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Uitdagingen voor Omhoog

Door Melvin Mackintosh

Aanpassingen weekblad
Om te voldoen aan de behoeften en wensen van 
lezers, zal met ingang van de nieuwe jaargang 
wat wijzigingen en aanpassingen in Omhoog, 
het weekblad van het r.-k. bisdom Paramaribo, 
ingevoerd worden. Voorbereidingen hiertoe 
worden getroffen, waarin ook de communicatie 
naar een ieder die een bijdrage levert. De 
wijzigingen en aanpassingen zijn onderdeel van 
het antwoord op de uitdagingen van dit medium, 
maar ook voor een verbetering in de efficientie en 
effectiviteit van de bedrijfsvoering. 
De kosten van het drukken van de krant lopen 
op, inkomsten nemen af en veel nieuws bereikt 
de doelgroep sneller via andere mediakanalen. 
Men heeft gevraagd om een beter overzicht 
van parochieberichten, getuigenissen en meer 
nieuws over de geloofsgemeenschap. Het nieuws 
van de wereldkerk is nu via meerdere kanalen 
beschikbaar voor degenen die daar interesse 
in hebben. Sommige wijzigingen zullen direct 
merkbaar zijn. Andere zullen geleidelijk aan 
worden ingevoerd, onder meer vanwege de 
afstemming met degenen die het nieuws of de 
informatie moeten aanleveren.
Het weekblad Omhoog heeft in 2017 de stap 
gemaakt om ook online te gaan en de binnenlandse 
berichten kunnen nu ook via omhoog.org gelezen 
worden op de pc, laptop of via het mobieltje. Voor 
de productie hiervan is ook geld en tijd nodig. En 

meer handen. Om hiervoor een oplossing voor 
te vinden, zullen ook online enkele belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd worden.

Beleid Omhoog
Mgr. Karel Choennie heeft bij zijn benoeming tot 
bisschop van Paramaribo duidelijk aangegeven 
dat communicatie een belangrijk speerpunt is 
van zijn beleid. De bisschop merkte toen op dat 
alle bestaande communicatiemiddelen voor grote 
uitdagingen staan om op gezonde wijze voort te 
gaan. Over Omhoog zei Mgr. Choennie dat zowel 
de redactie als het productieteam behoorlijk 
uitgebreid moet worden. 
De bisschop zei onder meer dat de inkomsten van 
Omhoog de kosten niet dekken en zag dat ook 
als een uitdaging: ‘...vernieuwende aanpassingen 
worden gedaan om het blad op elk gebied “gezond” 
te maken, zonder dat er daarbij afbreuk wordt 
gedaan aan de beoogde doelen van Omhoog, die 
sinds het begin in 1956 reeds gelden.’
Nu haast drie jaren verder, zijn die uitdagingen 
er nog steeds. Het is wel gelukt om in die drie 
jaren alle voorgenomen edities van Omhoog uit te 
brengen. Misschien is dat gegaan ten koste van de 
werkdruk op de beschikbare talenten en tegoeden. 
Het is in die drie jaren ook gelukt om de website 
omhoog.org online te hebben en zo meer mensen te 
kunnen bereiken met ons product.

Wijzer in geloof en leven
De trouwe lezer van Omhoog kent de lijfspreuk van 
de krant: ‘Wijzer in geloof en leven’. In een eerder 
artikel vertelde Paul Tjon Kiem Sang de betekenis 
van die lijfspreuk. Aan de ene kant moet Omhoog 
een soort wegwijzer zijn waarmee de lezer richting 
geeft aan zijn of haar geloofsleven en anderzijds 
moet het woord ‘wijzer’ staan voor het vergaren 
van kennis en wijsheid over het geloof, over het 
leven.
Omhoog moet bijdragen aan de kennis over het 
geloof. Dat doet het sinds 1956. Maar het kan zijn 
dat het niet interessant genoeg is voor de lezer, dat 
het niet voldoet aan de eisen en verwachtingen. 
Dan moet de redactie en het productieteam hard 

aan gaan trekken, zodat de krant en het aanbod 
interessant blijft voor de lezer.

Andere uitdagingen
Het weekblad Omhoog is een van de bestaande 
communicatiemiddelen van het bisdom. Het 
beleid voor Omhoog is onderdeel van het beleid 
voor media en communicatie. Het beleid voorziet 
en overziet de uitdagingen op het gebied van 
communicatie, ook in deze moderne wereld en het 
digitaal tijdperk waarin wij nu leven.
De Antilliaanse Bisschoppenconferentie heeft de 
noodzaak tot verbetering van de communicatie 
binnen de bisdommen onderkent en aangegeven 
dat elk bisdom moet werken naar een Integraal 
Pastoraal Communicatie Plan (IPCP) met het doel 
om de communicatie, de informatievoorziening 
en de coordinatie van verschillende onderdelen 
snel en efficient te laten geschieden. Liturgie, 
diaconie, catechese zijn geen losse of zelfstandige 
delen in het bisdom. Alles is sterk met elkaar 
verbonden. Immers, de uiteindelijke doelgroepen 
zijn hetzelfde: de geloofsgemeenschap. Om die 
onderdelen te brengen in de geloofsgemeenschap is 
efficiente en effectieve communicatie nodig. Alleen 
zo kan de geloofsgemeenschap vitaler worden en 
groeien.
Ook in ons bisdom Paramaribo wordt gewerkt 
aan een verbetering van de communicatie 
en de totstandkoming van een IPCP. De 
handvatten die aangereikt zijn in de pastorale 
brief van de AEC ‘Nieuwe Wegen van Kerk-
zijn in een Digitale Omgeving’ worden stap 
voor stap gebruikt. Iedereen in het bisdom zal 
daar bewust van zijn en ermee werken. Ook 
de bestaande communicatiemiddelen, zoals 
Omhoog en Radio Immanuel, zijn onderdeel 
van dit communicatieplan, alsook de nieuwe 
communicatiemiddelen en platformen.
Ook hier ligt een uitdaging die wij allen, 
leveranciers van het nieuws en de informatie, de 
redactie en het productieteam, beleidsmakers en 
lezers, gezamenlijk het hoofd moeten bieden voor 
een vitalere geloofsgemeenschap. Wij rekenen op 
u!
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Onbevlekte Ontvangenis

Door pater Martien Noordermeer OMI

Zij die God heeft gebaard
Op 8 december vieren wij in de Rooms Katholieke 
kerk het feest van de “Onbevlekte Ontvangenis” 
van de H. Maagd Maria. Dat is een dogma in de 
Rooms Katholieke Kerk en dat houdt in dat alle 
gelovigen moeten aanvaarden dat Maria, op het 
moment van de Ontvangenis in de schoot van Haar 
Moeder, de H. Anna, is gevrijwaard van alle zonden 
en gevolgen van de erfzonde. Een dogma in de 
Rooms Katholieke kerk is een vastomlijnd geloofs-
gegeven dat door God is geopenbaard en daardoor 
aanvaard moet worden door alle gelovigen. 
Hieraan kan men niets meer veranderen. 
Reeds in 431, op het Concilie van Ephese 
werd Maria uitgeroepen tot “THEOTOKOS”: 
“THEOTOKOS”, dit is grieks en letterlijk vertaald: 
“ZIJ DIE GOD HEEFT GEBAARD”. Toen waren er al 
feesten om de geboorte van Maria te vieren. Op 8 
september + 468 werd er in Jeruzalem een kerk 
ingewijd ter ere van de H. Joachim en Anna, de 
ouders van Maria en daarom werd de verjaardag 
van Maria op die datum gevierd, waarbij zij 
opgemerkt dat alleen van Maria en Johannes de 
Doper de geboortedag als kerkelijke feestdag 
wordt gevierd. Van alle andere heiligen wordt de 
sterfdag als feestdag gevierd. Zo is bv. de sterfdag 
van Pater Donders op 14 Januari 1787 te Batavia, 
ook zijn kerkelijke feestdag geworden.

Onbevlekt
Het dogma van Maria’s ONBEVLEKTE 
ONTVANGENIS werd door Pius IX in 1854 
afgekondigd. Het was ook niet moeilijk om een 
feestdag te vinden, namelijk precies 9 maanden 
voor haar geboorte en dat werd 8 december. 
Volgens de gewone menselijke regels wordt 
een mens geboren 9 maanden na het moment 
van de Ontvangenis. Zo is er ook een duidelijk 
verband tussen de vraag van de Engel Gabriël 
aan Maria of zij de Moeder van de Verlosser wilde 
worden. Maria antwoordde: Zie de Dienstmaagd 
des Heren… Mij geschiede naar Zijn Woord. In 
Bijbelse termen was dit een instemming met Gods 
heilsplan. Dat was 25 maart, de Aankondiging van 
de Heer, en de Ontvangenis van Jezus in de schoot 
van Maria en 9 maanden later de Geboorte van 
Jezus, 25 december. 
Pius IX ondervond nog veel tegenstand bij heel 
wat bisschoppen. Men vond de tijd nog niet 
rijp. Vooral vanwege de gevolgen van de Franse 
Revolutie met zijn enorme anti-clericalisme, 
wilden de bisschoppen nog wachten met de 
afkondiging. Een van de grote voorstanders 
van alle aanwezige bisschoppen was Eugène de 
Mazenod O.M.I., bisschop van Marseille en stichter 
van de Congregatie van de Paters Oblaten van de 
ONBEVLEKTE Maagd Maria. Met alle trots mogen 
wij vermelden dat zijn naam staat vermeld bij de 
ingang van de Sint Pieter achter de Naam van Pius 
IX en mocht hij de eerste troon-diaken zijn bij de 
plechtige afkondiging van het dogma op die 8e 
december 1854.
Wanneer in 1858, vier jaar later, Maria verschijnt 
aan een eenvoudig meisje in Lourdes, Bernadette 
SOUBIROUS geheten, en Bernadette naar Haar 
naam vraagt, zal Maria antwoorden: ”IK BEN DE 
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS.” Dat was bij de 11e 

verschijning op 25 maart 1858.

