
OMHOOG zondag 25 november 2018 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving 25 november 2018

Jaargang 62

44

SRD 2,-

Authentiek priesterschap
Preek van Mgr. K. Choennie bij de priesterwijding van Guillaume Woei A Jin

Het is een bijzonder grote vreugde dat wij met 
de wijding van Guillaume na 18 jaren weer 
een priester uit Suriname mogen wijden. Het 
heeft evenwel enige tijd geduurd voordat hij de 
definitieve keuze maakte om priester te worden. 
Toen hij echter eenmaal de keuze gemaakt had, 
ging alles in een snel tempo. In mijn periode als 
pastoor van de Alfonskerk merkte ik reeds dat 
Guillaume heel secuur en vol ijver participeerde 
als organist en als lid van de liturgiegroep. Hij 
was multi-inzetbaar maar kon af en toe ook erg 
formeel zijn, waarover ik enigszins bezorgd was. 
Echter heeft hij onlangs in een interview getoond 
genoeg zelfkennis te hebben en aangegeven dat hij 
veranderd is. Tijdens zijn vorming heeft hij geleerd 
geduld te hebben met de zwakheden van anderen 
en dat je met iedereen moet proberen samen te 
werken.

Uit zijn keuze van de lezingen van vandaag 
merk ik dat Guillaume helemaal in lijn is met de 
fundamentele en preferentiële keuze van de kerk 
voor de armen. Dat is de lezing uit Jesaja 61. Verder 
dat een priester wordt genomen uit het volk om het 
volk te dienen. Hebreeën 5 onderstreept het feit 
dat de priester geen supermens is, maar eveneens 
behept is met eigen zonden. Het evangelie 
benadrukt vooral het priestertekort in ons land 
en eigenlijk overal: “De oogst is groot maar de 
arbeiders zijn er weinig.” Dat was trouwens ook 
het evangelie dat ik 33 jaar geleden koos en in die 
33 jaren is de oogst groter geworden en het aantal 
arbeiders gedecimeerd.

Guillaume wordt priester in de lokale context van 
armoede en priestertekort en op wereldniveau 
de context van ongekende snelle veranderingen. 
Daarbij komt nog dat hij priester wordt in een tijd 
waar de kerk door grote beroering gaat vanwege 
de vele schandalen van seksueel misbruik door 
geestelijken. Hoewel de kerk een positie van zero 
tolerance heeft ingenomen en het om een heel klein 
aantal gaat, zal deze crisis de kerk nog eeuwen 
achtervolgen. Sommigen zeggen dat deze crisis 
de grootste is binnen de katholieke kerk sinds de 
reformatie. Paus Franciscus heeft naar de diepere 
oorzaken gezocht van deze crisis. Wat zou binnen 
het instituut zelf de oorzaak kunnen zijn van zo’n 
ingrijpend falen? Dit falen ondermijnt immers de 
geloofwaardigheid van de hele kerk. De oorzaak 
volgens Paus Franciscus, en ik kan hem mij daarin 
geheel terugvinden, is het klerikalisme.

Wat is klerikalisme? Klerikalisme is een ideologie 
die aan de geestelijkheid meer macht toekent 
dan haar rechtens toekomt. De twee woorden 
waarvoor ik speciale aandacht vraag in deze 
definitie zijn: ideologie en macht.

Ik heb mijn intellectuele vorming gehad in de 

jaren zestig en zeventig waar ik de dodelijke 
gevolgen van een blinde ideologie dagelijks op 
het tv-journaal kon zien. De wereld was verdeeld 
in een communistische en een kapitalistische 
ideologie. Door ideologie gedreven werden 
honderden oorlogen, coups en tegencoups in 
landen in Afrika en Latijns-Amerika gevoerd 
waaronder ook Suriname in de jaren ’80. Het leven 
van mensen deed er niet toe, waarden en normen 
golden niet. Het enige wat gold was de strijd en het 
behoud van macht. Het ergste van een ideologie 
is dat de mensen die daarin gevangen zitten niet 
onderkennen dat hun gedrag bepaald wordt door 
een ideologie. Zij menen te handelen als vrije 
individuen. We dienen altijd alert te blijven en de 
ideologie analyseren van waaruit mensen denken 
en handelen.

Het tweede woord waarvoor ik uw aandacht vraag, 
is macht. Vroeger dacht ik dat geld en rijkdom de 
grootste motivator waren van de mens. Naarmate 
ik ouder word, weet ik zeker dat het macht is. De 
strijd om het behoud van macht is de grootste 
menselijke drijfveer. Het seksueel misbruik bij 
geestelijken, incest in gezinnen, verkrachting en 
molest hebben allemaal uiteindelijk te maken met 
machtsmisbruik.

Het klerikalisme als ideologie hield in dat de 
geestelijken zichzelf zagen als oppermachtig, door 
de grote aantallen waren ze zelfvoorzienend, zij 
achtten zichzelf superieur en verheven boven 
de zondige wereld. Klerikalisme zorgde ervoor 
dat geestelijken zichzelf zagen als een eliteclub 
die exclusief toegang had tot God en die de eigen 
belangen moest beschermen.

Klerikalisme heeft geen plaats in de kerk 
geïnspireerd door evangelische waarden. Het 

kerkmodel van het tweede Vaticaanse concilie 
is het pelgrimerende volk van God. Verder is de 
kerk geïncarneerd in deze wereld. Niet langer 
een triomfalistische en buitenaardse kerk die 
zich superieur achtte aan de wereld of gescheiden 
van de zondige wereld. Het klerikalisme gaat 
geheel in tegen de dienende kerk die Jezus 
introduceerde door bij het laatste avondmaal de 
voeten van de leerlingen te wassen. Binnen het 
klerikalisme zagen priesters zichzelf als onfeilbaar, 
heroïsche lone rangers en ze hadden zelfs een 
Messiascomplex, m.a.w. zij hadden het idee dat zij 
in hun eentje de wereld konden redden.

Als wij een symptoom willen bestrijden moeten 
wij de oorzaak wegnemen. Paus Franciscus heeft 
de oorzaak durven noemen en geeft op velerlei 
verfrissende manieren aan hoe de priesters weer 
kunnen beantwoorden aan de oorspronkelijke en 
authentieke roeping.

De lezing uit Hebreeën gaat helemaal in tegen 
het klerikalisme. Deze zegt immers: “Elke 
hogepriester wordt genomen uit de mensen 
en aangesteld voor de mensen.” Hier is er geen 
sprake van een superieur machtsdenken. “Hij [de 
priester] is in staat onwetenden en dwalenden 
geduldig te verdragen, daar hij zelf ook aan 
zwakheid onderhevig is.” Iedere priester moet 
door zelfkennis zijn eigen grenzen leren kennen 
en zal leren zijn priesterlijke taak in partnerschap 
met anderen te vervullen. Een priester is geen 
superman of lone ranger. Jezus zond zijn leerlingen 
twee aan twee uit om te evangeliseren. Om het 
vele werk voor de parochie te kunnen doen moeten 
priesters tijd maken voor elkaar. Broederlijke 
correctie maar bovenal vriendschap tussen 
priesters is nodig voor inspirerend leiderschap. 
De priester die uit de Heilige Schrift naar voren 
komt is een die samenwerkt met de gemeenschap 
die hij dient. Ik weet dat ook de gelovigen gewend 
geraakt zijn aan een klerikaal model van kerk-
zijn. Het dak lekt, de pater moet het oplossen, de 
kinderen moeten catecheselessen, de pater moet 
het oplossen etc. De pater is een duizendpoot, kan 
alles en weet alles, kan niet moe of boos worden. 
Dat beeld moet voorgoed verdwijnen. De priester is 
ook maar een mens.

Guillaume wordt priester gewijd. Hij wordt apart 
gezet om te dienen, maar moet weten dat hij nooit 
apart staat van de gemeenschap van waaruit hij 
komt. Hij wordt gewijd om te verkondigen, maar 
moet weten dat hij de eerste hoorder moet zijn van 
het woord dat hij verkondigt en dat hij open moet 
staan voor wat de parochianen beluisteren in het 
evangelie. 

wordt vervolgd op pagina A2
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In een bijeenkomst met het voltallige personeel 
van het Bisdom, presenteerde mgr Choennie op 
vrijdag 16 november jl. het nieuwe organogram 
van het Bisdom. Bij de vaststelling van dit 
organogram is zoveel als mogelijk uitgegaan van 
de kerkrechtelijke voorschriften voor de structuur 
van de bisdomorganisatie. Een belangrijke 
verandering daarbij is de invulling die gegeven 
wordt aan de Curie van het Bisdom. Lange tijd 
werd de Curie gezien als raadsorgaan ten behoeve 
de bisschop, waarvoor specifieke personen door de 
bisschop werden geselecteerd om daarin zitting te 
nemen.

In het nieuwe organogram is de Curie, zoals door 

het kerkelijk recht is aangegeven, het collectief van 
personen die leiding geven aan de verschillende 
uitvoerende organen van het Bisdom. Canon 
469 van het kerkelijk recht bepaalt immers: 
“De diocesane curie bestaat uit de instituten en 
personen die Bisschop bijstaan in het bestuur 
van het gehele bisdom, vooral in de leiding van 
de pastorale activiteit, in de zorg voor het beheer 
van het bisdom, alsook in de uitoefening van de 
rechterlijke macht.” De instituten waaruit de 
curie thans bestaat zijn: het Pastoraal Centrum 
(voorheen Dienst GCC), de Dienst Management & 
Administratie, de afdeling Media & Communicatie, 
Onderwijs, de afdeling Maatschappelijke Inzet 
(w.o. alle r.k.-stichtingen) en tenslotte de Kerkelijke 

Rechtbank. De personen die leiding geven aan 
deze verschillende instituten behoren regelmatig 
overleg te plegen o.l.v. de Vicaris-Generaal, die 
de moderator van de Curie is. Daarnaast maakt 
de kanselier ook deel uit van de curie: “De 
voornaamste taak van de kanselier is ervoor te 
zorgen dat de akten van de curie opgesteld en 
verzonden worden, en dat deze in het archief van 
de curie bewaard worden” (can. 482).

Behalve de curie heeft de bisschop ook een viertal 
raden ter beschikking, die hem bijstaan in het 
bestuur van het Bisdom. Dit zijn raden die ook 
door het kerkelijk recht worden voorgeschreven 
of aanbevolen. In sommige gevallen is de bisschop 
verplicht een of meerdere van deze raden te horen, 
in weer andere gevallen kan de bisschop geen 
handelingen verrichten zonder de goedkeuring/
toestemming van een of meerder van deze raad. 
Het gaat hierbij om: de Priesterraad, het College 
van Consultoren, de Raad van Economische 
Aangelegenheden en de Pastorale Raad.

