, om ze door haar
arbeid te onderwerpen en om van haar vruchten
te genieten. De goederen van de schepping zijn
bestemd voor de hele mensheid” (nr. 2402).
En verder: “De universele bestemming van de
aardse goederen blijft de voornaamste vorm, zelfs
als het bevorderen van het algemeen welzijn de
eerbiediging van het privébezit vereist, zowel wat
het recht op privébezit betreft als het gebruik
ervan” (nr. 2403).

Er is maar één wereld!
De Voorzienigheid heeft echter niet gezorgd voor
een wereld waar alles gelijk is; er zijn verschillen,
verschillende omstandigheden en culturen. Zo
kunnen we leven door voor elkaar te voorzien. De
wereld is rijk genoeg aan hulpbronnen om iedereen
te kunnen voorzien van de eerste levensbehoeften.
Desondanks leven veel mensen in schandalige
armoede en worden hulpbronnen, zonder enig
criterium, uitgeput. Maar er is maar één wereld!
Maar één mensheid! De rijkdommen van de wereld
zijn nu in handen van de minderheid, de weinigen.
En de armoede, de ellende en het lijden in handen

van velen, van de meerderheid.

Er is genoeg voedsel
Als er honger heerst op aarde is dat niet omdat er
te weinig voedsel is! In tegendeel, door de eisen
van de markt wordt er soms voedsel vernietigd en
weggegooid. Wat ontbreekt is vrij en vooruitziend
ondernemerschap dat zorgt voor voldoende
productie, en een solidaire aanpak die zorgt voor
een gelijke verdeling.
In de Catechismus staat: “Wat het gebruik betreft
van de aardse goederen die de mens rechtmatig
bezit: hij mag deze niet uitsluitend beschouwen
als zijn privé-eigendom, maar evenzeer als
gemeenschappelijk bezit, in deze zin dat ze niet
alleen hemzelf, maar ook anderen tot voordeel
kunnen strekken” (nr. 2404). Elke rijkdom moet
een sociale dimensie hebben om goed te kunnen
zijn.

Rentmeesterschap
In dit licht komt de positieve en bredere betekenis
van het gebod ‘Gij zult niet stelen’ naar voren.
“Iemand die een goed in eigendom bezit, is als
het ware een rentmeester van de voorzienigheid”
(nr. 2404). Niemand is de absolute meester van
zijn bezittingen: hij is een rentmeester van zijn
bezittingen. Bezit brengt verantwoordelijkheid
met zich mee. “Maar ik ben rijk aan alles…” – dat is
een verantwoordelijkheid die je hebt.
Elk goed dat onttrokken is aan de logica van Gods
voorzienigheid, is verraad. Het is verraad in de
diepste zin van het woord. Dat wat ik werkelijk
bezit, is wat ik weet weg te geven. Dat is de maat
om te meten hoezeer ik in staat ben om mijn
rijkdommen te beheren en of ik dat goed of slecht
doe. Deze zin is belangrijk: dat wat ik werkelijk
bezit, is dat wat ik weet weg te geven.
Rijk in vrijgevigheid
Als ik kan geven, ben ik open en dus ben ik
rijk; niet alleen in wat ik bezit, maar ook in
vrijgevigheid. Vrijgevigheid is ook de plicht om
je rijkdom te delen, zodat iedereen er deel aan
kan hebben. Als ik niet in staat ben om iets weg
te geven, is dat omdat datgene wat ik bezit macht
over mij heeft en ik er een slaaf van ben. Het

WALTRAUD HERBSTRITH
Voor God vertoeven
Mediteren met Theresia van Avila,
Johannes van het Kruis, Theresia
van Lisieux en Edith Stein in de
traditie van de comtemplatieve
orde van de Karmel.
Kapellen: Patmos, 1978; 92 blz. Prijs:
Srd 5,=

bezit van goederen is een kans om ze creatief te
vermenigvuldigen en ze vrijgevig te gebruiken, om
zo in naastenliefde en in vrijheid te groeien.
Ook al was Hij God, toch heeft Jezus “zich niet
willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij
heeft zich van zichzelf ontdaan” (Fil. 2,6-7) en heeft
ons met zijn armoede verrijkt (vlg. 2Kor. 8,9).
Terwijl de mensheid zich uitput om meer en meer
te hebben, maakt God haar vrij door zich arm
te maken: die Gekruisigde heeft voor iedereen
een losprijs van onschatbare waarde betaald,
afkomstig van God de Vader die “rijk is aan
erbarming” (Ef. 2,4; vlg. Jac. 5,11). Wat ons rijk
maakt, is niet ons bezit, maar de liefde.