Vol van genade
Dit dogma leert ons dat de Moeder Gods nooit 
deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar 
ontvangenis in de schoot van Haar Moeder, de H. 
Anna was Maria “vol-van-genade”, geheel heilig. 
Door Gods genade is de Maagd Maria haar leven 
lang vrij van persoonlijke zonde gebleven.
Reeds op het Concilie van Trente (1546) werd 
de leer van de erfzonde bevestigd, maar de 
concilievaders waren toen erg verdeeld en konden 
het niet eens worden over een gezamenlijke 
formulering van het Onbevlekt Ontvangen zijn van 
de Moeder van God. Pas drie eeuwen later heeft 
Paus IX een eensgezinde uitspraak kunnen vinden 
onder het wereld episcopaat. Hierbij zij natuurlijk 
ook nog vermeld dat de communicatie in die tijd 
een beetje langzamer ging dan heden ten dage.
In de Grote Katechismus “La foi de l’Eglise” lezen 
we het volgende: “Om Moeder van de Verlosser te 
worden werd Maria door God begiftigd met gaven 
die pasten bij zo een grote uitverkoren roeping. 
De engel Gabriël begroet Haar bij de ontmoeting 
als “vol-van-genade”. Immers om de vrijwillige 
instemming van Haar geloof te kunnen geven bij de 
aankondiging van Haar roeping moest Zij geheel 
gedragen worden door Gods genade. Deze luister 
van een uitzonderlijke Heiligheid waarmee Zij 
vanaf het eerste ogenblik van Haar ontvangenis 
gesierd is verkrijgt Zij geheel van Christus: Zij is 
met het oog op de verdiensten van haar Zoon Jezus 
op een meer verheven wijze verlost. Hij heeft Maria 
in Christus uitverkoren voor de grondlegging van 
de wereld, om Heilig en Vlekkeloos te zijn voor Zijn 
aangezicht.

Kado van God, kado aan God
Het brevier geeft een mooie, duidelijke inleiding 
op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria: “ (Blz. 1506) …Negen maanden voor het 
feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij 
het Hoogfeest van Haar Onbevlekte Ontvangenis, 
waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd 
was om de Moeder te worden van Jezus, Messias, 
Gods Zoon, vanaf Haar eerste levensbegin door 

Gods Genade hierop werd voorbereid. Boven 
alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke 
plaats in Gods Heilsplan in te nemen, was Zij door 
de Vader vervuld met geestelijke zegeningen 
in Christus: Zij moest heilig en vlekkeloos zijn 
voor Gods aangezicht. In Haar is bij voorbaat de 
erfzonde weggenomen die sinds de eerste zonde 
op de mensen rustte: Omwille van Haar Zoon, 
de overwinnaar van zonde en dood, was Zij geen 
ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de 
Moeder van Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor 
de Heer zich heeft overgeleverd om Haar tot zich te 
voeren ‘als een schone bruid, zonder vlek of rimpel 
of fout, heilig en onbesmet…” (Inl. Brevier)
Zo mogen we op dit hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria zeggen: “Maria is een kado 
van God aan de mensen en tegelijkertijd een kado 
van de mensen aan God.
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geloof & leven
Praktische training leerkrachten op Batavia

Door Wielfred Tjin A Tam, Stichting Devotie Petrus Donders

Zoals eerder vermeld in ons verslag van de kick-
off van het project op woensdag 24 oktober  jl. 
zouden wij twee trainingsdagen houden voor 
leerkrachten van de RKBO GLO scholen die ook 
bij de start hebben geparticipeerd. Op zaterdag 
10 november en zaterdag 1 december jl. hebben 
wij die succesvol afgerond met twee prachtige, 
zonnige dagen op Batavia. Het was een praktische 
training onder leiding van de trekkers van dit 
project: het Pastoraal Centrum (voorheen DGCC) 
vertegenwoordigd door mevrouw Gerda Misidjang 
en de heer Michel Wong Loi Sing en het RKBO 
vertegenwoordigd door de dames Patricia Irion en 
Regina Abia. 

Een steek in mijn hart
Gedurende de vlotte en veilige busrit is flink 
gezongen - voornamelijk opwekkingsliederen - 
met gebeden en lofprijzingen en zo kwamen wij 
aan in Boskamp, de eerste stop. Rond 10.30 uur 
arriveerden wij op Batavia en hadden de eerste 
kennismaking met het werkterrein – langer dan 
een anderhalve eeuw terug - van Zalige Petrus 
Donders. Op dit verbanningsoord heeft pater 
Petrus Donders gedurende 27 jaar gewoond 
en gewerkt onder de melaatsen, toentertijd 
bannelingen, ver in de jungle, afgezonderd van 
families en vrienden. De aanwezige leerkrachten 
mochten vrijelijk de plaats verkennen en zo zich 
een voorstelling maken hoe het in de tijd van 
Petrus Donders zou kunnen zijn geweest.
Met het luiden van de bel werd het eerste dagdeel 
gestart, een sketch opgevoerd door Michel en 
Gerda en uitbeeldende een erg zieke, verminkte 
melaatse medemens in diens vieze, ellendige 
en hulpeloze situatie. Pater Donders komt die 
medemens het Woord verkondigen en spreekt 
de ernstige zieke veel moed en troost in. Een 
vieze en ellendige omgeving waarin de melaatse 
zich bevindt, die honger heeft en geen potje kan 
klaarmaken omdat die, vanwege het ontbreken van 
vingers of handen, geen vuur kan maken om het 
eten te bereiden. Zalige Petrus Donders komt dan 
binnen, bezemt eerst de omgeving schoon, brengt 
de zieke de Blijde Boodschap, bidt samen en hij 
bereidt het eten voor de zieke.
Voor sommige deelnemers was dit ‘live’ 
schouwspel, opgevoerd op locatie op Batavia – de 
plaats van pater Donders - een heel emotioneel 
moment. Enkelen zeiden na afloop: het optreden 
heeft me erg aangegrepen, ik heb een steek in mijn 
hart gevoeld.

Lesmateriaal
Met zes groepen van elk twee of drie leerkrachten 
werd door elke groep een les uit het lesboek 

‘Petrus Donders, priester voor Suriname. 
Lessenserie voor leerlingen van het VOJ’ gegeven 
voor de overige collega’s. Elke groep heeft les 
gegeven  zoals zij dit zouden doen aan hun 
leerlingen in de 4e, 5e of de 6e klas van hun (GLO) 
school. Lessen zoals Petrus Donders: priester 
Suriname, Eerste kennismaking met Batavia, 27 
jaar Batavia: Apostel onder de melaatsen en Het 
geloof van Petrus Donders. Door de interacties 
zijn vele bruikbare zaken en adviezen naar voren 
gekomen die zullen worden verwerkt in het 
lesmateriaal zodat het begrijpelijk is op het niveau 
van de GLO leerlingen.

Bij de bron, laatste dagdeel
Na het nuttigen van het middagmaal en enige 
persoonlijke momenten van reflectie stonden 
de trainees, de trainers en begeleiders rondom 
de waterput die stamt uit van de tijd van 
Petrus Donders. Deze put, op een schelpenrits 
uitgegraven, heeft zoetwater en is ongeveer 50 
meter verwijderd van de Coppename rivier met 
haar zoutwater. “Gesprek met een Samaritaanse 
vrouw” uit het Evangelie van Joh. 4,13-16, was het 
thema van de overdenking rondom deze bron: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst 
krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat 
Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water 
dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit 
water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat 
water, Heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst 
meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te 
komen om water te putten.’
De groep heeft, elkaar de hand vasthoudend 
in een kring rondom de put, God gedankt voor 
deze mooie en vruchtbare trainingsdag. Ook is 
gebeden mede op voorspraak van Zalige Petrus 
Donders voor kracht en gezondheid voor alle 
betrokkenen bij dit project en voor een succesvolle 
uitvoering. Een ieder nam wat putwater mee. Tot 
slot dankte de voorzitter van de stichting, mede 
namens Mgr. Karel Choennie de leerkrachten 
en de vertegenwoordigers van het Pastoraal 
Centrum (DGCC) en het RKBO voor hun bijzondere 
medewerking en ondersteuning. Rond 18.15 uur 
waren wij veilig terug op de plaats van waaruit wij 
rond 07.15 uur  waren vertrokken.

Enkele reacties/opmerkingen
-ik ben erg emotioneel nu ik op de heilige grond sta 
waarop Petrus Donders 27 jaar lang heeft gewoond 
en gewerkt
-toen ik het groot wit kruis op de oever zag moest 
ik terugdenken aan wat pater Petrus Donders 
allemaal heeft meegemaakt onder de heel zieke 
melaatsen en onder de omstandigheden van toen
-ik heb heel veel eerbied en heel veel respect voor 
pater Donders
-ik heb rugklachten maar ik moest meekomen naar 

Batavia, ik wilde het zelf ervaren
-het is een zeer geslaagde dag geworden, veel 
inspiratie 
-ik zal met veel meer overtuiging godsdienstles 
geven nu ik zelf Batavia heb gezien en zelf heb 
ervaren
-ik heb rondgelopen en ben enkele medicinale 
planten en bomen  tegengekomen waarvan ik zeker 
weet dat deze (bladeren, stam, takken, wortels 
enz.) ten tijde van pater Donders werden gebruikt 
z.a.: de mopéboom, de guaveboom, isri wiwiri of 
pikin nengre, lansi, mang anijsblad, alatatere en 
vele andere.
-zelf op de plaats zijn en ervaren is heel anders dan 
horen en lezen over Batavia
- pater Donders is een grootheid geweest onder de 
melaatsen, zelf niet melaats geweest
-Gods schepping is groot: sinds ik hier ben (op 
Batavia) is het nooit stil geweest. Constant hoor 
ik het gefluit van de vogels of geluiden van andere 
dieren
- ook als wij stil zijn, niets zeggen of als we moe 
zijn van zingen, fluiten de vogels door, ik vind het 
geweldig
- bij aankomst op Batavia heb ik geen droefheid en 
geen pijn ervaren maar een sfeer van serene vrede 
overviel mij.
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Programma Radio Immanuel

60 jaar Sint-Augustinus Blauwgrond: samen vormen wij Kerk

Door Joan Mac Donald-Boschman

Feestcommissie
Het was eindelijk zover! Vrijdag 23 november 
2018, het feest i.v.m. het diamanten jubileum 
van de Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond. De 
voorbereidingen waren al veel eerder begonnen. 
De aanzet daartoe werd gedaan door pater 
Kumar, die een feestcommissie samenstelde, 
bestaande uit enkele werkers van de kerk. De 
belangrijkste vraag was op welke dag het feest 
gevierd zou worden: op vrijdag 23 of op zondag 25 
november? We kwamen tot een besluit: het feest 
moest op de dag zélf gevierd worden. Op gepaste 
wijze, met als hoogtepunt een Heilige Mis! Er zijn 
verkoopavonden georganiseerd om te fundraisen. 
De verdere vergaderingen hadden als doel alles 
samen te brengen met het oog op een goed verloop 
van de feestelijkheden. Er was ook gedacht aan een 
gezellig samenzijn en een korte receptie na de H. 
Mis.