Tenslotte moet vermeld worden dat ook is besloten 
om tot naamsverandering over te gaan bij een 
van de uitvoerende instituten: de Dienst voor 
Geloof, Cultuur & Communicatie heet voortaan het 
Pastoraal Centrum, zoals dat in vele bisdommen 
ook wordt aangeduid. In de communicatie met 
onze externe partners is dit veel gemakkelijker, 
omdat Dienst GCC vaak om heel wat uitleg vroeg.
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geloof & leven

Hij wordt gewijd om voor anderen te bidden en hen 
te zegenen, maar moet weten dat hij ook de zegen 
en het gebed van de gemeenschap nodig heeft. Hij 
wordt gewijd om leiding te geven, maar zal ook 
open moeten staan om geleid te worden door de 
mensen die hij dient.

Het tegenovergestelde van de klerikale kerk is 
het model van Paulus waar hij zegt dat de kerk 
één lichaam is met vele ledematen. Een lichaam 
waar alle ledematen even waardevol zijn. Het 
hoofd is niet superieur aan het lichaam en de 
ogen niet belangrijker dan een ander orgaan. Alle 
hebben elkaar nodig en lijdt een deel dan lijden 
alle delen. Als we zo priester zijn zullen wij de 
geloofwaardigheid van de kerk herwinnen.

Guillaume wordt gewijd in de mondiale context van 
snelle veranderingen. Soms zegt men wel smalend 
dat het enige constante is dat alles constant 
verandert. Goed beschouwd zijn de veranderingen 

slechts uiterlijke veranderingen in de techniek 
en wetenschap. We leven tegenwoordig in wat 
men noemt een kenniseconomie. Kennis alleen is 
onvoldoende om een rechtschapen mens te zijn. De 
snelle veranderingen en ontwikkelingen komen 
de rijken en machtigen ten goede. Want hoewel de 
schadelijke oorzaken van klimaatsveranderingen 
veroorzaakt worden door de rijke machtige landen, 
zijn het toch de armen en de natuur die de prijs 
moeten betalen. De keuze van de lezing uit het 
boek Jesaja 6 zal voor Guillaume een aansporing 
zijn om de armen te helpen, om niet ten onder te 
gaan aan de snelle veranderingen en de levensstijl 
van de rijken. De verkondiging van de blijde 
boodschap kunnen wij sinds Paus Franciscus niet 
beperken tot mensen, maar heel de schepping moet 
verlost worden van de machten van de dood en een 
cultuur van de dood.

Guillaume wordt ook gewijd in de lokale context 
van ‘de oogst is groot maar de arbeiders zijn er 
weinig’. Er is veel te doen in ons bisdom, maar 
Guillaume moet zich ervan bewust zijn dat hij 
geen superman is en geen messias. Toen ik als 
jonge priester vier of vijf zaken tegelijk wilde 
aanpakken, keek Mgr. Zichem mij glimlachend aan 
en vroeg: “Jij wil toch nog lang en gelukkig priester 
zijn?” Ik snapte er niets van en bleef hem vragend 
aankijken, waarop hij zei: “God zal je genoeg tijd 
geven om te doen wat Hij wil”. Uiteindelijk komt 
het erop aan dat je als priester gelukkig bent en dat 
je anderen gelukkig maakt met je leven.

Ik wens Guillaume een lang en gelukkig 
priesterleven!

Vespers: heiliging van de tijd

Door pater Jan Verboogen SDS

Drukte
Vrijdagavond 16 november 2018, een drukte van 
belang in en rond de kerk: auto’s rijden af en aan, 
een busje van het bisdom met eregasten; heel 
katholiek Paramaribo lijkt op de been. Kort voor 
de klok van zessen zet zich een lange processie 
in beweging vanuit een van de lokalen op het erf, 
voor de gelegenheid tot sacristie omgetoverd. 
Het kruis voorop, een hele stoet misdienaars 
met flambouwen, gevolgd door bisschop Karel 
Choennie, priesters en diakens, onder wie diaken 
Guillaume natuurlijk, en aan het einde pater 
Esteban Kross, vicaris-generaal, als officiator in 
koormantel. 
Je zou bijna denken dat er geen priestertekort 
bestaat en dat al die geestelijken nu zelf het heft 
wel in handen zullen nemen; het bidden van 
de vespers behoort immers tot hun dagelijkse 
plichten. Maar ook nu geldt: ‘Bij liturgische 
vieringen moet iedereen, hetzij bedienaar hetzij 
gelovige uitsluitend en volledig datgene doen 
wat hem krachtens de aard van de zaak en de 
liturgische richtlijnen toekomt’. Zo herinneren we 
ons van het Concilie halfweg de jaren 60. En daar 
houden we ons toch maar beter aan. Die praktijk is 
trouwens ook in ons bisdom zo gegroeid.
Daarom is er een flinke groep misdienaars en 
zangers, en dragen twee dames uit de parochie, 
Anne en Marlène, lezing en voorbeden voor. 
Dit alles als instemming op de aanstaande 
priesterwijding van diaken Guillaume. ‘Vooravond 
priesterwijding’ staat er verkeerdelijk op het 

liturgieboekje. Nou ja, op één dagje meer of minder 
kijken we niet, toch! ‘Instemming’ zeiden we; 
dat geldt ook voor het rozenkransgebed vóór de 
aanvang van de dienst, dat voor een rustige sfeer 
zorgt.

Vespers: heiliging van de tijd
‘God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen.’ 
Zo gaan de vespers van start. De hymne wordt 
door heel de kerk meegezongen, gevolgd door de 
psalmen en het gezang uit het Nieuwe Testament. 
Alles weloverwogen gekozen: ‘Van ochtendgloren 
tot avondrood moet ieder de naam van de Heer 
aanbidden’. Om zes uur in de namiddag is het 
nog licht, maar tegen het einde van de vespers is 
de avond reeds gevallen. ‘Heiliging van de tijd’, 

noemen we dat, vandaag prachtig geïllustreerd. 
Tweede psalm: ‘Ik hef de offerbeker, de naam 
van de Heer roep ik aan. Hoe kan ik mijn dank 
betuigen voor al wat de Heer mij gaf? De beker 
des heils zal ik nemen, mijn geloften volbrengen, 
een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de 
Heer’. Woorden uit de Heilige Schrift, hopelijk ook 
diaken Guillaume uit het hart gesproken. Volg de 
hymne uit Filippenzen 2: ‘Hij - Jezus - heeft zichzelf 
ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich 
genomen’. 
Zo kom je als het ware al zingend uit bij het 
diaconaat, dat in zijn dienstbaarheid het 
fundament vormt van het priesterschap. Daarom 
de lezing uit Hebreeën 13 over de grote Herder der 
schapen, waarna overweging door pater Kumar. 
Het koor met de drie zusters uit Indonesië als 
cantors (voorzangers) zingt de beurtzang: ‘Hoe 
groots is het wat Gij gedaan hebt, Heer, onze God’. 

Magnificat: magnifiek is het wat de Heer voor ons 
gedaan heeft!
En dan rijst de gemeente als één man overeind. 
Staande wordt de lofzang van Maria aangeheven: 
‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer’ (Lucas 1, 46-
55), het Magnificat, gezongen op een melodie van 
Taizé in Frankrijk, waar ze de kunst verstaan 
gezangen te componeren waar je geen boek of 
noten voor nodig hebt, zo eenvoudig liggen ze in 
het gehoor. Prachtig toch, wat je met eenvoudige 
middelen kunt bereiken. 
We zijn het hoogtepunt van de vespers genaderd 
en daar hoort wierook bij - liefst niet al te 
zuinig! Psalm 141: ‘Laat mijn woorden opstijgen 
als wierook, als de geur van een offer in de 
avond’. De zusters zingen op gedragen wijze 
de evangelieverzen en allen stemmen in met 
‘Magnificat: magnifiek is het wat Hij ons deed. 
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…’. 
Sommigen maken daarbij een buiging zoals in 
religieuze kringen gebruikelijk. 
Twee dames verrichten de dienst van de 
voorbeden: ‘Bevestig onze aanstaande priester, 
diaken Guillaume, in geloof, hoop en liefde’. 
André en Marmy, parochianen van Noord - hij 
communiebedéler, zij bloemschikster - die 
vandaag hun gouden bruiloft vieren, worden niet 
vergeten. Evenmin emeritus-bisschop Aloysius 
Zichem, wiens sterfdag deze week werd herdacht, 
en Steve Ramsaran, een dag tevoren vanuit de 
Driekoningenkerk begraven. Het Onze Vader wordt 
in het Latijn gezongen, kwestie van hen die het 
Nederlands niet machtig zijn een beetje tegemoet 
te komen. Slotgebed door pater Kross, zo ook zegen 
en zending. Alles gezongen.

Groet aan Maria
Stoetsgewijs gaat het dan naar buiten, naar de 
vernieuwde Lourdesgrot voor de traditionele groet 
aan Maria:  ‘Salve Regina, Mater misericordiae… 
Wees gegroet, Koningin, Moeder van 
barmhartigheid, onze advocata, voorspreekster 
bij God’. Wees dat vooral voor diaken Guillaume: 
dat de vreugde aan de Heer zijn kracht mag blijven. 
Spreek voor hem, spreek voor ons ten beste! 
Door Maria tot Jezus. Zo hebben wij vanavond 
kennisgemaakt met een heel eigen vorm van 
liturgie, de vespers, het avondgebed van de Kerk. 
Hoe het was, hoe het overkwam? Zat de kerk vol? 
Waren er ook van ‘mijn’ parochie? Vraagt u dat 
liever aan degenen die erbij waren. De schrijver is 
te zeer ‘betrokken partij’ om zich een afgewogen 
oordeel te kunnen vormen. Laten anderen dat 
liever doen. In elk geval spraken de gezichten van 
de mensen wel boekdelen!
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Geloofsbrieven apostolische nuntius aan president Suriname

Een jongensdroom ging in vervulling

Door Lucien Chin A Foeng

Processie
Natuurlijk was de kathedraal tot de laatste plaats 
bezet, en terecht, want wijdingen van Surinaamse 
priesters zijn een grote zeldzaamheid geworden, 
of gebleven moet ik zeggen. Het was een heel 
bijzondere processie die vanaf de kanselarij begon 
en vooraf werd gegaan door Chinese drummers 
en fleurig geklede vrouwen en meisjes in Chinese 
klederdracht die op de maat dansten van de 
Chinese trom. De grote klokken in de twee torens 
lieten zich niet onbetuigd toen de stoet de ingang 
was genaderd; het grote koor op het priesterkoor 
en de volle kerk zongen uit volle borst. Een 
indrukwekkende intocht bij gelegenheid van weer 
een priesterwijding, maar deze keer van een 
kondreman van Chinese afkomst, de eerste in de 
zestig jaar dat het bisdom oud is. Zelfs een stevige 
bries deed zich gevoelen, want de togen van de 
priesters en monseigneurs en de superplies van 
de misdienaars wapperden alle kanten uit. Een 
zacht zonnetje was een lust voor de videografen en 
fotografen die de plechtige processie vastlegden. 
Voor hetzelfde geld had het ook pijpestelen kunnen 
regenen. Maar niet vandaag, niet vanmiddag, dit 
was een speciale dag, een speciaal uur voor onze 
geloofsgemeenschap.