Gebruik je bezit om lief te hebben
We hebben Gods volk heel vaak horen zeggen
dat de duivel via de portemonnee binnenkomt. Je
begint met de liefde voor geld, de honger om te
bezitten. Dan komt de ijdelheid: Ha, ik ben rijk en ik
klop mezelf daarvoor op de borst. En je eindigt met
trots en hoogmoed. Dat is het werk van de duivel
in ons. Maar de deur waardoor hij binnenkomt is je
beurs.
Beste broeders en zusters, opnieuw toont Jezus
Christus ons de volledige betekenis van de
Schriften. ‘Gij zult niet stelen’, wil zeggen: heb lief
met je bezittingen, maak gebruik van je bezit om te
kunnen liefhebben. Dan wordt je leven goed en je
bezit waarlijk een geschenk. Want het leven is geen
tijd om te bezitten, maar om lief te hebben.
(Bron: KN/bewerkt-mk)
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ERFGOED

Inspiratie van de dag

Angst houdt een ziel vast

Menora

De belangrijkste les die geleerd moet worden in het leven is
om lief te hebben. Liefde is zo sterk dat zij onverwoestbaar
is en toch is zij ontastbaar. Je kunt haar kennen, je kunt haar
voelen en toch kun je haar niet vasthouden, want zodra je
dat probeert, glijdt zij als kwikzilver weg. Liefde kun je niet
bezitten, zij is zo vrij als de wind en zij gaat waar zij wil. Ga
erin mee. Liefde is eengezindheid en heelheid. Liefde kent geen
grenzen, geen hindernissen. Met liefde komt vrijheid. Angst
houdt een ziel vast en beperkt haar, liefde bevrijdt en verlost.
Liefde opent alle deuren, verandert levens en smelt de aller koelste harten. Liefde is creatief, opbouwend
en creëert schoonheid, harmonie en eenheid. Zij werkt vóór alles, nooit tégen iets. Liefdebrengt zoveel
vreugde, dat zij niet onderdrukt kan worden. Zij danst en zingt door het leven. Is er liefde in je hart? Zij
begint binnenin en werkt steeds verder naar buiten.
Uit: Open innerlijke deuren

´wees niet bang´
Het volk Israël hoeft niet bang te zijn voor haar God. Zijn volk blijft van
Hem en Hij zal vrijkopen. Israël was zijn eigen maaksel, maar het heeft
zelf verkocht. God is echter zo goed om haar terug te kopen en op die
manier te redden van de slavernij. Met deze Redder-God aan haar zij,
hoeft het volk niet bang te zijn. Zelfs al moet het volk door water of door
vuur – twee beelden in de bijbel voor chaos en gevaar – God zal erbij zijn
en voor waken dat ze niet ten onder gaat. God belooft geen weg over of
langs de problemen, maar Hij belooft wel dat Hij Zijn mensen erdoorheen
haalt. Zo was dat al ten tijde van het volk Israël toen ze voor de Rode Zee
stond, zo is dat in Jesaja 43 en zo is dat voor iedere gelovige.
Uit: Filippus Dagboek

Het huisgezin van God
Kerk zijn is niet gemakkelijk. Met allemaal verschillende mensen kan een gemeente al gauw los zand
worden. Of er kunnen zich allerlei spanningen en conflicten voordoen. Hoe kun je dat voorkomen?
Bijvoorbeeld door het opstellen van een aantal gedragsregels voor het gemeenteleven. Dat doet Paulus
in deze brief aan Timoteüs zeker ook. Maar hij wijst ook op iets anders dat van belang is. Hij vergelijkt
de gemeente met een gezin. De gemeente is het huis, dat wil zeggen: het huisgezin, van God. In dit gezin
is Hij de Vader. Een liefdevolle Vader, die graag wil dat Zijn kinderen ook liefdevol zijn voor elkaar. Je
gedragen in het huisgezin van God dat begint met de liefde van de Vader voor Zijn kinderen. En wat is
het geweldig als de kinderen die liefde ook doorgeven. Dat is tot opbouw van het huisgezin. Daar rust
zegen op.
Uit: Dag in Dag uit

