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De evangelist Lucas vertelt ons dat Jozef en Maria 
op reis gingen van Nazaret naar Betlehem vanwege 
een decreet die keizer Augustus had uitgevaardigd 
“dat de hele wereld zich moest laten registreren.” 
Het gaat hierbij niet letterlijk om de hele wereld, 
maar om de wereld die voor de keizer bekend was, 
en waar hij ook macht over had, tenminste, die 
pretentie had keizer Augustus. Pilatus refereert 
naar deze zelfde macht, wanneer hij tegen Jezus 
zegt: “U weet toch dat ik de macht heb om u vrij te 
laten, maar ook de macht om u te laten kruisigen?”

Wij leven in een wereld die aangestuurd 
wordt volgens dit Romeinse machtsprincipe: 
koningshuizen, presidenten, premiers, kortom: 
leiders van landen die intuïtief ervan uitgaan dat 
zij volken (letterlijk of figuurlijk) mogen vrijlaten 
of kruisigen. Met politieke, legislatieve of militaire 
instrumenten oefenen zij deze macht uit. Anno 
2018 zien wij in de wereld talloze voorbeelden van 
staatshoofden, die deze macht op extreme wijze 
uitoefenen: de leiders van Noord-Korea, Venezuela, 
Syrië, Rusland, Turkije, vele Afrikaanse en Latijns-
Amerikaanse landen, etc. De huidige leider van de 
VS past ook in dit rijtje. In de overige zogenaamde 
democratische staten komt dit ook voor, zij het op 
politiek verbloemde wijze.

Het zijn echter niet enkel leiders van naties 
die macht willen uitoefenen over anderen en 
pretenderen die macht ook te bezitten. Het 
gaat in feite om een menselijk kenmerk dat wij 
in alle facetten van ons menselijk samenleven 
tegenkomen: ouders die menen macht te hebben 
over hun kinderen, oudere zussen en broers 
die menen macht te hebben over hun jongere 
broers en zussen, de ene echtgenoot over de 
andere. Leerkrachten die macht uitoefenen over 
hun leerlingen, werkgevers over werknemers, 
coaches over hun pupillen, rechters over 
beklaagden, in feite overal waar wij als mensen 
een machtsstructuur hebben opgezet. Ook in de 
kerk: bisschoppen en priesters over de gelovigen, 
parochieraden en voorzitters van werkgroepen 
over de parochiemedewerkers. De behoefte om 
macht uit te oefenen over anderen lijkt bijna een 
instinctieve, aangeboren eigenschap van de mens 
die niet anders is dan de pikorde die wij bij dieren 
tegenkomen.

Macht en de uitoefening daarvan hebben 
inderdaad veel te maken met de geaardheid van 
de mens. De mens is echter meer dan de dieren, 
daar hij beschikt over de rede die hem in staat stelt 
zijn instincten niet alleen te begrijpen, maar om 
daar ook op menselijk verantwoorde wijze mee 
om te gaan. In zijn preek bij de priesterwijding 
van Guillaume Woei A Jin op 18 november jl. sprak 
de bisschop over macht als de grootste motivator 
van de mens. Hij zei: “De strijd om het behoud van 

macht is de grootste menselijke drijfveer”. Deze 
uitspraak van de bisschop is helemaal in lijn met 
het voorgaande. Echter heeft de machtsbehoefte 
van de mens een grotere diepgang en de kern 
ligt in een diepmenselijke eigenschap, die wij 
allen bezitten. Iets wat gewoon deel is van 
onze menselijke natuur, maar wat verregaande 
positieve of negatieve gevolgen kan hebben voor 
onszelf en onze omgeving, 
afhankelijk van de 
wijze waarop 
het tot 
uiting 
komt.

Jaren 
geleden 
was er een 
Hollywoodfilm 
die precies de 
kern raakt waarover in 
de vorige alinea is gesproken. De film The 
Devil’s Advocate had, zoals wij gewend zijn 
van Hollywood, een aantal erotische scènes die 
weinig aan de verbeelding overlieten. Dat was 
jammer, omdat daardoor de film door kerkelijke 
recensenten werd afgekeurd als onzedelijk, 
immoreel en aanstootgevend voor het christelijke 
publiek. De film heeft door deze kritiek weinig 
aandacht gekregen, terwijl hij toch een ingrijpende 
boodschap had, vooral voor christenen.
In het kort gaat The Devil’s Advocate over een 
jonge ambitieuze advocaat, die niet alleen aan het 
begin staat van zijn carrière als jurist, maar ook 
aan het begin van zijn huwelijksleven. In het begin 
lijkt alles goed te gaan, totdat de advocaat zich 
steeds meer begint te beijveren voor zijn carrière 
en zijn privéleven steeds meer verwaarloost. 
Het begin van zijn ultieme neergang begint 
wanneer hij in dienst treedt van een prestigieuze 
advocatenkantoor, waarvan de topman niemand 
minder is dan de duivel zelf. Gelukkig ontdekt 
de advocaat op het allerlaatste moment in welke 
valstrik hij is gelopen en kan hij zich daaraan 
onttrekken.

Het ingenieuze van deze film wordt helemaal aan 
het eind ervan geopenbaard. Nadat de advocaat 
a.h.w. door een hele nachtmerrie heen is gegaan 
en ontdekt heeft hoe hij door de duivel is gepakt, 
begint hij weer helemaal opnieuw met zijn leven. 
Hij laat zijn morele geweten spreken en onttrekt 

zich aan de verdediging van een pedofiel, van 
wiens schuld hij zeker is. Deze stap van hem maakt 
natuurlijk furore en de media komen als haviken 
op hem af. De advocaat verzet zich echter tegen al 
die aandacht en loopt weg. Totdat hij op de trap 
wordt aangehouden door een eenvoudig uitziende 
man, die hem met de juiste woorden toch weet 
over te halen om zijn verhaal te publiceren. De 
advocaat stemt toe en loopt weg. De film eindigt 
met een metamorfose van die eenvoudige man, die 
de duivel blijkt te zijn die eerder de valstrik voor 
de advocaat had gelegd. De duivel spreekt dan als 

laatst deze woorden uit: “Vanity. It 
works all the time”. Vertaald 

is dat: IJdelheid. Ze 
werkt altijd.

IJdelheid 
is een 

synoniem 
die 
gebruikt 
wordt 
voor de 
eerste 
van de 

hoofd-
zonden. 

Die wordt 
ook wel 

hoogmoed of 
trots genoemd. 

Deze eerste hoofdzonde 
wordt gezien als de wortel 

van al de andere zes hoofdzonden. 
Het lijstje van zeven hoofdzonden in de traditie 
van de kerk wordt door velen als ouderwetse of 
achterhaalde kerkelijke leer afgedaan. Niets is 
minder waar. De oorsprong van dit lijstje is vele 
honderden jaren geleden in een monnikenklooster 
in de woestijn. Deze hoofdzonden gelden echter 
ook vandaag, en misschien in veel ergere mate. 
Het gaat namelijk niet om daden of andere externe 
uitingen van zondig handelen, maar om wezenlijke 
eigenschappen van de mens, die door alle eeuwen 
heen niet zijn veranderd. De wijze en de mate 
waarin die zich uiten zijn misschien verergerd 
of verflauwd, maar de kern is niettemin blijven 
bestaan. IJdelheid of hoogmoed blijft als oerzonde 
aan de menselijke ziel vastgenageld.

