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Hoop is eeuwig

Door: Paul Tjon Kiem Sang

In de bekende trilogie ‘Lord of the rings’ van 
schrijver J.R.R. Tolkien komt er in het tweede 
deel een scène voor waarin het overheersende 
sentiment door velen van vandaag herkend kan 
worden. Het is een sentiment die haaks staat op 
het thema van de Advent.

De koning van Rohan, Theoden, is niet meer 
zichzelf. Hij zit gevangen in de greep van de magiër 
Saruman, een van stromannen van de duistere 
heer Sauron. Theoden doet enkel wat Saruman 
wil, die hem gevangen houdt in zijn betovering. 
Enkele soldaten van Theoden hebben dit door en 
komen op voor het lot van Rohan, door de koning 
te dwingen om te vechten tegen het oprukkend 
kwaad. Via Theoden zorgt Saruman er echter voor 
dat deze soldaten uit het rijk worden verbannen. 
Deze groep soldaten, onder leiding van Eomer, 
vertrekken en op hun zwerftocht door het rijk 
komen zij een groepje tegen die wanhopig op zoek 
is naar twee van hun kameraden: twee Hobbits die 
door de kwaadaardige Orcs zijn gekidnapt. Eomer 
geeft het groepje het slechte nieuws dat zij kort 
daarvoor een hele horde Orcs hebben afgeslacht 
en niets levend hebben achter gelaten. Eomer, 
die overrompeld is door pessimisme, wenst het 
groepje succes toe in hun verdere zoektocht, maar 
waarschuwt hen daarbij: “Durf niet te hopen. Hoop 
heeft deze landen verlaten.”

De afwezigheid van hoop betekent dat dood het 
enige is dat overblijft. Immers, zoals het bekend 
gezegde ons leert: zolang er hoop is, is er leven. 
Zonder hoop valt alles in het niet, is er geen licht 
aan het einde van de tunnel, en wordt alles zinloos. 
De hoop waar het hier om gaat is niet de simpele, 
alledaagse hoop die wij heel vaak onnadenkend 
uitspreken: ik hoop dat het droog blijft, ik hoop dat 
de auto zal starten, ik hoop dat de vlucht op tijd is. 
Daar gebruiken we wel het woord hoop, maar het 
gaat in die gevallen slechts om een simplistisch 
optimisme. Hoop gaat echter veel verder en dieper. 
Hoop heeft te maken met het wezen en de zin van 
ons bestaan.

Mensen kunnen soms in een zodanig ellendige 
situatie komen te verkeren, dat zij al gauw de 
opmerking maken: ik heb alle hoop verloren. Men 
staat er echter niet bij stil hoe diep ingrijpend deze 
uitspraak eigenlijk wel is. In de meeste gevallen 
is dat feitelijk niet zo, maar gaat het om een 
kortstondig gevoel van wanhoop. Dat blijkt vaak 
al heel gauw daarna wanneer men weer in staat 
is om de draad van het leven, zonder veel moeite, 
weer op te pakken en door te gaan of opnieuw te 
beginnen. De oorzaak van dit gevoelen ligt veelal in 
tegenslagen die men ervaart of als blijkt dat zaken 
heel anders verlopen dan men had geanticipeerd. 
Doordat wij, meer dan wij vaak zelf beseffen, zo in 
beslag genomen zijn door onze eigen zienswijzen 

en inzichten, raken wij ook eerder teleurgesteld 
als het anders gaat en die teleurstelling kan verder 
gaan etteren tot wanhoop.

Het werkelijk verliezen van alle hoop komt 
natuurlijk wel voor. Nadrukkelijk moet hier gelijk 
gezegd worden dat het niet de hoop is die verloren 
raakt of verdwijnt, maar dat het de mens zelf is die 
er geen vat meer op heeft. Het meest sprekende 
voorbeeld hiervan is wanneer een persoon in een 
toestand van depressie komt te verkeren. Ook hier 
weer moet er een onderscheid gemaakt worden 
tussen een gevoel van neerslachtigheid, die wij 
allemaal af en toe hebben, en een ware depressie, 
die een ernstige, psychische aandoening is. De 
depressieve persoon verkeert in een geestelijke 
toestand waarin hij ernstig het gevoel heeft dat 
inderdaad alle hoop is verdwenen, dat er volstrekt 
geen enkel uitzicht meer is. Dit is geen kortstondig 
gevoel, aangedreven door externe factoren, maar 
een innerlijke, geestelijke strop die soms een 
mensenleven lang kan duren. Het leidt niet zelden 
tot zelfdoding, hoewel dat niet een automatisch 
gevolg hoeft te zijn. Het overheersend beeld dat 
men echter heeft is wel dat men alle zin en elke 
betekenis van leven kwijt is geraakt, en dat men in 
feite als een levende dode door het leven gaat.

Behalve de persoonlijke aandoening van depressie 
die een mens de hoop ontneemt, is er ook een 
collectieve manier waarop men blijk geeft van 
de hoop te hebben opgegeven: een hardnekkig 
doemdenken, die soms tot massahysterie kan 
leiden. Tragisch is dat het vooral vanuit christelijk 
denken wordt gevoed. De lezingen van de laatste 
zondagen van het afgelopen kerkelijk jaar worden 
vanwege misinterpretatie gebruikt om dit 
doemdenken te rechtvaardigen en te bevorderen. 
Beelden van totaalvernietiging en einde van de 

wereld wordt aan mensen opgedrongen, zodat 
men zich kan voorbereiden op dat armageddon. 
In zulk denken ontbreekt het totaal aan hoop: de 
wereld en de mensheid zijn zodanig verslechterd, 
dat zij door niets en niemand meer te redden zijn, 
zelfs door God niet. Het enige dat overblijft is 
totale annihilatie, dood dus. Het waanzinnige van 
dit denken is dat God als volledig machteloos en 
liefdeloos wordt neergezet.

Wanneer wij Advent vieren, geven wij in feite 
uiting aan ons overtuigd geloof dat de hoop er 
altijd was, er is en altijd zal zijn, omdat God eeuwig 
is. Ieder jaar weer herhalen wij de periode van 
hoopvolle verwachting waarin wij uitzien naar de 
komst van de Messias. Deze cyclische herhaling in 
onze liturgie wil niets anders betekenen dan dat 
God er altijd is geweest, dat Hij alom is en dat Hij 
er voor altijd zal zijn. En dat geldt dus eveneens 
voor de hoop, want God is hoop. Het tragische 
van een mens in depressie is dat de persoon 
zichzelf helemaal afgesloten voelt van de hoop 
die hem omringt. Het tragische van het ultieme 
doemdenken is dat men de hoop – God dus – 
verwijdert uit het zicht van de mens, omdat men zo 
gebrand is de bestraffende vernietiging van alles 
dat men als kwaad acht.

Advent is komst, en bij komen hoort gaan. Maar 
dit komen en gaan is geen eenmalig begin en 
absolute einde, maar het zijn slechts twee zijden 
van éénzelfde cyclus. De aanwezigheid van de ene, 
betekent niet de afwezigheid van de andere, en 
omgekeerd. Net zoals de nacht niet betekent dat 
de zon er niet meer is. Zoals het dagelijks opkomen 
en ondergaan van de zon wijzen naar eeuwigheid, 
zo wijst ons jaarlijks vieren van de Advent naar de 
eeuwigheid van de hoop, Gods eeuwigheid.
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U bent allen van harte welkom!

De jeugd is nu reeds de Kerk, niet in de toekomst

Door Marijke Karg

'Jeugd, geloof en roeping' was het thema van 
de XV Gewone Algemene Vergadering van de 
Bisschoppensynode die van 3 tot 28 oktober 2018 
werd gehouden in Rome (Vaticaanstad). Jongeren 
uit verschillende continenten hadden zowel aan 
deze vergadering als aan de pre-synodalefase 
actief deelgenomen. De gebeurtenis, een uiting van 
de wens van de Kerk om naar alle jonge mensen te 
luisteren, heeft aanzienlijke weerklank gevonden.

Voorbereiding
Reeds op 6 oktober 2016 kondigde Paus 
Franciscus het thema van deze synode aan. Het 
'Voorbereidend Document' werd gepubliceerd 
op 13 januari 2017, samen met een 'Brief aan 
de jeugd' van de Heilige Vader. Van 11 tot 15 
september 2017 vond er een internationaal 
seminar over jeugdstatus plaats. Deskundigen 
en verschillende jonge mensen waren aanwezig. 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt bespraken ze 
de situatie van jonge mensen in de wereld van 
vandaag. Verder vond de pre-synodale ontmoeting 
plaats (Rome, 19-24 maart 2018), die eindigde 
op Palmzondag met de presentatie van een 
slotdocument aan de Heilige Vader. Deskundigen 
hebben het slotdocument geanalyseerd, zorgvuldig 
samengevat en verzameld in het werkdocument. 
Dit werd goedgekeurd door de XIV Gewone 
Raad van het Secretariaat-Generaal van de 
Bisschoppensynode, in aanwezigheid van Paus 
Franciscus.