Stem van de Heer
Bij aankomst aan de Louis Goveiastraat bleek al 
gauw dat de commissieleden hard aan de slag zijn 
gegaan. De parking was geregeld, de kerk en de 
buitenmuren waren schoongewassen, er stond 
een feestelijk versierde tent rondom de kerk en 
de uitnodigingen waren verdeeld; de kerk liep om 
half zes al vol. Een ieder werd voorzien van een 
liturgie/programmaboekje.
In de dienst werd de vicaris-generaal pater 
Esteban Kross welkom geheten door pater 
Jan Verboogen. De lezingen hebben ons eraan 
herinnerd dat “Als de Heer het huis niet bouwt, 
bouwen de bouwlieden voor niets” uit psalm 127. 
In zijn overdenking heeft pater Kross op boeiende 
wijze onze patroonheilige Sint-Augustinus belicht. 
Sint-Augustinus heeft vaker de stem van een 

Door pater Martien Noordermeer OMI

Elke donderdag en vrijdag om 11:00 uur en 
elke zaterdag en zondag om 07:00 uur: Wij 
luiden de zondag in.

Elke maandag, woensdag en vrijdag na het 
nieuws van 16:00 uur en 22:00 uur: Op weg 
naar Kerstmis (Hoorspel over het Licht).

Vanaf 17 december elke morgen om 05:00 uur: 
Auroramis (de opnames zijn van het vorig jaar).

Na Kerstmis op de maandag, woensdag en 
vrijdag na het nieuws van 16:00 uur en 22:00 
uur: God openbaart zich. 1= Aan de Joden in de 
Jordaan, 2= Aan de Drie Koningen, 3= Aan Zijn 
leerlingen op de bruiloft te Kana in Galilea.
Regelmatig tussendoor met opnames van 
Gregoriaans, aangepast aan de liturgische 
tijd van het jaar: Schoonheid van het 
Gregoriaans.

P’Kin Moro Vrede
Nelek wan popki di trowe na gron,
nelek wan bromki di broko fadon,
nelek wan fowru in hebi alen,
na so me fir’ ten na ten.

Mi na wan tru p’kin fu mama Sranan,
M’e laf’ en m’e dansi so meni mi kan,
ma te m’e si loktu e dungru sontron,
m’e frede den dei di e kon.

Refrein:
P’kin moro vrede, p’kin moro lobi
in a grontapu pe wi e libi
wan tru-tru vrede, wan tru-tru lobi
sa mek’ un alamala kon na wan

P’kin moro vrede, p’kin moro lobi
fu kis prisiri na in wi libi,
p’kin moro vrede, p’kin moro lobi,
na dat m’e singi gi mi swit Sranan.

Te m’e si feti na ini mi dren,
m’e skreki n’in sribi te fruku m’manten
en ibri dei baka te neti fadon,
m’e angri fu vrede kon.

Refrein

Sing a singi nanga mi
Vrede mu de nanga wi.

   J.A. V.

onbekend kind gehoord, maar pas veel later in die 
stem de stem van de Heer herkend. Ook de andere 
stem, de weg van angst en twijfel, heeft pater Kross 
op eenvoudige wijze, herkenbaar voor iedereen, 
belicht. Menigeen zal op dat moment door de goed 
opgebouwde preek voor zichzelf zijn nagegaan 
welke stemmen wij niet, of nog niet herkennen in 
ons eigen leven. In vertrouwen dat al onze namen 
in de palm van Gods hand staan geschreven, zal 
God zijn plan met elk van ons vervolmaken.

Stille aanwezige
Pater Jan en pater Kross werden bijgestaan door 
de “nieuwbakken” priester Guillaume Woei. Ook 
het Salvatorkoor was aanwezig en het heeft enkele 
liederen ten gehore gebracht. Pater Jan gaf aan 
de jongeren van de parochie mee dat zij bij het 
75- en zeker het 100-jarig bestaan van de kerk nog 
zullen kunnen navertellen dat ook zij aanwezig 
zijn geweest bij het 60-jarig feest. Dit omdat er 

niet zoveel terug te vinden was aan historische 
gegevens over onze kerk. Hiervoor verwijs ik naar 
het artikel in Omhoog, gepubliceerd op zondag 18 
november 2018. Eenieder werd voorzien van een 
speciaal ontworpen boekenlegger om deze dag te 
herdenken.
Er werd dank uitgesproken aan allen die aan de 
mooie viering van dit feest hebben meegewerkt, 
maar in het bijzonder aan allen die in de voorbije 
jaren hebben gewerkt aan de kerk. De stille 
aanwezige was altijd de Heer, de Heer van 
alle begin! Na de dienst werd door een groep 
leerlingen van de Helenaschool, de kinderen die 
catecheselessen volgen en de misdienaars nog 
een leuk optreden verzorgd. Er heerste een goede 
sfeer, er werd gezellig nagepraat en wat zeker niet 
ontbrak, de vele hapjes en drankjes! Op naar het 
61-jarig bestaan van onze kerk! Samen vormen wij 
Kerk. Ook u bent van harte welkom. Wij hebben op 
elke zondag om 8.00 uur een dienst.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweede zondag van de Advent jaar C

Eerste lezing: Baruch 5, 1 – 9
Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende 
af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke 
schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid 
om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de 
Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal 
op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam: ‘Vrede 
door gerechtigheid’ en ‘Glorie door vroomheid’. 
Op, Jeruzalem, ga op de hoogste staan en kijk uit 
naar het oosten: daar zijn uw kinderen weer samen 
op het woord van de heilige, van zonsopgang tot 
zonsondergang. Zij zijn blij nu God weer aan hen 
denkt. Te voet gingen ze van u heen, weggesleept 
door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, 

gedragen als op een konings troon. God beval 
alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten 
en de dalen  op te vullen, zodat het hele land een 
effen vlakte wordt en Israël veilig optrekt onder 
de glorie van God. Ook de bossen en alle geurige 
bomen geven schaduw aan Israël op Gods bevel. 
Want God leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk 
licht; met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven 
én met zijn gerechtigheid.

Antwoordpsalm: 
Psalm 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6

Tweede lezing: Filippenzen 1, 3 – 6.8 – 11
Broeders en zusters ik dank mijn God telkens 
als ik u gedenk altijd, bij al mijn gebeden voor u 
allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, 

omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel 
hebt bijgedragen tot prediking van het evangelie. 
Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk 
in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag 
van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u 
allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus 
zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds 
rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om 
te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. 
Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en 
onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der 
gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer 
en lof van God. 

Evangelielezing: volgens Lucas 3, 1 – 6
Effen de weg, want het koninkrijk van God breekt 
aan voor de wereld

In de eerste twee hoofdstukken van het 
Lucasevangelie worden Johannes de Doper en 
Jezus gepresenteerd. Hun levens lopen in deze 
presentatie niet volledig parallel, maar er zijn 
veel overeenkomsten, vooral in de manier waarop 
Lucas de gebeurtenissen beschrijft die voorafgaan 
aan hun beider geboorte. Ook al had Johannes in de 
schoot van zijn moeder al weet van zijn bijzondere 
neef (1,44), pas wanneer beiden ongeveer dertig 
jaar oud zijn, komen Johannes en Jezus elkaar voor 
het eerst tegen. In onze westerse traditie heet 
Johannes ‘de Doper’, maar de oosters-orthodoxe 
traditie noemt hem ‘de Voorloper’. En dat is precies 
wat Johannes doet: hij loopt voor Jezus uit, hij 
baant de weg.

Troost en bemoediging
De eerste lezing bestaat uit de afsluiting van het 
boek Baruch (5,1-9). In de proloog wordt vermeld 
dat het gaat om Baruch (zijn naam betekent 
‘gezegend’), de zoon van Neria. Hiermee staat het 
boek op naam van de secretaris van de profeet 
Jeremia (Jeremia 36,4). De historische setting van 
het boek is de Babylonische ballingschap, maar 
het is pas geschreven in de tweede of eerste eeuw 
voor Christus, en wel in het Grieks. Of er een 
Hebreeuwse tekst aan ten grondslag gelegen heeft, 
is niet zeker.
De passage spreekt van troost, toekomst en 
bemoediging. Baruch 5,6 doet denken aan Psalm 
126: weggevoerd onder tranen, thuiskomen met 
vreugde. De aarde wordt geëffend om ruim baan 
te maken voor de ballingen die onder Gods leiding 
ongehinderd naar huis terugkeren. Opmerkelijk is 
de benaming voor God als ‘de Eeuwige’ in 5,2, hier 
niet als een van de mogelijkheden om de Godsnaam 
weer te geven, maar als letterlijke term. Het woord 
‘eeuwig(e)’ komt in de Schrift natuurlijk veel vaker 
voor, ook als bijstelling bij God, maar als aparte 
aanduiding voor God is het zeldzaam. In Baruch 
treffen we de term zo vier keer aan. Het laatste 
vers van de passage (5,9), en dus ook van het boek 
als geheel, biedt een concentratie van goddelijke 
kwaliteiten: vreugde, licht, glorie, barmhartigheid 
en gerechtigheid.

In de woestijn
Terwijl Lucas in zijn eerste twee hoofdstukken 
over de voorgeschiedenis, geboorte en jeugd van 
Johannes en Jezus meer verhalend bezig is, situeert 
hij het optreden van Johannes in hoofdstuk 3 in 
een heel precies historisch kader. Alle heersers 
die op dat moment aan de macht waren, worden 
genoemd: keizer Tiberius, procurator Pontius 

Pilatus, de viervorsten Herodes, zijn broer Filippus 
en Lysanias, en tot slot de hogepriesters Annas en 
Kajafas. Al deze mannen staan onder het gezag 
van de Romeinse  bezetter of ze zijn de bezetter 
zelf. Tegenover deze vertegenwoordigers van de 
uiterlijke macht plaatst Lucas Johannes, de zoon 
van Zacharias. Met deze tegenstelling wordt het 
loflied van Maria (Lucas 1,46-55) al wat concreter. 
Johannes representeert niet de macht die ten 
koste gaat van anderen, maar de kracht van de 
binnenkant, daar waar mensen zichzelf beheersen 
ten gunste van de ander. Johannes leefde al langer 
in de woestijn (1,80). Misschien had hij contact 
met de gemeenschap van Qumran die daar aan 
de rand van de Dode Zee leefde. Misschien kwam 
hij zelf uit die gemeenschap voort. De strenge 
en eschatologische toon waarmee hij de mensen 
toespreekt (3,7-17) past in elk geval wel bij de 
hoge ethiek van deze groepering. De woestijn is 
een plaats van leegte, van bezinning, soberheid, 
inkeer en omkeer. Het is dan ook niet vreemd 
dat Johannes juist vanuit de woestijn de mensen 
oproept tot precies deze warden die hij zich eigen 
had gemaakt. Zijn vader Zacharias had bij zijn 
geboorte al de profetie uitgesproken dat Johannes 
dit zou doen: de mensen bekend maken met het 
licht, de liefde en de vrede van God (1,76-79).