Het is ijdelheid die de motivator is voor het 
uitoefenen van macht. Ieder mens heeft een 
(gezonde) behoefte aan erkenning, aan respect, 
aan waardering, en daar gaan wij – bewust of 
onbewust – ook naar op zoek in ons leven. Hoe 
vaak mensen ook zeggen dat zij geen compliment 
nodig hebben of dat men niet uit is op blijken 
van dank of waardering, diep van binnen knaagt 
toch dat gevoel van erkenning voor hetgeen is 
gepresteerd. IJdelheid is dan de oneigenlijke 
manier waarop dat gevoel zich uit en vaak 
uitmondt in een onredelijke behoefte aan macht. 
Een onbekend gezegde luidt: hoe groter de drang 

De macht van machteloosheid

Vervolg op pagina 2.
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naar macht, hoe kleiner de ziel. Een mens kan 
door allerlei factoren tijdens zijn opgroeien als 
kind het gevoel hebben gehad van niet erkend of 
gewaardeerd worden. Wanneer dit gevoel nooit 
aangeraakt en besproken wordt, blijft het in de ziel 
van de mens broeien en uit zich later op manieren 
die meestal onaangenaam zijn voor de omgeving. 
De drang om met fysiek of geestelijk geweld macht 
uit te oefenen is een van die manieren.

God is een contradictie in die zin. Bij God bestaat 
de zonde niet, dus ijdelheid – de wortel van de 
machtszonde – komt bij Hem niet voor. Hij bezit 
echter daadwerkelijk alle macht, maar heeft zich 
daar helemaal van ontdaan. Dit komt het meest 
sprekend naar voren in zijn menswording als een 
hulpeloze baby. Niets op aarde is zo machteloos 
als een pasgeboren kind. Traumatisch verstoten 
uit het enige wat het kind een veilig en geborgen 
gevoel geeft (de baarmoeder), komt het terecht 
in een wereld waarin het volstrekt niet kan leven 
zonder de hulp van anderen. Volledig machteloos 
zouden wij zeggen. En daarin ligt juist Gods macht. 
En ook onze kracht: als wij ons kunnen ontdoen 
van de behoefte aan macht, zijn wij eigenlijk op het 
punt gekomen dat wij ons niet laten leiden door 
de zondige eigenschap van ijdelheid. En net zoals 
wij ieder jaar weer kerst vieren en staren naar die 
machteloze baby in de kribbe, zo behoren wij ook 
steeds weer naar onze ziel terug te keren en na 
te gaan in hoeverre de ijdelheid nog vat heeft op 
ons leven. De verleiding is sluw. Denk maar aan 
de advocaat. Hij doorzag tijdig het kwaad van zijn 
ijdelheid en in welke zondige draaikolk hijzelf was 
gesprongen, maar wist zich daaruit te redden. 
De ijdelheid bleef echter op de loer en kreeg hem 
daarna jammer genoeg weer te pakken.
Zalig kerstfeest!

Vervolg van pagina 1:

Het Pastoraal Centrum van het Bisdom 
Paramaribo gaat van start met een:

De opleiding duurt één jaar en start 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. 
Aanmelding kan tot 15 jan. 2019.

Voor meer informatie bent u terecht bij 
Claudia Tjon Kiem Sang, beleidsmedewerker 
Pastoraal Centrum (424245 of 476888)

ADVERTENTIE

OPLEIDING VOOR ROUWBEGELEIDERS

MEDEDELING
De Kanselarij (Henck-Arronstraat 14) en het 
Pastoraal Centrum (Prinsessestraat 46) van 
het Bisdom Paramaribo zijn gesloten van 21 
december 2018 t/m 01 januari 2019.
Gelieve hiermee rekening te houden.
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geloof & leven

Wielfred Tjin A Tam

Vier gelegenheden
Parochianen van Noord hebben in de periode van 
dinsdag 13 november 2018 tot en met dinsdag 
27 november 2018  pater Guillaume bij vier 
gelegenheden in hun midden verwelkomd: bij twee 
activiteiten was pater Guillaume aanwezig in zijn 
hoedanigheid als eerwaarde diaken en bij twee 
gelegenheden na zijn plechtige priesterwijding 
–zondag 18 november 2018 in de kathedrale 
basiliek - als eerwaarde pater. Wij danken hem dan 
ook van harte voor zijn meevieren met ons; wij zijn 
gestart op een dinsdag en zijn geëindigd op een 
dinsdag. Gran tangi ook aan alle parochianen en 
parochiemedewerkers voor hun meevieren en hun 
meewerken aan alle vermelde vieringen. 

Bedevaart Batavia
Op de tweede sterfdag van onze geliefde 
monseigneur Aloysius Zichem zijn leden van de 
parochieraad, van het Salvatorkoor en van de 
Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname samen 
met de paters Jan Verboogen en Kumar van Noord, 
diaken Guillaume en een gast, pater Joël uit 
Guyana, op bedevaart naar Batavia geweest. Tot de 
pelgrims behoorde ook mevrouw Kitty Ramsaran-
Zichem, een zus van Mgr. Zichem. Deze datum van 
13 november 2018 was reeds aan het begin van 
dit jaar vastgesteld. De priesterwijding van pater 
Guillaume was ons toen niet bekend. Toeval? Een 
devotievolle kruisweg- en eucharistieviering is het 
geworden op een mooie, zonnige dinsdag. Het was 

Iwan Sno

Eucharistieviering en receptie

Op 2 december 2018 werden de activiteiten 
i.v.m. 50 jaar St.-Clemenskerk afgesloten met 
onder meer een plechtige eucharistieviering 
waarin monseigneur Karel Choennie, bisschop 
van Paramaribo, voorging. Het werk van de 
jubileumcommissie – onder leiding van de 
ondervoorzitter van de parochieraad en met 
afgevaardigden van alle dertien werkgroepen van 
de St.-Clemenskerk – die op 13 november 2017 
door pastoor Jan Geerits werd ingesteld, kwam 
daarmee vrijwel ten einde.

In een volle St.-Clemenskerk werd bisschop 
Choennie bijgestaan door monseigneur Bernardo 
Bahlmann, bisschop van Obidos in Belem do Para, 
Brazilië en de pastoor van de St.-Clemensparochie, 
pater Jan Geerits. De dienst in de op gepaste wijze 
versierde kerk (2 december was ook het begin van 
de adventperiode) begon zeer toepasselijk met het 
lied “Feest in de kerk”. Op even toepasselijke wijze 
werd aan het eind van de kerkdienst het lied van 
de patroonheilige van de St.-Clemenskerk Clemens 
Maria Hofbauer – Rijze thans o heil’ge Clemens – 
gezamenlijk gezongen. 
Vermeldenswaard is dat ter gelegenheid van deze 
bijzondere, plechtige eucharistieviering speciale 
jubileumlezingenboekjes zijn geproduceerd door 
de St.-Clemensparochie, waarin onder meer de 
geschiedenis van haar kerk beknopt is vastgelegd.