Betrokkenheid jongeren
De synode is intensief voorbereid door de Paus, die 
de participatie van de jongeren essentieel vindt. De 
Heilige Vader is tijdens de vergadering in oktober 
permanent, maar discreet, luisterend aanwezig 
geweest.  Het is de eerste keer  dat jongeren wordt vervolgd op pagina A2

hebben deelgenomen aan zo'n bisschoppensynode. 
Dit kan gezien worden als een progressieve 
ontwikkeling binnen de katholieke kerk. “De jeugd 
is nu reeds de Kerk, niet in de toekomst,” aldus de 
Paus. De Kerk bezit schoonheid. Deze schoonheid 
dient doorgegeven te worden aan de jongeren. 
Ze zijn er klaar voor, ze vragen er zelf naar. 
Jongeren zijn heel goed in staat het evangelie 
te delen met andere jongeren, weliswaar onder 
deskundige begeleiding. 
Voor jongeren zorgen is geen optionele taak voor 
de Kerk. Het is een wezenlijk deel van haar roeping 
en haar missie. Zoals de Heer Jezus wandelde 
met de discipelen van Emmaüs (zie Lk 24:13-
35), zo wordt de Kerk ook uitgenodigd om alle 
uitgesloten jongeren te begeleiden naar de vreugde 
van Gods liefde. Jonge mensen kunnen met hun 
aanwezigheid en hun woord de Kerk helpen om te 
verjongen.
Het is een uitnodiging om nieuwe wegen te zoeken 
en om de jeugd te volgen met vrijmoedigheid en 
vertrouwen. Daarbij houden we onze blik gericht 
op Jezus en stellen we ons open voor de Heilige 
Geest om het gezicht van de Kerk te verjongen. 
Paus Franciscus: "We begeleiden jongeren op 
de zoektocht naar hun roeping in dit moderne 
tijdperk.  Door hen in te zetten in de Kerk kunnen 
ze de heilige Geest beter leren kennen en zich 
afstemmen op de actie van de Geest in authentieke 
spirituele gehoorzaamheid”.

Slotdocument
Het werkdocument van de pre-synodale 
ontmoeting (maart 2018) was de leidraad voor de 
Bisschoppensynode 'Jeugd, geloof en roeping' die 
in oktober werd gehouden. 
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geloof & leven

Door Meredith Plein

Eerste keer op bedevaart
In dit artikel wil ik mijn ervaringen met de 
bedevaart naar Batavia delen, die op zaterdag 24 
november jl. is georganiseerd door de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing (KCV) onder leiding 
van pater Kenneth Vigelandzoon.  Voor mij was 
het de eerste keer dat ik op bedevaart ben geweest 
naar Batavia. Ik had geen referentie van wat ik op 
een bedevaart kon verwachten en heb mij dus voor 
deze bedevaart volledig opengesteld om alles tot 
mij te nemen en de Heer de ruimte gegeven om in 
mij te werken. Een dergelijke houding is naar mijn 
mening heel essentieel. 

De reis
De ochtend op het terrein van de St.-
Elisabethschool begon met een kwartier van 
lofprijzing en aanbidding. Vervolgens werd er een 
groepsfoto gemaakt op de achterstoep van het 
gebouw waar het r.-k. bisdom is gehuisvest. Hierna 
hebben wij gebeden waarbij wij de volledige dag 
aan de Heer hebben opgedragen. We vertrokken 
met drie bussen (60 personen) richting Boskamp. 
Er werd aangegeven dat het 1½ uur rijden was van 
de stad uit naar Boskamp.
GOD IS GROOT; dat 1 ½ uur heb ik niet eens 
gemerkt. Het was zo gezellig in onze bus. Wij 
zijn tijdens de rit gestart met de rozenkrans 
van de Goddelijke barmhartigheid. Vervolgens 
een rozenhoedje met de glorievolle geheimen en 
voor de rest van de reis hebben wij lofliederen 
gezongen. Bij aankomst in Boskamp werd de reis 
per boot verder voortgezet naar Batavia; deze 
duurde ongeveer ½ uurtje. Tijdens de vaart naar 
het bedevaartsoord kon je van de natuur en de 
heerlijke bries genieten. Naarmate wij onze plek 
van bestemming naderden, werd het rode dak van 
het pelgrimshuis en het grote witte kruis duidelijk 
zichtbaar. Op het oord aangekomen zetten wij 
onze spullen weg en werd ons de dagindeling 
voorgehouden door zuster Maureen Monsanto 
van de KCV, te weten: 15 minuten oriëntatie van 
de plek, 1 uur lofprijzing, half 12 start van de 
kruisweg en na de kruisweg de eucharistieviering 
in de kapel met pater Kenneth Vigelandzoon die 
voorging. De dag werd afgesloten met een heerlijke 
lunch.

Bijgebleven
De zaken die mij van deze bedevaart het meest zijn 
bijgebleven, zijn:
• Het vasthouden van een relikwie van de zalige 
Peerke Donders bij het voorlezen van statie 2 van 
de kruisweg;
• De mogelijkheid tot het branden van een kaars 
voor mijn eigen intenties bij het voormalige graf 
van de zalige Peerke Donders;
• De uitleg van pater Vigelandzoon waarom 
religieuze artikelen niet verhandeld mogen 
worden, nadat die zijn ingezegend. Indien je een 
voorwerp dat reeds door de pater is ingezegend 
verkoopt, verkoop je als het ware de zegeningen. 
Wij begaan hiermede een zonde;
• Het gekrijs van de overvliegende papegaaien, het 
water en de manier waarop je lichaam volledig tot 
rust kwam. Tijdens het lopen onder bomen werd 
ik in een kort ogenblik teruggebracht naar de tijd 
van onze zalige Peerke Donders, die zich als een 
vader liefdevol ontfermde over de verstotenen, de 
melaatsen. 
Ik beveel deze bedevaart eenieder aan. Aan de 

christenen om zo het vuur in hun hart verder aan 
te wakkeren en/of hun geloof te versterken. Aan 
de niet-christenen die geïnspireerd kunnen raken 
door een voorbeeld van iemand die de roepstem 
van de Heer beantwoord heeft, zich ontfermde 
over de melaatsen en desondanks zelf niet besmet 
geworden is met lepra. Een genade van de Heer.

Bedevaart met KCV voor versterking van geloof

Woord

Het allereerste woord, het levende Woord. 
Weg, Waarheid en leven. 
Ik sta en ik hoor hoe dit Woord 
ongeschonden in een gebroken onhebbelijke 
wereld goede aarde zoekt. 
Goede grond voor de wortels van ons geloof. 
Het Woord doet leven, 
gezegd tijdens het Avondmaal: 
Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. 
Hij schepper sprak het Woord. 
Het is Zijn lichaam en het is Zijn bloed. 
Het Woord roept de zon dragend, 
levend water stromend volop kiemkracht en 
genadevol. 
Is uw hart de beker voor dit bloed? 
Vormen wij de mand gevlochten voor dit brood? 
Is uw zoon geschikt om dit woord te herhalen op 
het altaar? 
En uw dochter in staat om dit woord te bereiden 
in het klooster? 
Schenkt u uwzelf het beste van u aan de 
bediening van dit woord? 
Of diskwalificeren wij ons door de aangeleerde 
zelfkritiek?
Volop kiemkracht en genade hoor ik 
Wees gegroet kind vol van genade. 
Maria, leer mij drager te zijn van genade, 
van dit Goddelijke Levende Woord. 
De apostelen, Engelen en Heiligen; 
zij getuigen van dit woord dichtbij de poort van 
mijn hart.  
Laat ik het binnen?

  Michael 2018



KATERN A – Pagina 4 OMHOOG zondag 02 december 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

De jeugd is nu reeds de Kerk, niet in de toekomst

Door Melvin Mackintosh

Opruiming
In een korte ceremonie op het achterterras van 
het bisschopshuis werd zaterdag 24 november jl. 
door de congregatie Zusters van Paramaribo het 
boodschappentassen-project gelanceerd. Henna 
Manichand-Stadwijk, geassocieerd lid van de 
congregatie en trekker van dit project, mocht het 
toelichten. Dit gebeurde in aanwezigheid van Mgr. 
Karel Choennie en paters redemptoristen die in 
het bisschopshuis een training van de bezoekende 
bisschop van Breda volgden.
‘Het begon allemaal met de opdracht van zuster 
Judith om de zolder op te ruimen,’ vertelt 
Henna. De opruiming was nodig vanwege een 
verhuizing. Henna vond er heel wat ongebruikte 
kledingstoffen. Samen met Sylvia Jiawan, een 
ander geassocieerd lid van de congregatie is Henna 

op het idee gekomen om van de ongebruikte 
geruite kledingstoffen gordijnen te maken voor 
kleuterscholen. Zuster Judith vond dat een prachtig 
idee en Henna en Sylvia gingen aan de slag. ‘Of die 
opgehangen zijn, weet ik niet,’ grapt Henna, ‘maar 
we hebben met dit materiaal zes kleuterscholen 
volledig kunnen voorzien van nieuwe gordijnen.’

Milieuvriendelijk
‘Er was echter genoeg restmateriaal over om 
er iets anders mee te doen,’ vertelt Henna 
enthousiast. ‘In die tijd hoorden wij de bisschop 
veel praten over Laudato Si’ en de zorg voor ons 
gemeenschappelijk huis, en dat bracht ons op een 
ander idee. Ook wij zijn begaan met het milieu, 
ook wij doen boodschappen en komen veel plastic 
tegen. Waarom niet alvast een stap maken om het 
gebruik van plastic te verminderen.
Het restmateriaal kon gemakkelijk geknipt worden 

Milieuvriendelijke boodschappentas Zusters van Paramaribo

Dit document is een samenvatting van twee jaar 
luisteren naar de roep van de jongeren: zij willen 
onder andere een authentieke Kerk die naar 
hen luistert en waar zij ook kunnen spreken. De 
deelnemende bisschoppen hebben onder andere 
aangegeven dat ze door al het papierwerk te 
weinig tijd kunnen investeren in de jongeren, in 
de seminaristen en allen die begeleiding nodig 
hebben. De onderwerpen van het werkdocument 
werden -na stemming- goedgekeurd en opgenomen 
in het slotdocument.
Hoofdthema's van dit slotdocument zijn:
-Samen op weg gaan (Lk 24:13-15);
-Hun ogen werden geopend / een nieuwe 
Pinksterdag (Lk 24:27-31);
-De terugkeer / een jonge Kerk (Lk 24:32-35).
In de subthema's van het document zijn tal 
van onderwerpen opgenomen waarmee 
de jongeren in het dagelijkse leven worden 
geconfronteerd.  Enkele zijn: discriminatie, 
misbruik, onderdrukking, nepnieuws, de positieve 
en de donkere zijde van het internet, geweld, 
kwetsbaarheid en seksualiteit.