Eeuwenoude rituelen
Het is bij zulke grote mijlpalen dat je oprecht 
trots kunt zijn als roomse man of vrouw, een 
gelegenheid van saamhorigheid en solidariteit, 
van samen kerk-zijn, van samen belijden dat wij 
de schapen van de Heer zijn en ervan mogen 
genieten. Zo van: wij zijn er ook nog, ondanks 
alle dyugudyugu in de wereldkerk. En we gaan 
vandaag weer één inwijden, een druppel op een 
gloeiende plaat misschien, maar het gaat toch maar 
gebeuren, hier, vandaag, in deze basiliek van onze 
hoofdstad! 
Natuurlijk was niet alleen de kerk vol, maar ook 
het priesterkoor zat vol geestelijken, inclusief 
bisschoppen, misdienaars en koorleden; en 

monseigneur Choennie op zijn zetel, helemaal 
achterin, vanwaar hij de plechtigheid van de 
inwijding leidde. Wat best jammer was, vond ik, 
want de propvolle kerk was er meer bij betrokken 
geweest als de zetel een stuk dichterbij de 
kerkgangers had gestaan. Grotere betrokkenheid, 
meer aandacht voor de eeuwenoude rituelen van 
een priesterwijding. De handoplegging, de zalving, 
het overhandigen van kelk en pateen, het kleden 
van de nieuwe man. Misschien niet practisch, dat 
verplaatsen van de zetel van de bisschop, dus 
waren er vier grote tv-schermen in de kerk waarop 
de gelovigen de plechtigheid van nabij konden 
volgen. En de meer dan honderdduizend roomsen 
die ons bisdom rijk is konden de plechtigheid via 
Apintie televisie bijwonen.

Clericalisme
Mgr. Choennie ging in zijn preek de problemen 
van vandaag niet uit de weg, maar noemde man 
en paard om de jonge priester vooral een hart 
onder de riem te steken en te waarschuwen 
voor de valkuilen van het verleden. ‘In een tijd 
van economische neergang en armoede kom je 
aan boord en hou er  rekening mee dat de grote 
problemen over seksueel misbruik waarmee 
de kerk nu worstelt ons nog jarenlang zullen 
achtervolgen’. 
Zoekend naar de oorzaken van deze problemen 
zei de bisschop dat hij het eens was met paus 
Franciscus dat een van de oorzaken zeker 
het clericalisme is; een ideologie die aan de 

geestelijkheid meer macht toekende dan waar ze 
aanspraak op maakte. Het ging om de strijd om 
behoud van macht. De mens wordt gedreven door 
de zucht naar macht. De geestelijkheid van toen 
zag zichzelf als verheven boven de rest, een echte 
club die toegang had tot God. Clericalisme heeft 
geen plaats in de kerk van Christus. Priesters en 
gelovigen: we zijn samen op weg. 

Gelukkig priesterleven
We moeten ervoor waken geestelijken te worden 
die zich superieur achten boven de rest; een 
geestelijkheid die zichzelf als onfeilbaar zag, die 
dacht in hun eentje de wereld te kunnen redden. 
De priester is geen superman, geen lone ranger, 
maar een herder die de geur van de schapen bij 
zich draagt. Hij haalde ook even de brief van 
Paulus aan de Hebreeën aan, waarin de apostel 
de kerk vergeleek met een lichaam met vele 
onderdelen, waarvan geen enkel gemist kan 
worden. Elk onderdeel heeft andere taken en 
verantwoordelijkheden. 
Het was een bevlogen preek, die hij besloot met 
het verzoek van de paus tot zijn gelovigen, met de 
woorden: Bid voor mij! De bisschop besloot zijn 
preek met de wens ‘dat je als priester gelukkig bent 
en anderen gelukkig maakt. Ik wens je een lang en 
gelukkig priesterleven’. Na de prachtige dienst was 
er natuurlijk gelegenheid de nieuwe herder en zijn 
familie geluk te wensen.

Door Melvin Mackintosh

Zijne Excellentie de Hoogeerwaarde Fortunatus 
Nwachukwu, apostolische nuntius van het Vaticaan 
bij de Antilliaanse Bisschoppenconferentie 
(AEC), heeft op dinsdag 20 november 2018 zijn 
geloofsbrieven aangeboden aan de president van 
de republiek Suriname. Dit gebeurde tijdens een 
plechtige ceremonie op het presidentieel paleis. 
De aartsbisschop is hiermee de niet residerende 
ambassadeur van het Vaticaan voor Suriname. 
De ceremonie werd bijgewoond door Mgr. Karel 
Choennie, bisschop van Paramaribo en pater 
Esteban Kross, vicaris-generaal van het bisdom 
Paramaribo. Na de officiële handelingen had de 
ambassadeur van het Vaticaan een kort onderhoud 

met het Surinaamse staatshoofd. Behalve de 
apostolische nuntius hebben ook de ambassadeur 
van de Verenigde Staten van Amerika en de 
ambassadeur van Mexico hun geloofsbrieven 
aangeboden.
‘Het onderhouden van diplomatieke betrekkingen 
met landen is onder andere bedoeld om in goed 
overleg met elkaar te praten over belangrijke 
issues,’ vertelt pater Esteban Kross. ‘Het hoeven 
niet alleen politieke issues te zijn. Voor het 
Vaticaan kunnen belangrijke zaken zijn: vrede, het 
oplossen van spanningen, immigratie, armoede en 
milieu.’ De vicaris-generaal geeft ook aan dat de 
apostolische nuntius niet alleen ambassadeur is 
van het Vaticaan, maar ook vertegenwoordiger van 
de paus naar de katholieke gemeenschap toe, in 

dit geval de Antilliaanse Bisschoppenconferentie. 
‘Suriname hoort bij de AEC en Mgr. Nwachukwu 
zal niet alleen het contact onderhouden met 
de Surinaamse regering maar ook met de 
katholieke gemeenschap van Suriname. Pater 
Kross: ‘De apostolische nuntius kan vanwege 
verplichtingen niet lang blijven deze keer en 
vertrekt op 22 november weer. Maar hij komt 
zeker terug voor een nadere kennismaking met de 
geloofsgemeenschap in Suriname.’
Eind 2017 werd aartsbisschop Nwachukwu 
door paus Franciscus benoemd voor de AEC met 
als standplaats Port-of-Spain. Daarvoor was hij 
apostolische nuntius in Nicaragua. Fortunatus 
Nwachukwu werd priester gewijd in 1984 
en tewerkgesteld in het bisdom van Aba in 
Nigeria. De hoogeerwaarde heeft een doctoraat 
in dogmatische theologie en een doctoraat in 
kerkelijk recht. Hij heeft gediend in de apostolische 
nuntiaturen (ambassades van het Vaticaan) in 
Ghana, Paraguay, Algerije, de VN-kantoren in 
Genève en op de afdeling van relaties met staten op 
het Secretariaat van Staat in het Vaticaan. Tussen 
2007 en 2012 was de aartsbisschop hoofd Protocol 
bij dit Vaticaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Mgr. Nwachukwu spreekt vloeiend Engels, 
Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Hebreeuws en 
Arabisch.



OMHOOG zondag 25 november 2018 KATERN B – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vier – en – dertigste zondag door het jaar
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël 7, 13 – 14
In die tijd nam Daniël het woord en zei: ‘In mijn 
nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels 
iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging 
naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. 
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en 
koninklijke macht; alle volken, stammen en talen 
brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is 
een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn 
koninkrijk gaat nooit ten gronde.

Antwoordpsalm: Psalm 93, 1ab. 1c – 2.5   

Tweede lezing: Johannes 1, 5 – 8 
Broeders en zusters, genade zij u van Jezus 
Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene 
van de doden en de vorst van de koningen der 
aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van 
de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons 
gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters 
voor zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid 
en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem 
aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; 
en alle stammen der aarde zullen over Hem 
weeklagen. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega, 
- zegt God de Heer – Hij die is en die was en die 
komt, de Albeheerser.

Evangelielezing:  Johannes 18, 33b – 37 
In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: 
‘Zijt gij de koning der Joden?.’ Jezus antwoordde 
hem: ‘Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over 
Mij gesproken?’. Pilatus gaf ten antwoord: ‘Ben ik 
soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters 
hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij 
gedaan?’. Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is 
niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van 
deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel 
voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden 
werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet 
van hier’. Pilatus hernam: ‘Gij zijt dus toch koning?’. 
Jezus antwoordde: ‘Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd 
Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen 
om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie 
uit de waarheid is luistert naar mijn stem’.

Een viering van ‘Christus, Koning van 
het heelal’ op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar heeft een bijzonder accent. 
We zien Christus in zijn kosmische rol, 
vanaf de schepping van het heelal tot en 
met de eindtijd, de dag van zijn terugkeer. 
Zo vlak voor de advent staat met name die 
eindtijdverwachting snel in het middelpunt 
van de aandacht. De vraag is wel wat 
we precies bedoelen met deze titel. De 
lezingen voor vandaag bieden – zoals zo 
vaak – niet één eenduidige voorstelling, 
maar eerder een reeks uiteenlopende 
beelden. Toch kunnen we er iets van 
een gemeenschappelijke boodschap in 
ontdekken, een boodschap die niet zozeer 
een concrete toekomst voorspelt, maar die in 
het heden hoop en volharding wil bieden.

God als koning van de kosmos
In de Hebreeuwse Bijbel is de koning van het 
heelal, of beter: van de kosmos (aarde plus 
hemelkoepel in het Hebreeuwse wereldbeeld), 
altijd God zelf. Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt. Hij houdt haar in stand. Hij regeert 
haar, en niemand anders. Psalm 93 is een goed 
voorbeeld van deze voorstelling. Natuurlijk kunnen 
ook menselijke heersers grote macht uitoefenen. 
Dat is echter altijd afgeleide macht, door God zelf 
verleend en dus namens Hem uitgeoefend. Als de 
kerk Christus Koning van het heelal
noemt, moeten we dus goed begrijpen dat Hij dit, 
bijbels gezien, alleen in afgeleide zin is. De enige 
echte koning  van het heelal is en blijft God.