Omkeer tot vergeving van zonden
Het effenen van de weg zoals beschreven in Baruch 
5,7 keert terug in Lucas 3,4b-6. Hier is het een 
citaat uit Jesaja 40,3-5. Het beeld van de hoogtes 
die geslecht en de kloven die gedicht worden, is 
een vertrouwd beeld als het gaat om Gods redding. 
Alles wat het komen van God verhindert en in 
de weg staat, moet opgeruimd worden. Er moet 
ruimte gemaakt worden voor God. Hoe moet dat? 
Johannes verkondigt (letterlijk) een ‘doopsel van 
omkeer tot vergeving van zonden’ (Lucas 3,3). De 
tekst vervolgt: ‘Zoals er geschreven staat’ en dan 
komt het citaat van Jesaja met de opdracht de weg 
van de Heer te bereiden. Blijkbaar hebben beide 

handelingen met elkaar te maken, de omkeer en 
het klaarmaken van de weg. Sterker nog: het zijn 
verschillende benamingen voor hetzelfde proces. 
Johannes wordt in de volgende verzen (3,7-14) 
concreter. Het gaat om een innerlijke houding met 
uiterlijke, ethische consequenties. Maar het hangt 
ook weer niet helemaal van ons af. God is er ook 
nog.

Ruimte maken voor God
Dietrich Bonhoeffer beschrijft de spanning en het 
te bereiken evenwicht tussen onze inspanning en 
het komen van God op een fijnzinnige manier. In 
een uitleg bij deze tekst van Lucas zegt hij: ‘Het is 
niet om het even, hoe de genade ons aantreft, al is 
het ook louter genade, dat zij tot ons komt.’ Ik geef 
de verdere gedachten van Bonhoeffer hierover 
parafraserend weer. Ons is opgedragen de weg te 
bereiden en dat is een uiterst verantwoordelijke 
opdracht. De hongerige heeft brood nodig, 
de dakloze een woning, degene die onrecht 
is aangedaan heeft recht nodig, de eenzame 
behoeft gemeenschap, de tuchteloze orde, de slaaf 
vrijheid. Dit is allemaal nodig, maar het is niet 
alles. Sommige mensen slaan deze fase over en 
spreken meteen over het genadige komen van God, 
zonder aan mensen de concrete hulp te bieden die 
ze nodig hebben. Anderen blijven in de fase van 
de concrete hulp steken of stellen zich daarmee 
tevreden. Zij willen alles zelf doen en komen niet 
toe aan de ontvankelijkheid voor de werkzaamheid 
van God. Bonhoeffer staat stil bij het onderscheid 
tussen onze mogelijkheden om mensen tegemoet 
te treden enerzijds en de noodzaak om onze 
onmogelijkheden op dit niveau onder ogen te zien 
anderzijds. Dit onderscheid hangt samen met 
het evenwicht tussen onze inspanning en ons 
vertrouwen op God, de ruimte die we aan God 
laten. Het bereiden van de weg, de omkeer, betreft
beide: zowel onze concrete daden als ons niet-
doen, ons laten. Beide hebben hun eigen ernst, 
aldus Bonhoeffer, en mogen niet verwisseld, noch 
tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is niet zo 
dat wij eerst alles moeten doen wat we kunnen 
en dat daarna God aan de beurt is. Ook in onze 
inspanning is God aan het werk. Te weten wat 
te doen of te laten in bepaalde situaties vraagt 
bescheidenheid, inzicht en fijngevoeligheid. Soms 
is het nodig iemand in nood de helpende hand te 
bieden, soms is het goed samen met iemand te 
zwijgen, soms is het beter God te laten spreken 
door een passend woord uit de Bijbel. Het gaat er 
altijd om ruimte te maken voor God, zijn weg te 
bereiden.
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scheuren voor een lichtstraal, betekent de warmte 
van de hoop te brengen. En voor de gelovigen, 
voor ons Christenen – zoals reeds voor Abraham 
en voor de heilige Jozef – biedt de hoop die wij 
brengen, de horizon van God, die ons is getoond in 
Christus en die gegrond is op de Rots, die God is. 
(Paus Franciscus, 19-3-2013)

Gebed
God, de wereld zoals door u bedoeld lijkt vaak zo 
ver weg. Uw Schepping zucht onder uitbuiting, 
wordt gekleineerd door grote machten. Mensen 
moeten hun land ontvluchten vanwege oorlog, 
honger, schending van mensenrechten en lopen 
opnieuw tegen onmenselijke grenzen - ook de onze 
-. Alsof dit niet Uw wereld is geschapen zonder 
grenzen  waar ieder mens van onschatbare waarde 
is naar Uw beeld geschapen. Wie aan mensen 
onrecht doet beledigt daarmee ook U. Laat ons 
mogelijkheden ontdekken om te werken aan een 
veelkleurige, bewoonbare aarde waar plaats is 
voor iedereen  omdat wij Uw mensen zijn die U 
herkennen in het aangezicht van onze naaste.

Dagtekst
Joh. 1, 14: Het Woord is mens geworden en heeft bij 
ons gewoond.

Overweging:
Zijn we niet dol op het woordje ‘met’? Ga je met 
me mee? vragen we. ‘Naar de winkel, naar het 
ziekenhuis, door dit leven?’ God zegt van wel. ‘Ik 
ben met jullie, alle dagen,’ zegt Jezus, vlak voor 
Hij opsteeg naar de hemel, ‘tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’ (Mt. 28, 20). Ga maar op zoek 
naar voorwaarden voor deze belofte; je zult ze 
niet vinden. Je zult nergens lezen: ‘Ik ben met je 
op zondag, tijdens het zingen.’ Nee, niets daarvan. 
Gods ‘met je’ belofte is vrij van heffingen. Hij 
is met ons. God is met ons. Profeten waren 
niet genoeg. Apostelen niet. En ook de engelen 
volstaan niet. God stuurde meer dan wonderen en 
boodschappen. Hij stuurde zichzelf; Hij stuurde 
zijn Zoon. ‘Het Woord is mens geworden en heeft 
bij ons gewoond.’

Gebed
Goede God, U hebt ieder van ons gezegend door 
ons uw Zoon te geven  als ons grootste geschenk. 
U hebt ieder van ons gevoed met woorden die ons 
uw weg wijzen en brood dat ons doet leven.  U 
hebt ieder van ons geleerd dat wij aan elkaar zijn 
toevertrouwd en elkaar terugvinden in U.  U geeft 
ieder van ons het vertrouwen dat U ons leidt en 
voor ons zorgt, dat U onze herder bent.  Daarom 
zeggen wij U dank met heel ons hart en met heel 
ons leven voor alles wat wij uit uw hand mogen 
ontvangen. Daarom eren wij U om de toekomst die 
U voor ons opent door het kind Jezus dat straalt 
van uw licht.  
Amen.

gemeenschap of voor de verschillende volken 
om eraan te denken dat de huidige werkelijkheid 
gegroeid is uit duizenden handelingen van liefde 
of haat die eraan zijn voorafgegaan. Dit noodzaakt 
ons om niet te vergeten dat de gemeenschap van 
morgen bezig is te ontstaan door onze trouw 
aan het heden. Wij zijn allemaal kleine schakels 
van de immense ketting van generaties waaruit 
de mensheid gevormd wordt. We zijn wezens 
die slechts korte tijd leven, vergeleken met de 
geschiedenis van de mensheid in het verleden 
en in de toekomst. We ontdekken dat we tegelijk 
onbelangrijk zijn en toch ook heel erg belangrijk, 
omdat elk van onze handelingen de mensheid van 
morgen mee helpt voorbereiden: het is een klein 
steentje in de opbouw van een rechtvaardige en 
gelukkige wereld voor de hele mensenfamilie.

Gebed
Goede God, wij vragen u om 
veranderingsgezindheid. Maak ons mobiel, zodat 
we steeds openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe 
dingen wat betreft onszelf en nieuwe dingen van 
andere mensen. Maak dat we oog hebben voor hen 
die lijden en voor hen die lijden veroorzaken, maak 
ons zorgzaam voor heel uw volk. Amen.

Dagtekst
Ps. 25, 16: Wend u tot mij, ontferm u over mij, want 
ik ben hulpeloos, ik ben alleen.

Overweging:
Bidden is onderkennen dat er een heleboel sporten 
zijn op de ladder naar God. ‘Bidden is (zelf) een 
ladder worden, waarlangs gedachten opklimmen 
naar God om zich te voegen in de ongeziene 
stroom die overal in de wereld naar Hem opstijgt. 
We stappen, als we bidden, niet uit de wereld, we 
zien de wereld alleen in een ander perspectief. 
We ontdekken dat we niet de as zijn van het wiel, 
maar de spaken. Zo klimmen wij door, tussen 
hemel en aarde. Misschien brengen we met bidden 
onze aarde wel een beetje dichter bij de hemel, of 
scheppen wij een stukje hemel op onze aarde. Wie 
weet. Het gaat er dus bij het bidden niet om dat 
we onmiddellijk krijgen waar we om vragen. Het 
gaat bij het bidden eerder om dat we de band – het 
Verbond – met God onderhouden zodat Hij zich 
veilig kan gaan voelen op de plek waar wij leven 
en werken. Hij heeft zelf in Jezus het aangedurfd 
om de eerste stap te zetten. Wij kunnen in het 
voetspoor van zijn Zoon de volgende stappen al 
zetten, vandaag en de dagen daarop.

Gebed
Ik dank U, hemelse Vader, door Jezus Christus, uw 
lieve Zoon, dat U mij deze nacht voor alle gevaar 
heeft behoed. Ik bid U dat U mij ook deze nieuwe 
dag wilt bewaren voor alle kwaad, en dat alles wat 
ik doe of laat goed is in uw ogen. Mijn leven is in uw 
hand. Amen.

Dagtekst 
Jer. 8, 15: We hoopten op geluk, maar het bleef uit. 

Overweging:
Tegen alle hoop in, vol van hoop! Zelfs vandaag 
de dag, met de aanwezigheid van vele grauwe 
luchten, moeten we het licht van de hoop zien en 
onszelf hoop geven. De schepping bewaren, iedere 
man en iedere vrouw te behoeden met een blik 
vol tederheid en liefde, dat betekent, de horizon 
van de hoop openen, betekent, alle wolken open te 

Dagtekst
Jes. 35, 3: Geef de zwakke handen weer kracht, 
maak de bevende knieën sterk.

Overweging: De essentie van zorgen
Als we onszelf in alle eerlijkheid afvragen welke 
mensen het meest voor ons betekenen, dan 
komen we al gauw tot de conclusie dat dit niet de 
mensen zijn, die meteen klaar staan met adviezen, 
oplossingen of manieren van behandeling. Het zijn 
eerder de mensen die ervoor kiezen ons verdriet 
met ons te delen en met een zachte en liefdevolle 
hand onze wonden aan te raken. Een vriend die 
stil bij ons kan zitten als we wanhopig zijn of 
in de war, die in staat is bij ons te blijven als we 
verdriet hebben om het verlies van een dierbare. 
Een vriend, die het kan opbrengen om niets te 
zeggen, niets aan te bieden als hulp of genezing, 
maar wel om samen met ons de realiteit van onze 
machteloosheid onder ogen te zien, dat is een 
vriend die echt om ons geeft.