Pad van opstanding
Met de deelname van jongeren aan de 

Bisschoppensynode illustreert de Kerk dat zij het 
pad van de opstanding wil bereiken, met en voor 
de jongeren. Een pad van opstanding dat leidt tot 
verkondiging en zending, in overeenstemming met 
de paasinspiratie van Emmaus, de ikoon van Maria 
Magdalena (zie Joh.20, 1-18). Gewond door een diep 
verdriet om haar Heer, gekweld door de duisternis 
van de nacht, loopt Maria Magdalena weg van 
Petrus en de andere discipelen. Haar beweging 
activeert hen, haar toewijding anticipeert op het 
pad van de apostelen en opent de weg voor hen.
Bij het aanbreken van de dag, de eerste van de 
week, komt de verrassing van de ontmoeting: 
Maria zoekt omdat ze van Hem houdt en vindt 
omdat ze geliefd is. De verrezen Heer wordt 
herkend door haar bij de naam te noemen. Hij 
vraagt haar om Hem niet tegen te houden, omdat 
Zijn opgestane lichaam geen schat is om vast te 
houden. Het is  een mysterie dat gedeeld moet 
worden. Zo wordt Maria Magdalena de eerste 
missionaire discipel, de apostel van de apostelen. 
Genezen van haar wonden (vgl. Lc 8: 2) en getuigen 
van  Zijn opstanding is het beeld van de jonge Kerk 
waar we van dromen.

(Bronnen: RK Documenten/Radio Maria België)

en met de hand werden eenvoudige maar hele 
mooie boodschappentassen vervaardigd, die 
gebruikt kunnen worden in plaats van plastic 
tassen van de winkelier. We zijn in september 
gestart en hebben zowat 150 tassen vervaardigd.’

Parochies
Het boodschappentassen-project biedt 
de gelegenheid aan parochies om deze 
milieuvriendelijke tassen te verkopen aan de 
geloofsgemeenschap. De prijzen variëren tussen 
de SRD 30 en 40 per stuk. Henna: ‘Parochies die 
belangstelling hebben, kunnen contact met ons 
maken op het telefoonnummer 472993 en wij 
stellen met hen een pakket samen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld tien tassen meenemen en wanneer die 
verkocht zijn, het geld afdragen bij ons.’ Henna zegt 
dat de gelden zullen worden gebruikt als bijdrage 
aan de renovatie van het pijporgel in de kathedrale 
basiliek.
Een collectie van die tassen werd uit een antieke 
koffer gehaald en op tafel tentoongesteld. De 
tassen zijn in verschillende kleuren, met leuke 
motieven en allemaal met de hand vervaardigd. 
Er is ook een opschrift Laudato Si’ geborduurd. De 
leden en geassocieerde leden van de congregatie 
Zusters van Paramaribo stonden er trots bij.

Dankwoord

Mgr. Karel Choennie stak zijn bewondering voor 
de ijver van de Zusters van Paramaribo niet onder 
stoelen of banken. ‘De paus roept ons inderdaad 
op om onze levensstijl te veranderen, omdat wij 
steeds meer onttrekken van de aarde dan de aarde 
ons kan voorzien. Wij zullen ervoor moeten zorgen 
dat er een balans komt.’
De bisschop zei dankbaar te zijn dat de Zusters 
van Paramaribo met deze actie symbolisch de 
boodschap van Laudato Si’ samenvat en ‘dat jullie 
ijver ons toont dat je echt wel een verandering 
kan brengen’. Volgens de bisschop gaan we naar 
de winkel, krijgen een plastic zak, gebruiken die 
misschien maar een keer en gooien die weg. De 
plastic zak komt terecht in het milieu waar hij heel 
wat jaren blijft zonder te rotten. ‘Jullie actie wijst 
ons de weg naar een harmonieuze toekomst met 
heel de schepping.’
Na het dankwoord van Mgr. Choennie werden de 
aanwezigen gevraagd om een tas te kopen. Het 
enthousiasme van de Zusters van Paramaribo 
veranderde in een hele effectieve verkooptechniek 
met het resultaat dat haast eenieder een 
milieuvriendelijke boodschappentas kocht. 
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Eerste zondag van de Advent jaar C

Eerste lezing: Jeremia 33, 14 – 16
Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de 
belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. 
Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, 
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die 
dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En 
de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.

Antwoordpsalm: 
Psalm 25, 4bc-5ab.8-9.10.14

Tweede lezing: I Tessalonicenzen 3, 12 – 4 ,2
Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig 
doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle 
mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij 

sterkte uw hart zodat gij onberispelijk zijt en heilig 
voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst 
van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het 
overige, broeders en zusters, vragen en vernamen 
wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij 
van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk 
over een levenswandel die God welgevallig is, 
nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de 
voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus 
gegeven hebben.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie 
volgens Lucas 21, 25 – 28. 34 -  36
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen 
tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op 
de aarde zullen volkeren in angst verkeren, 
radeloos door het gebulder van de onstuimige 

zee. De mensen zullen het besterven van schrik, 
in spanning om wat de wereld gaat overkomen. 
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring 
geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen 
op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, 
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want 
uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw 
geest niet afgestompt raakt door een roes van 
dronkenschap en de zorgen van het leven; laat 
die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;  
want hij zal komen over alle mensen, waar ook 
ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en 
bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan 
al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge 
stand moogt houden voor het aangezicht van de 
Mensenzoon’.

De lezingen van deze zondag staan in het 
teken van verlangen naar bevrijding en 
recht.- 
Ze lijken ervan uit te gaan dat de 
aangesprokenen (de hoorders) op dit 
moment geen benijdenswaardig bestaan 
hebben. De profetie van Jeremia belooft 
bevrijding voor Jeruzalem en Juda, en Psalm 
25 is niet alleen een lied van vertrouwen, 
maar ook een schreeuw vanuit ellende, 
verdrukking, onrecht. Als deze teksten 
gericht worden tot het Nederlandse en 
Vlaamse kerkpubliek, is er direct al kans 
op kortsluiting doordat de algehele situatie 
van de hoorders zo anders is. Er zijn 
genoeg luisteraars die in persoonlijke nood 
verkeren en zich zodoende aangesproken 
zullen voelen, maar zelden zullen ze met de 
evangelietekst verlangen naar een dag van oordeel, 
waarop de hele wereld uit haar voegen raakt.
De teksten zijn geschreven voor mensen die in deze 
wereld de verliezers zijn, terwijl wij, bewoners van 
de Lage Landen, collectief tot de absolute winnaars 
op het wereldtoneel behoren. Die hebben bij een 
Apocalyps veel te verliezen. De mensen tot wie 
Lucas zich richt, hebben er vooral bij te winnen.

Omkering
De evangelietekst schildert een angstaanjagend 
scenario en noemt ook expliciet de angst die de 
mensen zal bevangen als alles ten einde loopt 
(Lucas 21,25v). Toch wil Lucas de hoorders juist 
geen angst aanjagen: ‘Wanneer dat alles staat te 
gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want 
jullie verlossing is nabij’ (21,28). Angst doet 
mensen ineenkrimpen, kromtrekken, wegkruipen, 
maar voor de hoorder geldt het omgekeerde. Die 
gaat nu gebukt, leeft in een hoekje of krijgt de 
klappen. Als de wereld ten onder lijkt te gaan, 
kan hij zich strekken, rechtop staan, fier de dag in 
kijken. Want de Mensenzoon, tot dan toe bekend 
als de gekruisigde, de weerloze en geslagene, zal 
verschijnen met grote macht en heerlijkheid. Het is 
een  omgekeerde wereld van kosmische proporties.

Angst
Toch hebben deze evangeliewoorden mij van jongs 
af angst ingeboezemd. In het streng protestantse 
milieu waarin ik opgroeide, gold dat op die 
komende dag nog maar zou moeten blijken in 
hoeverre ik het oordeel van de Mensenzoon zou 
kunnen doorstaan. Het feit dat die beslissende dag 
zomaar opeens zou kunnen aanbreken (‘als een val 
die dichtklapt’; 21,35), werd zo letterlijk genomen 

dat ik soms niet kon slapen van angst. En ik heb 
als jongere vaak gebeden of het aanbreken van die 
dag op zijn minst over de vakantie heen getild zou 
kunnen worden. Terwijl het er Jezus (zoals Lucas 
Hem opvoert) om lijkt
te gaan dat zijn volgelingen onbevreesd en fier 
kunnen opstaan als de wereld ten prooi valt aan 
angst, boezemen zijn woorden tegelijk toch ook 
angst in: ‘bid onophoudelijk om te ontkomen aan 
de dingen die gebeuren gaan’ (21,36). En angst is 
een slechte raadgever. Het is treffend dat Psalm 
25 afsluit met juist deze bede: ‘God, verlos Israël, 
verlos het van al zijn angsten’ (vers 22).