Geslaagde viering jubileumjaar
Na afloop van de kerkdienst is er een 
receptie gehouden in de parochiezaal en na 
de felicitatieronde werden door bisschop 
Karel Choennie, pater Jan Geerits en anderen 
awards (Stonfutu en Grantangi) uitgereikt 
aan geselecteerde, langdurig hardwerkende 
parochianen van de St.-Clemensparochie. Hierna 
was er onder het genot van hapjes en drank een 
gezellig samenzijn, met sfeervolle muziek.
Op twee activiteiten na – een sociale activiteit die 
door een sterfgeval in de parochie moest worden 
uitgesteld en het renoveren van het kerkgebouw 
waarvoor de offertes in eerste instantie veel 
hoger waren dan de beschikbare middelen – zijn 
alle activiteiten, vanaf de feestelijke opoyari op 6 
januari 2018 tot en met de eucharistieviering en 
receptie op 2 december 2018, succesvol geweest en 
hebben alle werkgroepen in mindere of meerdere 
mate hun bijdrage geleverd aan het welslagen.

De St.-Clemensparochie bedankt eenieder die op 
welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan een 
succesvolle viering van het jubileumjaar en wenst 
de gehele samenleving een zalig uiteinde en een 
zeer voorspoedig nieuw jaar en zal vol frisse moed 
aan de slag gaan om in 2019 haar kerkgebouw te 
renoveren.

Dank, pater Guillaume
ook een goede voorbereiding op de vespers en op 
de viering van de priesterwijding. 

Vespers
Het was de eerste keer dat in de H. 
Driekoningenkerk een vespers is gevierd in 
aanloop naar een priesterwijding, in deze de 
wijding van Guillaume Woei A Jin. De keuze voor 
het houden van zijn vespers in deze kerk was de 
zijne; net zoals hij anderhalve halve maand vóór 
deze gebedsviering het Salvatorkoor uitkoos om 
de dienst op te luisteren. Na ampele overwegingen 
besloot het koor zijn medewerking te verlenen. Met 
de ondersteuning van pater Esteban Kross, pater 
Jan Verboogen en de zusters Christine, Odillia en 
Paulina van de zusters Franciscus Charitas is het 
een prachtige viering geworden met koorzang. 
Voor het Salvatorkoor was het ook de eerste keer 
in een vesperviering; het is een ervaring rijker.

Verjaardagsfeestje pater Kumar
Pater Kumar was op woensdag 28 november jarig. 
Bij deze bigiyariviering in de parochiezaal van 
de H. Driekoningenkerk mochten wij ook pater 
Guillaume verwelkomen.  Het is een spontane, 
gezellige friyari-oso geworden met alles wat erbij 
hoort en past.

Viering 50-jarig jubileum 
St.-Clemenskerk
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Jo-Ann Ooft-Monsels

Voor velen is kerst een periode van liefde, lekker 
eten met familie en vrienden en mooie versiering. 
Het is de periode van kleur aan het werk, kleur 
in de kerk en kleur in huis. Het oude kerstverhaal 
stelt vooral de kleur in ons binnenste centraal. 
Toen Maria de blijde boodschap kreeg, zal haar 
hart heel verlicht zijn geweest. Bij het vertellen 
van het goede nieuws aan Jozef, was zijn reactie 
onverwachts sober. Hij wilde in het geheim met 
haar breken. Terwijl hij dit overwoog, verscheen 
hem in een droom een engel van de Heer die tot 
hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet 
bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het 
kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij 
zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus 
moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit 
hun zonden.” Het oude kerstverhaal kon alleen 
een mooi einde hebben, doordat Jozef en Maria 
bereid waren te blijven luisteren naar de stem van 
onze Lieve Heer. God vroeg aan Jozef om Maria 
wel tot vrouw te nemen. Maria en Jozef konden 
vervolgens alleen Gods plan vervullen door de weg 
van vergeving en hoop in de Here God op te gaan. 
Hoe kunnen wij Gods woord vandaag verstaan 
om kleur te brengen in ons hart? Hoe kunnen we 
vandaag vergeven om kleur te brengen in onze 
familie?

Zuster Egno Monk

Beste vrienden, kennissen en overige Omhoog 
lezers,

Dankbaar
Het is nu zo’n anderhalf jaar geleden dat ik, wegens 
ziekte , naar Nederland moest vertrekken. Nu het 
jaar 2018 bijna erop zit, is het voor mij tijd om even 
achteruit te kijken. Dankbaar omzien en hoopvol 
naar de toekomst kijken voor zover het mij gegeven 
wordt .

Hoogtepunt was wel de terugkeer naar Suriname 
om afscheid te nemen van de mensen die mij 
gedurende al die jaren op welke wijze ook nabij 
waren . Het was niet makkelijk maar een andere 
weg was er haast niet. Hier in Nederland heb 
ik zeker moeten wennen aan het jachtige leven, 
de regels en wetten, het eten, de wijze van 
communiceren, je beschermen tegen de kou, dus 
goed aankleden. Komt voor mij nog extra bij dat je 
een heel stuk van je zelfstandigheid hebt moeten 
inleveren. De tropische zon , de blijheid en de 
lach van de mensen, en zo kunnen  we nog even 
doorgaan.

Graag wil ik bij het terugblikken u allen bedanken, 
die voor mij gebeden hebben in de parochies en 
via Radio Immanuël. Het was tastbaar. Zo ziek 
als ik was, ja je zou kunnen zeggen ten dode 
opgeschreven. De Heer is mij nabij geweest . De 
zovele lieve vrienden waren mij nabij, pepten mij 
op en hielden mij op de hoogte van hetgeen er 

in de Surinaamse kerk gebeurde. Het wekelijkse 
blad Omhoog hield mij goed op de hoogte. Alles bij 
elkaar reden om dankbaar te zijn.

Gestabiliseerd
Tijdens de zieke en ook de goede momenten heb 
ik veel in stilte gebeden, met Hem gesproken en 
af en toe een traantje gehuild. Vooral wanneer ik 
het niet zag zitten. Chronische leukemie doet meer 
met je dan wat je zelf kunt bevroeden. Je lichaam is 
vatbaar voor alles.

Sedert mijn bezoek aan Suriname in februari heb 
ik geen bloed meer bij gekregen. De ziekte heeft 
zich gestabiliseerd . Om de 3 maanden moet ik voor 
controle naar de oncoloog en er wordt gekeken 
naar de witte bloedlichamen die wel eens willen 
opspelen. Met de goede hulp die ik van de doctoren 
ontvangen heb wordt alles goed bijgehouden.
Vier weken hebben we ons kunnen voorbereiden 
op het komende kerstfeest. We mogen nu uitkijken 
naar Zijn komst. Hij heeft ons vrede gebracht en 
toch , ja toch hebben we het niet altijd opgepikt 
om in vrede met elkaar te leven. Ik wens u een 
vredevolle Kerstfeest toe! Voor het nieuwe jaar , 
ondanks de moeilijke periode, en het jaar van de 
waarheid, wil ik u allen heel veel gezonde en goede 
dagen toewensen.

Een hartelijk groet!

Pater Kumar Irudayasamy SDS

Kerstboodschap relevant
Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. 
Het verhaal van de redding van de wereld begon 
in een stal in Betlehem en is door de eeuwen 
heen over honderden landen verspreid en in 
duizenden talen doorverteld. De boodschap klonk 
in woord en beeld. De engelen zongen ervan, 
de herders vertelden erover en een ster aan de 
hemel symboliseerde de komst van de pasgeboren 
Koning. 