Gebed
Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij 
zijn voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd 
staan van U. Onthul ons uw aanwezigheid, breng 
ons tot de gehoorzaamheid van het geloof, en roep 
ons tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze 
Heer die met U leeft en heerst in alle eeuwen der 
eeuwen. Amen.

Dagtekst
Mc. 1, 3: Een stem roept in de woestijn: Bereid de 
weg van de Heer, maak zijn paden recht.

Overweging:  Ik hoop
Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door 
blijven gaan met hun kop in de wind. Ik bid om 
mensen die risico’s nemen, die vol blijven houden 
met het geloof van een kind. Ik bid om mensen die 
dingen beginnen waar niemand van weet wat de 
afloop zal zijn. Ik bid om mensen die met vallen en 
opstaan niet willen weten van water in de wijn. Ik 
hoop op mensen die blijven vertrouwen, die van 
tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom. Ik 
bid om mensen die door blijven duwen: van doe 
maar wel en kijk maar niet om. Ik bid om het beste 
van vandaag en van morgen, ik bid voor de mooiste 
waar ik van hou. Ik zoek naar het maximum wat er 
nog in zit, in vandaag en in morgen, in mij in jou.

Gebed
Laat ons, goede God, nooit ophouden het licht van 
de hoop te blijven ontsteken, 
waar mensen gaan in het duister van hun gemis, 
hun verdriet, waar mensen omkomen 
in de valse dromen van geld en geweld, waar 
wanhoop mensen tot wolven maakt, waar angst 
hen tot wrede heersers maakt. Laat ons het licht 
blijven ontsteken voor de kinderen van Bethlehem, 
voor uw volk, voor uw kerk: dat wij elkaar voeden 
met de hoop, elkaar moed geven met de liefde. 
Amen.

Dagtekst
Ps. 133, 1: Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, 
om als broeders en zusters eendrachtig samen te 
wonen.

Overweging: 
Het is altijd goed voor de mens, voor de 

gebeden voor iedere dag
Maandag 10 december

Dinsdag 11 december

Donderdag 13 december

Zaterdag 15 december

Woensdag 12 december

Vrijdag 14 december

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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geloofsverdieping
FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

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

Openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek
Maandag, dinsdag en vrijdag: 
10.00-18.00u.
Woensdag: 12.00-20.00u.
Donderdag: gesloten

Feestikonen

Een inleiding op de betekenis van 
ikonen, in het bijzonder voor de 
feestdagen
Bijbels museum en Bijbelwerkplaats, 
1992; 63 blz. Prijs: Srd 5,=

J. HErmans
Heiligen rond het altaar

In 30 verhalen schildert dit boek 
wat er in de eucharistie gebeurt 
en wat de betekenis ervan is. Om 
elk onderdeel van de viering te 
verklaren wordt telkens verteld 
over het leven van een heilige.
Brugge: Tabor, 1983; 175 blz. Prijs: Srd 
20,=

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

In de catechese over de Tien Geboden nemen 
we vandaag als kern-thema de verlangens.  Bij 
het lezen van de Tien Geboden kunnen we de 
gemaakte stappen samenvatten in het licht van de 
volledige openbaring door Christus.

Waarachtige rust
Ons startpunt was de dankbaarheid, als basis van 
de vertrouwensrelatie en gehoorzaamheid.  God 
vraagt niets vooraleer zelf eerst veel meer gegeven 
te hebben. Hij nodigt ons uit tot gehoorzaamheid 
om ons te bevrijden van de misleiding van de 
afgodendienst. Deze oefent veel macht over ons 
uit.  Zelfverwerkelijking zoeken via de afgoden van 
deze wereld maakt ons leeg en maakt ons tot slaaf. 
De relatie tot Hem, daarentegen,  geeft ons aanzien 
en standvastigheid. In Christus maakt God ons tot 
Zijn kinderen.

Dit gaat samen met een proces van zegening en 
bevrijding. Dat is de ware, waarachtige rust. Zoals 
de Psalm zegt: “Bij God alleen verstilt mijn ziel, van 
Hem komt mijn bevrijding” (Ps. 62, 2).

Een nieuw hart
Het bevrijde leven biedt ruimte aan onze 
persoonlijke geschiedenis. Het verzoent ons met 
wat wij, vanaf onze jeugd tot nu, hebben beleefd. 
Zo worden we volwassen en in staat om het juiste 
belang te hechten aan de werkelijkheid en aan 
de mensen in ons leven. Op deze wijze komen 
we tot relatie met de naaste die, vanuit de liefde 
die God ons toont in Jezus Christus, een roeping 
wordt. Een roeping tot trouw, edelmoedigheid 
en waarachtigheid. Om met de schoonheid van 
trouw, edelmoedigheid en waarachtigheid te leven, 
hebben we een nieuw hart nodig waarin de Heilige 
Geest woont (Ez. 11, 19)(Ez. 36, 26).  
Hoe gebeurt die “transplantatie” van het hart, 
van een oud hart naar een nieuw hart? Door 

Tijdens de audiëntie van 28 november sprak Paus Franciscus over de verlangens.

de gave van nieuwe verlangens. Deze worden 
in ons gezaaid door Gods genade, meer in het 
bijzonder door de Tien Geboden die Jezus ons heeft 
voorgeleefd.  In de “Bergrede” leert Hij ons dat.

Verlangens van de Geest
Inderdaad, in het leven staan we, bijna zonder 
het te beseffen, vóór Christus. De Tien Geboden 
vertolken een leven in dankbaarheid, vrij, 
waarachtig, zegenend, volwassen, behoeder en 
beminde van het leven, trouw, edelmoedig en 
oprecht. Ze zijn de “radiografie”. Ze beschrijven 
Hem als het negatief van een foto die zijn gelaat 
toont, zoals op de gewijde lijkwade. Op die wijze 
werkt de Heilige Geest in het hart, door de gave 
van verlangens, de verlangens van de Geest. 
Verlangen volgens de Geest, verlangen op het ritme 
van de Geest, verlangen op de muziek van de Geest.
Kijkend naar Christus, zien we de schoonheid, het 
goede, de waarheid. En de Geest wekt een leven dat 
ons met hoop, geloof en liefde vervult, als we op 
Zijn verlangens ingaan.

Omvorming
Zo begrijpen we beter wat het betekent dat 
de Heer Jezus niet gekomen is om de Wet af te 
schaffen maar deze tot voltooiing te brengen. In 
tegenstelling tot de wet van het vlees -die bestond 
uit een reeks voorschriften en verboden- wordt 
deze wet van de Geest bron van leven.

Het gaat immers niet meer om een regel, maar 
om het vlees van Christus. Hij heeft ons lief, 
zoekt ons, schenkt ons vergiffenis, troost ons  en 
herstelt in Zijn Lichaam de gemeenschap met de 
Vader. De gemeenschap die verloren was door de 
ongehoorzaamheid van de zonde.

Zo wordt de negatieve verwoording van de 
geboden  “niet stelen”, “niet beledigen”, “niet 
doden” omgevormd tot een positieve houding: 
beminnen, plaats maken voor de ander in mijn 

hart. Verlangens die het positieve zaaien. Dat is de 
volheid van de Wet die Jezus ons heeft gebracht.
De echte waarheid
In Christus, en alleen in Hem, zijn de Tien Geboden 
niet langer een veroordeling. Zij worden de echte 
waarheid van het menselijk leven. Dat wil zeggen: 
verlangen naar liefde. Hier ontstaat het verlangen 
naar het goede, het verlangen om goed te doen, het 
verlangen naar vreugde, vrede, grootmoedigheid, 
welwillendheid, goedheid, trouw, mildheid, 
zelfbeheersing. Van dat “neen” gaat men over naar 
dit “ja”. De positieve houding van een hart dat zich 
opent door de kracht van de Heilige Geest.
Christus in de Tien Geboden zoeken, brengt ons 
ertoe ons hart te vullen met liefde en openheid 
voor Gods werk. Wanneer een mens ingaat op het 
verlangen om volgens Christus te leven, dan stelt 
men zich open voor de verlossing, die zal komen 
omdat God de Vader mild is. De Catechismus zegt: 
“de ontmoeting tussen de dorst van God en die van 
ons.”
Het zijn de gemene verlangens die de mens in het 
verderf storten.

Ontmoeting van twee vreugden
De Geest legt in onze harten zijn heilige verlangens 
die de bron zijn van nieuw leven.
Het is de Geest van God zelf die ons leidt naar zijn 
vruchten, door het samenspel van onze vreugde 
ons bemind te weten en Zijn vreugde ons te 
beminnen. Een ontmoeting van twee vreugden: de 
vreugde van God ons te beminnen en onze vreugde 
bemind te worden.

Dat zijn dus voor ons christenen de Tien Geboden. 
Christus beschouwen om ons open te stellen Zijn 
hart en Zijn verlangens te ontvangen, om Zijn 
Heilige Geest te ontvangen.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

STEL JE HART OPEN OM DE HEILIGE 
GEEST TE ONTVANGEN
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Dode-Zeerollen

Verzamelnaam van de handschriften die in en na 
1947 in een grot bij Qumran aan de westzijde van 
de Dode Zee zijn gevonden. Deze handschriften, 
die ook Qumran-Geschriften worden genoemd, 
worden gedateerd in een periode tussen de 
tweede eeuw v.Chr. en de tweede eeuw n. Chr. 
‘De Handschriften uit de woestijn van Juda’, zoals 
zij ook worden genoemd, verschaffen zeer vel 
informatie over het geestelijk klimaat waarin de 
vroegchristelijke gemeente uit het jodendom is 
ontstaan.

Dogma
Leerstelling waarvan de katholieke kerk in een 
concilie of door de paus plechtig heeft verklaard 
dat zij door God geopenbaard is en dat zij door de 
mens geloofd moet worden. De voorgeschreven 
geloofswaarheid moet op de bijbel zijn 
gefundeerd, maar hoeft niet steeds rechtstreeks 
uit de bijbel te zijn afgeleid; zij kan ook op de 
traditie zijn gebaseerd.

Doxologie (Grieks: Doxa = eer, roem; Logos 
= woord, uitspraak)
Lofprijzing, slotformule aan het eind van  psalmen 
en gebeden. De grote doxologie bestaat uit de 
woorden: ‘Eer aan God in den Hoge en vrede op 
aarde aan de mensen van Gods welbehagen’ (Lc 
2:14). De kleine doxologie luidt: ‘Eer aan de Vader 
en de Zoon en de heilige geest, zoals het was in 
het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der 
eeuwen Amen’.

