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De waarheid zal overwinnen
De overweging van pater Toon te Dorsthorst OMI tijdens de dienst van 8 december jl. in de St.Alfonsuskerk ter herdenking van de 15 slachtoffers van de 8-decembermoorden 1982.
Helden
Opnieuw zijn we hier samen als nabestaanden,
als Surinamers op zoek naar recht en waarheid.
36 jaren zijn er verstreken sinds de moord op 15
vooraanstaande Surinamers, die we met recht
helden mogen noemen; helden, omdat ze in een
zeer gespannen tijdsperiode van Suriname zochten
naar wegen om door overleg te komen tot een
overgang van een falend militair regiem naar een
terugkeer van de democratie. Er werd niet naar
hen geluisterd.
Binnen 3 jaar na de militaire staatsgreep was de
zucht naar macht en machtsbehoud reeds zo diep
verankerd bij de militaire machthebbers, dat ze
doof en blind waren voor de stem van hervorming.
Goed bedoeld advies van vooraanstaande
intellectuelen en volksorganisaties, verenigd in
de Associatie voor Democratie, werd hooghartig
genegeerd. Het werd enkel als een bedreiging
gezien voor hun machtspositie. Macht werkt
inderdaad zeer verslavend. Misschien wel het
meest verslavend van alle afgoden die we in deze
wereld kennen. Onze helden die we vanavond
gedenken, durfden hun nek uit te steken. Het werd
hun niet in dank afgenomen: Ze moesten het met
de dood bekopen.

Alles heeft zijn tijd
36 jaar wachten we op eerherstel. Soms vraag je je
af: heeft herdenken nog wel zin? Uw aanwezigheid
hier in deze kerk en de duizenden mensen die via
Apintie TV deze herdenkingsdienst meevolgen,
bewijzen dat het wel degelijk zin heeft. Al duurt
ons wachten nog zo lang. Waarheid kan niet
voor altijd verduisterd worden. Recht kan door
machthebbers voor zekere tijd onderdrukt worden.
Alles heeft zijn tijd. Laten we een voorbeeld
nemen aan 3 bekende personen uit de Surinaamse
geschiedenis: Kodjo, Mentor en Present. Jarenlang
werden ze door de koloniale machthebbers
weggezet als misdadigers, als dieven en bandieten.
Tegenwoordig worden hun namen met ere
genoemd en jaarlijks herdacht.
De tijd gaat komen dat ook onze 15 helden
hun monument zullen krijgen. Daar hebben ze
recht op. Hun namen zullen met eer en respect
genoemd worden. Ja dat gaat komen. De waarheid
zal overwinnen. De Bijbel zegt: Wat je elkaar
toefluistert in het donker zal in het volle licht
worden rondverteld. (Lc.12, 3). Het komende jaar
mogen we een belangrijke stap naar de waarheid in
het 8-decemberstrafproces verwachten.
Ze noemen het geen moord
Waarheid wil echter nog niet zeggen dat er ook
automatisch recht zal geschieden. Er kunnen
tegenkrachten zijn die de uitoefening van
recht voor zekere tijd in de weg staan. Mensen
die hun eigen waarheid creëren. Zij proberen

een alternatieve waarheid ingang te doen
vinden. Moord op weerloze mensen noemen
ze geen moord. En dat geldt zowel voor de
8-decembermoorden als de moorden van Moiwana
alsook de moorden op Tjongalanga-passie. Alle
moorden op volstrekt weerloze mensen. Zij
noemen dat geen moorden. Zij hebben daar een
alternatieve en neutrale term voor bedacht:
politiek geweld. En dat politieke geweld zou dan
niet onder de strafwet moeten vallen. Waarachtige
Surinamers zullen feiten en gebeurtenissen echter
op hun juiste waarden weten te onderkennen en te
benoemen.
Vanaf de militaire coup in 1980 zijn er nogal
wat alternatieve waarheden gecreëerd en
gepropageerd. Ik wil vandaag terugkomen op
de berichtgeving van de militaire leiding over
de illegale gewapende groeperingen, die na de
vrije verkiezingen van 1987 grote delen van
het Surinaamse grondgebied bezet hielden. Zij
hebben ons willen doen geloven dat ze spontane
groeperingen waren, die tegen de wettige regering
van Suriname vochten uit onvrede met het beleid.
We hebben gekend de Tucajanas Amazonas, maar
ook de Mandelas, de Angulas en de Koffiemakkas.

Verraad
Uit eigen ervaring en persoonlijke waarneming
heb ik kunnen vaststellen en met mij vele anderen,
dat deze illegale gewapende groeperingen, mede
georganiseerd en militair ondersteund werden
door het Nationaal Leger onder leiding van
bevelhebber Bouterse. Ja, u hoort het goed: het
Nationaal Leger van de Republiek Suriname, dat tot
taak heeft de soevereiniteit en nationale integriteit
van de Republiek Suriname te verdedigen, werkte
samen en ondersteunde illegale gewapende
groeperingen, die grote gebieden van Suriname
bezet hielden. De illegale gewapende groep
Tucajana Amazonas had zelfs een kantoor in de
Memre Buku kazerne van het Nationaal Leger.
Daar konden de Tucajanas in en uit lopen. Op
Washabo en Apoera opereerden de Tucajanas en
het Nationaal Leger broederlijk samen.
Dit bleek zonder meer uit de operatie waarbij
de dissidente Tucajanas Piko en gezellen naar
Washabo werden teruggebracht en daarna op
beestachtige wijze met motorkettingzagen werden
vermoord. De moordoperatie die door de Tucajanas
onder leiding van commandant Thomas zelf werd
uitgevoerd, werd ondersteund en gadegeslagen
door eenheden van het Nationaal Leger.
De samenwerking tussen het Natinaal Leger en de
illegale gewapende groepen was niet alleen een
groot schandaal, maar is een schandvlek op het
blazoen van het leger. Het was verraad aan zijn
opdracht. Het was verraad aan de Surinaamse
natie. Het was ook een slinkse en effectieve
manier om het beleid van de gekozen regering na

de militaire periode van 7 jaar bijna onmogelijk
te maken. De militaire machthebbers wilden
hun nederlaag niet toegeven en hun grote macht
niet opgeven. Achter de schermen boycotten ze
niet alleen de gekozen regering , maar ook de
wederopbouw van Suriname.

Recht en waarheid maken vrij
Ik ga vandaag niet de voorzitter van de Nationale
Assemblee en de minister van Justitie vragen om
serieus op deze feiten en beschuldigingen in te
gaan. Zij hebben al bewezen dat ze dat niet willen
of durven. Deze zaken moeten liever doodbloeden
en in de doofpot van onze geschiedenis verdwijnen.
Ik zeg ze vandaag opnieuw, omdat ik wil dat
het Surinaamse volk zijn eigen geschiedenis
kent. Dat de Surinaamse burger weet wie de
ontwikkeling van Suriname heeft bevorderdt of
juist tegengewerkt.
Macht werkt verslavend. We mogen dit nooit
onderschatten. Maar de waarheid zal uiteindelijk
ook de machtverslaving ontmaskeren. De Bijbel
zegt: Wat je elkaar in het donker toefluistert, zal in
het volle licht worden verteld. Lc. 12, 3.
Wij bidden God dat het 8-decemberstrafproces
meer waarheid aan het licht mag brengen over
die duistere en fatale dagen rond 8 december
1982. En dat waarheid tenslotte ook mag
leiden tot gerechtigheid. Dat we als Surinamers
niet weglopen voor wat we in ons volkslied
zingen: recht en waarheid maken vrij. Recht op
genoegdoening en recht op waarheid.
Ik dank u!!
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Vijf gecertificeerde huwelijksambtenaren

ADVERTENTIE
Het Pastoraal Centrum van het Bisdom
Paramaribo gaat van start met een
OPLEIDING VOOR ROUWBEGELEIDERS
De opleiding duurt één jaar en start in maart
2019.

Als opgeleide Rouwbegeleider zult u in de
parochies begeleiding kunnen geven aan
nabestaanden in hun rouwproces. Bent u
betrokken in het parochieleven en voelt u zich
geroepen om een stap verder te gaan in dit
pastoraat dan kunt u zich aanmelden via uw
pastoor.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. De
periode van aanmelding loopt tot 15 januari 2019.
Voor meer informatie bent u terecht bij Claudia
Tjon Kiem Sang, beleidsmedewerker Pastoraal
Centrum (424245 of 476888)

“Hoe mooier de herinnering, des te
moeilijker is het afscheid”.

Door Paul Tjon Kiem Sang
Op dinsdag 11 december jl. vond de uitreiking
plaats van diploma's aan de eerste groep cursisten
die recentelijk de opleiding tot huwelijksambtenaar
hebben gevolgd. Deze opleiding werd verzorgd
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
namens het bisdom hebben vijf personen deze
opleiding gevolgd. De medewerkers van het bisdom
die nu hun diploma hebben ontvangen zijn: diaken
Lito Alantee en de dames Anneke Graanoogst,
Carla Agwenti en Marita Asontoe (zie foto). De

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

vijfde persoon is de eerwaarde heer Kenneth
Vigelandzoon. Hij behoorde tot de tweede groep en
zijn diploma-uitreiking vindt binnenkort plaats. De
bedoeling is dat deze personen nu worden ingezet
voor de voorbereidingen die noodzakelijk zijn
voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.
Hiervoor hoeven toekomstige koppels niet eerst
naar het kantoor van de burgerlijke stand voor de
voltrekking van het burgerlijk huwelijk, want deze
gebeurt dan geheel in de kerk. Wij feliciteren onze
nieuwe huwelijksambtenaren!

Redactie: Paul Tjon Kiem Sang
Secretariaat/Advertenties: Dienst GCC
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 u in
de parochiezaal van de St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor
iedereen die een dierbare heeft verloren en
in het rouwproces wat steun zoekt. Onze
eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 20
december.
U bent van harte welkom!