Liefde
Het is wel mooi dat de epistellezing komt met 
de tegenkracht tegen angst, namelijk liefde. De 
apostolische vermaning vraagt van de hoorders 
heiligheid en zuiverheid (1 Tessalonicenzen 3,13) 
en leven volgens de apostolische voorschriften 
(4,2), maar ze wil dat de kracht voor zulk zuiver 
leven wordt geput uit overvloedige liefde voor 
elkaar en voor ieder ander (3,12). Niet waakzaam 
uit angst, maar alert uit liefde. Dat lijkt me voor de 
toonzetting van deze adventstijd heel belangrijk.

Chaos en crisis
Zoals gezegd, in Lucas 21 is de nadering van de 
grote dag van God allereerst een bemoedigend 
gegeven waarbij de kromgebogenen eindelijk hun 
rug kunnen rechten. Dat blijkt ook uit de woorden 
die in de evangelie lezing zijn weggelaten, de 
verzen 29-33. Daar gaat het om het herkennen 
van de ‘tekenen van de tijden’, en dat wordt 
vergeleken met het moment waarop je ziet dat de 
bomen uitlopen: dan weet je dat de zomer eraan 

komt. Er is geen ramp op komst, maar 
verlossing. Maar voor deze verlossing 
moet de wereld wel door crisis en 
ontreddering heen. Het is alsof de chaos 
van het oerbegin terugkeert, alsof de 
vastigheid van de wereld wegvalt. Er is 
bij deze teksten veel gespeculeerd over 
de manier waarop de geschiedenis bij 
de ‘wederkomst van Christus’ tot haar 
finale ontknoping zal komen. Jezus 
lijkt in 21,32 te suggereren dat dit nog 
gedurende de levenstijd van de eerste 
hoorders zal plaatsgrijpen. Wij moeten 
constateren dat het einde van de wereld 
destijds niet is aangebroken, maar er zijn 
toen en sindsdien wel werelden vergaan. 
Gemeenschappen hebben tijden van 
chaos en ondergang moeten doorstaan 

of zijn erin omgekomen. Het teken van de doop 
zegt dan dat we in de zee die ons overspoelt nooit 
uit Gods hand zullen vallen, en geeft ons dus de 
moed om de chaos en de crisis aan te durven.

Durf om de crisis te doorstaan
De westerse wereld probeert momenteel droge 
voeten te houden door de grenzen zoveel mogelijk 
te sluiten voor chaos en crisis. Zo sloot ooit in 
Jeremia’s dagen Jeruzalem de naderende chaos 
en  ondergang buiten door niet te aanvaarden dat 
men er ooit aan zou moeten geloven. Het blijkt 
niet direct uit de kleine lezing van deze zondag, 
maar Jeremia was de profeet die zijn volk ertoe 
probeerde te brengen om het diepe in te durven, de 
ballingschap te aanvaarden als een crisis waar je 
dwars doorheen moest. Dat is misschien vanuit het 
evangelie ook de boodschap voor ons vandaag. De 
vraag is dan niet wanneer het einde van de wereld 
komt, maar of we durven geloven dat de Opgestane 
ons tegemoetkomt als we de moed hebben om door 
de crises van ons leven heen te gaan, rechtop en 
met geheven hoofd, in plaats van ze te ontkennen 
of uit te stellen of – zie Lucas 21,34 – afgestompt te 
raken door consumptie of door dagelijkse zorgen. 
Dat laatste is ook voor onze samenleving een zeer 
herkenbare tweeslag: de roes en de stress van 
vandaag, hoe tegengesteld ze onderling ook zijn, 
benemen je beide het zicht op de grote contouren 
van de diepten waar we doorheen moeten: de 
klimaatcrisis, de geldcrisis, de  vluchtelingencrisis, 
de leiderschapscrisis. Jeremia en Lucas zeggen: 
richt je op, durf het aan te gaan, en de Eeuwige zal 
je tegemoetkomen.
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hart is afgestemd op God door trouw in Jezus te 
geloven, leidt dit tot vreugdevol optimisme en 
opgewektheid. Waarom? Omdat we weten dat Hij 
van ons houdt en niets ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer 
(Rom. 8, 39). Wanneer we op Hem vertrouwen, is 
er geen plaats meer voor ontmoediging. Dat dit 
vandaag ook voor jou mag gelden!

Gebed
Eeuwige God, een klein kaarsvlammetje, met 
moeite brandend gehouden en flakkerend in de 
wind – zo is het vaak gesteld met ons geloof. Wees 
hier aanwezig: als een licht in ons midden, als een 
woord dat hoop geeft en dat nooit zal vergaan, 
vlees en bloed geworden in Jezus, kind van mensen 
en kind van U, vandaag en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps. 25, 1: Mijn verlangen gaat uit naar U, HEER , U 
bent mijn God.

Overweging:
Maria mag met recht een kind van God genoemd 
worden. Er is een legende die vertelt dat Maria 
vanaf haar jeugd in de tempel verblijft. De 
diepgang van haar gebedsleven maakt haar 
transparant voor de krachten van de Geest. De 
intensiteit van haar liefde voor God vindt een 
antwoord in die wonderlijke zwangerschap, in 
de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Haar 
liefde voor God maakt haar zuiver, zij is bereid te 
ontvangen; zij is bereid de wil van God te doen. ‘Mij 
geschiede naar uw Woord, kome wat komt!’

Gebed
Heilige Maria
Moeder van genade
Moeder van goede raad
Zetel van wijsheid
Deur van de hemel
Morgenster
Heil van de zieken
Troost van bedroefden
Koningin van vrede
Heilige Maria
Bid voor ons

geleid. Laten we ons maar niet met hen inlaten, 
dat is vragen om moeilijkheden.’ Als we ons van 
mensen afmaken omdat er iets aan hen lijkt te 
mankeren, dan ontnemen we hun groeikansen. 
Dan miskennen we hun gaven die vaak verborgen 
liggen onder hun zwakheden. Ieder van ons is 
geknakt riet, of onze kneuzingen nu zichtbaar zijn 
of niet. Wie meeleeft met anderen gelooft dat er 
kracht ligt in zwakheid, en dat echte gemeenschap 
ontstaat op basis van erkenning van ieders 
zwakheid.

Gebed
Goede God, heel ons leven mogen wij ons geborgen 
weten, want met liefde koestert U ons in uw hand. 
Ook als wij denken dat wij ons leven verliezen 
en de toekomst zich voor ons lijkt te sluiten, dan 
bent U bij ons en houdt ons vast. Spreekt tot ons 
woorden die dat bevestigen. Laat ons ons heil niet 
zoeken bij andere goden, maar versterk ons geloof 
en vertrouwen dat wij tot leven komen in U door 
Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
Dt. 13, 5: U moet de HEER uw God volgen, Hem 
vrezen, zijn geboden onderhouden en naar Hem 
luisteren; Hem moet u dienen en aanhangen.

Overweging:
Man van Nazareth
wat heb je mij te vertellen
op mijn zoektocht
naar het leven,
het leven in mij,
mijn plaats in het leven?
Ik ken je verhalen
van buiten,
maar niet van binnen.
Spreek tot mij
van je vertrouwen in die Vader,
van dat vertrouwen in ieder mens,
van dat vertrouwen in mij.
Open mijn oren,
doe mij zien,
leer mij voelen
wat mij te doen staat,
waar mijn plaats is.
Wek mij tot leven,
elke dag opnieuw en
eens voorgoed.

Gebed
God, U die uw mensen bevrijdt uit het dal van diepe 
duisternis, wij komen tot U en bidden: spreek uw 
Woord tot ons van vrede en genade. Dat wij daarop 
vertrouwen, ons erop verlaten, zodat wij te midden 
van de chaos van deze wereld uw licht zien dagen, 
bijgestaan door uw Zoon, Jezus Christus, onze 
Heer. Amen.

Dagtekst 
Fil. 4, 5: Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen 
bekend zijn. De HEER is nabij.

Overweging: Vreugdevol optimisme
Wanneer Jezus Christus de bron van onze 
blijdschap is, zijn er geen woorden voor. Het is een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde (1 Petrus 
1, 8). Christus is het antwoord op het verdriet 
en de ontmoediging, op de wanklank en de 
verdeeldheid in onze wereld. Hij kan ontmoediging 
en moedeloosheid uit ons leven wegnemen en 
vervangen door optimisme en hoop. Als ons 

Dagtekst
2 Sam. 5, 3: Zij zalfden David tot koning over Israël.

Overweging: Zend ons een engel in de nacht
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis
Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.

Gebed
God, Vader van de mensen, alles wat wij hebben en 
zijn – het is ons door U geschonken. Wij danken U 
en bidden: maak ons ontvankelijk voor uw Woord, 
reinig ons hart en maak het nieuw, opdat wij het 
wonder van uw liefde zien en in elkaar uw rijkdom 
ontdekken. Dat vragen wij u in Jezus’ naam voor 
vandaag en al onze levensdagen. Amen.

Dagtekst
Mt 7,24: Wie deze woorden van mij hoort en 
ernaar handelt, kan vergeleken worden met een 
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

Overweging:
Geef ons een zuiver gemoed,
dat wij U mogen zien,
een nederig gemoed
dat wij U mogen horen,
een liefdevol gemoed,
dat wij U mogen dienen,
een gelovig gemoed,
dat wij U mogen leven.
U, die ik niet ken
maar aan wie ik toebehoor.
U, die ik niet begrijp
maar die mij heeft toegewijd
aan mijn eigen lot.
U

Gebed
Goede God, U staat aan het begin van alle leven 
en zal er zijn tot ver voorbij alle tijden. U bent van 
eeuwigheid tot eeuwigheid, maar wij, uw kinderen, 
zijn sterfelijk, zoals heel uw schepping vergankelijk 
is. Laat ons dankbaar zijn om alles wat U ons geeft: 
dagen om te leven, nachten om te rusten, om de 
rijkdom van uw Woord, uw Tafel, waarin U ons 
doet delen in Uzelf en in het eeuwige leven, ons 
geopend door Jezus Christus, uw Zoon en onze 
Heer. Amen.