Je bent van Hem
Diep binnen in jou bevestigt Gods Geest aan jouw
geest dat je Hem toebehoort. In het diepst van je
hart fluistert Gods Geest: ‘Je bent van Mij. Ik heb jou
gekocht en je verzegeld en niemand kan je van Mij
afnemen’. De Geest biedt ons innerlijke, troostende
zekerheid. Hij is als een vader die hand in hand
loopt met zijn kind. Het jongetje weet dat hij bij zijn
papa hoort, zijn kleine hand verdwijnt in de grote
hand van zijn vader. Hij maakt zich absoluut geen
zorgen over de liefde van zijn papa. Maar plotseling,
impulsief, gooit de vader zijn kind de lucht in, vangt
hem op in zijn armen en zegt: ‘Ik hou van je jongen’. Is de relatie tussen deze twee mensen veranderd?
In zekere zin niet. De vader is niet méér vader dan hij was voor deze uiting van liefde. Maar op een
dieper niveau wel. De vader heeft het jongetje overspoeld en doordrenkt met zijn liefde. Gods Geest doet
hetzelfde voor ons. De heilige Geest stort de liefde van God uit in onze harten.
Uit: Leven in zijn handen

Naam zowel van de zevenarmige kandelaar zoals
die in de tempel van Jeruzalem stond opgesteld,
als van de Chanoeka-lamp met acht lichten die
sinds de dertiende eeuw in gebruik is.

Menswording
Een van de belangrijkste leerstellingen van het
christelijk geloof houdt in dat het Woord van God,
de tweede Persoon van de Heilige Drieëenheid,
de menselijke natuur heeft aangenomen.
Johannes zegt hierover (1:14): ‘Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond. En wij
hebben zijn glorie aanschouwd, een glorie als van
de Eerstgeborene uit de Vader’.
Merkteken
Sacramenteel teken dat volgens de katholieke
kerk door de gelovige wordt ontvangen bij het
doopsel en bij het vormsel. De priester heeft
bij zijn wijding een eeuwigdurend merkteken
ontvangen. De hier genoemde drie sacramenten
worden slechts één keer door een persoon
ontvangen.

Messias
Deze naam, die in het Grieks vertaald ‘christos’
luidt, verwijst naar de door de joodse profeten
voorspelde en verwachte afstammeling uit het
koninklijk huis van David. De Messias zou Israël
verlossen en een nieuw rijk van God, een rijk van
vrede en gerechtigheid, stichten. In het Oude
Testament werden zowel priesters als koningen
gezalfd. De christenen beschouwen Jezus van
Nazaret als de Messias. Jezus weigerde de titel
Messias en sprak over zichzelf alleen als Zoon des
mensen, Mensenzoon.

Messianisme
De heilsverwachting dat er een verlosser zal
komen. De joden verwachten nog steeds de
Messias. De christenen getuigen dat in de persoon
van Jezus de Messias gekomen is.
Meter (Naar het Latijnse mater=moeder)
Sinds de vierde eeuw voorkomend in de betekenis
van doopmoeder die samen met de peter, de
doopvader, namens de kerkgemeenschap borg
staat bij het doopsel en het vormsel. Zij treedt
bij het doopsel op als getuige, spreekt namens
de dopeling en ziet toe dat deze zijn of haar
verplichtingen later nakomt
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wereldkerk
Vaticaan verdedigt
recht op water

50.000 Costa Ricaanse jongeren naar WJD in
Panama
Jongeren uit Costa en Rica en het hele
Amerikaanse continent reizen massaal naar de
Wereldjongerendagen met paus Franciscus in
Panama Stad in 2019.

Paus Franciscus heeft op een internationale
conferentie alle godsdiensten en culturen
opgeroepen samen het universele recht op water te
verdedigen.
Onlangs vond in het Vaticaan, op initiatief van
het Dicasterie voor de Integrale Menselijke
Ontwikkeling, een congres plaats over het belang
en de betekenis van water voor de verschillende
godsdiensten en culturen. Aan de deelnemers
werd ook een boodschap voorgelezen van paus
Franciscus, waarin die pleitte voor de verdediging
van het recht op water voor iedereen. Wereldwijd
beschikt bijna 1 miljoen niet over drinkwater en
2,1 miljoen mensen hebben geen veilige toegang
tot water. De Heilige Stoel wil zich inzetten voor
het recht op drinkwater voor iedereen.

De paus herinnerde eraan dat water fundamenteel
is voor het leven. Maar op vele plaatsen wereldwijd
ontbreekt het onze broers en zussen aan een
waardig leven, door een gebrek aan toegang tot
zuiver water. Nog te vaak worden mensen ziek of
sterven zij zelfs door ongezond water. De toegang
wordt ook belet door corruptie en economische

Voor vele Europese jongeren is de
verre verplaatsing en het feit dat de
Wereldjongerendagen (WJD) straks in januari
en dus midden in het school- en academiejaar
plaatsvinden een extra hinderpaal om aan de WJD
Panama 2019. Maar voor jongeren uit LatijnsAmerika en de rest van het Amerikaanse continent,
die financieel minder draagkracht hebben, zijn de
WJD dan weer een uitgelezen kans om aan zo'n
massamanifestatie deel te nemen en er ook paus
Franciscus, de eerste Latijns-Amerikaanse paus uit
de geschiedenis, te ontmoeten.
Dat wordt ook mooi weerspiegeld in de
aankondiging van de dienst voor jeugdpastoraal
van de Costa Ricaanse bisschoppenconferentie dat
belangen, die ernaar streven om water te
privatiseren.