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”
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geloof & leven
Auroramissen – Dageraadsmissen
Door pater Martien Noordermeer OMI
Caraibisch gebruik
Van maandag 17 tot maandag 24 december worden
er in onze kathedrale basiliek om 6 uur ’s morgens
de zogenoemde auroramissen of dageraadsmissen
gevierd. Op de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en
Curaçao, worden die misa di aurora genoemd, met
elke morgen om 5 uur stampvolle kerken. Als men
niet op tijd is, vindt men geen plaats en moet men
maar buiten volgen!
Ook in Suriname heeft dit Caraïbische gebruik
sinds enige jaren zijn ingang gevonden en
met overweldigend succes. Het is een intense
voorbereiding op Kerstmis gedurende 7 dagen.
Omdat in sommige bisdommen, zoals ons
bisdom, de zondag niet meetelt in de 7 dagen van
voorbereiding, wordt het voor ons 9 dagen, te
beginnen op maandag 17 december.
Het is de laatste voorbereiding op Kerstmis
gedurende die laatste week voor het heilig
gebeuren van de geboorte van onze Immanuel.
Deze geboorte is van zo’n groot belang geweest dat
zelfs de wereldgeschiedenis is ingedeeld in twee
periodes: vóór de geboorte van Christus en ná de
geboorte van Christus. Wij leven nu in het jaar
2018 ná de geboorte van Christus!
O-antifonen
In deze dageraadsmissen worden de zogenoemde
O-antifonen gebeden, gezongen. Die worden zo
genoemd omdat elk van die antifoon begint met
O, als een uitroep van bewondering, eerbied en
verlangen. Hier zijn ze in volgorde:
17 december = O Sapientia | Oh, Wijsheid van God
18 december = O Adonaï | Oh, Leider van Gods Volk
19 december = O Radix Jesse | Oh, nakomeling van
Isaï (=Jesse, vader van koning David)
20 december = O Clavis David | Oh, Sleutel van de
Davidsstad
21 december = O Oriens | Oh, Opgaande zon

22 december = O Rex Gentium | Oh, Koning van de
volkeren
23 december = O Emmanuël | Oh, Emmanuël, Godmet-ons
Deze zeven O-antifonen hebben ook nog iets
cryptisch in zich. Ze zijn zo geschreven in het
Latijn, dat de eerste letter van elk woord na de
O-uitroep samen achter elkaar ook een boodschap
in zich draagt. Te beginnen vanaf de laatste dag en
opgaand naar de eerste dag zien wij in de eerste
letter na de O-uitroep een Latijnse boodschap: Ero
cras | Ik zal er morgen zijn.
Het eerste deel van de antifoon geeft een eretitel
uit de Bijbel aan Jezus, zoals Wijsheid van God,
Grote Heer, Adonaï, Wortel van Jesse, waarop een
oproep volgt: Kom om ons te verlossen, die iedere
keer keer gezongen wordt door de aanwezigen.
Het tweede deel is als het ware een vorm van
gebed: Ach leer ons toch de weg, Bevrijd wie
boeien heeft, Verlicht de duisternis. Het is één
grote kreet naar verlossing! En steeds weer
herhaalt de antifoon: Ach, kom om ons te verlossen.
Deze O-antifonen kregen al in de 6e eeuw een
plaats in het breviergebed, bij de lofzang van
Zacharias, in de lauden, het officiële morgengebed
van de Kerk. In de 9e eeuw kreeg geleidelijk aan
de O-antifoon een plaats in het avondgebed van
de Kerk, dat wij de vespers noemen en voor en na
de lofzang van Maria, het magnificat. Dus zowel in
het morgengebed als het avondgebed van de Kerk
werden de O-antifonen gezongen.
Voorbereiding op Kerstmis
De evangelielezingen van deze laatste 7 dagen voor
Kerstmis geven duidelijk weer een stijging van
de verwachting, en zijn nauw verbonden met de
O-antifonen.
17 december = geslachtslijst van Jezus Christus,
Zoon van David. Zijn stamboom. Jezus Christus
treedt de geschiedenis van de mensheid binnen.
18 december = Jezus past in het heilsplan van God.

Jozef, uit het geslacht van Koning David moet voor
Hem zorgen.
19 december = geboorte van Johannes de Doper.
Zacharias had moeite om zo maar te aanvaarden
dat Elisabeth zwanger kon worden en alsnog een
Zoon zou krijgen. Zacharias werd daardoor stom
tot op het moment dat alles werkelijkheid zou
worden.
20 december = Toen Elisabeth zes maanden
zwanger was vroeg de engel Gabriël aan Maria of
zij mee wilde werken aan Gods heilsplan met de
mensen: Zie de Dienstmaagd des Heren.
21 december = Maria gaat naar Elisabeth om
haar de laatste maanden van haar zwangerschap
te helpen. Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar.
Elisabeth, moeder van Johannes de Doper en Maria
de Moeder van Immanuël.
22 december = Bij die ontmoeting tussen Maria
en Elisabeth spreekt Maria haar magnificat uit,
één grote lofzang omdat wat God aan haar heeft
gedaan: Alle geslachten der aarde zullen Mij zalig
prijzen.
23 december = De laatste dag van intense
voorbereiding vertelt het verhaal van de geboorte
van Johannes de Doper.
En zo bereidt de liturgie ons voor op het feest van
onze Verlossing: KERSTMIS.
In Frankrijk zijn al heel lang de dageraadsmissen
een gewoonte geworden. Het hoort gewoon
bij Kerstmis als voorbereiding. Daar werden
de O-antifonen op muziek gezet door L. Deiss,
Capucijn, en zijn alom bekend. Ook in Suriname
zingen wij deze antifonen op zijn muziek, maar
vertaald in het Nederlands. Door deze te zingen
treden ook wij in ons bisdom binnen in een
eeuwenoud gebruik in onze kerk. Wees dus
welkom in deze liturgische voorbereiding op het
feest van onze verlossing elke morgen om 6 uur in
de basiliek voor de auroramissen.

Jongeren H. Driekoningen houden nachtwake

Door Vianey Kisman
Nachtwake? Met wie? Krijgen we een pauze?
Mogen we slapen als we slaap hebben? De avond
brak aan; voordat ik uit huis ging legde ik alles
in Gods handen. Ik stapte lokaal 5 binnen waar
pater Jan Verboogen al met het openingsgebed
was begonnen. Aan de aanwezigheid van pater
Jan, pater Kumar en pater Guilliaume, de zusters
en misdienaars kon je merken dat het een
bezinningsvolle avond zou worden.
Nadat pater Jan had gebeden, verliet hij de zaal
en ging pater Kumar verder met het gesprek van
Jezus met Nicodemus. Dit heeft mij het meest
aangesproken tijdens de nachtwake. Het was
natuurlijk ook een doordenkertje. Vervolgens
had pater Kumar een gesprek met ons. Dat werd
afgesloten met het rozenkransgebed. Hierna verliet
hij eveneens de zaal samen met pater Guilliaume.
Zuster Dorothy leidde deze fantastische avond
verder.
De zin die ik terug kan koppelen in mijn leven is:
De wind waait alle kanten op, maar je hoort Zijn
stem.
Ik ga alle richtingen op, maar ik hoor Gods stem.
Hij leidt mij verder.
Advent is de tijd van hoop en verwachting.
Advent is de tijd van voorbereiding.

Advent is de tijd voor jou en mij,
want met kerst is iedereen blij.
Jezus Christus is geboren,

Geen enkele ziel is verloren.
Met advent maak ik een extra plek in mijn hart vrij,
want dit vindt Jezus wel heel fijn.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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KCV in Advent: ‘Dungru neti e gowe’
En hun ogen gingen open. Pater Ike maakte in zijn
preek twee dingen heel duidelijk. Het eerste is dat
je begrip van duisternis die licht wordt pas goed
is als je een bepaalde vorm van duisternis hebt
meegemaakt. Zoals de blinden die ogen hadden
maar niet konden zien. Hij vertelde over zijn eigen
ervaring als kleuter in Afrika, waarbij hij door
honger gedreven een donkere ruimte (ver van
het huis verwijderd) binnenging, waar manja’s en
papaja’s gelegd werden om sneller te rijpen. De
deur viel echter achter hem in het slot, waardoor
hij bijna 24 uur in het diepe duister opgesloten zat.
Hij maakte met enige humor zijn punt: ‘Daar lag ik
dan, huilend, moe geschreeuwd met mijn manja en
papaja, maar ik kon ze niet eens eten, want ik wist
niet welke rijp waren’.
Door Rosanda Courtar
Eucharistieviering in H. Familiekerk
Advent is een tijd van verwachtingsvol uitzien
naar het mooie dat gaat komen. Goede dingen
nemen tijd. De spanning loopt op. En dan... dan
gebeurt het meest bijzondere, spectaculaire
en hetgeen waarnaar je naar uitzag boven
bidden en denken. Zo verliep het ook tijdens de
adventseucharistieviering van de Katholieke
Charismatische Vernieuwing (KCV) die gehouden
werd op vrijdag 7 december jl. De verwachting was
voelbaar onder de overwegend in paars geklede
broeders en zusters in de Heilige Familiekerk.
De dienst werd geopend met lofprijzing en
dankzegging. Vol vreugde werd de goedheid en
almacht van de Heer bezongen. De inhoud van de
liederen bouwde nog verder aan de hoop en het
verwachtingsvolle uitzien naar de komst van de
Heer; op Kerstmis, maar ook naar de terugkomst
van Jezus ooit. Uit volle borst werd gezongen:
Voorwaar Hij komt, Koning van ’t heelal, stralend
als de zon, met bazuingeschal. Roep het uit, dit is
het jubeljaar. Uit Sion komt het heil: uw God is daar!
Langzaam komt er licht in het duister
Het thema van de dienst was dungru neti e gowe.
Menige Surinaamse rooms-katholiek vult dan
meteen aan: mamanten e kon. En daar draaide
de dienst inderdaad om. Na de lofprijzing werden
de lichten in de kerk uitgedaan. In het donker
beeldden 4 danseressen van de dansgroep Movers
in Christ het naderen van het licht uit. Ze begonnen
op 4 plekken in de kerk met elk een kaarsje in de
hand en dansten op de tonen van And the Lord
said: Let there be light door de hele kerk. Steeds
stopten ze om weer een nieuw kaarsje aan te
steken, waardoor er stilaan meer licht kwam in
de eerst donkere kerk. Men reageerde later met:
‘Ik kreeg er kippenvel van, zo mooi was dat’. Door

de muziek die aanzwol werd ook de dans versneld
en steeds uitbundiger; echt een lofprijzing en
aanbidding opgedragen aan onze God. Dit werd
nog versterkt doordat ze aan het eind van de dans
bogen naar het Allerheiligste. De kerk was er zo
stil van dat je wel een speld kon horen vallen. Het
licht ging toen aan en in die plechtige stilte deed
pater Ike met de misdienaars en het kruisbeeld zijn
intrede.