De boodschap van Kerstmis is voor iedereen 
relevant. Ook nu. Juist nu. In een wereld waar 
haat en verdriet steeds vaker de boventoon 
voeren, is de geboorte van Jezus een houvast. Paus 
Franciscus zei in zijn kerstboodschap vorig jaar: 
‘Kerstmis is de tijd om de kracht van de angst om 
te zetten in de kracht van de liefde’. In de stal, 
eeuwen geleden en kilometers hiervandaan, begint 
het verhaal van hoop. De dagen voor en ook tijdens 
Kerstmis wensen wij elkaar vrede en alle goeds 
toe. Maar ik vraag me af of mensen wel weten wat 
ze elkaar toewensen. Een goede kerst is alles wat 
lief en goed is voor ons en voor de anderen.

Door al het lekkere eten, de mooie verlichting en 
alle gedoe eromheen lijken mensen verblind te zijn 
geworden voor de echte betekenis van Kerstmis. 
In onze maatschappij, waar we Kerstmis alleen 
nog lijken te zien als een groot commercieel 
feest en waar we ieder jaar weer proberen het 
bedrag aan inkopen hoger te laten zijn, mis ik de 
nieuwsgierigheid naar de kerstboodschap. De 
nieuwsgierigheid naar het ware kerstverhaal.

Gelukkig zien nog veel mensen de kerstperiode 
wel als een tijd van verbondenheid om mensen bij 
elkaar te brengen en goed voor elkaar te zijn. Maar 

de oorsprong van Kerstmis ligt zoveel dieper en 
kan zo inspirerend werken, niet alleen tijdens kerst 
maar voor het hele jaar dat komen gaat.

Zinvolle Kerstmis
We vieren ieder jaar opnieuw de geboorte van 
Christus, de menswording van God. In iedere 
kerk vertellen we dan opnieuw het verhaal van 
Kerstmis, zoals we dat ook doen bij alle andere 
christelijke feestdagen. Laten we Kerstmis dit jaar 
tot een zinvolle Kerstmis maken. In het verhaal van 
de geboorte van Jezus lezen we dat er voor Hem 
geen plaats in de herberg was. God is nog steeds 
op zoek naar een herberg: voor zieke mensen, die 
wachten op een bezoek; voor bejaarden, die zoeken 
naar iemand die een beetje tijd voor hen heeft; 
voor mensen, die misschien wel een dak boven hun 
hoofd hebben, maar geen dak boven hun hart. Voor 
de armen, die wachten op een goede situatie in het 
land, werkgelegenheid en een inkomen. Als wij dat 
willen begrijpen en ons ervoor inzetten, dan zou de 
wereld niet zo onherbergzaam zijn.

Als man en vrouw voor elkaar een beetje 
herberg willen zijn, dan zouden er niet zoveel 
echtscheidingen zijn. Als ouders voor hun 
kinderen herberg willen zijn, dan zouden niet 
zoveel jongeren thuisloos en doelloos rondlopen. 
Als de kinderen hun bejaarde ouders zouden 
willen herbergen, zouden de wachtlijsten in de 
bejaardentehuizen niet zo lang zijn. Als de mensen 
die aan de macht zijn zich zouden inzetten voor de 
armen en de zwervers, dan zou het er veel beter 
uitzien in ons land.

Laten we op dit kerstfeest de angst omzetten in 
de kracht van de liefde. Laat dit kerstfeest uniek 
zijn. Hiermee wens ik u – en allen die tot uw 
leven behoren – alvast een zalig kerstfeest en een 
betekenisvol 2019 toe!

Kerstmis, diep en inspirerend

Vredevolle Kerstfeest en gezond 2019

Advent, een periode 
van kleur en vergeving

Melvin Mackintosh

In een brief aan de aartsbisschoppen 
en bisschoppen van de Antilliaanse 
bisschoppenconferentie (AEC) maakt de Chargé 
d’Affaires a.i. van het Apostolisch Nuntiatuur Port-
of-Spain, Mgr. Julien Kaboré, het volgende bekend:

Namens de apostolische nuntius, die momenteel 
uitlandig is, heb ik de eer u te informeren dat de 
Heilige Vader, paus Franciscus tot bisschop van het 
bisdom St.-John’s-Basseterre benoemd heeft, de 
hoogeerwaarde Robert A. Llanos.

Het besluit zal bekendgemaakt worden op dinsdag 
18 december 2018 om 12:00 uur. Het zal ook 
verschijnen in de officiële krant van Vaticaanstad, 
L’Osservatore Romano. Tot de bekendmaking van 
deze benoeming zal het nieuws onder embargo 
gehouden worden.

Het bisdom St.John’s-Basseterre omvat de 
Caribische eilanden Antigua & Barbuda, Anguilla, 
de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en St. 
Kitts & Nevis en telt volgens een schatting in 2015 
ongeveer 17.500 katholieken.
Bisschop Robert Llanos was sinds 2016 
apostolische administrator van dit bisdom nadat 
de vorige bisschop Kenneth Richards benoemd 
werd tot aartsbisschop van Kingston, Jamaica. Mgr. 
Llanos, geboren op 2 februari 1958 in Trinidad & 
Tobago, werd tot priester gewijd in 1991 en tot 
bisschop benoemd in 2013.

Benoeming bisschop 
St.-John’s-Basseterre
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vierde zondag van de Advent door het jaar C

Eerste lezing: Micha 5, 1 – 4a
Dit zegt de Heer ‘Gij, Betlehem  Efrata, het kleinste 
onder Juda’s geslachten, uit u zal geboren worden 
hij die over Israël moet heersen. In het verre 
verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen 
dagen’. Daarom zal de Heer hen niet langer 
overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder 
haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn 
broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan 
neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden 
door de kracht van de Heer, door de verheven naam 
van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, 
omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden 
der aarde. Hij zal een man van vrede zijn.

Antwoordpsalm: Psalm 80, 2ac.3b.15-16.18-19

Tweede lezing: Hebreeën 10, 5 – 10
Broeders en zusters in de wereld komt, zegt Hij 
tot de vader: ‘Slachtoffers en gaven hebt Gij niet 
gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. 
Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. 
Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over 
mij geschreven staat: Ik ben gekomen, God, om 
uw wil te doen’. Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers 
en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet 
gewild, die konden u niet behagen hoewel de 
wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. 
En dan zegt Hij: Hier ben ik, ik ben gekomen om 
uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om 
het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij 

geheiligd, eens en voor altijd, door het offer van het 
lichaam van Jezus Christus.

Evangelielezing: volgens Lucas 1,39 – 45
In die dagen reisde Maria met spoed naar het 
bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis 
van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra 
Elisabet de groet van Maria hoorde sprong het 
kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld 
met de heilige Geest en riep met luide stem: ‘Gij 
zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is 
de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te 
danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe 
komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde sprong het 
kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die 
geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar 
vanwege  de Heer gezegd is’.