Deelnemers uit de hele wereld beklemtoonden in
hun tussenkomsten het symbolische belang van
water. Voor Mapuche-indianen uit Chili zijn het
water van de zee en de bergen twee grote slangen
die met elkaar vechten. Volkeren van de Amazone
beschouwen water als heilig. In bijna alle religies
worden mensen in water ondergedompeld als
aanzet tot een nieuw leven als vrije mannen en
mannen, vertelde antropoloog Luca Pandolfi.
In traditionele Afrikaanse religies vervult het
water de rol van geest en wordt het gebruikt
bij plengoffers, om te zuiveren, te zegenen of te
vervloeken, bij overgangsrituelen en bij feesten.

Vertrouweling paus moet impuls geven aan
strijd tegen misbruik

Charles Scicluna (59), opgeleid als kerkjurist,
kent de congregatie erg goed. Van 2002 tot 2012
was hij werkzaam als hoofdaanklager. De vorige
paus, Benedictus XVI, vertrouwde hem in 2005
in die hoedanigheid ook het onderzoek toe naar
het misbruik door de stichter van de Legionairs
van Christus, pater Marcial Maciel Degollado
(1920-2008). Hij speelde ook een sleutelrol in
de behandeling van de klachten over de Schotse
kardinaal Keith O'Brien en het onderzoek naar
het toedekken van het seksueel misbruik door
Chileense bisschoppen. Naar aanleiding daarvan
zou hij de paus ervan overtuigd hebben om de

Bron: CNA/Kathpress.at

De Vaticaanse diplomaat Silvano Maria Tomasi
onderstreepte in zijn tussenkomst dat de Heilige
Stoel zich in haar contacten en bij internationale
organisaties inzet voor het recht op drinkbaar
water en een waardig leven voor iedereen: Water
is nodig om te leven. Daarom kunnen wij niet
toelaten dat het door bedrijven wordt gebruikt
om winst te maken. Het moet voor iedereen
toegankelijk zijn. De verschillende religies moeten
samenwerken opdat de toegang tot water niet aan
grote internationale bedrijven wordt uitbesteed
voor privébelangen. Winst op water mag geen
voorrang krijgen op het algemene welzijn.

Bron: kerknet.be/SIR

Boodschap Wereldvrededag
over politiek ten dienste van
de vrede

De benoeming van aartsbisschop Scicluna bewijst
dat paus Franciscus de strijd tegen seksueel misbruik
tot op het hoogste niveau wil doorvoeren.
Paus Franciscus heeft de Maltese aartsbisschop
Charles Scicluna benoemd tot adjunct-secretaris
van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij moet
er onder meer waken over de behandeling van
klachten over geestelijken die zich aan seksueel
misbruik schuldig hebben gemaakt en al of niet
uit hun priesterambts moeten worden gezet. Mgr.
Scicluna blijft aartsbisschop van Malta.

dit land met 50.000 jongeren naar Panama Stad
reist. Daarvan maken er 12.000 de reis over het
land. Organisatorisch, zo meldt de dienst nog, is
het een hele opdracht om het transport van die
tienduizenden jongeren te verzekeren.

Chileense bisschoppen op het appel te roepen
om duidelijk te maken dat dat de katholieke
Kerk ernstig werk wil maken van de strijd tegen
seksueel misbruik.

De benoeming van mgr. Scicluna bij de Congregatie
voor de Geloofsleer komt er allicht in het
vooruitzicht van het overleg van de paus met de
voorzitters van alle bisschoppenconferenties
wereldwijd over maatregelen voor de bescherming
van minderjarigen en andere kwetsbare mensen.
Dat overleg vindt plaats van 21 tot 24 februari
2019. Dankzij deze aanstelling kan de Maltese
aartsbisschop een sleutelrol vervullen in de
voorbereiding van dat overleg.