Manja’s, papaja’s en licht zijn in de wereld
De eucharistie die volgde was vol plechtigheden.
Pater Ike las het heilig Evangelie uit Matteüs
9,27-31. Dit verhaalt over twee blinden die Jezus
volgden en luid riepen: 'Heb medelijden met
ons, Zoon van David.' Thuisgekomen kwamen
de blinden naar Jezus toe. Jezus sprak tot hen:
'Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?' Zij
antwoordden: 'Zeker, Heer.' Daarop raakte Hij hun
ogen aan en zeide: 'U geschiede naar uw geloof.'

Licht zijn in het licht is geen uitdaging
Zo is het ook voor onze medemensen. We mogen
niet vergeten dat er mensen zijn die in een diep
donker dal zitten, waarbij ze niets zien dan het
duister en onmogelijkheden. Zijn wij echt bereid
het licht te zijn voor die mensen? Een tweede punt
dat hij meteen hieraan koppelde, is dat we allen het
licht willen zijn in de kerk, tussen onze broeders
en zusters die Jezus al kennen, maar dat licht zijn
in het licht geen uitdaging is. Zetten wij ons actief
in om een licht te zijn voor anderen in onze familie,

op ons werk, in onze klassen, in onze buurt? We
kunnen niet meer wachten tot men naar de kerk
komt. De kerk is niet het gebouw. Als iemand tot
jou komt en zijn of haar nood met je bespreekt,
dan moet jij kerk zijn en met de persoon in gesprek
gaan. Je kunt zo de liefde van Jezus uitstralen door
zelf een licht te zijn. Zoals die blinden het licht in
de ogen kregen van Jezus, zo kunnen wij anderen
helpen mogelijkheden te zien en kunnen wij hen
hoop geven in de omstandigheden waarin ze
zitten. En dat is nou precies de uitdaging in deze
adventstijd. Ik ga die uitdaging aan. Doet u met mij
mee?

Wist je dat?
De kleur paars wordt gebruikt voor de
dagen van de advents- en de vastentijd,
op Goede Vrijdag, op andere boete- en
voorbereidingsdagen.
Betekenis
Paars geldt als de kleur van boete en
bezinning, van inkeer en daarmee ook van
voorbereiding. Paars kan gezien worden als
zwart waar het licht doorheen schijnt.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag van de Advent jaar C
Eerste lezing: Sefanja 3, 14 – 18a
Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en
wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis
dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd. De Heer, de Koning
van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil
meer te vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem
gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw handen
niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een
reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u
van vreugde.
Antwoordpsalm: Jesaja 12, 2 – 3. 4bcd. 5 – 6

Tweede lezing: Filippenzen 4, 4 – 7
Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen
tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid
moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God
bekend worden in gebed en smeking, en nooit
zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle
begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten
behoeden in Christus Jezus.

Evangelielezing: volgens Lucas 3, 10 – 18
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
‘Wat moeten wij doen? Johannes gaf hun ten
antwoord: ‘Wie dubbele kleding heeft, laat hij
delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat
hij hetzelfde doen’. Er kwamen ook tollenaars om
gedoopt te worden en ze vroegen hem: ‘Meester,

Gedachten bij de schriftlezingen
Het volk verheugt zich niet als enige. In 3,17
verheugt God zich op zijn beurt om zijn hernieuwde
aanwezigheid bij het volk. Zijn vreugde lijkt op die
van een bruidegom over zijn bruid (Jesaja 62,5),
op die van David dansend voor de ark (2 Samuël
6) en ook op die van de morgensterren aan de
hemel (Job 38,7). De vreugde heeft een belofte: God
zal de treurenden, de kreupelen, de verstrooiden
bijeenbrengen en weer in ere herstellen (Sefanja
3,18-20). De woorden verwijzen naar andere
Schriftverhalen. Liep Jakob niet kreupel na zijn
ontmoeting met de Heer (Genesis 32,32)? Deed
God ook niet aan Abraham de belofte van aanzien
(Genesis 12,2)? En ten slotte: zijn de ballingen
niet gewoon zelf de verstrooiden die God weer zal
verzamelen?
De derde adventszondag heet ook wel zondag
Gaudete, Verheugt u. Tot nu toe heeft de advent ons
vooral wakker willen schudden en willen oproepen
onze manier van denken en doen te veranderen.
Vandaag staat de vreugde centraal. Gods komst
is ophanden. We mogen ons erop verheugen.
Volgende week zal de uitnodiging klinken die
vreugde in ons te laten rijpen.
De vreugde van Sefanja
Sefanja profeteerde onder het bewind van koning
Josia, net voor de Babylonische ballingschap. Veel
van zijn woorden gaan over de toorn van God en
het komende oordeel. De passage van vandaag
heeft een heel andere, veel optimistischere toon.
Geleerden vragen zich dan ook af of dit gedeelte
niet na de ballingschap is toegevoegd. Zij wijzen
bijvoorbeeld op de nadruk waarmee God in 3,15
‘koning van Israël’ wordt genoemd. Een menselijke
koning valt weg in oorlogstijd, maar Gods
koningschap blijft, zou de profeet hier dan zeggen.
Uit welke tijd deze passage ook dateert, de toon is
die van de vreugde. God heeft het volk zijn zonden
vergeven. En dat waren er nogal wat: afgoderij
(1,4-6), zelfvoldaanheid (1,12), corrupte leiders
(3,3-4) en onrechtvaardigheid (3,1.5). God is aan
het begin van de passage de rechter en koning
die schulden kwijtscheldt. Dat beeld verandert in
een God die als een redder en ware held het volk
van zijn vijanden bevrijdt (3,15.17). Het volk mag
zich om deze goddelijke aanwezigheid verheugen.
‘Wees niet bang’, hoort het de profeet zeggen en
dat is niet voor niets. De Schrift vertelt telkens
weer hoe mensen Gods aanwezigheid tegelijk als
uitnodigend en afschrikwekkend ervaren.

De vreugde van Johannes de Doper
Het optreden van Johannes de Doper lijkt
eerder streng dan vreugdevol. Hij spreekt zijn
toehoorders aan met ‘addergebroed’ (Lucas 3,7)
en waarschuwt hen dat in het komende oordeel de
goeden van de kwaden zullen worden gescheiden,
zoals de wan het kaf van het koren scheidt. Wie het
goede deed, zal vertoeven in Gods nabijheid. Wie
slechte wegen ging, zal daar ver vandaan blijven.
Niemand kan zich beroepen op zijn afstamming
van Abraham of op de uitverkiezing van het volk
Israël. Voor ieder geldt: het zijn de daden die tellen.
Het klinkt dreigend. Toch zegt 3,18 dat Johannes
goed nieuws had. Het vreugdevolle zit allereerst
in het feit dat hij zijn toehoorders de kans biedt
het komende oordeel te ontlopen door hun zonden
van zich af te laten wassen in de doop. Massaal
nemen Johannes’ toehoorders die kans waar. In de
passage van vandaag blijken ze, eenmaal gedoopt,
goed onthouden te hebben dat het gaat om hun
daden. Drie keer vragen groepen gedoopten aan
Johannes wat ze nu moeten doen. Hij geeft hun
concreet advies: ieder moet eten en kleren delen,
tollenaars moeten niet langer te veel belasting
innen en soldaten moeten tevreden zijn met hun
soldij. De gewenste bekering blijkt een persoonlijke
heroriëntatie, geen maatschappelijke verandering.
Die orde laat Johannes bestaan. Toch roepen zijn
adviezen de leefwijze van de eerste christelijke
gemeenschappen op. Die kenden immers geen
noodlijdenden, omdat ieder zijn rijkdom deelde
(Handelingen 2,43-47). Er is nog een andere reden
voor vreugde. Het is Johannes niet om zichzelf
begonnen, maar om een ander die na hem komt.
Hij verwijst naar iemand die machtiger is dan hij,
die zal dopen met heilige Geest en met vuur, de

wat moeten wij doen?’. Hij zei hun: ’Niet méér
vragen dan voor u is vastgesteld’. Ook soldaten
ondervroegen hem: ‘En wij, wat moeten wij doen?’.
Hij antwoordde: ‘Niemand uitplunderen, niemand
iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij’.
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen
zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij
niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen
het antwoord: ‘Ik doop u met water, maar er komt
iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig
de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u
dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan
heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te
zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar
vuur’. Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de blijde
boodschap.

wan zal hanteren, het graan zal verzamelen en
het kaf zal verbranden. In Lucas 3,21-22 blijkt de
Komende Jezus te zijn. Met zijn doop in de Jordaan
beaamt Jezus de weg die Johannes wijst. De hemel
gaat open en een goddelijke stem noemt Hem zijn
Zoon. De lezer krijgt bevestigd wat hij al een tijd
vermoedde: om deze Jezus zal het de rest van het
evangelie gaan.