Dagtekst
Ps. 71, 9: Wijs mij niet af op mijn oude dag, verlaat 
mij niet als mijn krachten bezwijken.

Overweging: Het geknakte riet niet breken
Soms gooien we kapotte dingen zomaar weg. In 
plaats van ze te repareren zeggen we: ‘Ik heb 
toch geen tijd om het weer in orde te maken, ik 
kan het net zo goed in de vuilnisbak gooien en 
een nieuwe kopen.’ Soms doen we hetzelfde met 
mensen. We zeggen: ‘Hij heeft een drankprobleem. 
Ze is depressief. Die hebben hun bedrijf niet goed 

gebeden voor iedere dag
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Vrijdag 05 december
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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,=

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

De Tien Geboden brengen ons vandaag bij het 
laatste gebod. Dit zijn niet slechts de laatste 
woorden van de tekst. Het is veel meer: het is 
de voltooiing van de reis door de Tien geboden.  
Dit gebod voegt geen nieuwe inhoud toe. De 
aanwijzingen 'Gij zult uw zinnen niet zetten op 
de vrouw van uw naaste, en evenmin uw handen 
uitsteken naar wat uw naaste toebehoort' zijn 
onuitgesproken aanwezig in de geboden over 
overspel en diefstal.                                                     

De grens van het leven
We moeten voor ogen houden dat alle geboden 
de bedoeling hebben de grens van het leven 
aan te duiden, de limiet die een mens niet 
mag overschrijden. Wie de grens overschrijdt, 
vernietigt zichzelf , vernietigt de relatie met God 
en de relatie met de anderen. De geboden geven dit 
aan. En door het laatste gebod wordt aangeduid 
dat alle overtredingen ontspringen aan een 
gemeenschappelijke inwendige bron: de losbandige 
verlangens.
Alle zonden ontstaan door een losbandig 
verlangen. Het begint met een bewogenheid van 
het hart. Wie daardoor wordt meegenomen, eindigt 
met een overtreding. Het gaat niet om een formele, 
juridische overtreding, maar om een overtreding 
waardoor je jezelf en anderen kwetst.            

De slechte dingen
In het Evangelie zegt de Heer Jezus het 
uitdrukkelijk: 'Want uit het binnenste, uit het 
hart van de mensen, komen boze gedachten, 
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, 
godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte 

Tijdens de audiëntie van 21 november op het Sint Pietersplein sprak Paus Franciscus in zijn catechese 
over het laatste van de Tien Geboden: 'Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste en 
uw handen afhouden van wat uw naaste toebehoort'.

dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de 
mens.' (Mc 7,21-23).       

De Tien Geboden zouden geen enkel nut hebben 
indien ze het hart van de mens niet zouden 
bereiken.  Waar ontstaan alle lelijke dingen? De 
Geboden zijn in dit opzicht helder en diepzinnig: 
het eindpunt – het laatste gebod - van deze reis is 
het hart. Dit is de uitdaging: het hart vrij maken 
van al die slechte en lelijke zaken.        

Heilige nederigheid
De geboden van God kunnen herleid worden tot 
een mooie façade van een bestaan dat -hoe dan 
ook- het leven is van slaven en niet van kinderen. 
Vaak verbergt zich iets lelijks achter het farizeïsche 
masker van een verstikkende correctheid.
We moeten de oorzaken van de verlangens 
ontmaskeren zodat onze gebreken zichtbaar 
worden en ons brengen tot een heilige nederigheid. 
Ieder van ons moet zich de vraag stellen: welke 
lelijke verlangens duiken vaak in mij op? Naijver, 
hebzucht, praatjes? Zaken die van binnen komen. 
Het zal eenieder goed doen zichzelf die vraag 
te stellen. Een mens heeft behoefte aan deze 
gezegende vernedering. Hierdoor  ontdekt hij dat 
hij zichzelf niet kan bevrijden en zal tot God roepen 
om verlossing. Paulus geeft een onovertroffen 
verklaring die verwijst naar het gebod 'niet 
verlangen'(cfr Rom 7,7-24).

In waarheid en vrijheid
Het is een illusie te denken dat we ons hart kunnen 
reinigen door de inspanning van onze wil. Dat 
is niet mogelijk. Men moet zich, in waarheid en 
vrijheid, openstellen voor de relatie met God. 
Alleen op die wijze kunnen onze inspanningen 
vrucht dragen, omdat het de heilige Geest is die ons 

vooruit helpt. De Bijbelse Wet wil de mens niet de 
illusie geven dat een letterlijke gehoorzaamheid 
hem tot een kunstmatige verlossing kan brengen, 
die trouwens onbereikbaar is. De bedoeling van 
de Wet is: de mens tot zijn waarheid te brengen, 
dat wil zeggen tot zijn armoede. Die armoede 
wordt openheid, persoonlijke openheid voor Gods 
barmhartigheid die ons omvormt en vernieuwt. 
Alleen God kan ons hart vernieuwen, op 
voorwaarde dat we ons hart voor Hem openstellen. 
Dat is de enige voorwaarde.
We worden geconfronteerd met de 
tegenstrijdigheden van ons hart. De waarheid doet 
ons ophouden egoïstisch te leven en armen van 
geest te worden, waarachtig voor het aanschijn 
van de Vader. We laten ons verlossen door de Zoon 
en laten ons opvoeden door de heilige Geest. De 
heilige Geest is de meester die ons leidt. Laten 
we ons dan ook laten leiden. We zijn bedelaars, 
we vragen om deze genade. 'Zalig de armen van 
geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen' 
(Mt 5,3). Inderdaad, zalig zij die ophouden de 
illusie te koesteren dat ze zichzelf, zonder Gods 
barmhartigheid, kunnen verlossen van hun eigen 
zwakheid. Alleen Gods barmhartigheid geneest het 
hart.

Zondaars
Zalig zij die hun eigen losbandige verlangens 
erkennen en met een berouwvol en nederig 
hart staan  voor God en voor de mensen, niet als 
rechtvaardigen, maar als zondaars. Daarom is 
het zo mooi wat Petrus tot de Heer zei: 'Ga weg 
van mij Heer, want ik ben een zondaar'.  Zondaars 
zijn zij die medelijden kennen, die barmhartig 
zijn voor anderen, omdat zij zelf medelijden en 
barmhartigheid ervaren.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

Alleen Gods barmhartigheid geneest het hart
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SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Advent (Latijn: adventus=komst)
De tijd van voorbereiding op het kerstfeest, die 
op de vierde zondag vóór kerstmis begint. Het 
begin van de Advent is tevens het begin van het 
kerkelijk jaar. Het is een tijd van boete en inkeer. 
De liturgische kleur van de gewaden is paars, 
de kleur van de boetvaardigheid. In de liturgie 
komt onder andere de hymne ‘Rorate coeli 
desuper’ (Dauwt hemelen de Rechtvaardige) als 
gregoriaans gezang voor.

Adventskrans
Krans van 
dennengroen met 
vier kaarsen die 
achtereenvolgens 
op de zondagen van 
de advent worden 
aangestoken als 
symbool van hoop 
en als teken van 
het naderende 
kerstfeest.

Boetepsalmen
De psalmen 6,32 (31),38 (37) 51 (50), 102, 
(101), 130 (129), en 143 (142) vormen de zeven 
boetepsalmen, vooral gebeden op dagen van 
boete, berouw en tegenspoed. De nummers 
zonder haken verwijzen naar de Hebreeuwse 
tekst van de psalmen, de nummers tussen haken 
naar de Latijnse vertaling. De nummers 51 
(miserere) en 130 (De profundis) zijn het meest 
bekend.

Boeteviering
Gemeenschappelijke viering waarin de 
gelovigen worden opgeroepen tot boetdoening 
en bekering, waarbij hun wordt gevraagd hun 
zonden te belijden en om vergeving te vragen. De 
boeteviering kan een zelfstandig geheel zijn of in 
verband staan met de sacramentele vergeving in 
de biecht.

Breve
Pauselijke brief, geschreven op velijn (fijn 
perkament) en gestempeld met de pauselijke 
vissering. Een Breve bevat doorgaans 
mededelingen over benoemingen of verkregen 
gunsten.

Brevier
Liturgisch gebedenboek met teksten en 
rubrieken van het koorgebed, in vier delen, 
voor elk jaargetijde één. Het brevier moet elke 
dag van het kerkelijk jaar door kloosterlingen, 
priesters en diakens worden gebeden. Het 
Brevarium Romanum, op last van het Concilie 
van Trente (1545 – 1563) door paus Pius V in 
1568 uitgegeven, kende tot in het midden van 
de twintigste eeuw talloze herdrukken zonder 
wezenlijke veranderingen. Op last van het Tweede 
Vaticaanse Concilie (1962 – 1965) is tussen 
1965 en 1968 een ingrijpende verandering en 
aanpassing uitgevoerd.