Bron: The Tablet/Crux/Kathpress.at

Paus Franciscus plaatst in zijn jaarlijkse
vredesboodschap voor Wereldvrededag van
2019 de bijdrage van de politiek tot de vrede
centraal. Volgens de paus draagt elke burger
politieke verantwoordelijkheid. Mensen met een
politiek mandaat moeten burgers beschermen, de
dialoog in de samenleving en tussen de culturen
en generaties bevorderen en zich inzetten voor de
toekomst van het menselijke leven op de planeet.
Er is geen vrede mogelijk zonder wederzijds
vertrouwen. Laat ons het goede nieuws van een
vredevolle toekomst verkondigen, waarin de
waardigheid en de rechten van iedereen worden
gerespecteerd.

Wereldvrededag op 1 januari is intussen toe aan
de 52ste editie. Sinds Franciscus vijf jaar geleden
paus werd, vroeg hij in zijn boodschappen al
aandacht voor de strijd tegen de onverschilligheid,
de mensenhandel en moderne vormen van
slavernij, de stopzetting van de wapenhandel, en
de afschaffing van de doodstraf.

Bron: I.Media/Kathpress.at
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wereldkerk
Paus over Eerste
Wereldoorlog: ‘Het
lijkt alsof de wereld
niets heeft geleerd’

“De geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is
voor iedereen een serieuze waarschuwing om
de cultuur van oorlog af te wijzen.” Dat zei paus
Franciscus zondag toen hij bad voor de slachtoffers
van de oorlog.
De paus sprak na afloop van het angelusgebed
over het einde van de Eerste Wereldoorlog, zondag
precies 100 jaar geleden. Daarbij citeerde hij de
woorden die zijn voorganger, Benedictus XVI,
gebruikte om die oorlog te omschrijven: “een
zinloos bloedbad”.

Investeren in vrede

Franciscus noemde de Eerste Wereldoorlog “een
serieuze waarschuwing om de cultuur van oorlog
af te wijzen en om elk legaal middel te zoeken om

Vaticaan waarschuwt
voor constitutionele
crisis in Andorra

Bisschop van Urgell kan niet langer co-prins blijven
van het vorstendom Andorra, indien het land zijn
plannen voor legalisering van abortus doorzet.
Mgr. Joan Vives Sicilia, bisschop van van Urgell
(Spanje) kan niet langer costaatshoofd zijn van het
vorstendom Andorra als de dwergstaat abortus
probeert te legaliseren. Dat heeft paus Franciscus
persoonlijk meegedeeld aan de Andorrese premier
Toni Martí naar aanleiding van de plannen voor de
legalisering van abortus. Volgens een eeuwenoude
overeenkomst zijn de bisschop van Urgell en de
Franse president covorsten van het landje in
Pyreneeën. Andorra is sinds 1268 onafhankelijk
en staat onder coregentschap sinds een
territoriumgeschil tussen de plaatselijke bisschop
en de graaf van Foix.
Andorra werd in 1993 een parlementaire
democratie. Maar de wetten moeten er nog steeds
door de twee covorsten officieel bekrachtigd

Moslims en christenen werken samen in Kenia
Bisschop Joseph Alessandro van Garissa in Kenia
is vol lof over de uitstekende samenwerking van
moslims en christenen in zijn bisdom. In het
bisdom, in het noordoosten van het land, wonen
ruim 1 miljoen mensen, waarvan 98 procent
moslims en 1 procent katholieken. In de regio
waren de afgelopen jaren verschillende dodelijke
aanvallen van de al-Shabbabmilitie uit Somalië.
Bij een van hun aanvallen op de universiteit van
Garissa in april 2018 vonden147 studenten en
een sbewaker de dood. De bisschop bevestigt dat
vele christenen momenteel niet meer bang zijn
om in Garissa te leven. Daarom zijn zij massaal
een einde te maken aan de conflicten die nog altijd
zo veel gebieden ter wereld in het bloed drenken”.
“Het lijkt alsof we het maar niet willen leren”,
verzuchtte de paus. Om vervolgens op te roepen:
“Laten we investeren in de vrede, niet in de
oorlog!”