De vreugde van Jezus
Toch vervult Jezus niet alle verwachtingen die
Johannes van Hem had. Jezus zou de wan hanteren,
goed en kwaad scheiden en zich vervolgens
ontdoen van dat laatste als ware het tuinafval
(3,9.17). Jezus beperkt zich echter tot mensen
verzamelen, genezen, redden en vergeven. Hij
ontsteekt geen vuur om het kwaad uit te bannen.
Hij weigert zelfs het vuur af te roepen over wie
zijn wegen niet gaan (9,54). Vuur dat tuinafval
verbrandt, komt ook voor in Johannes 15,6. Jezus
kondigt het daar zelf aan, maar ook daar zien we
Hem het niet aansteken. Zijn woorden zijn een
oproep te kiezen voor een leven in verbondenheid
met Hem. Dat leven zal vruchtbaar zijn. Wie daar
niet voor kiest, is als takken die van de stam zijn
afgesneden. Dode takken ruim je op door ze te
verbranden. Het vuur in Lucas 3,16 van de passage
van vandaag heeft een betekenis die niet zonder
meer duidelijk is. Het zou begrepen kunnen
worden als zuiverend vuur dat van de zondaar
die zich laat dopen een nieuw mens maakt. Maar
er is nog een andere mogelijkheid. In 12,49-53
zegt Jezus dat Hij vuur is komen brengen. Daar
brengt het vuur verdeeldheid tot in families toe.
Voor de eerste christenen was dat realiteit: hun
doop bracht verbondenheid met Christus, maar
vervolging in de wereld. Voor Jezus was het niet
anders aan het kruis. In dat geval brengt het vuur
ons al weer bijna bij het paasfeest. Dat laten we
nu liggen. Zo ver is het nog niet. Al mogen we ons
wel herinneren dat christelijke vreugde daar zijn
diepste betekenis krijgt!

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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gebeden voor iedere dag
Maandag 17 december
Dagtekst
Jes. 61, 1: De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.

Overweging:
We beleven een tijd waarin de mens, te midden
van een anonieme massa, alleen staat en niet
meer weet wat het betekent te leven, te beminnen,
te lijden en te sterven. Wat is de mens? Op die
vraag dient een antwoord gegeven te worden. De
uitdaging van het praktische materialisme, van de
religieuze onverschilligheid en van het afbrekende
scepticisme, mag men niet uit de weg gaan.
Als de mens een vraag is, dan is Christus een
antwoord. Als is het leven problematisch, toch
is het geen ondoordringbaar raadsel maar een
verrukkelijk liefdesmysterie. Door zijn leven en
sterven, die doordrenkt waren van oneindige
liefde, heeft Christus, de zoon van de Maagd Maria,
de diepste aspecten van ons bestaan in een nieuw
daglicht gesteld. Christus, een van de miljarden
mensen, en toch de Enige!
Gebed
God, Vader van alle mensen, uw Woord doet mij
leven en begeestert mijn ziel. Ik bid U: spreek nu
tot mij dat Woord en laat mij ernaar luisteren met
mijn hart. Open mij zo voor het mysterie van het
leven. Dat vraag ik U door Christus, mijn Heer.
Amen.
Dinsdag 18 december

Dagtekst
Joh 16,23: Waarachtig, ik verzeker jullie: wat jullie
de Vader ook zullen vragen in mijn naam, hij zal het
jullie geven.
Overweging:
Gebed en eredienst zijn een grote gave van God Wij
hoefden geen bergen te beklimmen om er God te
vinden en te vereren. God zelf is in Jezus midden
onder ons gekomen. . In Jezus hebben wij een
tempel die niet gebouwd werd met mensenhanden,
maar een levende tempel, die ons toegang geeft tot
de Vader. Zijn we ons bewust van deze gave van
gebed en eredienst? God is dus zelf uit de hemel
neergedaald nog voordat een christen vertrokken
was voor een spiritueel alpinisme. “De hemelen
lieten uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de
wolken stromen. De aarde opende uw schoot, liet
het heil bloeien en de gerechtigheid ontkiemen.
(Jes. 45,8).
Gebed
God, U bent de bron van alle liefde en wilt met
mij zijn als een mens van vlees en bloed. Ik bid U:
maakt mij ontvankelijk voor de tekenen van uw
aanwezigheid. Moge uw Woord mij tot troost zijn
en mij doen groeien in verlangen. Dat vraag ik U in
naam van uw Zoon, Jezus, de Komende, vandaag en
alle dagen. Amen.
Woensdag 19 december

Dagtekst
Fil. 2, 4: Laat niemand alleen zijn eigen belangen
behartigen, maar ook die van de anderen.

Overweging:
Zoals de bomen, zo hebben ook de mensen wortels
nodig die in de diepte grijpen. Want alleen wie diep
genoeg in vruchtbare bodem vastgeworteld is,
staat vast. Hij kan zich naar boven uitstrekken om
het licht van de zon op te nemen en tegelijkertijd

de winden te weren die hem omwaaien. Wie echter
denkt afstand te mogen doen van het fundament,
diens bestaan hangt op de duur zoals wortels
zonder aarde in de lucht. De Heilige Schrift noemt
ons het fundament waarin wij ons leven kunnen
laten wortel schieten om vaste stand te hebben.
Gebed
Eeuwige, Adonai, van oudsher hebt Gij uw naam
onder mij uitgeroepen: ‘God met ons’ – zo wilt Ge
bekend staan. Ik bid u: geef mij dat in deze tijd het
verlangen naar uw gerechtigheid groeit, dat uw
Naam over de aarde wordt uitgeschreven, zodat
vrede en eenheid toenemen onder alle mensen en
ik thuiskom bij U, door Jezus Christus, mijn Heer.
Amen
Donderdag 20 december

Dagtekst
Ps. 89, 2: Wat de liefde van de Heer heeft gedaan,
daarvan wil ik zingen, steeds weer, van uw trouw
getuigen voor alle generaties.

Overweging:
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je
leiden ook al zijn pijn en verdriet door geen mens
te vermijden. Wees niet bevreesd, ga, en vertrouw
op de Geest. Die je van angst zal bevrijden. Ga dan
op weg en ontmoet op je reis medemensen geef
aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. Dan
onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen. Ga dan op weg en
schud af al je twijfels en zorgen
ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou houdt
verborgen. Houd op het licht,
altijd je ogen gericht dat zal je kracht zijn voor
morgen.

Gebed
God van licht en leven, in deze tijd zie ik uit naar
uw komst en verlang ik naar redding en bevrijding.
Ik bid U: maak mijn hart ontvankelijk voor U,
spreek tot mij uw Woord en doe mij verstaan,
opdat ik mij zonder aarzelen kan toevertrouwen
aan uw toekomst, uw koninkrijk dat komen zal,
deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Vrijdag 21 december

Dagtekst
Fil. 4, 5: Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen
bekend zijn. De Heer is nabij.
Overweging:
Om te geven
moet je kunnen ontvangen.
Om te ontvangen
moet je open staan.
Om open te staan
moet je jezelf ergens aan overgeven.
Om je te kunnen overgeven
moet je vertrouwen.
Om te kunnen vertrouwen
is een Ander nodig.

Gebed
Eeuwige God, U spreekt tot mij door de mond van
profeten en door de verschijning van engelen. U
wacht op mijn antwoord. Maak mij ontvankelijk
voor uw stem en doe mij de weg van Maria gaan,
die ja zei op uw uitnodiging en Hem droeg, het kind
van uw belofte. Laat mij vol vreugde uitzien naar
zijn komst, Jezus, Immanuël, vandaag en altijd.
Amen.

Zaterdag 22 december
Dagtekst
Spr. 19, 8: Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief
en wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk.

Overweging:
Het is een onuitputtelijke bron van vreugde te
weten dat God naar de wereld komt om dienaar
van de mens te worden, om hem te laten delen
in zijn heiligheid. Het zou een vergissing zijn
die vreugde af te wijzen. Toch zou je het grote
mysterie van Kerstmis op een te lichtzinnige
wijze voorbereiden, wanneer je de komst van
God in mensengedaante alleen als toeschouwer
beschouwt en blij begroet. Het essentiële is dat
je God naar jou laat komen, dat je je poorten wijd
voor Hem openzet, zoals een adventslied dat
uitdrukt. Wil je deel hebben aan de vreugde van
Kerstmis, dan moet je iets ‘doen’. Geen grote en
opzienbarende dingen. Het volstaat je goede wil
te tonen om het mysterie van Kerstmis in je leven
gestalte te geven. Misschien kun je het voornemen
maken iedere dag wat extra tijd aan gebed te
besteden, of vriendelijk te zijn voor iemand in je
omgeving die je onsympathiek vindt. Je zult vlug
ontdekken dat je zulke kleine voornemens niet
eens volledig kunt uitvoeren. Maar juist door te
beseffen hoe machteloos je bent, wordt er een
deur in je geopend waardoor de Verlosser kan
binnentreden. Zolang je niet de diepte van je
machteloosheid gepeild hebt, heb je geen behoefte
aan een Verlosser en ben je ontoegankelijk voor
de vreugde die Jezus brengt. Maar heb je op een
pijnlijke manier je eigen onmacht ervaren en
uitgezien naar hulp, dan sta je open en toegankelijk
voor de bevrijdende boodschap van Kerstmis.
Gebed
God, vol verwachting zie ik uit naar de komst van
Jezus in wie uw wijsheid aan het licht is gekomen.
Generaties lang hebben mensen uitgezien naar
zijn komst, vasthoudend aan uw belofte van vrede
en gerechtigheid. Geef dat ik ruimte maak in deze
gemeenschap en in mijn hart voor de komst van
Hem die de Christus genoemd wordt, vandaag en
alle dagen, in eeuwigheid. Amen.