Christus als de ‘Mensenzoon’
In Daniël 7 ziet de profeet in een visioen een 
onderdrukkend en lasterlijk monster, waar 
tegenover een ‘oude wijze’ op een troon 
plaatsneemt. Het monster wordt gedood. Dan ziet 
Daniël ‘dat er met de wolken van de hemel iemand 
kwam die eruitzag als een mens’ (7,13; letterlijk: 
‘mensenzoon’, de gewone Aramese uitdrukking 
voor ‘mens’). Deze mens krijgt ‘macht, eer en het 
koningschap’ over alle volken, een koningschap dat 
nooit te gronde zal gaan. Het is een tekst die door 
christenen van meet af aan met vanzelfsprekend 
gemak op de wederkomst van Jezus is betrokken. 
Hij is de Mensenzoon, die alle macht heeft gekregen 
en die ooit op de wolken zal terugkeren. In de 
latere kerkelijke traditie is men zich dat heersen 
en dat terugkeren heel concreet en letterlijk gaan 
voorstellen. Om de tekst uit Daniël recht te doen, 
moeten we echter begrijpen dat het een voorbeeld 

is van apocalyptische literatuur, een populair 
genre binnen het Jodendom van rond het begin van 
onze jaartelling. Apocalyptiek schildert
vaak bizarre visioenen, die uitnodigen tot 
puzzelen; het zijn cryptische beschrijvingen van 
actuele personen en gebeurtenissen. Apocalyptiek 
wil mensen in zware tijden een hart onder de 
riem steken: de machten van het kwaad zijn 
nu nog sterk op aarde, maar houd vol, want 
uiteindelijk zal God het winnen. Dan zal alles goed 
zijn. Zo ook Daniël. Het boek ontstond in een tijd 
waarin het Joodse volk politiek en religieus werd 
onderdrukt door een niet-Joodse mogendheid. Het 
boek Makkabeeën beschrijft hoe het Joodse volk 
hiertegen in opstand kwam, maar het boek Daniël 
kiest een andere weg: volharden in persoonlijk 
geloof en geduldig vertrouwen op God. Wat het 
puzzelen betreft: de oude wijze is dan natuurlijk 
God zelf, en de mensenfiguur de Messias, de 
gezalfde koning uit het huis van David. Daniël 
spreekt de hoop uit dat Israël ooit weer zelfstandig 
en vrij zal zijn. Daar hoort bij dat er weer een 
koning zal zijn, uit de dynastie van David, waarvan 
God immers had beloofd dat er nooit een eind aan 
zou komen (onder andere 2 Samuël 7,16.26). Dat 
de heerschappij van deze koning ook alle volken 
omvat, doelt niet op wereldmacht, maar drukt 
de hoop uit dat alle volken eens zullen inzien dat 
de God van Israël de ware God is, en zijn Thora 
zullen navolgen (zie bijvoorbeeld Jesaja 25,6-9). 
Na verloop van tijd is deze tekst, en vooral dat 
‘Mensenzoon’, een eigen leven gaan leiden. Het 
werd een aparte titel voor een gestalte die in 
de eindtijd zou komen. Toch is het wel een titel 
gebleven met nadruk op het menselijke karakter. 
Opmerkelijk is dat in de oudste evangeliën Jezus 

zichzelf bij voorkeur met deze titel 
‘Mensenzoon’ aanduidt. Voor het beeld 
van Christus, Koning van het heelal, en 
met name voor de eindtijdverwachting 
die daarin schuilt, leert de lezing uit 
Daniël: de gestalte die hier alle macht 
krijgt toebedeeld, is geen kosmische, 
goddelijke figuur, maar een menselijke 
koning, een rechtvaardig en verstandig 
heerser, als tegenhanger van de machten 
van deze wereld.

Een combinatie van beelden
De schrijver van het boek Openbaring 
brengt een aantal verschillende 
beelden uit de Joodse traditie bij elkaar. 
Ook hij schrijft in apocalyptische 
stijl. De visioenen zijn dus geen 

toekomstvoorspellingen, maar cryptische 
verwijzingen naar situaties en mensen uit de 
tijd van de schrijver. De tekst grijpt bovendien 
letterlijk terug op Daniël: Jezus komt ‘te midden 
van de wolken’ terug (1,7). Zonder het woord te 
noemen is daarmee duidelijk: in Jezus mogen 
wij de gestalte van de ‘Mensenzoon’ uit Daniël 
herkennen. Jezus is de Messias, Gods rechtvaardige 
koning, als tegenwicht voor de onderdrukking 
door de Romeinse keizer. Wel is dit koningschap 
minder concreet en politiek dan bij Daniël. Het gaat 
vooral om Jezus’ boodschap. Die zal het uiteindelijk 
winnen van de vervolgingen.

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld
De evangelielezing maakt definitief duidelijk 
dat we bij het beeld van Christus als koning van 
het heelal niet aan concrete machtsuitoefening 
moeten denken. Pilatus, als niet-Jood, begrijpt 
dat niet. Hij is verbaasd dat de Joden hun eigen 
koning uitleveren. Maar Jezus is geen koning in 
de gangbare zin. Hij is gekomen ‘om te getuigen 
van de waarheid’ (Johannes 18,37). Dat is op 
zich wonderlijk; dat associëren we eerder met 
bijvoorbeeld een profeet dan met een koning. Toch 
vindt Johannes het kennelijk vanzelfsprekend. In 
het licht van de andere lezingen zouden we kunnen 
zeggen: dat Jezus koning genoemd wordt, drukt 
vooral de hoop uit dat zijn waarheid – bij Johannes 
samen te vatten als: liefde is de vervulling van de 
Thora het uiteindelijk zal winnen van de kwade 
machten van ‘de wereld’. Het koningschap van God 
en van zijn Messias is niet van deze wereld, maar 
juist een tegenbeweging daartegen. Een beweging 
die het uiteindelijk zal redden, wat
er ook gebeurt.
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en U geweld aan. Daarom bidden we: zie naar ons 
om, open onze ogen en doe ons uw vrede ervaren, 
vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.

Dagtekst 
Sir. 25,5: Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude 
mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van 
aanzien!

Overweging: 
Sommige mensen worden beter naarmate ze ouder 
worden. Maar niets gaat vanzelf. Met de leeftijd 
nemen ook de gebreken toe! We moeten zien dat 
we de juiste bocht nemen, want er zijn maar twee 
uitwegen. Wie de weg van de hoop kiest, gaat 
open en ongedwongen op het doe af. De weg van 
de wanhoop echter leidt naar het niets. De genade 
legt de onrust van het mensenhart niet het zwijgen 
op, maar laat die opborrelen. De genade laat horen 
waar die onrust vandaan komt, of liever: wie het 
veroorzaakt. Augustinus zei al: ‘Ons hart kent 
geen rust, Heer, tot het rust vindt bij u.’ De genade 
verzoent ons met de afhankelijkheid, maakt ons 
ontvankelijk en bevrijdt ons van het activisme en 
van de druk van het moeten. Onze samenleving is 
vaak ondankbaar tegenover oudere mensen. Waar 
het nut de wet dicteert, is gratuiteit onbelangrijk. 
Wie niet meer presteert wordt gedegradeerd 
tot ‘steuntrekker’. Maar als gratuiteit de dienst 
uitmaakt, kan degene die uit het prestatiecircuit 
is gestapt anderen ‘steun’ geven! Bejaarde mensen 
zijn levende iconen van onze samenleving.  Zij tonen 
het beeld van een type man en vrouw die echt mens 
zijn geworden. Door hun aanwezigheid roepen ze 
ons op tot een gewetensonderzoek: oudere mensen 
drukken ons met onze neus op het wezenlijke. 

Gebed
Eeuwige God, Gij die troont op de lofzangen van uw 
volk, uw Woord klinkt mij als muziek in de oren. 
Ik bid U: open mijn hart en mijn handen voor de 
altijddurende nabijheid van uw genade. Geef dat 
ik uw woning mag binnengaan, uw heiligdom dat 
toegewijd is aan de dienstbaarheid, mij voorgeleefd 
door Jezus Christus, uw Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Lc. 23, 42: Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw 
Koninkrijk gekomen zijt.

Overweging: Ontmoeting met de verrezen 
Christus
Toen Jezus na zijn verrijzenis de leerlingen 
ontmoette, overtuigde Hij hen ervan dat Hij geen 
geest was, maar de leermeester en vriend die zij 
altijd hadden gekend. Zijn vrienden twijfelden en 
werden bang, maar Hij zei: ‘Bekijk mijn handen en 
mijn voeten maar: Ik ben het zelf. Betast Me en je 
zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch 
been, zoals jullie zien dat Ik heb’ (Lucas 24,39). 
Daarna vroeg Hij hen om eten. Later, toen Hij voor 
de derde keer verscheen, maakte Hij voor hen 
een ontbijt klaar met brood en vis. Maar Jezus liet 
ook zien dat zijn lichaam nieuw en geestelijk was, 
niet langer onderworpen aan de wetten van de 
natuur. Terwijl de deuren van de plaats waar de 
leerlingen verbleven gesloten waren, kwam Jezus 
binnen en ging in hun midden staan. Toen Hij hen 
later uitnodigde voor een ontbijt durfde niemand te 
vragen: ‘Wie bent u?’ 

Overweging:
Onderwerpen de kinderen hun ouders neit 
voortdurend aan een soort ‘examen’? Dat doen 
ze niet alleen door hun ‘waarom’-vragen, maar 
ook door hun gezichtsuitdrukking, die vrolijk 
kan zijn, maar ook door droefheid verhuld. 
Hun hele zijn bevat een essentiele vraag die op 
de meest verschillende manieren – soms door 
eigenzinnigheid – tot uitdrukking komt en zich kan 
laten omschrijven als: ‘Mama, papa, hebben jullie 
mij lief? Ben ik voor jullie werkelijk een geschenk? 
Nemen jullie mij aan zoals ik ben? Doen jullie 
altijd de moeite om het beste voor mij te doen?’ 
Die vragen, die misschien eerder met de ogen dan 
met woorden gesteld worden, wijzen de ouders op 
hun grote verantwoordelijkheid. In zekere zin zijn 
ze de echo van Gods stem. We willen dankzeggen 
voor het geschenk van de kinderen en tegelijkertijd 
de boodschap aannemen die God door hun leven 
schenkt. Helaas, en dat weten wij maar al te goed, is 
de situatie van de kinderen in de wereld niet altijd 
zoals ze zou moeten zijn. (Johannes Paulus II)

Gebed
God, eeuwig bent U en verborgen, maar mij altijd 
nabij met uw heilige Geest. U hebt mij Jezus 
gegeven, uw Zoon, die mij leidt naar uw toekomst. 
Om Hem dank ik u en ik bid dat ik door mijn leven 
antwoord geef op zijn woord dat vol belofte is. Mag 
ik in vertrouwen voor u staan wanneer het tijd 
is voor de oogst, in het licht van uw eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Sir. 6, 34: Zoek het gezelschap van ouderen en 
luister trouw naar hun wijsheid. 

Overweging:
Als we ouder worden, zijn er tekenen die ons 
verontrusten. Er verandert zoveel. Jijzelf, de 
omgeving, de wereld, de toekomst die je nog voor 
je hebt. En toch: de jaren vormen een schat. Tal 
van ervaringen, vreugde en verdriet hebben met 
meer of minder succes het weefsel van het leven 
gevormd. Wijsheid is de persoonlijke synthese van 
dat alles, een innerlijk licht dat het leven een meer 
menselijke smaakt geeft. Het is delen in de wijsheid 
van heel de mensheid en van God. De jaren vormden 
ook een schat aan herinneringen. Al neemt het 
onmiddellijke geheugen af, de herinneringen 
van het verleden vormden een onontbeerlijke 
band tussen de generaties: het zijn schatten van 
familieherinneringen. Oudere mensen vormen onze 
menselijke en spirituele wortels. In de kracht van 
ons leven richten we ons op de ‘gespierde’ deugden: 
moed, durf, volharding. De broosheid van het ouder 
worden leert ons de zaligsprekingen te ontdekken 
door de illusie van de deugdzaamheid en het vernis 
van de perfectie heen, door de morele en menselijke 
zwakheid. Als je zwak bent, heb je misschien wel 
het sterkste geloof. Want zwakheid laat plaats voor 
een rustig vertrouwen. Het christelijke leven lijkt 
dan niet langer op een reeks deugden die moeten 
worden nagestreefd, maar op het ontvangen van 
Christus. Leven is dan: er gewoon zijn onder zijn 
liefdevolle blik. Die blik missen staat gelijk met 
sterven. Zwakheid maakt ons nederiger. In plaats 
van honderd foto’s maken we er nog maar één. Het 
belangrijkste is niet meer alles te weten, maar echt 
mens te worden.