Evangelie (Grieks: Euangelion = Blijde 
Boodschap)
1 In het Nieuwe Testament worden met het 
woord evangelie de leer en prediking van 
Christus aangeduid. 2 Ieder van de vier boeken 
van het Nieuwe Testament, waarin het leven 
van Jezus wordt beschreven. De auteurs van 
de vier evangelies schreven geen biografieën. 
In de verhalen, waaraan zij in verschillende 
variaties vorm hebben gegeven, vindt men de 
gelovige neerslag van de Jezus-interpretaties 
door de christelijke gemeenten uit de eerste 
vijftig tot zestig jaar na zijn dood. De eerste drie 
evangelies verschaffen ons het beeld van Jezus 
zoals  mondelinge tradities in bepaalde Jezus-
gemeenten dat hebben bewaard en zoals daar 
de betekenis van Jezus is uitgelegd. Het vierde 
evangelie, van Johannes, heeft, evenals zijn 
brieven, een eigen theologie. Zij voltooien het 
beeld van de drie andere evangelies. 3 Lezing, 
tijdens de viering van de eucharistie, uit een van 
deze boeken.

Inspiratie van de dag

Ontdek wie je bent
Er is een grote behoefte aan 
evenwichtige en betrouwbare zielen, 
die altijd op de juiste plaats zijn en 
doen wat gedaan moet worden. Er 
is behoefte aan zielen die op zo´n 
manier leven dat niets ze van hun 
stuk brengt, omdat ze iedere situatie 
volkomen onder controle hebben en 
leven en handelen vanuit dat innerlijke 
centrum van vrede en stilte. Hun 
zekerheid is in Mij, daarom kan niets 
ze uit hun evenwicht brengen. Ze 

weten wat ze doen en waarom ze het doen en ze hebben een waar gevoel van verantwoordelijkheid. Men 
kan er volkomen op rekenen dat ze hun taak volbrengen, welke het ook mag zijn, en dat ze hem perfect 
volbrengen. Onderzoek je hart. Ben je altijd op het juiste moment op de juiste plaats? Het is belangrijk 
dat je de tijd neemt om te ontdekken waar je tekortschiet en dan wat je kunt doen om het te verbeteren.

Uit: Open inerlijke deuren

Weest tevreden
Ergens weten we het wel: als we sterven, kunnen 
we onze rijkdom niet meenemen. Toch zijn we 
ons hele leven druk om rijkdom en bezit te 
verzamelen. Paulus wijst ons een andere weg: wees 
tevreden met wat je hebt. Hoe kom je aan zulke 
tevredenheid? Paulus vindt die in God. Hij kan, zelfs 
als hij in de gevangenis zit, schrijven: ´Ik heb geleerd 
om tevreden te zijn in alle omstandigheden.̀ Als 
je dat kunt zeggen, dan ben je echt vrij. Dan zit je 
niet vast aan de hang naar meer. Dan ben je niet 
voortdurend bezig met nog meer winst te maken. 
Er is maar één winst belangrijk in dit leven. En 
dat is de winst van het geloof. Nee, geloven levert 
geen materiële winst op, maar wel de winst van het leven met God. Hij zal voor ons zorgen. Nu en in de 
toekomst. Daar heb je genoeg aan.

Uit: Dag in Dag uit

´Zie hier God, de Heer!́  
Het gaat snel in de profetie van Jesaja 40. In vers 9 wordt een boodschapper uit Jeruzalem opgeroepen 
om een hoge berg  te beklimmen, omdat hij dan in de verte God al zal kunnen zien naderen. God komt 
namelijk met Zijn volk aan! Met kracht moet deze bode de boodschap in Jeruzalem brengen bij de 
achtergebleven Israëlieten: ´Ziehier God, de Heer!´Hij moet niet aarzelen om deze boodschap te brengen, 
want God komt er zeker aan. En wat voor een God! God is zowel krachtig als zorgzaam. In vers 10 wordt 
God neergezet als een koning vol macht. In vers 11 is er het beeld van een Herder die met zorg zijn 
schapen terug naar huis laat keren. God is de ultieme Herder-Koning, die in staat voor zijn mensen en 
hen weer thuisbrengt.

Uit: Filippus Dagboek

In de diepte van mijn hart
In het zwijgen daal ik af in mijn eigen diepte. En de weg naar die diepte 
voert door de nacht van mijn duisternis, door de nacht van mijn angst en 
mijn eenzaamheid. Daar verlaat ik mijn koninklijke troon, waarop ik veilig 
troon en vanwaar ik mijn leven bestuur en bepaal. Daar buig ik neer tot 
de grond van mijn ziel. Want alleen daar kan God in mij geboren worden. 
Alleen in de diepte van mijn hart, waar het lawaai van de oppervlakte niet 
kan doordringen, wil God in mij mens worden.

Uit: Vergeet het beste niet
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Paus: ‘Niet lichtvaardig kerken sluiten’

Paus brandt kaars voor Syrië

wereldkerk

Paus Franciscus heeft maandag de president 
Mahmoud Abbas van de Palestijnse staat 
ontvangen in het Apostolisch Paleis in 
Vaticaanstad. De Heilige Vader omhelsde de 
Palestijnse leider bij binnenkomst in de pauselijke 
privébibliotheek.

Het Vaticaan liet weten dat Abbas na afloop van 
de twintig minuten durende audiëntie gesprekken 
voerde met aartsbisschop Paul Gallagher, 
hoofd van de sectie Relaties met Staten van het 
Staatssecretariaat van de Heilige Stoel.

Hartelijke discussies
 “Tijdens de hartelijke discussies werden de 
goede relaties tussen de Heilige Stoel en Palestina 
opgemerkt, evenals de positieve rol van christenen 
en de activiteit van de kerk in de Palestijnse 
samenleving, verankerd in het Mondiaal Akkoord 
van 2015. Aandacht richtte zich toen op het 

pad van verzoening onder het Palestijnse volk, 
evenals de pogingen om het vredesproces tussen 
Israëli's en Palestijnen te reactiveren en een 
tweestatenoplossing te bereiken, in de hoop 
op een hernieuwde inzet van de internationale 

Palestijnse president op bezoek bij de paus

gemeenschap om tegemoet te komen aan de 
legitieme aspiraties van beide volkeren”, liet het 
Vaticaan na afloop weten.

Aandacht voor de status van Jeruzalem
“Bijzondere aandacht was gereserveerd voor de 
status van Jeruzalem, en onderstreept werd het 
belang van het herkennen en behouden van zijn 
identiteit en de universele waarde van de heilige 
stad voor de drie Abrahamitische religies. Ten 
slotte werd gesproken over de andere conflicten 
in het Midden-Oosten en de noodzaak om de 
wegen van vrede en dialoog te bevorderen, met de 
bijdrage van de religieuze gemeenschappen, om 
elke vorm van extremisme en fundamentalisme te 
bestrijden.”

Het voorlaatste bezoek
De laatste keer dat president Abbas door de paus 
werd ontvangen was op 14 januari 2017. Hij was 
toen in Rome om de Palestijnse ambassade bij de 
Heilige Stoel te openen. In 2016 werd Palestina als 
onafhankelijke staat door de Heilige Stoel erkend.

Bron: KRO

Paus Franciscus heeft zondag, de eerste zondag 
van de advent, gebeden voor de zwaar beproefde 
bevolking van Syrië, vooral voor de kinderen. 
“Moge God de harten bekeren van al wie 
oorlog voert en wapens maakt om anderen te 
vernietigen”, zei hij na het Angelusgebed. De paus 
sloot zich aan bij de campagne van Kerk in Nood: 
Peace for children in Syria 2018, waarbij mensen 

worden opgeroepen een kaarsje te branden voor 
de kinderen in Syrië, vooral in de zwaar getroffen 
steden Aleppo, Damascus, Homs, Marmarita, 
Hassaké, Tartus en Latakia.

De kaars van de paus werd gedecoreerd door een 
vakman uit de Bab Touma-wijk van de oude stad 
Damascus. Met het ontsteken ervan gaf hij het 
officiële startschot voor de actie, die door de Kerk 
in Nood wereldwijd wordt georganiseerd. Kerk in 
Nood zamelt de komende weken financiële steun 
in voor onder meer voedselpakketten, medicijnen, 
psychologische steun, studiebeurzen en 
bescheiden kerstpakketten voor 15.000 kinderen 
uit arme gezinnen. 

Paus Franciscus hoopt dat het licht van de 
duizenden kaarsen wereldwijd de duisternis van 
de oorlog kan verdrijven.

Bron: Kerk in Nood/Crux

“De bouw van een kerk of haar nieuwe bestemming 
zijn geen procedures die alleen technisch of 
economisch kunnen worden benaderd, maar 
moet worden beoordeeld volgens de geest van de 
profetie.” Dat schrijft de paus in zijn boodschap 
aan de deelnemers aan de conferentie over 
kerksluitingen die donderdag en vrijdag in het 
Vaticaan werd gehouden.

‘Leeft God hier niet meer?’
De titel van de conferentie was ‘Leeft God hier 
niet meer?’ en ging over de vraag wat te doen 
met gesloten kerken. Ook werd gekeken hoe de 
schoonheid en sacraliteit van gesloten kerken 
behouden kunnen worden. Vanuit multidisciplinair 
perspectief bespraken vertegenwoordigers van 
bisschoppenconferenties en van de Pauselijke 
Raad voor Cultuur samen met deskundigen de 
problematiek die vooral in Westerse landen 
speelt. Een van de doelen van de conferentie was 
om tot algemene richtlijnen te komen voor aan 
de eredienst onttrokken en eventueel verkochte 
kerkgebouwen.

Gezond verstand
Kerkgebouwen, aldus de paus, “getuigen in feite 
van het geloof van de Kerk, die de aanwezigheid 
van haar Heer in de geschiedenis verwelkomt en 
verbetert. Het gezond verstand van de gelovigen 
ziet in plaatsen en objecten die bestemd zijn 
voor de eredienst een permanent teken dat zelfs 
niet ophoudt wanneer zij hun oorspronkelijke 
bestemming hebben verloren”, aldus de paus.
Katholieke kerken die niet langer voor de eredienst 
worden gebruikt kunnen op een zodanige manier 
in stand worden gehouden dat zij “getuigen kunnen 
zijn van de gemeenschap die hen in het verleden 
gebouwd heeft. Om deze reden zijn zij op hun 
manier instrumenten van evangelisatie.”

Geen reden tot ongerustheid
In zijn boodschap zei paus Franciscus dat de 
toenemende leegstand van kerken geen reden tot 
ongerustheid mag zijn, maar verwelkomd moet 
worden “als een teken van de tijd, dat ons uitnodigt 
tot nadenken en ons vraagt om ons aan te passen”.