GEBED

Liefhebbende Vader,
ik wil liefdevoller zijn.
Ik wil andere mensen net zo
liefhebben als U mij liefheeft.
Alleen ben ik soms bang,
bang om afgewezen te worden.
Geef mij de moed om anderen
onbezorgd lief te hebben.
Dat vraag ik in uw liefdevolle naam,
Jezus.
Amen.

Luistert u naar het kerknieuws op
Radio Immanuël van
maandag t/m vrijdag
om 10.00u
met een herhaling om 16.00u
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geloofsverdieping
Waarom elke zondag naar de Mis?
Tijdens een algemene audiëntie legde paus Franciscus uit waarom we zondag naar de Mis moeten
gaan.

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
Hans Bouma en Evelyne Dessens
Gewoon een wonder
In dit boekje doen de dichter en
tekenares een beroep op de lezer
om met de ogen van een kind de
wereld aan te schouwen. De auteurs
geloven dat volwassenen nog steeds
het talent hebben om je over het
gewoonste te verwonderen.
Kampen: Kok. Prijs: Srd 5,=
Jean Roger
Land van Jezus
Fotoboek met beeld van
Israel als het ‘land van Jezus’.
Het boek brengt foto’s
van Betlehem, Nazaret,
Kafarnaum, Kana, Jeruzalem
enz. Bij elke foto is een bijschrift en een bijbelcitaat
dat op de voorstelling betrekking heeft.
Wageningen: Zomer & Keuning, 1976. Prijs: Srd 10,=

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Waarom moeten we naar de Mis op zondag?
De zondagse viering van de Eucharistie is de kern
van het leven van de Kerk (vlg. de Catechismus
van de katholieke Kerk, nr. 2177). Wij christenen
gaan op zondag naar de Mis om de verrezen Heer
te ontmoeten. Beter gezegd, om ons door Hem te
laten ontmoeten, te luisteren naar zijn woord, ons
te voeden aan zijn tafel. Zo worden wij Kerk, ofwel
zijn levende mystieke Lichaam in de wereld.
De Mis maakt de zondag christelijk!
Dat werd al vanaf het eerste moment begrepen
door Jezus’ leerlingen. Zij vierden de eucharistische
ontmoeting met de Heer op de dag van de week
die de Joden ‘de eerste van de week’ noemden. De
Romeinen noemden het ‘de dag van de zon’. Want
op die dag verrees Jezus uit de doden en verscheen
Hij aan zijn leerlingen, sprak en at Hij met hen. Ook
schonk Hij hun de heilige Geest (vlg. Mt. 28,1; Mc.
16, 9.14; Lc. 24, 1.13; Joh. 20,1.19), zoals we tijdens
de Bijbellezing hebben gehoord.
De grote uitstorting van de Geest met Pinksteren
gebeurde ook op zondag, de vijftigste dag na de
verrijzenis van Jezus. Om die reden is de zondag
een heilige dag voor ons, geheiligd door de viering
van de eucharistie, de levende aanwezigheid van
de Heer onder ons en voor ons. Het is dus de Mis
die de zondag christelijk maakt!
Ontmoeting met de Heer
De christelijke zondag draait om de Mis. Wat is een
zondag voor een christen zonder de ontmoeting
met de Heer?
Er zijn christelijke gemeenschappen die helaas
niet elke zondag van de Mis kunnen genieten; ook
zij zijn echter op deze heilige dag geroepen om
zich in gebed te verenigen in naam van de Heer, te
luisteren naar het Woord Gods en het verlangen
naar de Eucharistie levend te houden.
Een aantal geseculariseerde samenlevingen

heeft de christelijke zin van een zondag die
verlicht is door de Eucharistie, verloren. Dat
is jammer! Daar dient dit bewustzijn weer tot
leven gewekt te worden, om de betekenis van dit
feest te herontdekken, van de vreugde, van de
parochiegemeenschap, van de solidariteit, van
de rust die de ziel en lichaam herstelt (vlg. de
Catechismus van de katholieke Kerk, nr. 21772188).
De Eucharistie beleeft al deze waarden iedere
zondag. Daarom wilde het Tweede Vaticaans
Concilie benadrukken dat “de zondag de meest
oorspronkelijke feestdag is, die de gelovigen moet
worden voorgehouden en ingeprent, zodat hij ook
een dag van vreugde wordt en van vrij zijn van
arbeid”.

Moed en vertrouwen
Het op zondag vrij zijn van werk bestond niet in de
eerste eeuwen: dat is een specifieke bijdrage van
het christendom. Uit Bijbelse traditie rusten de
Joden op zaterdag, terwijl dienaren in de Romeinse
samenleving geen enkele dag in de week vrij waren
van werk. Het was de christelijke betekenis van
leven als kinderen en niet als slaven, begeesterd
door de Eucharistie, die van de zondag -bijna
wereldwijd- een rustdag maakte.
Zonder Christus zijn we gedoemd om beheerst
te worden door de dagelijkse vermoeidheid met
alle zorgen en de angst voor morgen. De zondagse
ontmoeting met de Heer geeft ons de kracht om
elke dag met moed en vertrouwen door te komen
en om hoopvol voort te gaan. Daarom gaan wij
christenen op zondag de Heer ontmoeten in de
eucharistieviering.
Voorproefje van de hemel
De eucharistische eenheid met Jezus -die verrezen
is en leeft in eeuwigheid- is een voorproefje van
die zondag zonder zonsondergang. Dan zullen er
geen vermoeidheid en pijn, geen rouw en geen

tranen meer zijn, maar enkel de vreugde volledig
en voor altijd met de Heer te leven. Ook over die
zalige rust spreekt de zondagsmis. Zo leren we om
ons, gedurende de week, toe te vertrouwen aan de
Vader en aan de hemel.
Wat kunnen we zeggen tegen degenen die beweren
dat je niet naar de Mis hoeft te gaan, zelfs niet
op zondag, omdat het belangrijkste is dat je
goed leeft en de naaste liefhebt? Het klopt dat de
kwaliteit van het christelijk leven gemeten wordt
aan het vermogen lief te hebben zoals Jezus heeft
gezegd: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken,
dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder
elkaar bewaart” (Joh. 13,35). Maar hoe kunnen
wij het Evangelie in de praktijk brengen zonder
de noodzakelijke energie daarvoor, zondag na
zondag, te halen uit de onuitputtelijke bron van de
Eucharistie?

Ontvangen in plaats van geven
Wij gaan niet naar de Mis om iets aan God te geven,
maar om van Hem te ontvangen wat we echt nodig
hebben. Daar herinnert het gebed van de Kerk aan
die zich op de volgende wijze tot God richt: “Gij
hebt geen nood aan onze lofprijzing, want onze
dankzegging is ook uw gave. Al kan ons loflied uw
grootheid niet verhogen, het draagt toch bij tot
onze zaligheid door Christus onze Heer” (Romeins
Missaal).
Dus waarom naar de Mis gaan op zondag? Het is
niet slechts een gebod van de Kerk dat helpt om de
waarde ervan te begrijpen. Wij christenen hebben
behoefte aan de zondagsmis, omdat alleen met de
genade van Jezus, met zijn levende aanwezigheid
in ons en onder ons, we zijn geboden in de praktijk
kunnen brengen. Zo kunnen wij geloofwaardige
getuigen zijn.
(Bron: KN/bewerkt-mk)
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geloofsverdieping
Inspiratie van de dag

Laat Mijn in en door je werken
Als je niet in harmonie bent met de heilige orde van de
dingen, trek je disharmonie en verdeeldheid aan. Je zult
merken dat je tegen de stroom in zwemt, niets bereikt
en jezelf eenvoudigweg uitput. Waarom ga je niet met de
stroom mee, stroom erin mee en kom in harmonie met
alles wat er gebeurt? Als je dat leert, zult je zien dat je in
harmonie komt met alles en iedereen om je heen. Je zult
niet langer apart staan als een nijdig kind, maar perfect
passen in je omgeving en omstandigheden. Je zult zien
dat je in harmonie bent met je zelf en dat innerlijke harmonie naar buiten straalt. Het leven zal rustig
stromen en alles zal perfect op z´n plaats terechtkomen. Je zult steeds het ene schijnbare wonder na het
andere zien gebeuren. Deze manier van leven zal de normale manier voor je worden, omdat je afgestemd
bent op Mij en ik in en door je kan werken om Mijn wonderen en heerlijkheden te laten gebeuren.
Uit: Open innerlijke deuren

Zijn wij gastvrij?
Gastvrijheid is een groot goed. Een voorbeeld hiervan
is; dat men in Nederland dit soms wel een beetje
mist. Tenminste, als je het vergelijkt met MiddenOosterse landen. Daar wordt je bedolven onder eten en
vriendelijkheid als je ergens te gast bent. En in Nederland?
Je mag al blij zijn als er bij de tweede ronde koffie nog een
klein koekje wordt aangeboden. Boaz weet gastvrijheid te
bieden! Ruth is bij hem welkom. Meer dan welkom! Ze mag
onder zijn hoede werken. Dat is toch bijzonder. Want Ruth is een heidin, een vreemde, een buitenlander.
Hoe gaan wij met zulke mensen om? Zijn wij gastvrij? Stel dat je tegen je buurvrouw zegt: ´Ga hier
weg.´Dat zou wat zijn! Het verhaal van Ruth leert ons veel. Over hoe wij naar Gods bedoeling leven met
elkaar en met anderen! Dus ook over hoe we kunnen omgaan met de vreemdeling. Laten wij van onze
vreemden onze vrienden maken.
Uit: Dag in Dag uit