Sint Maarten

Franciscus vroeg een voorbeeld te nemen aan de
heilige Martinus van Tours, wiens gedachtenis
zondag gevierd werd. “Hij sneed zijn mantel in
twee stukken om die te delen met een arme. Deze
geste van menselijke solidariteit verwijst iedereen
naar de weg om aan vrede te bouwen.”
Ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog en
de talloze slachtoffers die daarbij vielen, werden
zondag 11 november om half twee nm. wereldwijd
de kerkklokken geluid. Waaronder de klokken van
de Sint-Pieter in het Vaticaan.

teruggekeerd. Maar aan christelijke kerken staan
er nog steeds bewakers en de aanvallen van
de Somalische milities van al-Shabbaab blijven
aanhouden.

riendelijk en vredesgezind

Bisschop Alessandra stelt vast de moslims in de
regio, die tot verschillende stammen behoren,
vriendelijk zijn en de vrede gunstig gezind. Ze
beschouwen de islam als een religie van vrede
en weigeren terroristen te steunen. Al weigeren
sommigen de aanvallen van al-Shabbaab te
veroordelen, uit angst voor wraakacties voor
hun familie. Een groot aantal moslims heeft
sympathie en bewondering voor de vele goede
werken van de katholieke Kerk. Zo beheren
wij hier medische hulpposten, een ziekenhuis,
een revalidatiecentrum voor gehandicapte
kinderen, een weeshuis voor meisjes en enkele
basisscholen. Wij zetten ons ook in voor de
promotie van vrouwen en de voedselbedeling.
We zijn ervan overtuigd dat onze katholieke
onderwijsinstellingen een beslissende rol kunnen
vervullen in de uitbouw van een solidaire en
vreedzame samenleving.

Vormen van samenwerking

Parlementsleden
schrijven brief aan
Pakistaanse premier

De bisschop haalt voorbeelden aan van de
vele vormen van samenwerking met de
moslimgemeenschap, onder meer regelmatige
dialoogsessies. Jongeren organiseren
sportevenementen en soms wordt bemiddeld
in gezins- of familieruzies. Er is een regelmatig
overleg met moslimleiders. De resultaten zijn
bemoedigend. Mgr. Alessandro zegt vertrouwen
te hebben in de toekomst. En ook de overheid
investeert in de ontwikkeling en de ontsluiting
van de regio. Ze biedt hulp aan jongeren die
verder willen studeren of een job zoeken. De
overheid beschouwt het onderwijs als een van haar
belangrijkste prioriteiten.

Parlementsleden vragen dat de Pakistaanse regering
een veilige doorgang waarborgt voor Asia Bibi, haar
familie en al wie bedreigd wordt.

worden.

Bron KN

230 parlementsleden uit de hele wereld, onder
meer ook 4 federale en Europese politici uit
Nederland en vele vrouwelijke parlementsleden,
hebben een brief ondertekend ter ondersteuning
van en in solidariteit met Asia Bibi. Daarin spreken
ze hun diepe bezorgdheid uit over de veiligheid
van de onlangs voor godslastering vrijgesproken
Pakistaanse christelijke vrouw Asia Bibi en alle
anderen die omwille van haar vrijspraak bedreigd
worden. Sinds 2003 is aartsbisschop Joan Vives
Sicilia bisschop van Urgell en covorst van het
land. Vrouwen uit Andorra reizen nu naar
Frankrijk of Spanje, waar zij een abortus kunnen
laten uitvoeren. Feministen eisen al langer dat
ook Andorra het recht op abortus juridisch zou
erkennen. Volgens plaatselijke media maakt het
Vaticaan met deze aankondiging duidelijk dat dit
onvermijdelijk tot een constitutionele crisis zal
leiden voor het land. Volgens de Franse minister
van Buitenlandse zaken kan dan ook de Franse
president niet langer covorst zijn.

Bron: Catholic Herald

Bron: La Stampa

In de brief aan de Pakistaanse premier Imran Khan
noemen zij respect voor wet en gerecht, en het
recht op gewetens- en godsdienstvrijheid van elke
burger essentiel voor een rechtsstaat. Wij hebben
een groot respect voor de Pakistaanse bevolking
en hopen dat onze relaties die elkaar wederzijds
verrijken worden voortgezet, staat te lezen in de
brief. Maar tegelijk spreken de ondertekenaars
hun bezorgdheid uit over de invloed van de
extremistische moslimpartij Tehreek-e-Labbaik,
die de principes van de rechtsstaat niet respecteert
en zware druk uitoefent om de uitspraak van
het Hooggerechtshof terug te draaien. Asia Bibi
dreigt daardoor opnieuw opgesloten te worden of
jarenlang onder te moeten duiken in afwachting
van een mogelijke herziening van haar proces.
Zorgwekkend is dat die herziening van het proces
van de Pakistaanse moeder er komt omwille van
politieke in plaats van juridische argumenten.
De politici waarschuwen premier Kahn ervoor dat
die rechtsonzekerheid potentiele investeerders en
zakenmensen dreigt af te schrikken. Zo dreigt ook
de economische en sociale welvaart van het land in
het gevaar te komen.