Inspiratie van de dag

Afscheid doet pijn
Afscheid doet pijn. Afscheid moeten nemen 
van iemand van wie men is gaan houden, kan 
hartverscheurend zijn. Toch is het goed, dat er 
afscheid wordt genomen. Wij kunnen een ander 
niet vasthouden. Hij wil zijn eigen weg gaan, en hij 
moet die gaan, om zijn eigen leven tot ontplooiing 
te laten komen. Ontelbare keren nemen wij in het 
leven afscheid. We moeten afscheid nemen van een 
vertrouwde omgeving, omdat we ergens anders 
willen gaan studeren, of omdat we elders werk hebben gevonden. Elke verandering vergt een afscheid. 
En alleen als het afscheid nemen slaagt, kunnen wij ons werkelijk aan het nieuwe toevertrouwen, 
kan er in ons iets nieuws ontstaan. Veel mensen zouden het liefst alle mensen vasthouden met wie ze 
vertrouwd zijn geworden. Ze zouden een vriendschap eeuwig voort willen zetten. Maar er bestaan ook 
vriendschappen, die maar voor even goed zijn. Daarna slepen ze zich alleen nog maar voort. Ze worden 
in stand gehouden uit plichtgevoel of om de ander niet te kwetsen. Maar ze zijn niet meer echt. Dan 
zou het tijd zijn om werkelijk afscheid te nemen. Dan ga ik eerlijk met de ander om. Dan geef ik hem de 
ruimte om zich op iets nieuws te kunnen oriënteren. En dan ben ik vrij om iets nieuws te beginnen.

Uit: Vergeet het beste niet

Jij bent waardevol
Wat maakt het wachten zo spannend? Hoe voel  jij je 
wanneer je wacht op de komst van iemand van wie 
jij houdt? Er komt iets nieuws in je leven. Je krijgt 
een cadeau. Jij verheugt je op de ander. Je voelt je 
vitaal. Sterke gevoelens komen er in je op. Jij wacht 
niet alleen zelf. Je wordt ook verwacht. Hoe voel jij 
je wanneer anderen op je wachten, wanneer God op 
jou wacht? Andere mensen hebben verwachtingen 
ten opzichte van jou. Die verwachtingen kunnen 
je benauwen. Maar wanneer niemand meer iets 
van jou verwacht, voel jij je overbodig. Je wordt 

uitgenodigd om tijdens het wachten je hart ruim te maken en overeind te komen als iemand op wie 
wordt gewacht. Jij bent waardevol. Veel mensen wachten op jou. 

Uit: Het kleine boek geluk

Dankbaarheid
Dankbare mensen zijn altijd aangename mensen. Wij zijn graag met hen samen. Dat is heel anders 
bij ondankbare mensen. Zij zijn nergens tevreden mee. Ze verspreiden om zich heen een sfeer van 
ontevredenheid en bitterheid. Het klimaat dat zij creëren, maakt ons ziek. We kunnen het hun nooit 
naar de zin maken. Het is ook niet fijn om hun iets te schenken, want ze kunnen er niet blij mee zijn. Ze 
kunnen niet dankbaar ontvangen wat wij hun geven. Ze nemen het in ontvangst als een lastige plicht. 
Of ze voelen zich gedrongen om ons hetzelfde te geven. Maar dan hebben wij geen zin meer om hun nog 
eens iets te schenken. Daarom trekken wij ons liever terug van ondankbare mensen. Laten we proberen 
om bij mensen te horen met wie het fijn is om samen te zijn!

Uit: Het kleine boek van het goede leven

Water voor je ziel
Ben jij iemand? Als dat zo is, mag je naar de bron komen. Zijn 
water is voor jou bestemd. Alle leeftijden zijn welkom. Beide 
geslachten zijn uitgenodigd. Geen ras is uitgesloten. Allemaal 
welkom. Je hoeft niet rijk te zijn om te mogen drinken, niet 
vroom, niet succesvol; je moet eenvoudigweg de instructies 
opvolgen over wat – of liever gezegd, wie – je drinkt. Hem. Om 
Jezus in staat te stellen te doen wat water doet, moet je Hem laten 
doordringen in je hart. Laat Hem deel van je worden. Neem Hem in je op. Nodig Hem uit om binnen te 
komen in het diepst van je wezen. Laat Jezus het water van je ziel zijn.

Uit: Leven in zijn handen
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Koren helpen de stem 
van het paradijs te horen

Paus Franciscus had op zondag 25 november 
tijdens een audiëntie met 8.000 leden van 
kerkkoren lovende woorden voor de uitvoering 
van koormuziek. “Die muziek”, zo vertelde hij, 
“helpt ons om de stem van de hemel te horen. 
De uitvoering van muziek tijdens kerkdiensten 
bezit ook het vermogen om gemeenschap te 
stichten en het is een prachtig hulpmiddel voor de 
verkondiging van het geloof.”. 

De muzikanten, koorzangers en dirigenten 
woonden de voorbije dagen een internationale 
koorbijeenkomst bij in het Vaticaan. Zij waren 
onder meer afkomstig uit de Verenigde Staten, 
Brazilië, Centraal-Afrika, Libanon, Irak, China 
en Vietnam. In de namiddag was er nog een 
gezamenlijk concert van alle deelnemers met 
prachtige uitvoeringen van muziek van Palestrina, 
Mozart, Händel, Vivaldi en Bartolucci.

Bron: I.Media

Hoe Cecilia de patroonheilige van muzikanten 
werd

wereldkerk

De Centraal-Afrikaanse bisschoppenconferentie 
heeft een dag van rouw en gebed aangekondigd om 
alle slachtoffers te herdenken.
De bisschoppen vragen zowel gelovigen als 
“mannen en vrouwen van goede wil” om op de 
nationale feestdag 1 december geen feest te 
vieren, als teken van rouw. De datum markeert 
het 60-jarig onafhankelijkheidsjubileum van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

Dag van weeklacht en gebed
Ook wordt op zondag 2 december in alle 
bisdommen een “dag van weeklacht en gebed” 
gehouden, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. 
De collecte op deze zondag is bestemd voor de 
overlevenden en nabestaanden die getroffen 
werden door geweld.

Persconferentie
Het initiatief werd maandag tijdens een 
persconferentie in het aartsbisdom Bangui bekend 
gemaakt. Politieke en administratieve autoriteiten, 
het diplomatieke korps en vertegenwoordigers 
van nationale en internationale hulporganisaties 
waren daarbij aanwezig.

De persconferentie was volgens de bisschoppen 
ook bedoeld om “een licht te laten schijnen over 

de onacceptabele, hatelijke misdaden die gepleegd 
zijn tegen de burgerbevolking”. De voorzitter van 
de bisschoppen in de CAR, kardinaal Dieudonné 
Nzapalainga, riep alle instanties op om een einde 
te maken aan het geweld in het land.

Recente aanval
Op 15 november vielen gewapende rebellen 
de Heilig Hart-kathedraal van Alindao en het 
nabijgelegen vluchtelingenkamp aan. De moord 
op 48 onschuldige burgers is de zoveelste 
slachting in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 
Rebellengroepen bestrijden elkaar sinds 2013 in 
een burgeroorlog die het land in tweeën scheurt.
 
Bron: KN

22 november is sinds de late Middeleeuwen de 
naamdag van de heilige Cecilia van Rome. Maar 
wat had ze precies met muziek?

Cecilia leefde volgens de overlevering in de 2de 
of 3de eeuw in Rome. Als jong meisje legde ze, 
als teken van verbondenheid met Christus, de 
gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd 
ze uitgehuwelijkt aan de ongelovige Valerianus. 
Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf 
een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te 
bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te 

spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome 
voornemen in het oor.

Haar dood
Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius 
te bekeren tot het christelijk geloof. Samen 
hielpen ze families van christenen, die toen 
door de keizer van Rome werden vervolgd. De 
broers werden hiervoor gevangen genomen en 
onthoofd, Cecilia wachtte een even gruwelijk lot: 
ze werd in een bad kokend water gezet, maar 
dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef 
ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook de poging 
om haar te doden met een nekslag slaagde niet. 
Uiteindelijk stierf Cecilia drie dagen later aan 
haar verwondingen. Paus Paschalis I liet haar 
lichaam in 821 overbrengen naar de huidige Sint-
Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.

Het standbeeld
Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt 
zich het beroemde beeld van de liggende Sint-
Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-
1636). Hij maakte het beeld naar hoe Cecilia werd 
aangetroffen toen in 1599 haar graf werd geopend: 
vrijwel ongeschonden maar met diepe snijwonden 
in de hals.

De patroonheilige
Cecilia werd in de late middeleeuwen de 
patroonheilige van muzikanten. Ontelbare 
muziekverenigingen werden naar haar genoemd 
en talloze composities aan haar opgedragen. Eén 
van de bekendste is Hail bright Cecilia van Henry 
Purcell.

Bron: kerk.be

Centraal-Afrikaanse bisschoppen kondigen dag 
van gebed aan

Paus moedigt jongeren 
aan tot Revolutie van 
Dienstbaarheid

Franciscus nodigt jongeren uit om zich 
voor te bereiden op de 34ste editie van de 
Wereldjongerendagen, van 22 tot 27 januari in 
Panama.

Paus Franciscus roept de jongeren in een 
videoboodschap voor de Wereldjongerendagen 
van begin januari in Panama op tot een Revolutie 
van Dienstbaarheid. “”Het verlangen om anderen 
te helpen kan een revolutie van dienstbaarheid tot 
stand brengen, die zelfs de sterkste macht in deze 
wereld kan overwinnen”, spreekt Franciscus de 
jongeren toe.

De videoboodschap van de paus duurt vier 
minuten. Opmerkelijk: Paus Franciscus richt zich 
niet enkel tot gelovige, maar ook tot niet-gelovige 
en twijfelende jongeren. De kerkleider nodigt hen 
allen uit om de roeping in hun leven te ontdekken. 
Een dergelijke roeping kan verschillende vormen 
aannemen. Voor de één is dat het huwelijk, voor de 
andere het kloosterleven of het priesterschap of de 
roeping tot één of ander beroep. Maar het kan in 
elk geval geen roeping tot egoïsme zijn.