God heeft grote plannen
God heeft grote plannen en hij onthult ze door de mond van de profeet. Het Babylonische rijk zal ten
onder gaan. God voorspelt al door wie dat zal gebeuren: de Perzische koning Cyrus. Deze koning,
begon als een onbeduidende koning van een klein rijk in het zuiden van het huidige Iran, is als een
komeet omhooggeschoten en heeft volk na volk onderworpen. Ook de poort van Babel zal voor hem
niet gesloten blijven. Deze Cyrus wordt door God zelfs ´zijn gezalfde genoemd, een titel die naar koning
uit het Davidische koningshuis verwijst. Deze Cyrus zal het volk Israël gaan redden.God brengt als het
ware de hele wereld in beweging om Israël maar te kunnen redden. God heeft de hand in de loop van de
geschiedenis van de volken. Alles met het oog op de redding van zijn volk.
Uit: Filippus Dagboek

Geschenk
Als God zich op het kerstfeest aan ons schenkt, is het op zijn plaats
dat ook wij elkaar iets schenken. In het geven brengen wij tot
uitdrukking, dat wij zelf degenen zijn, die gaven ontvangen. Het
woord ‘schenken’ betekent oorspronkelijk, iemand iets te drinken
geven. Wij zeggen immers ook nu nog, dat wij iemand anders een
glas wijn inschenken. Schenken betekent dus, dat wij de ander, die
dorst heeft, iets inschenken, zodat hij zijn dorst kan stillen. Wie geen
dorst heeft, hoeft ook niets ingeschonken te krijgen. Tegenwoordig
hebben veel mensen er geen behoefte meer aan, wijn of kleren of
huishoudelijke apparaten ten geschenke te krijgen. Daarvan hebben
ze toch al genoeg. Maar ieder van ons dorst naar liefde, genegenheid, waardering. Tegenwoordig
verlangen de meeste mensen naar een geschenk, dat een blijk van liefde is. Als ik mijn hart leg in wat ik
schenk, bereikt het de ander, stilt het zijn dorst.
Uit: Vergeet het beste niet

SLEUTELS TOT
KATHOLIEK
ERFGOED
Johannes de Doper
Johannes wordt
door zijn tijdgenoten
beschouwd als een
profeet. Jezus zag
hem echter als bode
die de komst van
het messiaanse
rijk aankondigde.
Johannes was een
zoon van de priester Zacharias en van Elisabeth.
Vanaf 28/29 n. Chr. riep Johannes bij de Jordaan
de mensen op tot bekering en tot de doop als
teken van de bekering. Hij wees ook op de komst
van iemand die belangrijker zou zijn dan hijzelf
en die, in plaats van met water, ‘in heilige geest en
vuur’ zou dopen. Ook Jezus liet zich door Johannes
dopen. Bij die gelegenheid werd aan Johannes
de messiaanse zending van Jezus geopenbaard.
Johannes wees Jezus aan als het ware Lam Gods.
Jezus sloot zich bij Johannes aan totdat hij zich
van zijn eigen zending bewust werd. Koning
Herodes Antipas zette Johannes gevangen en
liet hem later onthoofden tijdens een maaltijd,
op verzoek van Salome. Zij was de dochter van
Herodias, de onwettige echtgenote van Herodes,
die Johannes haatte wegens diens opmerkingen
over de onwettige verhouding. Het hoofd
van Johannes werd vervolgens op een schaal
aan de aanwezige getoond en aan het meisje
overhandigd. Zijn feestdag is op 24 juni.
Kaars
Bij veel liturgische vieringen worden brandende
kaarsen gebruikt. Zij zijn een symbool van God
(God is licht) en van Christus (Ik ben het licht der
wereld).
Kaarsenwijding
1 Wijding van de paaskaars tijdens de paaswake.
2 Op 2 februari, het feest van de Opdracht van
de Heer in de tempel, waar de kaarsen worden
gewijd die door de kerkgangers mee naar huis
mogen worden meegenomen.
Kerkmuziek
Benaming voor de liturgische muziek van de
christelijke kerken. De kerkmuziek onderscheidt
zich door haar liturgische functie van de
geestelijke muziek, die aan een religieuze
ervaring vrijer uitdrukking geeft.
Kerkorde
Het geheel van regels, voorschriften en
instituties die van kracht zijn in een bepaald
kerkgenootschap, vastgesteld in het belang
van een goede gang van zaken binnen dat
genootschap.

Kerkpatroon
1 De beschermheilige van een kerkgebouw. 2 De
patroon of kerkvoogd die in het bezit is van een
eigen kerk. Hij vertegenwoordigt de door hem
bestemde kerk ook voor de wereldlijke rechter
en oefent in naam van zijn kerk een eventuele
politietaak uit. De heer wordt na 1200 collator,
donator of patronus genoemd.
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Vaticaan prijst
migratiepact van
Marrakesh

Paus roept jezuïeten op tot dienstbaarheid

‘In naam van de paus’
Het Vaticaan juicht de goedkeuring van het
omstreden migratiepact van Marrakesh toe.
Maandag bereikten meer dan 160 landen
overeenstemming over een verklaring om migratie
over de hele wereld in betere banen te leiden.
Volgens het Vaticaan wordt het migratieprobleem
beter getackeld door samen te werken, dan
door een houding van “isolationisme”. De
zogeheten Internationale Overeenkomst voor
Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie of ‘VNMigratiepact’, werd maandag geprezen door
de Vaticaanse staatssecretaris Pietro Parolin,
die namens het Vaticaan aanwezig was op de
internationale top in Marrakesh.
De migratieverklaring biedt volgens
kardinaal Parolin handreikingen om de
internationale samenwerking en wederzijdse
verantwoordelijkheid met betrekking tot migratie
te bevorderen. De kardinaal zei ook in naam van
paus Franciscus de formele goedkeuring van de
verklaring toe te juichen.

Juridisch niet bindend

De verklaring, die juridisch niet bindend is, geeft
landen “ruimte om te beantwoorden aan hun
nationale omstandigheden en prioriteiten, met
vol respect voor het internationaal recht en de
mensenrechten van migranten, ongeacht hun
status”, aldus Parolin tijdens zijn toespraak op
maandag.

Volgens de Vaticaanse staatssecretaris zal
de implementatie van het migratiepact “alle
regeringen, niet-gouvernementele en op geloof
gebaseerde organisaties, collectief helpen om
migratie op een veiligere manier te beheersen”.
Op maandag keurden meer dan 160 landen de
verklaring goed. Onder meer de VS, Australië,
Nieuw-Zeeland, Israël, Chili en enkele Europese
landen gaven geen steun aan de pact. Parolin
merkte op dat het Vaticaan “ervan overtuigd is dat
de enorme uitdaging van migratie, het beste door
multilaterale processen kan worden aangepakt, in
plaats van door isolationisme”.

Paus Franciscuswas vorige week maandag
te gast in het internationale College del Gesù,
genoemd naar de naastgelegen barokke kerk die
ook de naam van Jezus draagt. De studenten en
professoren van het college drukte hij op het hart
dat er geen groei is zonder crisissen. Daarom
hoeven wij niet bang te zijn voor crisissen. Het

(Kerknet)

Vaticaan richt Observatorium voor het Gezin op

Het Vaticaan richt een Observatorium voor het
Gezin op. Dat is een concreet resultaat van de twee
bisschoppensynodes over het gezin, die in 2014
en 2015 werden gehouden, en de postsynodale
apostolische exhortatie over het gezin Amoris
Laetitia. Dit moet helpen om onze horizon te
verbreden. Het moet ook bijdragen tot een
verrijking van de gezinspastoraal met sociale en

Bezwaren
De kardinaal zei ook dat het Vaticaan binnenkort
enkele bedenkingen over het akkoord bekend zal
maken, die gaan over “woordkeuzes, principes
en richtlijnen” waar het Vaticaan niet mee eens
is. Parolin doelt hiermee op zaken omtrent “de
intrinsieke waarde en de waardigheid van het
menselijk leven in iedere fase, zowel begin, verloop
als einde”. Volgens de VN leven wereldwijd 258
miljoen migranten buiten hun geboorteland. Dit
aantal zal naar verwachting in de komende jaren
toenemen.

(KN)

Vaticaan: strijd voor klimaatplan is morele
kwestie
Pietro Parolin maandag gezegd bij de start van
de Klimaattop in de Poolse stad Katowice. De
VN-bijeenkomst brengt nog tot half december
afgevaardigden van een 200-tal landen voor
overleg samen.

De strijd tegen de klimaatverandering en de
opwarming van de planeet is veel meer een
morele dan een technische kwestie. Dat heeft
staatssecretaris van de Heilige Stoel kardinaal

college werd vijftig jaar geleden, in 1968, door de
toenmalige generale overste van de sociëteit van
Jezus Pedro Arrupe opgericht voor een betere
opleiding van jezuïeten uit de hele wereld.
De paus moedigde de jezuïeten aan om vrij en
tegelijk gehoorzaam te zijn aan het woord van
God, in de geest van hun stichter Sint-Ignatius
van Loyola. Laat je leven geworteld zijn in Jezus
om dienstbaar te zijn zoals Hij. Weersta aan
de verleiding om voor jezelf te leven, dien en
laat je dienen. Jezuïeten moeten het Evangelie
verkondigen met vuur dat van binnenuit vertrekt.
Ik smeek jullie om volledig op God gericht te zijn.
In de geest van zijn pontificaat vroeg de paus de
jezuïeten tot slot nog om bijzondere aandacht te
hebben voor de lijdende medemens: Tranen van
mededogen zuiveren het hart.