Bron: ACN
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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 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
za 24 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 25 08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis
ma 26 19.00u: Requiemmis
do 29 19.00u: Petrus Donderslof
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.
• 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 nieuwgewijde priester voorgaan in zijn eerste Heilige Mis in de St.
Alfonsuskerk aan de Verlengde Keizerstraat.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 17 17.30u: H. Mis
wo 21 17.30u: Marialof
za 24 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 17 18.00u: H. Mis Vooravond 33e zondag door het jaar.
Naamafroeping catechesekinderen
zo 18 08.00u: H. Mis 33e zondag door het jaar. Dit
weekeinde speciale collecte voor de noodhulp aan
Trinidad!
ma 19 18.00u: H. Mis
wo 21 18.00u: H. Mis Maria-Opdracht
vr 23 18.00u: Geen dienst in onze kerk
18.00u: Dankdienst Sint-Augustinus Blauwgrond
za 24 18.00u: H. Mis Vooravond 34e zondag door het jaar.
Christus, Koning van het Heelal
zo 25 08.00u: H. Mis 34e zondag door het jaar. Christus,
Koning van het Heelal
Mededelingen op Noord
• In het weekeinde van 17 en 18 november is er een
bijzondere collecte ter ondersteuning van de noodhulp aan
Trinidad wegens de watersnoodramp aldaar!
• In de Driekoningenkerk is zaterdag 17 november
naamafroeping van de catechesekinderen. Op zondag 18
november gebeurt dit ook in de Sint-Jozefkerk.
• Donderdag 22 november om 19.00 uur: algemene
ouderavond catechese in de parochiezaal
• Vrijdag 23 november geen namiddagdienst in de
Driekoningenkerk - om 18.00 uur dankdienst bij 60 jaar
Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond
• Op 24 en 25 november zijn er weer kindernevendiensten
in de drie kerken. Wij nodigen kinderen en ouders van
harte tot deelname uit!
• 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
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 18 08.00u: Woord - Comm. Dienst 33e zondag door het
jaar. Speciale collecte voor de noodhulp aan Trinidad!
vr 23 18.00u: H. Mis uit dank bij diamanten jubileum
zo 25 08.00u: H. Mis 34e zondag door het jaar.
Naamafroeping catechesekinderen. Christus, Koning van
het Heelal
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 18 09.00u: H. Mis 33e zondag door het jaar.
Naamafroeping catechesekinderen. Speciale collecte voor
de noodhulp aan Trinidad!
zo 25 09.00u: Woord - Comm. Dienst 34e zondag door het
jaar. Christus, Koning van het Heelal

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 18 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
17.00u: Priesterwijding in de Kathedrale Basiliek
zo 25 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 17 19.00u: H. Mis
zo 18 08.00u: Woco | 17.00u: Priesterwijding in de
Kathedrale Basiliek
za 24 19.00u: H. Mis
zo 25 08.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u
Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com
Elke maandag: 19.00u: Nazorg bijeenkomst op afspraak
Elke dinsdag: 18.30u: Biddende moeders | 18.30u:
Bijbelstudie
vr 16 17.00u: Misdienaarsoefening
za 17 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
zo 18 08.00u: Woco (opening nieuw catechesejaar)
ma 19 17.00u: Liturgiegroep
18.00u: Rozenkransgebed en eucharistieviering
di 20 08.00-11.00u: Secretariaat open (inschrijving EHC &
H. Vormsel)
18.30u: Bijbelstudie | Biddende moeders
wo 21 16.30u: Secretariaat open (inschrijving EHC & H.
Vormsel)
18.30u: Begi Kerki
do 22 08.00-11.00u: Secretariaat open (inschrijving EHC &
H. Vormsel)
18.00u: Rozenkransgebed en eucharistieviering |
Kinderkooroefening
1900u: Volwassenkooroefening
vr 23 17.00u: Misdienaar oefening
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 17 10.00u: Woco Huize Ashiana
zo 18 08.00u: Eucharistieviering | Geen avondmis!!
wo 21 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u:
Eucharistieviering
za 24 10.00u: Eucharistieviering Huize Estherhof
zo 25 10.00u: Eucharistieviering | 19.00u: Eucharistie
wo 28 19.00u: Requiemmis
Mededelingen
• 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 18 08.00u: Woco
ma 19 17.00u: Spreekuur
18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
di 20 18.00u: PK Volwassenen
wo 21 17.00u: PK Vormsel
do 22 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Eerstvolgende doopdienst is in 26 december 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 18 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
ma 19 19.00u: 1e H. Mis van de pasgewijde priester
• 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u 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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