Gebed
Eeuwige God, U schept geen vreugde in conflicten. 
Waar strijd is in uw Naam, daar doen we elkaar 

Dagtekst
Mal. 3, 20: Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Overweging: 
Heer Richard gaf de broeders onderdak naast de 
kerk van de heilige Edmund in Northampton. Toen 
zijn zoon Jan korte tijd later het habijt van de orde 
aannam, waren zijn ouders daar verontwaardigd 
over en gaven ze de broeders bevel het terrein te 
ontruimen en te vertrekken. De wijze gardiaan 
zei: ‘Laat de jongen tussen ons in gaan staan en 
laat hem kiezen.’ Zij stemden daarmee in. De 
jongen werd midden in het koor gezet en de ouders 
stonden aan de ene en de broeders aan de andere 
kant. Toen de gardiaan hem vroeg te kiezen, liep 
broeder Jan naar de kant van de broeders. Hij 
sloeg zijn arm om de lezenaar en riep: ‘Hier wil ik 
blijven.’ Vervolgens maakten de broeders zich klaar 
om weg te gaan. In processie verlieten zij de kerk. 
Een oude, wankele broeder met een psalmenboek 
sloot de rij. Heer Richard, die bij de deur stond, zag 
hun eenvoud en nederigheid en kwam tot inkeer. 
Hij barstte in tranen uit en vroeg de broeders hem 
te vergeven en weer naar binnen te gaan. Heer 
Richard heeft zich verder als een vader van de 
broeders gedragen.

Gebed
Eeuwige God, in uw Zoon Jezus hebt u laten zien 
hoezeer het lot van mensen u ter harte gaat. U komt 
hun tegemoet met woorden van hoop en troost hen 
met uw liefde en ontferming. Ik bid u: spreek uw 
bevrijdend Woord ook tot mij en breng in mij de 
mens aan het licht, die u voor ogen hebt. Dat vraag 
ik u door onze Heer Jezus Christus die met u leeft in 
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
2 Tes. 3, 12: Als iemand niet wil werken, zal hij ook 
niet eten.

Overweging: Liefde is vruchtbaar
Wij maken deel uit van een generatie die resultaat 
wil zien van haar werk. We willen productief zijn en 
met eigen ogen vaststellen wat er uit onze handen 
is gekomen. Zo gaat het echter niet in het koninkrijk 
van God. Vaak is er geen tastbaar resultaat van ons 
getuigenis voor God. Jezus zelf eindigde als een 
mislukking op het kruis. Er was niets bereikt om 
trots op te zijn, maar zijn leven is vruchtbaarder 
dan je met mensenmaat kunt meten. Wij, die Jezus’ 
getuigen zijn, moeten erop vertrouwen dat ons 
leven vruchtbaar zal zijn, ook al kunnen wij dat 
nu nog niet zien. Misschien zijn de vruchten ervan 
pas zichtbaar voor degenen die nat ons komen. 
Belangrijk is alleen dat we echt liefhebben. God zal 
onze liefde vruchtbaar maken, of we dat nu met 
eigen ogen kunnen zien of niet. (Henri Nouwen)

Gebed
God van ons leven, van u zijn de dagen en de tijden, 
al wat is – het ligt in uw hand. Ik dank u om uw 
liefde en trouw, die tot mij komt in Jezus, uw Zoon. 
Ik bid u: beziel mij met uw Geest en maak mij bereid 
om Hem te ontvangen, die alle mensen zal keren tot 
u, God van ons heil, tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Spr. 20, 29: Het sieraad van de jongeren is hun 
kracht, de pracht van de bejaarden zijn hun grijze 
haren.

gebeden voor iedere dag
Maandag 26 november

Dinsdag 27 november

Donderdag 29 november

Zaterdag 01 december

Woensdag 28 november

Vrijdag 30 november

wordt vervolgd op pagina B3
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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

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,=

GERRIT VAN LEEUWEN
Zo leeft Hij bij de mensen

Over de manier waarop wij 
Jezus’ persoon en boodschap 
beleven. Aan de hand van de 
evangelien geeft de schrijver 
een moderne interpretatie van 
het leven van Jezus.
Tielt: Lannoo, 1973; 189 blz. Prijs: 5,=

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

In onze relatie met de medemens mag de waarheid 
niet verdraaid worden. Leven met onwaarheden 
is erg omdat het relaties onmogelijk maakt. Het 
verhinderdt dus de liefde. Waar de leugen heerst, is 
geen liefde mogelijk.

De waarheid
Wanneer we spreken over communicatie onder 
mensen, dan hebben we het niet uitsluitend over 
woorden. We hebben het dan ook over gebaren, 
houdingen en zelfs over stiltes en afwezigheid. 
Men spreekt met al wat men is en doet. We zijn 
allen voortdurend in communicatie. We leven 
door communicatie en voortdurend zoeken we 
evenwicht tussen waarheid en leugen.

Wat betekent het: de waarheid spreken? Betekent 
het oprecht zijn? Of nauwkeurig? In feite is dit niet 
voldoende. Immers, men kan oprecht zijn of tot in 
de details nauwkeurig,  maar toch de betekenis 
van het geheel niet begrijpen.
Bijvoorbeeld, soms voeren we ter rechtvaardiging 
aan: “Ik heb gezegd wat ik voelde!” Inderdaad, 
maar je hebt jouw standpunt absoluut gemaakt.
Of: “Ik heb alleen maar de waarheid gezegd!” 
Mogelijk, maar je hebt ook persoonlijke en geheime 
gegevens openbaar gemaakt.

Praatjes doden
Veel praatjes maken een relatie stuk door 
ongepastheid of door gebrek aan fijngevoeligheid! 
Meer nog, praatjes doden. Dat zegt de apostel 

Tijdens de algemene audiëntie op het Sint Pietersplein sprak Paus Franciscus op 14 november over 
het achtste gebod: “Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.”

Jacobus in zijn brief. Kletsende mannen en 
vrouwen is volk dat doodt: men doodt anderen, 
want de tong doodt als een mes. Weest waakzaam! 
Kletsende mannen en vrouwen zijn terroristen, 
want hun tong is een bom die ze achteloos gooien 
en dan ongestoord verder gaan.  Die gegooide bom 
vernietigt de eer van een ander. Vergeet dit niet: 
praatjes doden.

Getuigenis
Dus, wat is waarheid? Dat is de vraag die Pilatus 
stelde terwijl hij Jezus – die het achtste gebod 
beleefde – voor zich had.
Immers, de woorden “Gij zult tegen uw naaste 
niet vals getuigen”  behoren tot het juridisch 
taalgebruik.
Hoogtepunt van de Evangelies is het lijdensverhaal 
over de dood en verrijzenis van Jezus. Het is 
het verhaal van een proces, van de uitvoering 
van het oordeel en van een ongehoord gevolg. 
Ondervraagd door Pilatus zegt Jezus:  “Hiertoe ben 
Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen. 
Om getuigenis af te leggen van de waarheid” (Joh 
18, 37).

Door Zijn lijden en sterven legt Jezus Zijn 
getuigenis af.
De evangelist Marcus merkt op: de honderdman 
die tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij 
onder zulke omstandigheden de geest had gegeven, 
riep uit: “Waarlijk, deze mens was de Zoon van 
God”(Joh. 18, 39). Precies omdat Hij consequent 
was.
Jezus was consequent omdat Hij door zijn wijze van 
sterven de Vader openbaarde.
De barmhartige en trouwe liefde van de Vader.

God onze Vader
Door Zijn wijze van leven en sterven is Jezus de 
verwerkelijking van de waarheid. Dit is de vrucht 
van de relatie met de Vader.  Na Zijn verrijzenis 
heeft Hij ons de Heilige Geest geschonken, zodat 
wij kunnen leven als kinderen van God. Het is de 
Geest van waarheid die in ons hart getuigt dat God 
onze Vader is.
In elke daad bevestigen of ontkennen mensen 
deze waarheid. Zowel in de kleine dagelijkse 
gebeurtenissen als bij beslissende keuzen. Het gaat 
telkens om dezelfde logica: die welke onze ouders 
en grootouders ons voorhouden wanneer zij ons 
leren geen leugens te vertellen.

Een wijze van leven
Van welke waarheid getuigen de werken van 
ons -christenen-, onze woorden, onze keuzen? 
Een ieder kan zich afvragen : getuig ik van de 

waarheid?  
Of ben ik naar waarheid een min of meer verklede 
leugenaar?
Christenen zijn geen uitzonderlijke mannen en 
vrouwen.  Wel zijn we kinderen van de hemelse 
Vader die goed is en ons niet teleurstelt. Hij plant in 
ons hart de liefde voor onze broeders. De waarheid 
vertolkt men niet zozeer met redevoeringen. Het 
is een wijze van bestaan, een wijze van leven die 
zichtbaar wordt in elke daad.
Men ziet het: dat is een waarachtige man, dat is 
een waarachtige vrouw. Ook als men de mond 
niet opent?  Zeker, omdat men zich waarachtig 
gedraagt. Men spreekt de waarheid. Men doet de 
waarheid. Voor ons een mooie levenswijze.

Kind van God
De waarheid is de wonderlijke openbaring van God, 
van zijn Vaderlijke aanschijn. Het is Zijn grenzeloze 
liefde. Deze waarheid is toegankelijk voor de 
menselijke rede, ook al overstijgt ze die oneindig. 
Het is een gave die op aarde is nedergedaald en 
vlees geworden is in de gekruisigde en verrezen 
Christus. Zij wordt zichtbaar door wie Hem 
toebehoort en dat toont door zijn gedrag.

Geen vals getuigenis afleggen betekent: leven als 
kind van God dat nooit, nooit zichzelf verloochent, 
nooit leugens vertelt. Leven als kinderen van God 
betekent: in elke daad de grote waarheid aan het 
licht laten komen. God is Vader en men kan op Hem 
vertrouwen. Ik vertrouw op God. Dat is de grote 
waarheid. Uit het vertrouwen in God, die Vader 
is en mij liefheeft, ons liefheeft, ontspringt mijn 
waarheid en het waarachtig en niet leugenachtig 
zijn.