Kardinaal Parolin verzekerde de aanwezigen
dat de strijd tegen klimaatverandering paus
Franciscus en het Vaticaan heel na aan het hart
liggen. Hij herinnerde ook aan de groene encycliek
Laudato Si’, die paus Franciscus 3 jaar geleden
publiceerde en toch enige impact heeft gehad op de
vorige VN-klimaatconferentie in Parijs.
De staatssecretaris hield een stevig pleidooi
voor een nieuwe mentaliteit, waarbij ernstig
rekening wordt gehouden met de ethische en
menselijke dimensie van de klimaatverandering:
Wij weten allemaal hoe moeilijk het zal zijn om de

antropologische inzichten en een beter inzicht
verschaffen in demografische verschuivingen.
Dit observatorium moet de studie van de situatie
van gezinnen ten goede komen, verduidelijkt
initiatiefnemer aartsbisschop Vincenzo Paglia, de
kanselier van het Pauselijke Johannes Paulus II
Instituut voor Huwelijk & Gezin.
De oprichting van het International Observatory
on the Family aan het Johannes Paulus II
Instituut gebeurt in nauwe samenwerking met
de Katholieke Universiteit van Murcia (Spanje) en
het Internationale Centrum voor Gezinsstudies in
Milaan. Er worden ook samenwerkingsakkoorden
gesloten met partners in de vijf continenten, met
name in de VS, Italië, Spanje, Finland, Slowakije,
Tsjechië, Mexico, Argentinië, Chili, Benin, Kenia
en Hongkong. Er zal in de toekomst ook nauw
samengewerkt worden met Caritas International.
Francesco Belletti van het Internationale Centrum
voor het Gezin in Milaan kondigt aan dat de
aandacht de eerste drie jaar van de werking vooral
zal uitgaan naar de studie van de band tussen
gezinnen en armoede, tegen de achtergrond van
de Milleniumdoelstellingen voor de strijd tegen
armoede. De daling van geboortecijfers zijn een
enorm probleem voor een land als Italië, waar
een groeiend aantal gezinnen één kind opvoeden.
Gezinnen blijven een belangrijke factor van
stabiliteit voor de samenleving.

(Kerknet)

temperatuurstijging te beperken. De toezeggingen
van de staten zullen niet volstaan om de
doelstelling van het akkoord van Parijs te halen.
Kardinaal Parolin vindt dat er allereerst bij
bedrijven een mentaliteitsverandering moet
plaatsvinden om de uitstoot van broeikasgassen
tegen te gaan. Langer wachten is geen optie,
omdat de problemen van de volgende generaties
alleen maar blijven toenemen. Er is nood
aan fantasie en creativiteit en een zo grote
mogelijke betrokkenheid van iedereen. Gezien de
complexiteit van de klimaatverandering zullen
individuele of nationale reacties allicht niet
volstaan.

(Kerknet)
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Kerk negeerde verhalen verkrachte religieuze
In 2017 zou Mulakkal haar voormalige overste,
zuster Anupama, acht uur lang in een kamer
hebben opgesloten en geprobeerd haar over te
halen belastende verklaringen tegenover haar af
te leggen. Zij, de klaagster en enkele medezusters
staan sinds het bekend worden van de aanklacht
onder kritiek en constante dreigementen. Zij
ontvangen echter ook veel steunbetuigingen.

Getuige vreesde voor zijn leven
Vergeefs gemeld
De Indiase zuster die zegt herhaaldelijk door
haar bisschop te zijn verkracht is naar de politie
gegaan omdat de kerkelijke leiding haar klachten
tot het Vaticaan toe zou hebben genegeerd. “Ik
snakte naar steun en aanvankelijk kreeg ik die
nauwelijks”, zegt de 44-jarige religieuze in een
interview met de Indiase webkrant Scroll.in.
Daarin vertelt de Missionaris van Jezus over de
periode van twee jaar waarin zij herhaaldelijk
seksueel belaagd werd door bisschop Franco
Mulakkal van Jullundur.
Zij beweert dat zij tussen 2014 en 2016 dertien
keer verkracht is door Mulakkal. In 2017 vertelde
zij haar medezusters over het seksueel geweld
en schreef zij erover aan verschillende kerkelijke
leiders. Onder hen was ook kardinaal George
Alencherry. Zij kreeg daarbij steun van vijf
medezusters, onder wie een voormalige overste,
zuster Anupama. Uiteindelijk zou zij ook brieven
hebben geschreven aan de apostolisch nuntius
in India, aartsbisschop Giambattista Diquattro,
kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin en paus
Franciscus. Haar brieven zouden nooit beantwoord
zijn.

Steunbetuigingen

Afgelopen juni besloot de zuster aangifte te
doen bij de politie in Kerala. Na verschillende
demonstraties tegen de kennelijke straffeloosheid
werd de bisschop in september gearresteerd en
bijna een maand later op borgtocht vrijgelaten.
Bij terugkeer in Jullundur werd hij als een held
met bloemen onthaald. Hangende het justitieel
onderzoek heeft Mulakkal zijn bisschoppelijke
verantwoordelijkheden tijdelijk neergelegd.
Opmerkelijk is dat 800 katholieken een
steunbetuiging naar Rome stuurden voor de
zuster. 71 ondertekenaars zijn priester.
De bisschop op zijn beurt zegt onschuldig te zijn.
Hij beweert dat het om een wraakactie zou gaan.
Hij zou eerder maatregelen tegen de zuster hebben
genomen vanwege een vermeende liefdesaffaire.
Ook de congregatie probeert haar in kwaad
daglicht te stellen.

Bedreiging voor de congregatie

De zuster, die van kindsbeen af religieus wilde
worden, besloot de zaak aanhangig te maken toen
zij ontdekte dat ook anderen werden lastiggevallen
en om die reden de congregatie verlieten. Zij raakte
er toen van overtuigd dat Mulakkal niet alleen
een bedreiging voor haar persoonlijk betekende,
maar voor de hele congregatie. Die werd in 1993
opgericht en in 2008 door het Vaticaan erkend.
De congregatie van de Missionarissen van Jezus
telt 75 zusters en is inmiddels verspreid over vijf
bisdommen. Zij is verantwoording schuldig aan
de bisschop van Jullundur. Dat is sinds 2013 de
54-jarige Franco Mulakkal.
Sinds de zuster het misbruik binnenkerkelijk
aanhangig maakte, ondervindt zij problemen.

De zaak heeft een zeer ernstige lading gekregen
door de dood van pastoor Kuriakose Kattuthara,
die als kroongetuige in de zaak wordt beschouwd.
De priester, die al 33 jaar werkte in het bisdom
Jullundur, legde tegenover de politie een
uitgebreide belastende verklaring af over de
bisschop. Kattuthara was nauw betrokken bij
de stichting van de congregatie. Verschillende
vrouwen zouden bij hem over de bisschop hebben
geklaagd.
Begin oktober werd de 60-jarige priester
bewusteloos in zijn kamer aangetroffen. Bij
aankomst in een ziekenhuis was hij overleden.
Volgens zijn broer was hij verschillende keren
bedreigd en was zijn auto met stenen bekogeld.
Ook zou hij gezegd hebben dat als de bisschop op
borgtocht vrijgelaten zou worden zijn leven gevaar
liep. Omdat de familie geen vertrouwen heeft in
de overheid is op haar aandringen de autopsie,
waarbij vier artsen betrokken waren, op video
opgenomen om iedere twijfel weg te nemen.

Vermoorde monniken
zalig verklaard
Algerijnse burgeroorlog
Kardinaal Angelo Becchiu, prefect
van de Congregatie voor de Heilig- en
Zaligsprekingsprocessen, ging voor in de Mis
en zaligverklaringsrite voor de zes vrouwen en
dertien mannen die in Algerije hun leven gaven.
De zaligverklaring vond plaats in de Algerijnse
stad Oran. Die plaats is symbolisch: daar was een
van de nieuwe zaligen, Pierre Claverie, van 1981
tot 1996 bisschop. Hij werd door extremisten
vermoord omdat zijn inzet voor wederzijdse
toenadering tussen christenen en moslims en
Algerije en Frankrijk haaks stond op de ideeën van
de islamisten.
Tussen 1991 en 2002 woedde er in Algerije een
burgeroorlog die uitbrak nadat het leger de
populaire fundamentalistische FIS-partij had
uitgesloten van de verkiezingen en verboden.
De gewapende tak van de partij, de GIA, voerde
een extreem wrede guerrilla-oorlog die zich
steeds meer tegen de burgerbevolking richtte en
niet onderdeed voor het optreden van IS. Naar
schatting heeft de GIA tijdens de burgeroorlog
70.000 burgers vermoord, bijna driekwart van het
totaal aantal slachtoffers.

Instrument van God

De zuster en haar medestanders beschouwen de
aanklacht als onlosmakelijk deel van hun roeping.
Sinds haar aanklacht wordt op de overheid
aangedrongen de aanpak van seksueel misbruik
uit te breiden naar religieuze organisaties en
instellingen. Daar was zij niet op uit, laat zij in
het interview weten. “Zelfs nu houd ik vol dat er
binnen de Kerk een intern mechanisme zou moeten
zijn waar een klacht kan worden ingediend”, aldus
de zuster. “Dat voorkomt dat de Kerk publiek
vernederd wordt.” “Ik heb God verschillende keren
gevraagd ‘waarom ik?’. Maar na een tijdje besefte
ik dat God mij als instrument heeft gekozen om
ervoor te zorgen dat zusters in de toekomst niet
meer op deze manier hoeven te lijden.”

Veiligheidsmaatregelen

De zusters verblijven nog steeds in hun klooster,
waar de sfeer uiterst gespannen is. Sinds de
verdachte dood van priester Kattuthara en de
talloze bedreigingen heeft de politie er bij het
klooster op aangedrongen veiligheidsmaatregelen
te nemen. Zo moeten er veiligheidscamera’s
en verlichting worden aangebracht en worden
bijgehouden wie het klooster in en uit gaan. De
klaagster en haar vijf medezusters durven niet
meer over straat te gaan. Omdat zij zelfs het eten
niet vertrouwen moet er een eigen kok komen. Er
staan permanent enkele agenten bij het klooster op
wacht.
De overste heeft laten weten dat de congregatie
daar geen geld voor heeft en dat als de overheid
voor hun veiligheid vreest zij de zusters moeten
beveiligen. Volgens de vroegere overste Anumpara
is dat onzin. Het klooster betaalde vliegtickets
voor veertien zusters die campagne voeren voor
de bisschop. Ook zou het klooster betalen voor
het “legertje advocaten” dat de bisschop moet
verdedigen.