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

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
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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Ik probeer een boek te schrijven dat mensen
graag lezen
Schrijver Maarten van der Graaff ontving op 9
november 2018 in Antwerpen de Prijs voor het
Religieuze Boek 2018 met zijn boek: Wormen
en Engelen. De jonge Nederlander won met zijn
eerste poëziebundel en zijn tweede boek eerder
al respectievelijk de C. Buddingh'-prijs voor
het beste Nederlandstalige poëziedebuut en de
tweejaarlijkse J.C. Bloem-prijs. “De roman Wormen
en Engelen, mijn derde boek, is in Nederland nog
niet bekroond. Maar nu dus wel in Vlaanderen”.
De auteur ontkent dat hij succes nastreeft of een
publiekschrijver wil zijn. Ik probeer een boek te
schrijven dat mensen graag lezen.
Van der Graaf zegt van zichzelf dat hij niet gelovig
is. Maar hij kreeg thuis in Goeree-Overflakkee,
een eilandje in Zuid-Holland, van zijn gelovige,
praktiserende en gereformeerde ouders wel de
christelijke waarden ingelepeld. Maar ik kreeg
geen strikt religieuze zwartekousenopvoeding. In
mijn roman heb ik vele ervaringen uit mijn leven
in personages verwerkt. Een van die personages
maakt trouwens, net als ik, de beweging van het
eiland naar de stad Utrecht. Maar de dominee van
Goeree-Overflakkee maakt net de omgekeerde
beweging.

Recuperatie van cultuurchristendom

Over de opkomst van het populisme in Europa en
extreemrechts in Nederland heeft Maarten van der
Graaff een uitgesproken mening. “Wat mij opvalt is
dat de ideeën van het cultuurchristendom, samen
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 17 19.00u: Woco
ma 19 16.30u: Catecheseles EHC
di 20 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 21 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens afspraak)
do 22 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan
zo 25 08.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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
zo 18 08.00u: Eucharistieviering (pt.Franciscus)
Na de dienst fundraising.
di 20 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
wo 21 17.30u: PK-H. Vormsel (leidster)
do 22 18.30u: Eucharistieviering
za 24 19.00u: Eucharistieviering (pt Jan)

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

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

met het ongenoegen over overheid, regering en
beleid, door politiek rechts worden gerecupereerd
en gebruikt. De politicus Geert Wilders is erin
geslaagd om de politieke agenda naar rechts
te doen verschuiven, door bepaalde ideeën tot
mainstream te maken vanuit de overtuiging dat
men door de politieke cultuur te veranderen vaak
veel meer in beweging kan brengen dan door aan
partijpolitiek te doen”.

Secularisatie en secularisme

“Wormen en Engelen gaat enerzijds over de manier
waarop wij hier in Nederland naar religie kijken”,
zegt van der Graaff. “Maar ook over de manier
waarop wij die beleven. Nederland ziet zichzelf
als een uitgesproken seculier land. Maar veel
Nederlanders staan met beide voeten volop in die
religieuze, christelijke cultuur. Ik denk dat mijn
boek de kloof tussen een monolithisch beeld van
religie en een monolithisch beeld van secularisme
helpt overbruggen.”
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
za 17 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht
zo 18 08.00u: H. Mis.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 18 09.00u: Woco
di 20 19.00u: Rozenkransgebed
wo 21 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 17 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis.
zo 18 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: H. Mis.
ma 19 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 20 06.30u: H. Mis op de pastorie
09.00u: Volwassenencatechese
Geen seniorensoos ivm renovatie parochiezaal
17.00u: PK les
wo 21 19.00u: H. Mis
do 22 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.30u: Volwassenencatechese
18.30u: Gebedsgroep
vr 23 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Op maandag 19 november wordt een aanvang gemaakt
met de reparatie van de beltoren.
• Zondag 18 november priesterwijding van diaken
Guillaume Woei A Jin om 17.00 uur in de Kathedrale
Basiliek door mgr. Karel Choennie. In verband hiermee zal
de bus om 11.00 uur bij de parochiezaal staan voor vertrek
naar Paramaribo.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 18 Geen dienst
di 20 16.30u: PK Leerjaar I en III

zo 18 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Woco. Zondag 33 d.h. jaar B
ma 19 16.00u: PK Leerjaar I
wo 21 16.30u: PK Leerjaar II
do 22 16.30u: PK Leerjaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 18 09.00u: Santa Mis nanga pater Toon
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
Vrijdag 7 december om 18.00u: Grote Adventsdienst met
eucharistieviering in de Heilige Familiekerk
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.
Zondag 25 november om 09.00u: Eucharistieviering
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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