(Bron: RK Doc/ bewerkt-mk)

GIJ ZULT TEGEN UW NAASTE NIET VALS GETUIGEN

Zaterdag 01 december

‘Wie bent u?’ Ze wisten dat het Jezus was, hun Heer 
en leermeester, maar ze wisten ook dat Hij niet 
meer bij deze wereld hoorde. 
Door zo de verrezen Jezus te ontmoeten begrepen 
de leerlingen iets van het leven in de verrijzenis dat 
ook hen te wachten stond. Hebben wij ook wel eens 
zulke ervaringen waardoor wij een vermoeden 
krijgen van het nieuwe leven dat ons beloofd is?

Gebed
Goede God, ik dank U voor het leven mij 
geschonken, voor de vreugde te mogen bestaan. Ik  
bid dat U de belofte gestand doet dat ik eeuwig bij 
U mag leven. Dat vraag ik  U omwille van dezelfde 
Jezus, uw Zoon, mijn Heer, die met U is verbonden 
in de heilige Geest, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen.

Vervolg van pagina B2
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SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Bedelorde
Orde waarvan de regel niet slechts de individuele 
leden tot armoede verplicht, maar ook de 
kloostergemeenschap. Tot de bedelorden, de 
mendicanten, behoren de minderbroeders, 
dominicanen, karmelieten en augustijnen.

Bedevaart
Een tocht, individueel of in groepsverband 
ondernomen, van katholieken, anglicanen of 
moslims naar een heiligdom om er te bidden of 
boete te doen. 

Bediening
Het toedienen van 
de communie en de 
ziekenzalving aan 
iemand die ernstig ziek is 
en /of in stervensgevaar 
verkeert. Indien mogelijk 
spreekt de zieke eerst 
zijn biecht. De communie die bij die gelegenheid 
wordt toegediend, wordt ‘viaticum’, spijs voor 
onderweg, genoemd.

Bedieningsdoosje
Doosje waarin zich zowel het chrismatorium, het 
vaatje met de olie voor de ziekenzalving bevindt 
als de pyxis met de geconsacreerde hostie, door 
de priester meegenomen naar ernstig zieken of 
stervenden.

Bergrede
Uitspraken van Jezus, waarschijnlijk bij 
verschillende gelegenheden door hem gedaan, 
die tot één geheel zijn samengevoegd. (Mt 5:1 – 
12, Lc 6: 20 – 47). Matteüs laat Jezus zien als de 
nieuwe Mozes die wederom vanaf de berg – de 
nieuwe wet geeft. Jezus schaft de oude wetten 
niet af, maar hij scherpt ze aan en zuivert ze als 
uitingen van de gerechtigheid van het Rijk Gods. 
Lucas doet een oproep tot verwerkelijking van de 
radicale eisen van de liefde.

Berouw
Spijt over een misstap of zonde, gepaard gaande 
met een ernstig verlangen naar beterschap. Men 
onderscheidt volmaakt berouw (contritio) en 
onvolmaakt berouw (attritio).

Besloten tijd
De tijd waarin zonder dispensatie van de bisschop 
geen huwelijksinzegening mocht plaatsvinden ,te 
weten de advent en de veertigdagentijd.

Besnijdenis
De rituele ingreep waarbij de voorhuid van het 
mannelijk geslachtsorgaan wordt weggenomen. 
Voor het volk van Israël was deze handeling het 
teken dat men in het verbond van God met zijn 
volk was opgenomen.

Bewening
Benaming voor het bewenen van Christus 
door Maria, Johannes en de vrouwen die 
Maria hadden vergezeld. Deze episode wordt 
in passievoorstellingen geplaatst na de 
kruisafneming en vóór de graflegging.

Inspiratie van de dag

Laat los
Laat je liefde en medeleven naar allen uitgaan, niet alleen naar 
die zielen die van je houden, maar zelfs naar die zielen die jou 
haten en die je minachtend gebruiken. Terwijl je je bewustzijn 
verhoogt en in deze verhoogde staat blijft, zul je in staat zijn 
alles in een ander perspectief te zien en je zult zien dat je geen 
vijanden hebt. Dus verhard je hart niet en vraagt om vergelding 
als het leven tegen je schijnt te zijn. Weet en accepteer eenvoudig 
dat ik bij je ben, dat Ik je leid en richting geef en dat alles heel, 
heel goed is. Laat dan los en zie alleen het allerbeste uit iedere situatie voorkomen. Als je bereid bent 
om het zo te doen, ben je in staat mijn wonderen en twijfel dat je op je eigen kracht niet in staat zou zijn 
zulke wonderen tot stand te brengen. Daarom, verhef je hart en geeft Mij de eer en de glorie.

Uit: Open innerlijke deuren

In Contact met je eigen hart
Ik ken veel mensen die zich op barmhartige wijze 
inzetten voor zieke en eenzame mensen, maar die 
buitengewoon onbarmhartig omgaan met zichzelf. 
Maar een dergelijke onbarmhartige houding te 
opzichte van zichzelf zal de hulp aan anderen ook 
ongunstig beïnvloeden. Je liefde zal ongemerkt 
vertroebeld raken door claims. Dan raak je 
geïrriteerd wanneer jouw enorm grote liefde niet 
wordt gehonoreerd. Om de ander van harte lief te 
hebben, om werkelijk hart te kunnen hebben voor 
hem of haar, moet jij eerst zelf in contact komen 

met jouw hart, moet jouw hart zich eerst ontfermen over al het arme en ongelukkige in jou. Dan zul 
jij anderen niet veroordelen, maar zul je hen juist met alles wat ongelukkig, armzalig, ellendig en 
verscheurd is, in jouw hart opnemen. Dan zal jouw hulp hun geen slecht geweten bezorgen. Ze zullen 
veeleer ruimte en geborgenheid vinden in jouw hart.

Uit: Het kleine boek geluk

Ben jij geestelijk fit?
Als je gezond wilt blijven, moet je regelmatig 
bewegen. Je moet je lichaam oefenen om 
krachtig te blijven, dat is belangrijk. Maar ook 
belangrijker is het om jezelf te oefenen in een 
geestelijk gezond leven. Dat wil zeggen: een leven 
in gehoorzaamheid aan God, waarin je geloof 
niet alleen tot uitdrukking komt in je woorden, 
maar ook in je daden. Waarin je christen uit een 
stuk bent. Daar kun je je dus in oefenen: door het 
lezen in de Bijbel, door het gebed, door je af te 
vragen: wat is de wil van God in mijn leven? Onze 
lichamelijke gezondheid zal uiteindelijk afnemen, hoeveel je je lichaam ook traint. De oefening in het 
vrome leven heeft een grenzeloze waarde. Het houd ons namelijk dicht bij God en geeft ons het eeuwige 
leven. Ben jij geestelijk fit?

Uit: Dag in Dag uit

Wat vrienden doen
Je krijgt het idee dat Jezus voor Johannes boven alles een trouwe vriend was. Messias? Jawel. Zoon van 
God? Zeker. Wonderdoener? Ook. Maar meer dan wat ook was Jezus zijn vriend. Iemand met wie je uit 
kamperen gaat, een potje voetbalt of de sterren telt. En wat doe je met een vriend? Je blijft bij hem. 
Misschien is dat de reden waarom Johannes de enige van de twaalf was die bij het kruis stond. Hij kwam 
afscheid nemen. Naar eigen zeggen had hij het allemaal nog niet helemaal op een rijtje. Maar dat maakte 
ook niet zoveel uit. Hij wist dat zijn beste vriend in nood was en hij kwam om Hem te helpen. Wil je voor 
mijn moeder zorgen? Natuurlijk. Daar heb je vrienden voor.

Uit: Leven in zijn handen
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Paus steunt opleiding tot vredestichter

Vaticaan wil maatregelen tegen mensenhandel

wereldkerk

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

om 10.00u 
met een 

herhaling om 16.00u

De Italiaanse bisschoppen willen in navolging 
van andere landen een aanpassing doorvoeren 
van de tekst van het Onze Vader. Concreet willen 
zij, net als in de Nederlandse versie, de passage: 
En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van 
het kwade vervangen door: En breng ons niet 
in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
Dat is donderdag, op het einde van het overleg 
van de Italiaanse Bischoppenconferentie (CEI), 
bekendgemaakt. De aanpassing moet wel nog eerst 
door het Vaticaan worden goedgekeurd. Eerder 
werd ook elders het Onze Vader al in dezelfde zin 
aangepast.

Ook in het Gloria (Eer aan God) wordt een 
kleine aanpassing doorgevoerd. Daar wordt 
de passage “En vrede op aarde de mensen van 
goede wil”, om het Griekse origineel beter te 
benaderen, aangepast in ... geliefde mensen. Mits 
de goedkeuring van het Vaticaan wordt verleend, 
is daarmee de vertaling van de nieuwe Italiaanse 
missaal voltooid. Er is 16 jaar voorbereiding aan 
vooraf gegaan.

De CEI kondigde verder nog de oprichting aan 

van een Bureau voor Kinderbescherming. Dat 
moet in de toekomst een leidende rol vervullen 
bij preventie, maar ook in de opleiding van 
priesters, religieuzen en andere kerkelijke 
verantwoordelijken in de strijd tegen seksueel 
misbruik. Het moet de bisdommen ook adviseren 
inzake de vervolging van daders van seksueel 
misbruik. In elk Italiaans bisdom wordt voortaan 
ook minstens één preventieverantwoordelijke 
aangesteld.

Bron: Sir/KNA

Italiaanse bisschoppen passen het 
Onze Vader aan

Paus pleit voor 
wetenschap ten 
dienste van het welzijn

Paus Franciscus roept wetenschappers op om zich 
bewust te worden van hun bijzondere opdracht voor 
de mensheid en onze planeet.

Paus Franciscus heeft op een recente ontmoeting 
met leden van de Pauselijke Academie voor de 
Wetenschappen wetenschappers op het hart 
gedrukt zich niet terug te trekken in een ivoren 
toren. In het verleden plooide de wetenschap  
zich vaak terug in een positie van autonomie en 
zelfgenoegzaamheid, met groot wantrouwen voor 
religieuze en spirituele waarden.

Vandaag beseffen wetenschappers, onder meer 
door de bewustwording van de gevolgen van het 
gebruik van fossiele brandstoffen, opnieuw dat 
zij die discipline niet los van de samenleving en in 
een academische ivoren toren kunnen beoefenen. 
De paus drong bij hen erop aan zich niet alleen te 
laten leiden door fundamentele ethische principes, 
maar ook op een positieve manier bij te dragen 
tot integrale menselijke ontwikkeling. Tegelijk 
beklemtoonde hij dat de wetenschap een rol moet 
vervullen in het vinden van oplossingen voor de 
actuele problemen waarmee de planeet en de 
mensheid worden geconfronteerd. Er is nog een 
lange weg te gaan naar integrale en duurzame 
ontwikkeling. Het overwinnen van honger en 
dorst, sterfte en armoede, vooral onder de 800 
miljoen arme en uitgesloten mensen op aarde, 
heeft geen kans op slagen zonder een verandering 
van onze levenswijze.