Bron: I.Media/Kathpress.at

Doordenkertje

Veranderen is soms doen 
en soms laten gebeuren.
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Zusters veroordelen seksueel, verbaal en 
emotioneel geweld

Het laatste uur van eenieder zal komen, wees 
dus voorbereid op de Dag des Oordeels

wereldkerk

GEBED 

Bijzondere liefdevolle Vriend,  dank U wel 
dat U inderdaad  een trouwe Vriend bent.  Op 

eenzame momenten 
waarop ik lijd, worstel, volhard,  ergens niet 

in slaag of wegzak, 
brengt U troost en vernieuwing.  'Welk een 

Vriend is onze Jezus!'
Amen.

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 
is op donderdag 8 november de Religieuzenprijs 
2018 uitgereikt. De eer viel te beurt aan het 
Franciscaans Jongerentreffen.

Het thema van de prijs
De Religieuzenprijs wordt eens in de twee jaar 
uitgereikt en bestaat uit een beeldje en een 
geldbedrag van € 5000,- Dit jaar sloot het thema 
van de prijs aan bij het jaarthema ‘Jongeren, hun 
geloof en hun roeping’. Het thema van de editie van 
2018 van de Religieuzenprijs sluit, niet toevallig 
uiteraard, aan bij de Algemene Bisschoppensynode 
over jongeren, die in oktober in Rome is gehouden.

Rolmodel
In zijn inleiding verwees KNR voorzitter Bernardus 
Peeters naar de recent afgesloten internationale 
vergadering van Rome: ‘Bij de opening van de 
bisschoppenconferentie riep Paus Franciscus ons 
op te luisteren naar de jongeren. De vraag die 
centraal zou moeten staan is: hoe kan de kerk 
jongeren helpen in de onderscheiding van het 
doel in hun leven, van hun roeping. Hij zei dat we 
jongeren serieus moeten nemen en in gesprek 
moeten om hun vragen te beantwoorden. Als 
religieuzen kunnen we proberen een rolmodel 
te zijn en in gesprek te blijven met jongeren. We 
kunnen de jongeren laten zien hoe wij onze keuzes 
in het leven hebben gemaakt. Door wie wij zijn 
geïnspireerd en waardoor wij nog altijd worden 
bewogen. Wellicht dat iets van onze inspiratie ook 
hen kan raken en kan helpen bij het kiezen van hun 
eigen weg.’

Projecten
Voor deze editie van de Religieuzenprijs 2018 
waren een twintigtal projecten genomineerd. De 
jury had daaruit 7 projecten geselecteerd waaruit 
uiteindelijk door de hogere oversten van de 
verschillende religieuzen instituten gekozen kon 
worden. Voordat de winnaar bekend werd gemaakt 
werden de 7 projecten kort geïntroduceerd aan 
de hand van korte vraaggesprekken welke geleid 
werden door zuster Anne-Marie Bos.

Gericht op verdieping en vormgeving
Uiteindelijk ging de prijs naar het Franciscaans 
Jongerenwerk. Deze activiteit betreft een jaarlijks 
weekend rond een Franciscaans geïnspireerd 
thema. De jury gaf in haar beoordeling als haar 
belangrijkste overweging aan dat het gaat om 
een project ‘dat met steeds weer een verfrissend 
en nieuw programma duidelijk gericht is op 
verdieping en vormgeving’.
De eerste bijeenkomst vond plaats in het jaar 
2000 en sindsdien is het een jaarlijks evenement 
geworden. Telkens is Megen de plaats waar de 
jaarlijkse ontmoeting wordt gehouden.

Dankwoord franciscaan
De prijsuitreiking werd tot twee maal toe met een 
muzikaal intermezzo opgeluisterd door Matthijn 
Buwalda, een verfrissend geïnspireerde zanger en 
entertainer. Na de uitreiking bedankte franciscaan 
Fer van Reijken voor de toekenning van deze 
prijs. Wat hem betreft had het geldbedrag van € 
5000,- beste verdeeld mogen worden onder alle 
7 uiteindelijk genomineerden. ‘Ik ben onder de 
indruk van hun doorzetting en de originaliteit van 
allerlei activiteiten.’

Bron: kerknet.be
Auteur: Denis Hendrickx Praem, abt van de Abdij van Berne

Wat zal God zien?
“Mensen zouden verstandig zijn als zij rekening 
hielden met de Dag des Oordeels en zich zouden 
afvragen wat God zal zien wanneer Hij hun leven 
zal onderzoeken. Als de Heer mij vandaag naar 
huis zou roepen, wat zou ik doen? Wat zal ik 
zeggen? Wat zal ik Hem tonen dat mijn leven heeft 
opgeleverd?” Dit vroeg de Paus tijdens de mis in de 
Domus Sanctae Marthae op 27 november. 

In zijn homilie overdacht de Paus de lezing van de 
dag die ging over het einde van de wereld in het 
Boek Openbaringen, waarin de Heilige Johannes 
het beeld gebruikt van de Heer en Engelen die 
gewapend zijn met scherpe sikkels en de oogst 
binnenhalen.

Onderzoek uw leven
Nu het liturgisch jaar ten einde loopt, en de 

lezingen merendeels gaan over het einde der tijden, 
vindt de Paus dat het goed zou zijn als mensen 
hun leven zouden onderzoeken en erover zouden 
nadenken hoe zij geoordeeld zouden worden 
wanneer hun laatste uur geslagen zou hebben.
Hij zei dat wij niet graag aan het einde denken. 
Wij zetten deze gedachte altijd van ons af, 
vooral wanneer wij jong zijn. Kijk echter hoeveel 
jonge mensen overlijden, hoeveel mensen naar 
huis geroepen worden. Niemands leven is 
gegarandeerd. 

“Niemand is eeuwig op deze aarde; aan het leven 
van eenieder komt een einde”, zei hij “en God zal 
willen zien hoe men zijn leven geleid heeft – hoe de 
kwaliteit van het leven is geweest. Dit onderzoek 
van het geweten zal mensen helpen begrijpen 
welke dingen zij in orde moeten maken in hun 
leven en met welke dingen zij door moeten gaan 
omdat zij goed zijn”, zegt de Paus. Hij vervolgde: 
“Ja, het leven zal eindigen, maar het einde zal een 
ontmoeting zijn, een ontmoeting met de Heer. Het 
is waar dat men rekenschap zal moeten geven voor 
wat men gedaan heeft, maar de ontmoeting zal ook 
één zijn van genade, blijheid of geluk”.

“Nadenken over het einde, over het einde van de 
schepping, het einde van het leven, dat is wijsheid, 
wijze mensen doen dit”. Aldus de kerkvorst.

Bron: The Tablet

Hogere oversten van de Internationale Unie van 
Vrouwelijke Religieuzen (UISG) hebben afgelopen 
vrijdag in een gemeenschappelijke verklaring elke 
vorm van seksueel, verbaal en emotioneel geweld 
en misbruik van macht in Kerk en samenleving 
streng veroordeeld. De moeder-oversten 
ondersteunen de vrouwen en mannen die de moed 
hebben om misstanden bij de bevoegde overheden 
aan de kaak te stellen. Zij verwerpen de cultuur 
van stilte en geheimhouding die decennialang rond 
misbruik in de Kerk en daarbuiten heeft geheerst.

De UISG overkoepelt 500.000 zusters in 
meer dan honderd landen.
Patricia Murray, de Secretaris-generaal van de 

Religieuzenprijs 2018 voor Franciscaans Jongerentreffen

UISG, onderstreept dat ook heel wat vrouwelijke 
religieuzen, onder meer in landen als India, 
ook vandaag nog het slachtoffer zijn van vele 
vormen van misbruik. Slachtoffers kunnen zich 
rechtsreeks tot de UISG wenden als hun eigen 
kloosterorde of religieuze congregatie weigert 
om de klacht op te volgen. Wij zullen luisteren en 
de persoon in kwestie opnieuw moed geven. Als 
oversten van vrouwelijke religieuzen zullen wij 
ons inzetten om gerechtigheid te eisen en bij te 
dragen tot de preventie van elke vorm van geweld 
en machtsmisbruik.

Bron: La Croix
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	 08.00u:	Eucharistieviering
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering.	Ochtendmis	
op	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.

kindernevendienst

zo	02	 09.00u:	H.	Mis	eerste	advent	met	kindernevendienst	
en	thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
zo	09	 09.00u:	Woord-Comm.	Dienst	tweede	advent	met	
kindernevendienst

zo	02	 10.00u:	H.	Mis	|	11.45u:	English	mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	01	 19.00u:	H.	Mis
zo	02	 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

zo	02	 08.00u:	Eucharistieviering	met	ziekencommunie
10.00u:	Doopdienst
19.00u:	Eucharistieviering
wo	05	18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	
Eucharistieviering
vr	07	 18.00u:	Advents	eucharistie	(KCV)
zo	09	 08.00u:	Eucharistieviering	|	19.00u:	
Eucharistieviering
wo	12	18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	
Eucharistieviering	
Mededelingen
•	Elke	maandagavond	om	18.00u:	Volwassengebedsgroep	
van	de	KCV.
•	Elke	dinsdagmiddag	om	17.00u	PK	lessen	voor	de	
kinderen,	volwassenen	om	18.15u.
•	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	02	 08.00u:	H.	Mis
ma	03	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	PK	EHC
18.30u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
di	04	 18.00u:	PK	Volwassenen
wo	05	17.00u:	PK	Vormsel
do	06	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	02	 07.30u:	Rozenkransgebed

za	01	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	02	 10.00u:	Hoogmis	–	Eerste	zondag	van	de	Advent,	
Jaar	C
za	08	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	09	 10.00u:	Hoogmis
	 18.00u:	Jaarlijks	Kerstconcert
za	15	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	16	 10.00u:	Hoogmis
ma	17	06.00u:	Aanvang	Auroramissen
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.
•	Ook	dit	jaar	hebben	wij	een	mooi	Kerstconcert	voor	u	
voorbereid.	Zondag	09	december	aanvang	18.00u	kunt	
u	genieten	van	een	sfeervol	concert	waaraan	zullen	
deelnemen	leerlingen	van	de	Kathedrale	Koorschool	en	
jongeren	van	het	Kathedrale	Jongerenkoor.	Kaarten	@	SRD	
50,=	voor	volwassenen	en	SRD25,=	voor	jongeren	tot	12	
jaar	zijn	verkrijgbaar	in	de	Vitrine	en	op	de	Secretariaten	
van	onze	Basiliek,	de	Heilige	Familiekerk	en	de	St.	
Alfonsuskerk.	
•	Op	maandag	17	december	begint	de	grote	kerstnoveen	
met	de	Aurora-Missen	om	06.00u	’s	morgens.	Een	
sfeervolle	geestelijke	voorbereiding	op	Kerstmis	met	
noveengebeden,	orgelspel	en	warme	chocolademelk,	koffie	
of	thee	na	afloop	in	het	paviljoen.	U	bent	allen	van	harte	
welkom.	