(KN)

Testament
De zeven cisterciënzer monniken van Tibhirine
werden in maart 1996 ontvoerd vanuit hun
klooster van Onze Lieve Vrouw van de Atlas.
Op 23 mei maakte de GIA bekend dat zij waren
vermoord. Een week later werden alleen de
hoofden teruggevonden. De exacte toedracht is
nooit achterhaald.
Voor zijn dood schreef de prior van het klooster,
pater trappist Christian de Chergé, een
indrukwekkend testament. Hij weigerde daarin
boos te worden op degenen die hem en zijn
medebroeders uiteindelijk zouden vermoorden.
Ook bad hij om de kracht om “met heel mijn hart
degene te vergeven die me zal neerslaan”.
Onder de zaterdag zalig verklaarde martelaren
is ook een Vlaamse witte pater, Charles Deckers.
Ook hij werd vermoord bij een terreuractie van de
GIA. De in 1924 geboren pater werkte jarenlang
in Algerije. Hij maakte zich sterk voor een goede
verstandhouding tussen christenen en moslims en
pleitte voor de rechten van meisjes en vrouwen.
Tijdens een bezoek aan zijn medebroeders
in Tizi Ouzou in 1994 viel de GIA binnen en
werd hij, samen met drie Franse witte paters,
doodgeschoten.

(KN)
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 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.
• 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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 15 17.30u: H. Mis
Marialof is met vakantie tot 09 januari 2019
PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570
Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,
kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)
breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag).
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u
za 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
ma 17 18.00u: H. Mis
wo 19 18.00u: H. Mis
do 20 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
vr 21 18.00u: H. Mis
za 22 18.00u: H. Mis Vooravond vierde advent met
kindernevendienst
zo 23 08.00u: H. Mis vierde advent met kindernevendienst
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 elke donderdag.
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 opbrengst van de adventsactie 2018 is bestemd
voor de afronding van de bouw van de Sint-Judas
Thaddeüskerk te Groningen. Achter in de kerken liggen
enveloppen om mee te nemen. Deze kunnen met inhoud
worden gedeponeerd in de offerdozen in de drie kerken.
Wie wil, kan ook geld overmaken via het aangegeven
bankrekeningnummer.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 16 08.00u: Woord-Comm. dienst derde advent met
kindernevendienst
zo 23 08.00u: H. Mis vierde advent met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 16 09.00u: H. Mis derde advent met kindernevendienst
zo 23 09.00u: Woord-Comm. dienst vierde advent met
kindernevendienst
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

MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Pastor: R. Ebonyi
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
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)
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
za 15 08.00u: Kerkversiering
16.00u: Padvinderij
zo 16 08.00u: WoCo
ma 17 17.00u: Liturgiegroep
17.00u: Misdienaarsoefening
18.00u: Rozenkrans en eucharistieviering
di 18 08.00-11.00u: Secretariaat open
17.00-18.00u: Catecheselessen EHC & Vormsel
18.30u: Bijbelstudie | 18.30u: Biddende moeders
wo 19 17.00-18.00u: Secretariaat open
18.30u: Begi kerki
do 20 08.00-11.00u: Secretariaat open
18.00u: Rozenkrans en eucharistieviering
za 22 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
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
zo 16 08.00u: Eucharistieviering - jeugddienst
19.00u: Eucharistieviering
wo 19 18.30u: Rozenkrans | 19.00u: Requiemmis
za 22 10.00u: Eucharistieviering Huize Estherhof
zo 23 08.00u: Eucharistieviering
19.00u: Woco
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.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 16 10.00u: Plechtige eucharistieviering ivm 30 jaar
Barmhartige Samaritaan
ma 17 17.00u: Spreekuur
18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 20 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
vr 21 18.00u: Doopinstructie
• Wij bidden en vragen kracht en genezing voor mevr.
Josephine U-A-Sai-Birtantie
Diensten ivm Kerst, oud- en nieuwjaar
ma 24 20.00u: Kerstnachtmis
di 25 08.00u: Plechtige eucharistieviering
wo 26 10.00u: Doopdienst
zo 30 08.00u: H. Mis
ma 31 19.00u: Oudjaarsdienst
di 01 10.00u: H. Mis

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206;
E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
• 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.
Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen,
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
• 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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE BERNADETTE,
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp Contact: mw.
Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin Mackintosh,
t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.com | FB:
heiligebernadettekerk

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
wordt Vervolgd op Pagina C4
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Vijf doden bij schietpartij in Braziliaanse
kathedraal
nam. Niemand kon iets doen”, aldus de priester, die
de mis voorging toen het voorval zich voordeed.
“Ik vraag alleen om te bidden voor de dader. Hij
heeft zichzelf doodgeschoten na het voorval. Hij
schoot mensen neer en loste meer dan twintig
schoten hier. Laten we voor hem bidden en voor
degenen die gewond zijn geraakt, en ook voor de
slachtoffers”, aldus Thomazzi.
Volgens lokale autoriteiten is het motief van de
dader nog niet duidelijk.
Bij een schietpartij in een Braziliaanse kathedraal
zijn tenminste vijf doden gevallen. Een gewapende
man opende het vuur tijdens de mis, waarop
hij zichzelf doodschoot. Het incident gebeurde
dinsdag in de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal van
de Onbevlekte Ontvangenis in Campinas, een stad
op honderd kilometer van São Paolo. De man ging
de kerk binnen toen de middagmis bijna ten einde
was en opende toen het vuur. Volgens de lokale
politie had de man twee vuurwapens bij zich.
Via een reactie op Facebook laat priester Amauri
Thomazzi weten dat “aan het einde van de mis
iemand al schietend naar binnenliep, en levens
vervolg van pagina C3

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
za 15 19.00u: Woco
ma 17 16.30u: Catecheseles EHC
di 18 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 19 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30-19.00u: Eucharistie (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens
afspraak)
do 20 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan
16.30-17.30u: Catecheseles Vormsel pater
zo 23 08.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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.
ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
zo 16 08.00u: Eucharistieviering (pt.Fransiskus)
di 18 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
wo 19 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 20 18.00u: Levende kerststal
vr 21 18.00u: Levende kerststal
za 22 19.00u: Eucharistieviering (pt. Jan)
ma 24 19.00u: Kerstviering (pt. Kumar)
Mededeling
Op donderdag 20 en vrijdag 21 december zal er een

(KN)

GEBED
Heer Jezus, Ik ben sprakeloos
U bent niet gekomen om mij
te veroordelen, maar om mij
te zoeken, te redden en mij tot
een kind van God te maken. Wat een
wonderbaarlijke liefde!
Vandaag wil ik U door mijn leven eren.
Amen.

kerstspel worden opgevoerd in een levende kerststal in
samenwerking met St. Jozefparochie, Copieweg. Kom dit
meemaken! Plaats: Op de berm van St. Antonius, Lelydorp.
Met live muziek en samenzang. Ook verkrijgbaar religieuze
artikelen en overheerlijke hapjes en drankjes. Aanvang:
18.00u.
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206
Contact: mw A. Bardan tel. 8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130 | Spreekuren:
elke zaterdag van 17:00-18:00u |Contactpersoon: zr Ilse
Goedhoop, t. 8675152
za 15 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot de biecht. |
Oefenen met de misdienaars.
zo 16 08.00u: H. Mis.
za 22 17.00u: Oefenen met de misdienaars.
zo 23 17.00u: Plechtige inwijding van de nieuwe kerk
door Mgr. K. Choennie
ma 24 20.00u: Nachtmis
di 25 08.30u: Hoogfeest van Kerstmis H. Mis
wo 26 17.00u: Dankdienst.
zo 30 08.00u: H. Mis
ma 31 19.00u: Oudjaar. H. Mis
Mededeling
Op zondag 23 december 2018 vindt de inwijding plaats van
de nieuwe kerk door Mgr. K. Choennie. Er is geen dienst om
08.00u. De inwijding is om 17.00u. Een ieder is van harte
welkom om met ons dit heugelijk feit te vieren.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 16 09.00u: Woco
di 18 19.00u: Rozenkransgebed
wo 19 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 15 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis. Zondag 3 van de Advent
zo 16 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: H. Mis. Zondag 3 van de Advent
ma 17 08.30u: St. Theodorusschool viering Advent-Kerst
17.00u: Parochieraadsvergadering
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis
di 18 06.30u: H. Mis op de pastorie
08.15u: St. Alfonsusschool viering Advent-Kerst
10.00u: Volwassenencatechese
16.00u: Seniorensoos
17.00u: PK les | Huwelijksvoorbereiding
wo 19 08.15u: St. Claraschool viering Advent-Kerst
17.00u: Liturgievergadering kersttijd
19.00u: H. Mis
do 20 06.30u: H. Mis op de pastorie

16.30u: Volwassenencatechese
18.30u: Gebedsgroep
vr 21 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• De parochies St. Franciscus Xaverius (o.l.v. Willy AdiKasmo) en H. Bernadette van Lourdes (o.l.v Jenny Read)
bidden het rozenkransgebed op de zondagen van de
advent thuis bij de parochianen.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 16 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis. Zondag 3 van de advent.
di 18 16.30u: PK Leerjaar I en III
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
zo 16 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco. Zondag 3 van de advent
ma 17 16.00u: PK Leerjaar I
wo 19 16.30u: PK Leerjaar II
do 20 16.30u: PK Leerjaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 16 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
		
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
di 25 Geen dienst
wo 26 Eucharistieviering mgr Choennie
zo 30 Woco
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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