De paus vroeg de academieleden, onder meer 
verschillende Nobelprijswinnaars, om zich in 
te zetten voor een wereld zonder kernwapens 
en om politici en andere verantwoordelijken 
te overtuigen van de gevaren van autonome 
wapensystemen, de zogenaamde killerrobots. Hij 
stipte aan dat nucleaire ontwapening niet langer 
lijkt voor te komen op de agenda bij internationale 
gesprekken, maar nog steeds even noodzakelijk 
is omwille van de onherstelbare schade die zij 
de mensheid en de planeet kan toebrengen. 
Franciscus stelt een gebrek aan politieke wil 
en vastberadenheid vast om de wapenwedloop 
en oorlogen te beëindigen en over te schakelen 
op hernieuwbare energie. Het ontbreekt aan 
voldoende wil om programma’s uit te werken 
om water, voedsel en gezondheid voor iedereen 
te beveiligen en het enorme kapitaal, dat in 
belastingparadijzen inactief is, ten voordele van 
het brede publiek te investeren.

Bron: I.Media/Vaticannews.va

Het Vaticaan brengt hulde aan vrouwelijke 
religieuzen en hun kloosters die wereldwijd in de 
frontlinie staan in de strijd tegen mensenhandel.

Aartsbisschop Bernardito Auza, de permanente 
waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde 
Naties (VN), heeft in een toespraak tijdens 
een VN-sessie over mensenhandel gepleit voor 
doortastende praktische maatregelen tegen de 
mensenhandel. De Heilige Stoel engageert zich al 
langer in de strijd tegen de mensenhandel, zowel 
in de aanpak van de oorzaken als in de opvang 
van slachtoffers. Door de vluchtelingencrisis en de 
vele gewapende conflicten is de zo al dramatische 
situatie van kwetsbare vrouwen en kinderen nog 
sterker erop achteruit gegaan. 

Mgr. Bernardito Auza: Het is tijd om samen 
substantiële vooruitgang te boeken in de strijd 

tegen gedwongen prostitutie, dwangarbeid en 
orgaanhandel, waarvan het aantal slachtoffers als 
een raket de hoogte inschiet. Ondertussen is het 
aantal slachtoffers van mensenhandel of de ermee 
verbonden uitbuiting gestegen tot naar schatting 
meer dan 40 miljoen. 

Paus Franciscus bestempelt deze kwaal terecht als 
een misdaad tegen de mensheid en een open wonde 
van onze samenleving. Beloftes volstaan niet 
langer. Maatregelen moeten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Daarbij dient een viersporenbeleid 
gevolgd: de bestrijding van de oorzaken, 
bescherming en bijstand voor de slachtoffers, 
de vervolging van de daders en de bevordering 
van de samenwerking tussen de overheid en het 
maatschappelijke middenveld.

Bron: Vaticannews.va

Paus Franciscus heeft maandag, vlak na de 
herdenkingen van de 100ste verjaardag van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog (WO I), het 
belang onderstreept van de nieuwe opleiding 
Vredeswetenschappen aan de Pauselijke 
Universiteit van Lateranen. De tekst van de paus 
werd maandag door Edgar Peña Parra van het 

staatssecretariaat bij de Heilige Stoel voorgelezen 
bij de opening van het nieuwe academiejaar.

De paus herinnerde aan de vele pogingen van de 
katholieke Kerk doorheen de geschiedenis om de 
vrede te bevorderen. Authentieke dialoog stelt ons 
in staat om haat te doven, egoïsme te overwinnen 
en het streven naar macht en de uitbuiting van de 
zwaksten en de minsten te voorkomen. Hij vroeg 
vooral een betere bescherming van vrouwen 
in oorlogen en conflicten, en loofde hun rol als 
vredestichtsters.

Paus Franciscus zei te hopen dat ook vele priesters 
en katholieke leken de opleiding zullen volgen. Zo 
kunnen zij ertoe bijdragen dat de katholieke Kerk 
nog meer een kracht van vrede en transformatie 
kan worden. Hij huldigde zijn voorgangers 

Johannes XXIII en Paulus VI, die ervoor zorgden 
dat de vrede een belangrijke plaats kreeg in het 
pauselijke discours en het kerkelijke leergezag.

Bron: Vaticannews.va
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Venetië kleurt rood voor vervolgde christenen

wereldkerk
Kardinaal Müller: ‘Kerk, pas op voor zelfsecularisatie’

De katholieke Kerk moet niet de fout maken 
seculiere antwoorden te geven op een 
seculariserende samenleving. Dat zei kardinaal 
Gerhard Müller afgelopen zaterdag tijdens een 
CRK-symposium in Den Bosch.

De oud-prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer was uitgenodigd te spreken over het 
Tweede Vaticaans Concilie, en reageerde onder 
meer op prof. Paul van Geest, de tweede spreker 
van de dag. Die had verheugd verteld over de 
groeiende belangstelling voor de katholieke sociale 
leer.

‘Kerk geen sociale organisatie’
“Wij mogen niet de fout maken dat als de wereld 
seculariseert, wij alleen nog zulke antwoorden 
geven. De Kerk is niet alleen maar belangrijk 
vanwege haar antwoorden op sociale en 
milieuproblemen. Dat zijn zaken die op de tweede 
plaats komen. De allereerste taak van de Kerk is 
de mensen naar God te brengen. Wie bij God is kan 
van daaruit verder bijdragen aan de opbouw van 
de samenleving. Wij mogen niet de Kerk van Jezus 
Christus, de sacramenten, vervangen door een 
sociale organisatie.”

Zelfsecularisatie
Kardinaal Müller leek tevens te reageren op wat 
volgens sommigen de ‘paradigmaverandering’ 
is die paus Franciscus zou doorvoeren en die de 
aandacht vooral zou verleggen naar thema’s als 
migranten, armoede en het klimaat.
“Wij mogen niet de fout maken de secularisatie 
van de wereld te beantwoorden met een 
zelfsecularisering van de Kerk”, aldus Müller. “De 
Kerk moet zichtbaar teken zijn van een hogere 
werkelijkheid en ervan getuigen dat de mens de 
hoge roeping heeft God te aanschouwen te midden 

van de gemeenschap van de heiligen. Dát is de 
grootse roeping van de mens.”

Geloof geen product
Hij zette ook vraagtekens bij de kerkelijke 
toepassing van allerlei marketingtechnieken. “Het 
geloof is geen product. Wij zijn geen winkel die 
op zoek is naar de beste verkoopmethoden. Dat 
hebben de profeten en de leerlingen van Jezus ook 
niet gedaan. Wij moeten leven en doen zoals Jezus.”
De verkondiging van die boodschap moet op 
de eerste plaats staan. Anders is er sprake van 
een “zelfsecularisatie en een inperking van haar 
missie, een binnenkerkelijke afbraak”.

Kritisch begeleiden
“De communisten zeiden ‘jullie zorgen voor het 
hiernamaals, de politici voor het hier en nu’. Politici 
kunnen dat helemaal niet”, aldus Müller,  “omdat 
zij niet weten wat het algemeen welzijn inhoudt”. 
Abortus en euthanasie “dragen daar in ieder geval 
niet aan bij”. “Dat heeft niets met het algemeen 
welzijn van doen. Daarom moeten wij kritisch de 
samenleving begeleiden en niet alles wat modern 
of nieuw is voor goed verklaren. Wij moeten 

alleen goed noemen wat werkelijk goed is voor 
de mensen, zedelijk, moreel en voor het menselijk 
geluk.”

Lijden van de Kerk
De kardinaal reageerde ook op een vraag of 
het lijden en de crisis in de Kerk ten Vaticane 
wordt gezien als voorbode van de eindtijd. Hij 
waarschuwde het lijden en martelaarschap te 
verheerlijken. “Wij hangen ons niet om met een 
bom om anderen te doden met het idee God 
daarmee te behagen. Ons martelaarschap is geen 
soort zelfmoord of een verachting van het leven, 
maar is iets dat ons in een bepaalde situatie toevalt 
omwille van het geloof. Wij moeten niet denken 
dat het goed is dat de Kerk nu lijdt. Het is niet goed 
voor de Kerk dat zij nu onder schandalen lijdt. Dat 
zijn schandalen die Christus niet wil”, aldus de 
Duitse oud-prefect.

Rusland
Met het oog op de crisis en de ontwikkelingen in de 
tijd verwees hij naar de situatie in Rusland. “Voor 
de Revolutie waren er 60.000 kerken en kapellen. 
Rond 1980 waren dat er nog maar 200. Maar nu 
zijn er 40.000 kerken, kapellen en kloosters.”

‘Licht in de duisternis’
Er waren rond 130 deelnemers aan het CRK-
symposium dat in het Bossche Sint-Janscentrum 
werd gehouden. CRK-voorzitter Pim Walenkamp 
toonde zich na afloop zeer tevreden over de dag. 
“Wij als Contact Rooms Katholieken zijn blij wat 
licht in de duisternis te kunnen brengen door het 
jaarlijks organiseren van kleinere en wat grotere 
bijeenkomsten. Ik heb de indruk dat de pakweg 
130 aanwezigen een mooie dag hebben gehad.” 

Bron: KN

Venetië kleurde op 20 november rood en het 
water van het beroemde Canal Grande leek zo 
te veranderen in het bloed van de vervolgde 
christenen. Kerk in Nood organiseerde opnieuw 
haar jaarlijkse evenement om met rood licht 
aandacht te vragen voor christenvervolging in de 
wereld. 
Waar in voorgaande jaren het Colosseum in Rome, 
de Sacre Coeur in Parijs en Westminster Abbey in 
Londen al rood oplichtten, was het nu de beurt aan 
Venetië. Daar kleurden de basiliek van Madonna 
della Salute, het Canal Grande, de Rialtobrug en 
talloze andere plekken rood, als symbool voor het 
bloed dat vergoten wordt door zoveel christenen.

Boodschap van de paus
De rode verlichting werd aangezet aan het einde 
van de jaarlijkse jongerenpelgrimage waaraan 
zo’n 1500 jongeren en hun families deelnamen. 
Daar sprak ook de patriarch van Venetië, mgr. 
Francesco Moraglia: “Deze avond, waarop Venetië 
rood kleurt als symbool voor het bloed van de 
talloze vervolgden, dragen jullie jongeren bij aan 
het verscheuren van de zware sluier die door 
de onverschilligheid wordt neergelegd over de 
gewetens!”

Een “vooruitziend initiatief” noemde paus 
Franciscus het evenement in een boodschap die 
via kardinaal Parolin voorafgaand aan de avond 
werd verzonden. De paus liet ook weten te hopen 
dat het evenement in Venetië zou leiden tot “de zo 
verdiende aandacht van iedereen voor het serieuze 
probleem van de discriminatie die christenen in 
talloze delen van de wereld te verduren krijgen”.

Aanslagen in Egypte
Bijvoorbeeld in Egypte, het vaderland van mgr. 
Botros Fahim Hanna, de koptisch-katholieke 
bisschop van Minya. Voor de basiliek van Madonna 
della Salute herinnerde hij aan de twee recente 
aanslagen in zijn bisdom, die van 26 mei 2017 en 
die van afgelopen 2 november.

“Bij beide aanslagen zijn ongewapende christelijke 

pelgrims afgeslacht, onder wie ook verschillende 
kinderen. Het gaat hier om onze broeders en 
zusters, die de door de jihadisten afgedwongen 
bekering weigerden.”