In de evangelietekst van deze zondag wordende 
bijzondere gebeurtenissen die in het leven
van Zacharias en Elisabet en in dat van Maria 
hebben plaatsgevonden met elkaar verbonden: 
Maria gaat bij haar familielid Elisabet op bezoek. 
Tijdens het opdragen van het reukoffer in de 
tempel was aan Zacharias de engel Gabriël 
verschenen met de boodschap dat Zacharias’ 
vrouw, Elisabet, zwanger zou worden (Lucas 
1,8-17). Een korte tijd later is het woord van de 
engel in vervulling gegaan: Elisabet werd zwanger 
(1,24). Zes maanden daarna (1,26) wordt Gabriël 
naar Nazaret gestuurd om aan Maria aan te 
kondigen dat ook zij zwanger zal worden.

Maria ontmoet Elisabet
Kort na het verschijnen van de engel maakt Maria 
zich klaar voor de reis naar de woonplaats van 
Elisabet en Zacharias ergens in het bergland van 
Judea. Het is niet waarschijnlijk dat de jonge Maria 
naar deze niet nader genoemde stad alleen op 
weg gegaan is. Omdat het reizen in die dagen niet 
geheel zonder gevaar was, sloot men zich vaak aan 
bij een reisgezelschap (vergelijk 2,44). Mogelijk 
heeft Maria aansluiting gevonden bij een groep 
reizigers en/of pelgrims die op weg waren naar 
Jeruzalem. Met hen zou zij het grootste gedeelte 
van haar reis hebben kunnen optrekken. De reden 
van Maria’s reis naar Elisabet maakt Lucas niet 
expliciet duidelijk. Van de engel heeft zij geen 
opdracht gekregen om Elisabet en Zacharias te 
bezoeken. Lucas vermeldt wel dat Maria ongeveer 
drie maanden bij Elisabet is gebleven (1,56). 
Waarschijnlijk heeft zij de geboorte van Johannes 

de Doper niet meegemaakt; Lucas vermeldt haar 
althans niet in het geboorteverhaal van Johannes 
(1,57-80). Het is voorstelbaar dat Maria Elisabet 
heeft geholpen in de laatste drie maanden van 
haar zwangerschap. Maar zoals uit het vervolg 
zal blijken, heeft Lucas wel een belangrijk motief 
om de ontmoeting tussen Elisabet en Maria op te 
nemen in zijn evangelie.

Opspringen van vreugde
Tijdens de begroeting hebben de twee vrouwen 
nog niet uit elkaars mond gehoord dat zij beiden 
zwanger zijn. Al snel tijdens de begroeting wordt 
echter duidelijk dat beide vrouwen in blijde 
verwachting zijn. Het horen van Maria’s groet 
doet namelijk het kind opspringen in de schoot 
van Elisabet (1,41). Elisabet merkte op dat het 
hier niet ging om een beweging die elk kind in 
de moederschoot kan maken. Het gaat hier om 
een bijzondere  beweging van haar kindje, die 
haar doet denken aan huppelend springen als 
uiting van vreugde (1,44; vergelijk Psalm 114,4.6; 
Jeremia 50,11; Maleachi 3,20; Lucas 6,23). Door het 
opspringen van het kindje in de schoot van Elisabet 
gaan de woorden van Gabriël in vervulling, 
namelijk dat het kind ‘vervuld zal worden met de 
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn 
moeder is’ (1,15). Al voor zijn geboorte vraagt 
Johannes aandacht voor degene die na hem komen 
zal: de Heer voor wie hij de wegbereider is.

Elisabets antwoord
Op het moment dat het kind in haar schoot 
opspringt, wordt ook Elisabet vervuld met de 

heilige Geest (1,41). Hiermee wil Lucas aangeven 
dat zij woorden gaat spreken namens de Geest 
van God. Deze woorden sluiten nauw aan bij de 
woorden die de engel Gabriël al eerder tot Maria 
sprak (vergelijk 1,42 met 1,28 en 31). Voor Maria 
moet het terug horen van deze woorden, nu uit de 
mond van Elisabet, een bevestiging van haar geloof 
zijn. Het lijkt haast of Elisabet aanwezig is geweest 
bij het gesprek tussen haar en Gabriël! Tussen 
de boodschap van de engel en die van Elisabet is 
echter ook een groot verschil waar te nemen. De 
engel Gabriël sprak namens God de belofte uit dat 
Maria zwanger zou worden (1,31), terwijl Elisabet 
de vrucht in de schoot van Maria ‘gezegend’ noemt 
(1,42) en Maria aanspreekt met ‘moeder’ (1,43). De 
belofte door de engel uitgesproken is inmiddels in 
vervulling gegaan! In stilte heeft de bevruchting 
van Maria al plaatsgevonden. Opvallend is dat 
Lucas wel spreekt over het zwanger worden van 
Elisabet (1,24) en niet over het in verwachting 
raken van Maria. Zoals de komst van Maria’s kind 
door God werd aangekondigd bij monde van de 
engel Gabriël, zo maakt God nu bij monde van 
Elisabet aan Maria bekend dat het beloofde kind 
gekomen is.

God geloven op zijn woord
De voornaamste functie van deze perikoop bij 
Lucas is de bekendmaking van de zwangerschap 
van Maria. Ook Maria zelf heeft nog niet kunnen 
waarnemen dat zij in verwachting is. Met grote 
haast was zij immers naar Elisabet en Zacharias 
gereisd (1,39). Dit was slechts enkele dagen nadat 
de engel Gabriël aan haar was verschenen in 
Nazaret. Door haar geloof in het woord van de 
engel dat haar bejaarde familielid zwanger was 
geworden, is zij op weg gegaan en heeft zij deze 
tweede annunciatie ontvangen. Ook Elisabet wordt 
tijdens de begroeting bevestigd in de belofte van 
God, die zij en haar man ontvangen
hadden. Elisabet is niet alleen in verwachting 
van een zoon, maar zij is ook in verwachting van 
diens vervuld worden met de heilige Geest. Deze 
verwachting wordt vervuld door het in blijdschap 
opspringen van Johannes in haar buik op het 
moment dat de Heer, aanwezig in de schoot van 
Maria, bij hem in de buurt is. Dit brengt ons bij een 
andere belangrijke functie van deze perikoop bij 
Lucas: het geloof van de twee vrouwen in contrast 
met het aanvankelijke ongeloof van Zacharias 
(1,18-20). Het zijn juist de vrouwen die God op zijn 
woord geloven en hun vertrouwen stellen in Gods 
komende koninkrijk dat nu nog in hun kinderen 
verborgen ligt.
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de zin van het bestaan van de wereld en mens. 
Die zoektocht is nog lang niet afgelopen. Hoeveel 
mensen zijn tegenwoordig niet op zoek naar 
waarheid, in christelijke landen, maar ook daar 
waar Christus onbekend is? God gaf ons de genade 
ons in de joodse en christelijke openbaring de 
waarheid te zeggen over zichzelf en over ons. Zijn 
we ons echt bewust van dat grote geschenk dat 
het Woord van God en de Schrift zijn? En stellen 
we onszelf in dienst van de waarheid door ze met 
anderen te delen, nederig en zonder pretentie? Zijn 
wij ‘waar’ in wat we zeggen en denken? God gaf 
ons het geweldige spirituele geschenk de waarheid 
te kennen en door te geven, ‘want in Christus bent 
u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van 
woord en kennis’, zegt Paulus (1 Kor. 1,5).