za	01	 17.30u:	H.	Mis	
za	08	 17.30u:	H.	Mis
Marialof	is	met	vakantie	tot	09	januari	2019

za	01	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	eerste	advent	met	
kindernevendienst
zo	02	 08.00u:	H.	Mis	eerste	advent	met	kindernevendienst,	
thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
	 10.00u:	Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen
ma	03	18.00u:	H.	Mis	H.	Franciscus	Xaverius
wo	05	18.00u:	H.	Mis
do	06	16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God	(tot	18.00	uur)
vr	07	 18.00u:	H.	Mis	Stichtingsdag	SDS	(salvatorianen)	
za	08	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	tweede	advent	met	
kindernevendienst
zo	09	 08.00u:	H.	Mis	tweede	advent	met	
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
•	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.
•	In	de	adventstijd	elk	weekeinde	kindernevendiensten	in	
alle	drie	de	kerken.	Hartelijke	uitnodiging!
•	Parochieraad	vergadert	op	woensdag	5	december	om	
19.00	uur	in	lokaal	5.
•	Een	kwartiertje	voor	God	-	aanbidding	bij	het	
Allerheiligste:	gedurende	de		advent	elke	week,	te	
beginnen	met	donderdag	6	december.	Afsluiting	om	18.00	
uur	met	de	sacramentale	zegen
•	Vrijdag	7	december	aan	de	vooravond	van	het	hoogfeest	
van	de	Onbevlekte	Ontvangenis	van	Maria	viert	de	
Salvatoriaanse	Lekenbeweging	Suriname,	samen	met	
de	drie	salvatorianen,	de	jaarlijkse	Stichtingsdag	(1881).	
Tijdens	de	H.	Mis	van	18.00	uur	is	de	hernieuwing	van	
beloften,	geloften	en	engagementen.
•	Geldelijke	giften	ter	ondersteuning	van	de	WJD	in	
Panama	januari	2019	worden		dankbaar	aanvaard.	De	
activiteiten	rond	fundraising	tijdens	het	weekeinde	blijven	
aanbevolen.	
•	Zijn	in	de	Heer	overleden:	Steve	Ramsaran	(52),	Twee	
kinderenweg	27,	Elfride	Ray	(73),	Moh.	Ajoebweg	112.	Onze	
oprechte	deelneming	aan	de	getroffen	families!

zo	02	 08.00u:	Woord-Comm.	Dienst	eerste	advent	met	
kindernevendienst	en	thuiscommunie	zieken	en	bejaarden
zo	09	 08.00u:	H.	Mis	tweede	advent	jaar	met	

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parochieberichten
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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

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

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

18.30u:	Gebedsgroep
vr	07	 07.00u:	H.	Mis.	Stille	aanbidding	tot	18.00	uur
16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
18.00u:	Sacramentslof
Mededelingen
•	 De	parochies	St.	Franciscus	Xaverius	(o.l.v.	Willy	
Adi-Kasmo)	en	H.	Bernadette	van	Lourdes	(o.l.v	Jenny	
Read)	bidden	het	rozenkransgebed	op	de	zondagen	van	de	
advent.	

zo	02	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	H.	Mis.	1e	Zondag	van	de	advent
di	04	 16.30u:	PK	Leerjaar	I	en	III

zo	02	 08.00u:	Rozenkransgebed
	 08.30u:	Woco.	1e	Zondag	van	de	advent
ma	03	16.00u:	PK	Leerjaar	I
wo	05	16.30u:	Kinderdag.	Geen	PK	les
do	06	16.30u:	PK	Leerjaar	III

JOHANNES	DE	DOPER
zo	02	 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

Iedere	kerkdienst	begint	om	10	uur.
Elke	zondag:	10.00u:	Kerkdienst

za	01	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht
zo	02	 08.00u:	H.	Mis
za	08	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht
zo	09	 08.00u:	H.	Mis

zo	02	 09.00u:	Woco
di	04	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	05	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	01	 18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
zo	02	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	H.	Mis.	1e	zondag	van	de	advent.	Heilige	
communie	voor	zieken	aan	huis.
ma	03	18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis
di	04	 06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
	 09.00u:	Volwassenencatechese
	 16.00u:	Seniorensoos
	 17.00u:	PK	les
wo	05	19.00u:	H.	Mis.	Kinderdag
do	06	06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
	 16.30u:	Volwassenencatechese

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

Mededeling
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

za	01	 19.00u:	Eucharistieviering	(pt.	Fransiskus	)
di	04	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
wo	05	16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	06	18.30u:	Eucharistieviering
za	08	 19.00u:	Eucharistieviering	(pt.	Fransiskus)

Vóór	iedere	zondagdienst	(welke	dienst	dan	ook)	is	er	van	
9	uur	tot	10	uur	catecheseles	voor	de	communicantjes.	

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.

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

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

Pauselijke Raad roept christenen en sikhs op 
een cultuur van goedheid te bevorderen

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

Op 23 november vieren sikhs Guru Nanak 
Prakash Diwas. De Pauselijke Raad voor de 
Interreligieuze Dialoog te Rome schreef ter 
gelegenheid daarvan een boodschap aan 
sikhs. In de boodschap worden christenen en 
sikhs opgeroepen een cultuur van goedheid te 
bevorderen.
De Nederlandse katholieke Contactraad voor 
Interreligieuze Dialoog sluit zich aan bij deze 
boodschap en wenste alle sikhs in Nederland een 
goede viering toe van Guru Nanak Prakash Diwas.

“Er is een alarmerende groei van het aantal mensen 
in onze buurten en steden dat zich onbemind voelt en 
voor wie geen zorg is. Daarom is ons denken gericht 
op de vraag hoe wij, zowel christenen als sikhs, de 
cultuur van de goedheid kunnen bevorderen voor 
het welzijn van alle mensen”, zegt bisschop Miguel 
Ángel Ayuso Guixot, secretaris van de Pauselijke 
Raad. ‘Goedheid’ of ‘liefde’ is een houding van 
iemand die vriendelijkheid en voorkomendheid, 
zorg en aandacht toont jegens de ander. Mgr. 
Guixot: “De vorming in ‘goedheid’ moet natuurlijk 
beginnen in de gezinnen, waar kinderen, geleid door 
het voorbeeld van ouders en ouderen, leren om liefde, 
aandacht en zorg te hebben voor anderen, vooral 
voor de zwakken en behoeftigen, door hen te dienen 
en tot steun te zijn.”
Het sikhisme is geïnspireerd op het onderwijs van 
tien goeroes. De eerste goeroe was goeroe Nanak 
(1469-1539) die leefde in Pakistan. Goeroe Nanak 
leerde dat mensen een onderdeel vormen van 
het Goddelijke licht. Zij kunnen de allerhoogste 

(spirituele) staat bereiken door op te gaan in God. 
Jaarlijks vieren sikhs de geboortedag van goeroe 
Nanak. Ze gaan dan naar hun gebedshuizen, lezen 
uit hun heilige boek, zingen liederen en delen eten 
uit.
Sikhs geloven in één God, gelijkheid, 
rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Zij 
accepteren het bestaan van alle geloven en wijzen 
bevooroordeling of onderdrukking op basis van 
godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/
of sekse af.

Er zijn 26 miljoen sikhs waarvan er 21 miljoen 
in India wonen. In Nederland wonen er ongeveer 
15.000 sikhs. De meerderheid hiervan woont in 
Amsterdam, Rotterdam, Almere en Den Haag. 
In Nederland zijn er acht Gurdwara’s (sikh-
gebedshuizen).

Bron: RKKERK.NL
Auteur: Drs. Berry van Oers namens de Contactraad voor 
Interreligieuze Dialoog

De Wereldvluchtelingendag, die sinds 1914 
traditioneel in onze kerken op 19 januari valt, 
zal vanaf 2019 elk jaar op de laatste zondag 
van september plaatsvinden. In 2019 gaat de 
105de Wereldvluchtelingendag dus op zondag 29 
september door.
De verschuiving gebeurt op uitdrukkelijke vraag 
van Paus Franciscus, die sinds het begin van zijn 
pontificaat al bij verschillende gelegenheden zijn 
solidariteit met de vluchtelingen heeft duidelijk 
gemaakt. Zo reisde hij kort na zijn eedaflegging 
naar het Italiaanse eiland Lampedusa om er 
vluchtelingen te ontmoeten en bootvluchtelingen 
die op zee omkwamen te herdenken.
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