Geen ‘absolute waarde’
Volgens de leer van de Kerk heeft zij de plicht 
haar goederen te beschermen en te behouden, 
zei hij, in het bijzonder haar cultureel erfgoed, 
dat geen “absolute waarde” heeft. Maar in geval 
van nood, moeten culturele goederen het grotere 
welzijn van de mens dienen en vooral de armen. 
Hoewel de conferentie suggesties zal doen blijft 
de uiteindelijke beslissing een zaak van de lokale 
bisschop.

Ergernis van de gelovigen
“Van de hand doen mag niet de eerste en enige 
oplossing zijn om over na te denken”, adviseerde 
hij. Ook niet wanneer dat gepaard gaat met 
ergernis van de gelovigen. “Mocht het nodig 
zijn, dan moet dit tijdig in de gewone pastorale 
planning worden ingevoegd, en voorafgegaan door 
adequate informatie.”

Verwijzing naar de tempel
Verwijzend naar het eerste boek van Makkabeeën 
schrijft de paus dat toen “Jeruzalem werd bevrijd 
en de door de heidenen ontwijde tempel werd 
hersteld, de bevrijders, die het lot van de stenen 
van het oude afgebroken altaar moesten bepalen, 
deze liever opzij zetten totdat een profeet erover 
zou beslissen.” 

Bron: KN/CNA

GEBED 

Vader,  dank U wel 
voor het  bijzondere geschenk 

dat geloof heet  geloof in genezing 
wanneer ik ziek ben,  geloof in uw kracht 
wanneer ik moe ben  en geloof om alles 

aan te kunnen  wat het leven mij ook 
brengt. 

Want U bent mijn Anker en Schild. 
Amen.
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Grootste kerststal van Europa is te koop

wereldkerk
Wat zei de paus over homoseksualiteit onder geestelijken?

Paus Franciscus is in een interviewboek ingegaan op 
het thema van homoseksualiteit onder geestelijken. 
Zijn uitspraken zorgden op voorhand voor ophef. 
Maar wat zei hij nu eigenlijk?

Het boek De kracht van een roeping van de 
Spaanse priester Fernando Prado verschijnt 
vandaag in tien verschillende talen. Paus 
Franciscus wordt daarin ondervraagd over 
verschillende thema’s aangaande de roeping en 
het religieuze leven, waaronder het thema van 
homoseksualiteit onder priesters en religieuzen.

‘In de mode’
“De kwestie van homoseksualiteit is een zeer 
serieuze zaak die, als dit het geval is, vanaf het 
begin adequaat onderscheiden moet worden 
met kandidaten”, aldus Franciscus in het 
interviewboek. “We moeten veeleisend zijn. In 
onze maatschappij lijkt homoseksualiteit zelfs in 
de mode te zijn en deze mentaliteit beïnvloedt in 
zekere zin ook het leven van de Kerk.”

Ook geeft de paus aan bezorgd te zijn over 
de vorming en beoordeling van toekomstige 
geestelijken met homoseksuele neigingen. “Het 
is iets wat mij zorgen baart, omdat dit misschien 
op een gegeven moment niet veel aandacht heeft 
gehad”.

Ervaring van de Kerk
Franciscus wijst op het belang van een goede 
vorming op het vlak van de “menselijke en 
affectieve rijpheid” van kandidaten voor het 
priesterschap en het religieuze leven. “We moeten 
serieus onderscheiden, en luisteren naar de 

ervaring die de Kerk ook heeft. Wanneer men dit 
alles niet met zorg onderscheidt, nemen problemen 
toe. Zoals ik eerder zei, kan het voorkomen dat 
ze (die tendensen, red) op dat moment misschien 
niet aan het licht kwamen, maar later alsnog naar 
buiten komen.”

Voorbeelden
De paus noemt het voorbeeld van een bisschop die 
hem vol verbazing vertelde dat in zijn omvangrijke 
bisdom verschillende homoseksuele priesters 
actief waren “en dat hij ermee moest omgaan, 
bovenal ingrijpend in het vormingsproces om een 
ander soort geestelijken te vormen”.

“Het is een realiteit die we niet kunnen ontkennen. 
Er is ook geen gebrek van gevallen in het religieuze 
leven. Een religieus vertelde mij dat hij tijdens een 
werkbezoek aan een locatie van zijn congregatie 
verbaasd was. Hij zag dat er goede jonge studenten 
waren en zelfs enige reeds gewijde religieuzen die 
homo waren”, vertelt de paus.

Uiting van affectie?
Volgens de paus vroeg de religieus in kwestie “zich 
af of dit een probleem zou zijn en vroeg me of hier 
iets mis mee was”. Franciscus vertelde dat hij van 
een overste te horen had gekregen dat de kwestie 
niet “zo serieus” zou zijn, maar dat het slechts om 
“een expressie van affectie” zou gaan.

“Dat is een vergissing”, waarschuwt Franciscus. 
“Het is niet slechts een uiting van affectie. In 
het geconsacreerde leven en het priesterschap, 
is er geen ruimte voor dat soort affectie. 
Daarom beveelt de Kerk aan om mensen met 
dit soort gewortelde neigingen niet toe te laten 

tot het dienstwerk of het religieuze leven. Het 
priesterschap of het religieuze leven is zijn plaats 
niet.”

Geen dubbelleven leiden
De paus zegt verder dat homoseksuele priesters 
en religieuzen moeten worden aangemoedigd om 
celibatair te leven, met “integriteit”. Ze moeten 
volgens Franciscus “bovenal onberispelijk 
verantwoordelijk zijn, en proberen om nooit 
aanstoot te geven” door een dubbelleven te leiden. 
Mocht dit het geval zijn, dan “is het beter voor hen 
om het priesterschap of het religieuze leven te 
verlaten”.

De paus wordt in het boek gevraagd of er 
grenzen zijn aan wat in de vorming van 
priesters getolereerd kan worden. “Natuurlijk. 
Wanneer kandidaten neuroses of getekende 
onevenwichtigheden vertonen, die zelfs met 
therapeutische hulp moeilijk te kanaliseren zijn, 
zouden ze niet aanvaard moeten worden voor het 
priesterschap of religieuze leven.”

‘Psychologisch en affectief gezond’
“Ze zouden geholpen moeten worden om een 
andere richting te nemen”, maar niet aan hun lot 
moeten worden overgelaten. “Ze zouden geleid 
moeten worden, maar niet toegelaten. Laten we 
altijd voor ogen hebben dat het om mensen gaat die 
een leven gaan leiden ten dienste aan de Kerk, aan 
de christelijke gemeenschap, aan het volk Gods. 
Laten we dat perspectief niet vergeten. We moeten 
voor hen zorgen zodat ze psychologisch en affectief 
gezond zijn”, aldus de paus. 

Bron: KN/CNA

De grootste kerststal van Europa is te koop. 
Volgens eigenaar Roel Den Dulk hebben zich al vier 
partijen gemeld die de beroemde kerstvoorstelling 
in zijn geheel of in delen willen overnemen.

De bouw
Voor de allerlaatste keer hebben Fred van der Zwet 
en Roel den Dulk hun kerstdiorama opgebouwd. 
Ditmaal in het Museumpark Orientalis in Heilig 
Landstichting bij Nijmegen. Met ruim 1.800 figuren 
in een landschap van meer dan 100 vierkante 
meter, is dit de grootste kerststal van Europa.

De pensionadas: het is genoeg
Het tweetal is al vanaf 1999 bezig met het bouwen 
van kerststallen. Met de jaren werden deze steeds 
groter en kwam er steeds meer publiek. De 
kerststal groeide letterlijk hun huis uit. Musea en 
gemeenten vochten om de eer om de kerstdiorama 
tentoon te mogen stellen.
Maar na negentien jaar vinden de pensionado’s Van 
der Zwet en Den Dulk het wel genoeg geweest. Het 
opbouwen en weer afbreken van het diorama met 
meer dan 1800 beelden, verlichte gebouwen en 
landschappen wordt Den Dulk en Van der Zwet na 
twintig jaar te zwaar.

Te zien vanaf 8 december
Het kerstdiorama is vanaf 8 december in het 
voormalige Bijbelse Openluchtmuseum te 
zien. Het bevat veel volkswijsheden, symboliek 
en humoristische tafereeltjes. De beeldjes in 

de kerststal zijn grotendeels afkomstig uit 
kerstgroepen uit Zuid-Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Italië en Spanje.
De afgelopen jaren stond het kerstdiorama onder 
andere in Den Bosch, Leeuwarden, Ter Apel en 
Deventer en trok het meer dan 50.000 bezoekers.

Een goed gevoel belangrijk
Het geheel is voor 45.000 euro verzekerd. De 

nieuwwaarde van de honderden beeldjes is 
ongeveer 30.000 euro, aldus Den Dulk. “Maar 
hoeveel we er precies voor gaan vragen, laten we 
ook afhangen van wat de nieuwe eigenaar ermee 
wil gaan doen. We moeten er een goed gevoel bij 
hebben.”

Bron: KRO
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	 18.30u:	Bidgroep	Charismatische	Vernieuwing
di	11	 18.30u:	Dankdienst	ivm	30	jaar	parochie
do	13	17.00u:	Spreekuur
	 18.00u:	Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis
Mededelingen
•	Zondag	16	december	2018:	Plechtige	eucharistieviering	
ivm	30	jaar	Barmhartige	Samaritaan	parochie	om	10.00u.
•	Eerstvolgende	doopdienst	is	in	26	december	2018.

zo	09	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo	12	18.30u:	Requiemdienst
•	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!
•	Spreek	uur	van	de	Pater	Jan	Geerits	op	dinsdag	11	
december	2018	van	16:00u-21:00u
•	Doopinschrijvingen	vinden	plaats	op	de	spreekdagen	van	
de	pater.
•	Senioren	kerstviering	wordt	gehouden	op	23	december	
2018	in	de	parochiezaal	van	de	St.	Clemensparochie,	
senioren	mogen	zich	opgeven	tot	en	met	16	december	bij	
de	leden	van	de	Zieken	communie	groep,	de	bijdrage	per	
persoon	is	gesteld	op	SRD	20,-
•	Majella:	Elke	zaterdagmiddag	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

kindernevendienst
zo	16	 08.00u:	Woord-Comm.dienst	H.	Mis	derde	advent	
met	kindernevendienst

zo	09	 09.00u:	Woord-Comm.dienst	tweede	advent	met	
kindernevendienst	
zo	16	 09.00u:	H.	Mis	derde	advent	met	kindernevendienst

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

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.