Gebed
Heer, onze God, wie uw innerlijk licht ooit heeft 
ontdekt, kan de schaduwzijde van het leven aan. 
Geef ons vandaag de moed ons niet in duisternis 
te verbergen maar waakzaam uw komst te 
verwachten. Geef ons kracht om in uw licht te 
staan en dat licht door te geven aan anderen. Dit 
vragen we U voor vandaag en altijd. Amen.

Dagtekst
Lc. 2, 16: De herders vonden Maria en Jozef, en het 
kind dat in de voerbak lag.

Overweging:
Omdat de vrede een geschenk van God is en 
in Hem zijn oorsprong heeft, kunnen wij hem 
zoeken en sluiten in diepe relatie tot God. Vrede 
in maatschappelijke orde, rechtvaardigheid en 
vrijheid komen slechts tot stand als de mens 
zijn best doet om te bidden. Het gebed betekent: 
openheid, luisterbereidheid, dialoog en vereniging 
met God, de eigenlijke oorsprong van de ware 
vrede. Bidden is geen vlucht voor de geschiedenis 
en de vragen die ze opwerpt; integendeel, het 
gebed is de beslissing om met de werkelijkheid 
niet alleen om te gaan, maar met de kracht die van 
boven komt, met de kracht van de waarheid en de 
liefde. De oorspronkelijke bron van die kracht is 
God. De religieuze mens weet dat hij  tegenover de 
hardnekkige achtervolging van het kwaad op God 
kan rekenen, want Hij is de absolute wil van het 
goede. Hij weet dat hij God grote moed kan vragen 
om ook de grootste moeilijkheden te overwinnen, 
met persoonlijke verantwoordelijkheid en zonder 
terug te vallen in fatalisme of impulsieve reacties. 
(Johannes Paulus II)

Gebed
God, help ons, ons niet terug te trekken als het 
moeilijk is, maar steeds opnieuw naar het goede 
in de ander te zoeken. Help ons, stil te worden en 
te luisteren naar uw woord, uw droom. Help ons, 
verder te kijken dan wat onze ogen zien. Uw licht.

Dagtekst
Sir. 37, 15: Bid tot de Allerhoogste dat Hij je 
levensweg richt op de waarheid.

Overweging:
Stromen wij zoals de herders in Betlehem toe. 
Blijf biddend aan de kerststal staan en kijk naar 
de nieuwgeboren Verlosser! In Hem kunnen we 
de trekken herkennen van elk klein menselijk 
wezen dat ter wereld komt, tot welk ras en natie 
het ook mag behoren. Het is het Palestijnse kind 
en het Israelische kind. Het is het Amerikaanse 
kind en het Afgaanse kind. Het is een of ander kind 
dat voor Christus een bepaald iemand is. Ik denk 
vandaag aan alle kinderen in de wereld. Veel, te 
veel kinderen zijn vanaf de geboorte zonder eigen 
schuld veroordeeld de gevolgen van onmenselijke 
conflicten te dragen. Redden we de kinderen zodat 
we de hoop van de mensheid redden! Daarom 
smeekt het Kind uit Betlehem dat ons vandaag 
het recht op hoop teruggegeven wordt. (Johanes 
Paulus II)

Gebed
God, U die ons vrede en vreugde schenkt, altijd 
weet, in elke ontmoeting zegt U ons een toekomst 
aan waar wij van dromen. U roept ons op en 
schenkt ons vertrouwen om mee te werken aan 
uw wereld van vrede. Hoor ons bidden en blijf ons 
nabij, dat vragen we U voor vandaag en de dagen 
die komen. Amen.

Dagtekst
Jes. 62, 2: De volken zullen uw heil zien en alle 
koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe 
naam, die de HEER zelf heeft bepaald.

Overweging:
Volgens het ondoorgrondelijke plan van God 
heeft zijn Zoon lange jaren verborgen geleefd 
in dat gezin (van Nazareth); het is dus het 
oorspronkelijke model en het voorbeeld voor alle 
christelijke gezinnen. Dat gezin, enig in de wereld, 
dat een anoniem en stil bestaan heeft geleid in een 
klein gehucht van Palestina, dat de beproeving van 
armoede, vervolging en vlucht heeft ondergaan, 
dat God op onvergelijkelijk hoge en zuivere wijze 
heeft verheerlijkt, zal niet nalaten de christelijke 
gezinnen, ja alle gezinnen van de wereld, bij te 
staan in de trouw aan hun plichten en het dragen 
van de zorgen en kwellingen van hun leven in hun 
edelmoedige openheid voor de noden van anderen, 
in de blijde vervulling van Gods bedoeling met hen. 
(Johannes Paulus II)

Gebed
Getrouwe God, Gij die mij met uw reddende 
kracht nabij zijt, ik dank U dat Gij met mij meegaat 
mijn hele leven lang. Ik bid U: wakker in mij het 
verlangen aan naar de toekomst van uw licht en 
uw vrede. Dat vraag ik U voor vandaag en voor alle 
dagen in de naam van Jezus, de Mensenzoon, wiens 
geboorte de wereld viert in deze dagen. Amen.

Dagtekst
Rom. 16, 25-26: Het geheim dat eeuwenlang 
verzwegen bleef  is nu onthuld.

Overweging:
God geeft ons in de waarheid een heel groot 
geschenk. Eeuwenlang zocht de mensheid naar 

Dagtekst 
Tit. 2, 11: Want de genade van God is verschenen, 
bron van redding voor alle mensen,

Overweging:
Geen plaats voor Jezus? Geen plaats voor de Koning 
der koningen? Nee, maar wel plaats voor anderen 
en voor andere dingen. In de wereld die Jezus 
gemaakt had, was er geen plaats voor Hem – stel je 
dat eens voor! Sinds die nacht in Bethlehem, meer 
dan tweeduizend jaar geleden, is er eigenlijk niet 
veel veranderd. Bij de meesten van ons bevindt 
God zich nog steeds aan de zijlijn van ons leven. Hij 
krijgt een plaatsje wanneer het ons goed uitkomt, 
maar we raken geïrriteerd wanneer Hij iets van 
ons vraagt. Als God nu maar in zijn laatje wilde 
blijven en er alleen uit kwam wanneer wij het open 
zouden trekken! We hebben zo’n druk leven. Er 
moet zo veel gebeuren. Maar lopen we met al onze 
activiteiten niet het gevaar om Degene die ons 
gemaakt heeft uit ons hart en ons leven te sluiten? 
‘O kom in mijn hart, Heer Jezus; voor U is er altijd 
plaats!’

Gebed
Goede God, Vader van ons allen, Gij hebt uw liefde 
tastbaar gemaakt voor ons door Maria in Jezus uw 
Zoon. Maak ons hart open voor die liefde. Leer ons 
in toewijding en dienstbaarheid daarvan steeds 
meer uitdelen aan de wereld en aan de mensen om 
ons heen. Mogen wij zo uw liefde zichtbaar maken 
aan alle mensen die wij ontmoeten. En leer ons, in 
aandacht voor elkaar, gelukkig zijn alle dagen van 
ons leven. Amen.

Dagtekst
Ef 2,14: Want Hij is onze vrede.