“De Egyptische Kerk blijft - in eenheid met de 
gestorven en verrezen Heer - gelovig en hoopvol 
martelaren, bloed en offers brengen”, voegde de 
bisschop eraan toe. Om vervolgens een oproep 
te doen aan de aanwezige jongeren: “De Kerk 
in Egypte heeft ook jullie gebeden nodig om 
haar evangeliserende missie te kunnen blijven 
voortzetten te midden van de doornen van de 
vervolging.”

Bron: KN

GEBED 

Heer,  U bent de enige  die 
mensen van binnenuit 

kunt veranderen.  
Help me  om U behulpzaam 
te zijn  door anderen lief te hebben,  

te vergeven en te bemoedigen
 op dezelfde manier  

als U elke dag bij mij doet. 

Amen.
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	 08.00u:	Eucharistieviering
•	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.

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)

Elke	zondag:	Woco:	09:00u
PK	lessen:	zondag	10.30	–	12.00u.

Elke	zondag:	Woco:	09.00u.

zo	25	 10.00u:	H.	Mis	|	11.45u:	English	mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

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.

Elke	maandag:	19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
Elke	dinsdag:	18.30u:	Biddende	moeders	|	18.30u:	
Bijbelstudie
vr	23	 17.00u:	Misdienaarsoefening
za	24	 08.00u:	Kerkversiering
zo	25	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	26	17.00u:	Liturgiegroep
	 18.00u:	Rozenkransgebed	en	eucharistieviering
di	27	 08.00-11.00u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	
H.	Vormsel)
	 18.30u:	Bijbelstudie	|	Biddende	moeders
wo	28	16.30u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	H.	
Vormsel)
	 18.30u:	Begi	Kerki
do	29	08.00-11.00u:	Secretariaat	open	(inschrijving	EHC	&	
H.	Vormsel)
	 18.00u:	Rozenkransgebed	en	eucharistieviering	|	
Kinderkooroefening
	 1900u:	Volwassenkooroefening
vr	30	 17.00u:	Parochieraadsvergadering
	 17.00u:	Misdienaar	oefening

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.

zo	25	 08.00u:	H.	Mis
ma	26	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	PK	EHC
18.30u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
di	27	 18.00u:	PK	Volwassenen
wo	28	17.00u:	PK	Vormsel
do	29	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed	|		 18.30u:	H.	Mis
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

zo	25	 07.30u:	Rozenkransgebed

za	24	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	25	 08.00u:	Doopdienst
	 10.00u:	Hoogmis	–	Hoogfeest	van	Christus	Koning
ma	26	19.00u:	Requiemmis
do	29	19.00u:	Petrus	Donderslof
za	01	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	02	 10.00u:	Hoogmis
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.
•	Maandelijkse	bedevaart	naar	Batavia	op	zaterdag	08			a.s.	
•	Ons	jaarlijks	Kerstconcert	wordt	gehouden	op	zondag	
09	december	a.s.	Kaarten	voor	volwassenen	SRD	50,=	en	
voor	jongeren	tot	12	jaar	SRD	25,=.	Volgt	u	de	berichten	
hierover.

za	24	 17.30u:	H.	Mis
wo	28	17.30u:	Marialof
za	01	 17.30u:	H.	Mis	

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.	In	beide	diensten	kindernevendienst
ma	26	18.00u:	H.	Mis	
wo	28	18.00u:	Maandelijkse	rouwdienst
do	29	16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God
vr	30	 18.00u:	H.	Mis	Heilige	Andreas,	apostel
za	01	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	eerste	advent	jaar	C
zo	02	 08.00u:	H.	Mis	34e		Eerste	advent	jaar	C.	
Thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
10.00u:	Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen
Mededelingen op Noord
•	In	Sint-Augustinus	Blauwgrond	is	zondag	25	november	
naamafroeping	van	de	catechesekinderen.
•	Komend	weekeinde	zijn	er	weer	kindernevendiensten	in	
de	drie	kerken.	Wij	nodigen	kinderen	en	ouders	van	harte	
tot	deelname	uit!
•	Maandelijkse	rouwdienst	op	woensdag	28	november	om	
18.00	uur
•	Een	kwartiertje	voor	God	-	aanbidding	bij	het	
Allerheiligste,	donderdag	29	november	van	vier	tot	zes	-	
uitnodiging	aan	allen!	(gedurende	de	advent	elke	week!)
•	Zondag	2	december	om	10.00	uur	doopdienst	voor	
baby’s	en	kleine	kinderen	-	Doopinstructie	donderdag	29	
november	om	18.45	uur.
•	Op	vrijdag	30	november	houden	wij	een	informatieavond	
als	inleiding	op	de	adventstijd	voor	lectoren	en	
communiebedélers	van	de	drie	kerken.	Aanvang	om	19.00	
uur	in	de	parochiezaal.
•	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.
•	De	bijzondere	collecte	voor	noodhulp	aan	Trinidad	heeft	
in	de	drie	kerken	opgebracht	het	totaalbedrag	van	SRD	
2615.50	en	USD	58.-	(HDK:	SRD	2005.10,	Sint-Augustinus:	
SRD	254.20,	Sint-Jozef:	SRD	356.20)	

zo	25	 08.00u:		H.	Mis	34e	zondag	door	het	jaar.	Christus,	
Koning	van	het	Heelal.	Met	naamafroeping	catechese	en	
kindernevendienst
zo	02	 08.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst	eerste	advent	jaar	C.	
Thuiscommunie	zieken	en	bejaarden

zo	25	 09.00u:	Woord	-	Comm.	Dienst.	Christus,	Koning	van	
het	Heelal	met	kindernevendienst
zo	02	 09.00u:	H.	Mis	eerste	advent	jaar	C	thuiscommunie	
zieken	en	bejaarden

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

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



KATERN C – Pagina 4 OMHOOG zondag 25 november 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

	 09.00u:	Volwassenencatechese
Geen	seniorensoos	ivm	renovatie	parochiezaal
	 17.00u:	PK	les
wo	28	19.00u:	H.	Mis
do	29	06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
16.30u:	Volwassenencatechese|	18.30u:	Gebedsgroep
vr	30	 07.00u:	H.	Mis	|	 16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen
•	Vrijdag	30	november	om	18.00	uur	evaluatievergadering	
ivm	de	renovatie	van	de	parochiezaal.

zo	25	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	Woco.	Zondag	34	d.h.	jaar	B;	Hoogfeest	
Christus	Koning
di	27	 16.30u:	PK	Leerjaar	I	en	III

zo	25	 07.30u:	Rozenkransgebed
08.00u:	H.	Mis.	Zondag	34	d.h.	jaar	B;	Hoogfeest	Christus	
Koning
ma	26	16.00u:	PK	Leerjaar	I
wo	28	16.30u:	PK	Leerjaar	II
do	29	16.30u:	PK	Leerjaar	III

zo	25	 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
Vrijdag	7	december	om	18.00u:	Grote	Adventsdienst	met	
eucharistieviering	in	de	Heilige	Familiekerk

Elke	tweede	en	laatste	zondag	van	de	maand:	Woord-	en	
communieviering	om	09.00u.
Zondag	25	november	om	09.00u:	Eucharistieviering

	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

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

za	24	 1700u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht
zo	25	 08.00u:	Hoogfeest	van	Christus	Koning	van	het	
heelal.	H.	Mis
za	01	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht

zo	02	 8.00u:	H.	Mis

zo	25	 09.00u:	Woco

di	27	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	28	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst
za	24	 18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis.	Zondag	34	d.h.	jaar	B;	Hoogfeest	
Christus	Koning
zo	25	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	Woco.	Zondag	34	d.h.	jaar	B.	Hoogfeest	
Christus	Koning
ma	26	18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
di	27	 06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie

Elke	1e,	2e	en	3e	zondag:	Woco	om	09.00u.
Elke	vierde	zaterdag	van	de	maand:	Eucharistieviering	om	
18.00u.

zo	25	 08.00u:	Eucharistieviering	(p.	Jan)
ma	26	16.30u:	Catecheseles	EHC
di	27	 16.30u:	Catecheseles	H.	Vormsel
wo	28	16.30-18.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus
	 18.30u:	Eucharistieviering	(p.	Fransiskus)
	 19.15-21.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus	(volgens	
afspraak)
do	29	10.00-12.00u:	Spreekuur	p.	Jan

zo	25	 09.00u:	Woco
Mededeling
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

za	24	 19.00u:	Eucharistieviering	(pt.	Jan	)
di	27	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
wo	28	16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	29	18.30u:	Oecumenische	dienst.	Cluster	Advent	
konmakandra
za	01	 19.00u:	Eucharistieviering	(pt.	Fransiskus)

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

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

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 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

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

“Doorbreek elke muur van somberheid en berusting 
met jullie passie. Om de wereld zo te laten zien dat 
mensen voor elkaar moeten zorgen”. Die oproep 
deed paus Franciscus onlangs aan journalisten.
Franciscus spoorde hen ook aan om de aandacht te 
vestigen op onrecht en de mens op de eerste plaats 
te zetten.

Positieve houding
Hij sprak tijdens een audiëntie met 
ongeveer 340 studenten, oud-studenten en 
faculteitsmedewerkers van een katholieke school 
voor journalistiek in München. Die school werd 
vijftig jaar geleden opgericht om christenen te 
voorzien van professionele training op het gebied 
van journalistiek, media en communicatie.
“Als christelijke journalisten onderscheiden jullie 
je door jullie positieve houding naar mensen en 
door jullie professionele ethiek”, zei Franciscus 
tegen de groep.

Meer dan een baan
“Journalistiek is meer dan slechts een 
baan”, benadrukte de paus. “Het is een hele 
verantwoordelijkheid, vooral nu het zo eenvoudig 
is geworden om je te laten leiden door de 
heersende mening, verslagenheid en pessimisme 
die je lam legt en je verblindt”.
Daardoor, zei de paus, neigen we er niet meer toe 
op te staan tegen het kwaad. “We laten dingen 
zoals ze zijn, of zoals anderen hebben bedacht dat 
ze moeten zijn”. Franciscus benadrukte echter dat 
het in deze wereld noodzakelijk is om moedig en 
onbevangen te zijn.

Omzien naar elkaar
“Laten we de muur van somberheid en berusting 
doorbreken. En laten we mensen helpen hun ogen 
en oren, en bovenal hun hart te openen, zodat zij 
naar elkaar omzien en realiseren dat ze zonen en 
dochters van dezelfde Vader zijn”, aldus de paus.
Hij bedankte de journalisten: “omdat jullie de 
aandacht op mensen vestigen, een onrecht bij de 
naam noemen. Bedankt ook dat jullie spreken over 
alle dingen die mooi zijn.” Die dingen, zei hij, “halen 
misschien niet de voorpagina van de krant, maar 
zetten de mens wel in het spotlicht.”

Bron: KN

Paus tegen journalisten: bestrijd somberheid 
en berusting

Doordenkertje

Het verstand zegt: 
Hoe? Het hart zegt: Nu!
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