Eucharistie:	Elke	1e	en	4e	zondag	:	08.00:	Eucharistieviering
Elke	maandag	en	donderdag:	18.00	Rozenkrans	en	
Eucharistieviering
Elke	zaterdag:	06.30	Eucharistieviering	
WoCo:Elke	2e,	3e,	en	5e	zondag	:	08.00:	WoCo
PK	EHC	&	Vormsel:	Elke	dinsdag:	17.00	-	18.00:	PK	lessen
Begi	kerki:	Elke	woensdag:	18.30
Bijbel	studie:	Elke	dinsdag:	18.30
Biddende	moeders:	Elke	dinsdag:	18.30
zo	09	 08.00u:	WoCo
ma	10	17.00u:	Liturgiegroep
	 17.00u:	Misdienaarsoefening
	 18.00u:	Rozenkrans	en	eucharistieviering
di	11	 08.00-11.00u:	Secretariaat	open
	 17.00-18.00u:	Catecheselessen	EHC	&	Vormsel
	 18.30u:	Bijbelstudie	|	18.30u:	Biddende	moeders
wo	12	17.00-18.00u:	Secretariaat	open
	 18.30u:	Begi	kerki
do	13	08.00-11.00u:	Secretariaat	open
	 18.00u:	Rozenkrans	en	eucharistieviering
za	15	 08.00u:	Kerkversiering	|	16.00u:	Padvinderij
zo	09	 08.00u:	Eucharistieviering
 

19.00u:	Eucharistieviering
wo	12	18.30u:	Rozenkrans	|	19.00u:	Eucharistieviering
za	15	 10.00u:	Eucharistieviering	Huize	Ashiana
zo	16	 08.00u:	Eucharistieviering	|	Jeugddienst
	 19.00u:	Eucharistieviering
wo	19	19.00u:	Requiemmis
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 09 08.00u: H. Mis
ma	10	17.00u:	Spreekuur
 

18.00u:	PK	EHC

za	08	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	09	 10.00u:	Hoogmis	–	2de	Zondag	van	de	Advent
	 18.00u:	Jaarlijks	Kerstconcert
za	15	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	16	 10.00u:	Hoogmis	–	3de	Zondag	van	de	Advent
ma	17	06.00u:	Aanvang	Auroramissen
di	18	 17.30u:	Levende	Kerststal	–	Kerstviering	voor	de	
jongeren
wo	19	17.30u:	Levende	Kerststal	–	Kerstviering	voor	de	
jongeren
do	20	19.00u:	Eucharistieviering	bgv	60	jaar	Mgr	Karel	
Choennie
za	22	 11.00u:	Sacrament	van	de	Biecht
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	23	 10.00u:	Hoogmis	–	4de	Zondag	van	de	Advent
ma	24	21.30u:	Nachtmis	voor	Kerst
di	25	 10.00u:	Pontificale	Hoogmis	van	Kerst
wo	26	10.00u:	Hoogmis	–	2de	Kerstdag
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.	Op	zondag	09	december	aanvang	18.00u	kunt	
u	genieten	van	een	sfeervol	concert	met	zang	en	dans,	
waaraan	zullen	deelnemen	leerlingen	van	de	Kathedrale	
Koorschool	en	jongeren	van	het	Kathedrale	Jongerenkoor.	
Kaarten	@	SRD	50,=	voor	volwassenen	en	SRD	25,=	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 08 17.30u: H. Mis
za	15	 17.30u:	H.	Mis	
Marialof	is	met	vakantie	tot	09	januari	2019

za	08	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	tweede	advent	met	
kindernevendienst
zo	09	 08.00u:	H.	Mis	tweede	advent	met	
kindernevendienst
ma 10 18.00u: H. Mis 
wo	12	18.00u:	H.	Mis
do	13	16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God	(tot	18.00	uur)
vr	14	 18.00u:	H.	Mis		H.	Johannes	van	het	Kruis
za	15	 18.00u:	H.	Mis	Vooravond	derde	advent	met	
kindernevendienst
zo	16	 08.00u:	H.	Mis	derde	advent	met	kindernevendienst
	 10.00u:	Opname	volwassen	catechumenen
Mededelingen op Noord
•	Tijdens	de	adventstijd	is	er	elk	weekeinde	
kindernevendienst	in	onze	drie	kerken.	Hartelijke	
uitnodiging	aan	ouders	en	kinderen!
•	Een	kwartiertje	voor	God	-	aanbidding	bij	het	
Allerheiligste:	gedurende	de		advent	op	de	donderdagen	
6,	13	en	20	december.	Afsluiting	om	18.00	uur	met	de	
sacramentale	zegen.
•	Geldelijke	giften	ter	ondersteuning	van	de	WJD	in	
Panama	januari	2019	worden		dankbaar	aanvaard.	De	
activiteiten	rond	fundraising	tijdens	het	weekeinde	blijven	
aanbevolen.	
•	Op	zondag	16	december	is	om	10.00	uur	de	opname	
van	de	volwassen	doopkandidaten	(catechumenen).	De	
voorbereidende	instructie	vindt	plaats	op	donderdag	13	
december	om	19.00	uur	in	de	kerk.
•	Op	zondag	2	december	2018	werden	gedoopt	de	
kinderen:	Angelina,	Milan,	Chévero,	Ryéhayla	en	Ryélan.	
Onze	gelukwensen	gaan	naar	dopelingen,	ouders,	
dooppeten	en	familieleden!

zo	09	 08.00u:	H.	Mis	tweede	advent	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

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

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

parochieberichten

wordt Vervolgd op Pagina C4

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

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. 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. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

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

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
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	 18.30u:	Gebedsgroep
vr	14	 07.00u:	H.	Mis	|	16.00u:	Gebedsgroep	Hazard
Mededelingen
•	Radio	opname	voor	Radio	Immanuel	tijdens	de	dienst	
door	technicus	Patrick	Neuve.
•	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	09	 09.30u:	Rozenkransgebed
	 10.00u:	H.	Mis	olv	ptr	M.	Noordermeer	OMI.	Zondag	
2	van	de	advent.
di	11	 16.30u:	PK	Leerjaar	I	en	III

zo	09	 08.00u:	Rozenkransgebed
08.30u:	Woco.	Zondag	2	van	de	advent
ma	10	16.00u:	PK	Leerjaar	I
wo	12	16.30u:	PK	Leerjaar	II
do	13	16.30u:	PK	Leerjaar	III

zo	09	 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
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.
di	25	 Geen	dienst
wo	26	Eucharistieviering	mgr	Choennie	
zo	30	Woco

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

za	08	 19.00u:	Eucharistieviering	(pt.Fransiskus)
di	11	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
18.30u:	Gebedsdienst	en	zangoefening
wo	12	16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
do	13	16.30u:	PK-EHC	(pater)
17.30u:	Spreekuur	pater
18.30u:	Eucharistieviering	(pt.	Jan)
19.15u:	Vergadering	kerkbestuur
zo	16	 08.00u:	Eucharistieviering	(pt.Fransiskus)	

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	08	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid	tot	de	biecht
zo 09 08.00u: H. Mis
za	15	 17.00u:	Spreekuur	en	gelegenheid		tot	de	biecht
zo	16	 08.00u:	H.	Mis

zo	09	 09.00u:	H.	Mis.	Zondag	2	van	de	advent
di	11	 19.00u:	Rozenkransgebed
wo	12	17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za	08	 18.30u:	Rozenkransgebed
	 19.00u:	H.	Mis.	Hoogfeest	van	Maria	Onbevlekte	
Ontvangenis
zo	09	 07.30u:	Rozenkransgebed
	 08.00u:	H.	Mis	olv	ptr	M.	Noordermeer	OMI.	Zondag	
2	van	de	Advent
	 17.00u:	Zangles	in	de	kerk	door	ptr	Noordermeer
ma	10	17.00u:	Parochieraadsvergadering
	 18.30u:	Rozenkransgebed	|	 19.00u:	H.	Mis
di	11	 06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
	 09.00u:	Volwassenencatechese
	 16.00u:	Seniorensoos	|	17.00u:	PK	les
wo	12	17.00u:	Liturgievergadering	|
	 19.00u:	H.	Mis.	Kinderdag
do	13	06.30u:	H.	Mis	op	de	pastorie
	 16.30u:	Volwassenencatechese

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.

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

za	08	 19.00u:	Eucharistieviering	(p.	Jan)
ma	10	16.30u:	Catecheseles	EHC
di	11	 16.30u:	Catecheseles	H	Vormsel
wo	12	17.00-18.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus
	 18.30-19.00u:	Eucharistie	(p.	Fransiskus)
	 19.15-21.00u:	Spreekuur	p.	Fransiskus	(volgens	
afspraak)
do	13	10.00-12.00u:	Spreekuur	p.	Jan
za	15	 19.00u:	Woco

zo	09	 10.00u:	Eucharistieviering	in	de	javaanse	taal
za	15	 18.30u:	Eucharistieviering
zo	23	 09.00u:	Woco
ma	24	23.00u:	Kerstmis
zo	30	 09.00u:	Woco
ma	31	18.30u:	H.	Mis.	Oudejaarsmis
Mededeling
Elke	vrijdag	kinderclub	van	16.30	–	17.30u.
Elke	woensdag	gebedshaard	om	18.30u.

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. 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

Jongerendagen bereiden zich voor op WJD in 
Panama

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

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

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 - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

“Ik geloof heel erg dat waar twee of meer mensen 
verenigd zijn in zijn Naam, dat Hij daar is. Als je 
bij de WJD met meer dan een miljoen mensen 
verenigd bent in zijn Naam, is Hij dus sowieso 
daar aanwezig.” Aldus Laura Nieuwlaat, een de 
deelnemers van de WJD 2019 in Panama, in een 
nieuw filmpje op katholiekleven.nl.

Tijdens het voorbereidingsweekend, van 23 tot 
en met 25 november in Bruinisse, vertellen Laura 
en andere jongeren aan katholiekleven.nl wat 
ze verwachten van de Wereldjongerendagen. 
Sommigen gaan voor de eerste keer mee, anderen 
hebben al vaker een WJD meegemaakt.
“Elke WJD is weer anders”, weet Laura. Wat deze 

WJD bijvoorbeeld bijzonder maakt zijn de streams. 
Jongeren verdiepen zich met elkaar in het geloof, in 
het thema zorg, in leiderschap, of in de theologie.

Workshop Spaans
Priester Mauricio Meneses is een van de priesters 
die meereist met de groep. Hij komt uit Colombia 
en geeft tijdens het voorbereidingsweekend een 
korte workshop Spaans. Mauricio Meneses vertelt 
hoe mensen in Latijns-Amerika en Centraal-
Amerika opgroeien met het geloof, en dat het een 
vanzelfsprekend iets is.“Dus ik heb de jongeren 
gezegd: daar zullen jullie echt diep gaan in het 
geloof en meemaken hoe het voor de mensen heel 
gewoon is, een deel van hun cultuur, een deel van 
hun leven.”
De video is te bekijken op katholiekleven.nl.

Bron:RKKERK.NL

Doordenkertje
We zien de wereld niet zoals ze is. 

We zien de wereld zoals we denken 
dat ze is.
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