Overweging: 
Christus est pax nostra! Christus is onze vrede. 
Mannen en vrouwen van het derde millennium, 
die naar rechtvaardigheid en vrede hongeren, 
neem de boodschap van Kerstmis op, die vandaag 
over de hele wereld verspreid wordt: Jezus is 
geboren om de banden tussen de mensen en de 
volkeren te versterken, om allen broers en zuster 
te maken. Hij is gekomen ‘om de scheidingsmuur 
van vijandschap af te breken’ en om de mensheid 
tot een familie te verenigen. Ja, we kunnen met 
zekerheid herhalen: vandaag is de vrede geboren 
door het mens geworden Woord! We moeten de 
vrede afsmeken, omdat God alleen zijn Schepper 
en waarborg is. Men moet vrede stichten in een 
wereld waarin volkeren en naties door veel en 
verschillende moeilijkheden beproefd zijn en op 
een ‘geglobaliseerde’ mensheid hopen. Ze doen 
dat niet alleen uit economische belangen; ze 
blijven zich inzetten voor een rechtvaardigere en 
solidairdere samenleving. (Johannes Paulus II)

Gebed
God van mensen, in de geboorte van uw Zoon Jezus 
bent U voor ons geworden ‘God-met-ons’. Hemel 
en aarde hebben elkaar ontmoet. Waar zij elkaar 
raken krijgt het leven een nieuwe glans, worden 
mensen broeders en zusters van elkaar, uw Zoon 
Jezus, onze Broeder, wij uw kinderen. Dat wij 
elkaar tot zegen mogen zijn, dat wij hemel en aarde 
mogen eren, vooropstellen, zodat er altijd plaatsen, 
momenten zijn, waarop hemel en aarde elkaar 
kunnen raken! 
Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 24 december

Dinsdag 25 december

Donderdag 27 december

Zaterdag 29 december

Woensdag 26 december

Luistert u naar het kerknieuws op 
Radio Immanuël 

van maandag t/m vrijdag 
om 10.00u 

met een herhaling om 16.00u

Vrijdag 28 december
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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

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,=

Geliefde broers en zussen goedendag!

We vervolgen de catechese over het Onze 
Vader. Jezus leert zijn leerlingen een kort gebed 
bestaande uit zeven zinnen. In de Bijbel is het getal 
zeven geen toeval. Het duidt op volheid. Als Jezus 
ons dit gebed niet geleerd had zou niemand, ook de 
meest vermaarde theologen niet, op deze wijze tot 
God durven bidden.

Bidden zonder angst
Jezus nodigt zijn leerlingen uit tot God te komen 
en Hem vol vertrouwen enkele verzoeken voor te 
leggen: deels met betrekking tot God, deels met 
betrekking tot ons. Er is geen inleiding tot het Onze 
Vader. Jezus leert geen formules om bij de Heer in 
de gunst te komen. Integendeel, Hij nodigt ons uit 
tot God te bidden zonder onderwerping of angst. 
Hij zegt niet dat we God moeten aanspreken met 
Almachtige, Allerhoogste of Gij die zo ver van ons 
zijt. Neen, dat leert Jezus ons niet. Hij leert ons 
eenvoudig Vader te zeggen,  zoals kinderen tot hun 
vader spreken. ‘Vader’ drukt vertrouwelijkheid en 
kinderlijk vertrouwen uit.

Het lot van ons leven
Het Onze Vader heeft zijn wortels in het concrete 
leven van de mens. Het nodigt ons bijvoorbeeld 
uit brood te vragen, het dagelijkse brood: een 
eenvoudige maar zeer belangrijke vraag. Het leert 
ons dat het geloof geen versiersel is dat los staat 
van het leven, dat ter sprake komt wanneer alle 
andere noden bevredigd zijn. Integendeel, het 
gebed begint met het leven zelf, niet nadat de maag 
verzadigd is. Dat leert Jezus ons. Het is overal 
aanwezig waar een mens is. Om het even welke 
mens die honger of verdriet heeft, die strijdt, lijdt 
en zich afvraagt waarom? In zekere zin is ons 
eerste gebed de kreet van onze eerste ademtocht. 
In dat huilen van de pasgeborene kondigt zich het 
lot van heel ons leven aan: onze voortdurende 
honger, onze onophoudelijke dorst, ons zoeken 
naar geluk.

Jezus wil in het gebed het menselijke niet 
uitschakelen, er ons niet ongevoelig voor maken. 

T ijdens de algemene audiëntie van woensdag 12 december 2018 sprak de paus over het Onze Vader 
en bidden als ‘ vol vertrouwen vragen’.

Hij wil dat elk lijden, elke onrust ten hemel stijgt en 
een dialoog wordt.

Het roepen van Bartimeüs
We zouden allen moeten zijn zoals Bartimeüs in 
het Evangelie (cf. Mc 10,46-52). We herinneren ons 
het verhaal van de blinde man die aan de poorten 
van Jericho zat te bedelen. Rondom hem waren veel 
mensen die hem aanspoorden te zwijgen: Zwijg 
want de Heer komt langs. Zwijgen. Niet storen. 
De Meester is zo druk, stoor Hem niet. Door je 
roepen ben je een vervelend individu. Niet storen. 
Bartimeüs gaf geen gehoor aan die aansporingen. 
Hij was ervan overtuigd dat Jezus zijn geschreeuw 
uiteindelijk zou horen. En dus schreeuwde hij 
nog luider. En de welopgevoede mensen zeiden: 
Ah neen, asjeblieft het gaat om de Meester. Je 
slaat een gek figuur! Maar hij bleef schreeuwen 
want hij wilde gezien, genezen worden: Jezus, heb 
medelijden met mij (v.47). Jezus doet hem weer 
zien en zegt: Uw geloof heeft u genezen (v. 52). Het 
beslissende in de genezing is het gebed geweest, de 
met geloof geschreeuwde aanroeping, luider dan 
de beleefdheid van de vele mensen die hem wilden 
laten zwijgen.

Gebed gaat niet slechts aan de genezing vooraf, 
maar draagt in zekere zin de genezing in zich. 
Het bevrijdt de ongelovige uit veel ondraaglijke 
situaties.

Lofprijzing en smeekgebed
Natuurlijk, gelovigen voelen ook de behoefte om 
God te loven. De evangelies verhalen ons over 
de jubelende uitroep uit het hart van Jezus, vol 
dankbare bewondering voor de Vader (cf. Mt 11,25-
27). Zo voelden de eerste christenen de behoefte 
om aan de tekst van het Onze Vader een lofprijzing 
toe te voegen: Want van U is het Koninkrijk en de 
macht en de heerlijkheid in eeuwigheid (Didachè, 
8,2).

Niemand moet de theorie aanvaarden dat het 
smeekgebed een zwakke vorm van geloof is. Het 
echte gebed zou de loutere lofprijzing zijn die God 
zoekt zonder het smeekgebed. Neen, dat is niet 

waar.

Het smeekgebed is waarachtig, is spontaan, is een 
daad van geloof in God de Vader die goed is en 
almachtig.

Akte van geloof
Het smeekgebed is een akte van geloof in mijzelf. 
Ik ben klein, zondaar en noodlijdend. Daarom is 
het gebed waarin men iets vraagt, een zeer zuiver 
gebed. God de Vader heeft een mateloos medelijden 
met ons en wil dat zijn kinderen zich tot Hem 
richten zonder vrees, rechtstreeks, door Hem 
Vader te noemen.  We mogen God alles vertellen, 
ook wat in ons leven verwrongen en onbegrijpelijk 
blijft. Hij heeft beloofd dat Hij ons altijd  nabij zal 
zijn, tot de laatste dag dat we hier op aarde zijn.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

Het smeekgebed is een daad van geloof in God 
onze Vader

GEBED 

Dierbare Heer,  
ik ben zo dankbaar 
dat ik, hoewel ik  de 

omstandigheden 
niet kan beïnvloeden,  

wel kan kiezen 
hoe ik erop reageer.  

Daarom kies ik er ervoor 
om ondanks alles blij te zijn.  

Omdat U mij niet bent vergeten. 
Amen.
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geloofsverdieping

SLEUTELS TOT 
KATHOLIEK 
ERFGOED

Kerkwijding
Plechtige ingebruikneming door de bisschop 
van de plaats waar de kerkelijke gemeenschap 
bijeenkomt voor de eredienst, hetzij de 
kathedraal van het bisdom, hetzij een 
parochiekerk. Om het gebouw aan profaan 
gebruik te onttrekken en aan God toe te wijden, 
wordt het door zalving van de kerkmuren, 
besprenkeling met wijwater en andere riten en 
gebeden gewijd.

Kerkwijding, verjaardag van
Het jaarlijks herdenken van de kerkwijding. 
De gedachte erachter is dat God zich telkens 
opnieuw openbaart op een plaats waar de 
gelovige gemeenschap regelmatig bijeenkomt. 
Met de godsdienstige viering hangt samen de 
‘wereldlijke’ viering van kermis

Kermis
Verbasterde vorm van kerkmis. Oorspronkelijk 
werd er de mis onder verstaan die jaarlijks 
bij het gedenkfeest van de kerkwijding werd 
opgedragen. Later ging deze naam over op het 
feest dat buiten de parochiekerk werd gevierd, en 
op de jaarmarkt met volksvermaken.

Kerstboom
Een opgesierde sparrenboom die rond kerstmis, 
vaak met kaarsen of lampjes verlicht, in de 
huiskamer, scholen en openbare gebouwen 
wordt geplaatst. De kerstboom, die in Duitsland 
reeds in de zestiende eeuw bekend was, werd 
in Nederland in de negentiende eeuw ingevoerd 
door Duitse protestantse immigranten. Vooral in 
katholiek milieu vandaag vrijwel algemeen.

Kerstenen
1 Dopen, tot christen maken. 2 Tot het 
christendom brengen. 3 Verchristelijken van 
bijvoorbeeld heidense gebruiken.

Kerstmis
Kerstmis (25 december), het hoogfeest van de 
geboorte van Jezus, is omstreeks 330 ontstaan in 
Rome, waarschijnlijk om de dag van het heidense 
zonnewendefeest, de onoverwinnelijke zon, te 
kerstenen en te vervangen. Weldra het feest in 
het Oosten en westen algemeen overgenomen 
(behalve in Armenië). De viering in het Westen 
bestaat uit de vigilie op de vooravond, de nacht, 
de dageraads-en de dagmis en uit het octaaf, met 
1 januari als octaaf dag van kerstmis.

Kerstwiegje
Wiegje dat in de Middeleeuwen en in de 
vroegmoderne tijd tijdens de kerstdagen op 
het altaar werd geplaatst. Gelovigen kwamen, 
buiten de officiële diensten, onder het zingen van 
kerstliederen het kerstkind (dat wil zeggen een 
pop) wiegen.

Inspiratie van de dag

Laat het verleden los
Kijk nooit om wanneer je eenmaal in geloof en 
vertrouwen een stap voorwaarts hebt gezet, of krijg 
nooit spijt van wat je achtergelaten hebt. Verwacht 
eenvoudig de meest verrukkelijke toekomst en zie haar 
gebeuren. Laat al het oude achter je, het heeft afgedaan. 
Wees dankbaar voor de lessen die je geleerd hebt en de 
ervaringen die je in 2018 hebt opgedaan, die je allemaal 
hebben geholpen te groeien en die je meer  inzicht 
hebben gegeven, maar probeer nooit je aan ze vast te 
klampen. Wat er op je staat te wachten is veel en veel 
heerlijker dan wat je achter je gelaten hebt. Hoe kan 

er iets verkeerd gaan, wanneer je je leven rechtstreeks onder Mijn leiding hebt geplaatst? Als je je, als 
je een stap voorwaarts gezet hebt, afvraagt of je wel het juiste hebt gedaan en twijfels en angst toelaat, 
overstelpen de dingen je en ga je gebukt onder het gewicht van je beslissing. Daarom, laat gaan, laat het 
verleden los en ga vooruit met je hart vol liefde en dankbaarheid.

Uit: Open innerlijke deuren

Niet vruchteloos
We naderen het einde van het jaar 2018. Is het van betekenis geweest? Het leven lijkt soms zo zinloos 
en de jaren lijken weinig verschil uit te maken. Dat kun je ook denken van Gods Woord. Het lijkt soms 
zo weinig verschil te maken in je eigen leven en in de levens van anderen. Maar God verzekert hier bij 
monde van de profeet dat Zijn Woord niet vruchteloos terugkeert. Integendeel – het effect. Dat mag ook 
ons bemoedigen aan het einde van dit jaar. Als we Zijn Woord hebben gelezen, dan mogen we weten 
dat we beïnvloed zijn door Hem en dat het niet vruchteloos zal blijken  te zijn. Wat precies het effect is 
geweest, zal misschien nog moeten blijken. Maar dat God er iets mee gedaan heeft, is wel zeker. Dat mag 
moed geven om in dat Woord te blijven lezen. Ook weer in het nieuwe jaar dat komt.

Uit: Filippus Dagboek

De tijd
Nog voor de bergen waren geboren  U bent, o God, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Het einde van het jaar is inzicht. Wij tellen onze jaren 
en dagen. Wij zijn mensen van de tijd. Waar blijft de 
tijd? De tijd vliegt! En alles verandert, weinig blijft 
hetzelfde. Tegelijk zijn er misschien grote zorgen 
in ons leven. Zorgen die meegaan, de drempel van 
het nieuwe jaar over. Misschien zie je wel als een 
berg tegen 2018 op. Over bergen gesproken. In onze beleving van de tijd veranderen bergen niet. Maar 
Mozes wijst op Gods macht en liefde die aan de bergen vooraf zijn gegaan; eer de bergen waren geboren, 
was God er al. ‘U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.’ God is de eeuwige. Hij is boven de tijden 
verheven. Als alles in ons leven wankelt. Hij wankelt niet. Hij blijft hetzelfde tot in eeuwigheid. Dus ook 
in 2019. Zouden we niet tot Hem, biddend, onze toevlucht nemen, Hij die ons een toevlucht is geweest 
van geslacht op geslacht?

Uit: Dag in Dag uit

Voel wie je bent
In een droom is het kind altijd het symbool van iets 
nieuws dat in ons groeit. Het staat hier voor onvervalste 
en oorspronkelijke beeld dat God van ons heeft gemaakt. 
Soms dromen we dat we een gekwetst kind op de arm 
hebben of dat we  het kind laten vallen. We vergeten 
het en laten het ergens achter. Dan wil de droom ons 
aansporen om zorgvuldiger en bewuster om te gaan 
met het kind in ons. We krijgen een besef van wie we 
zijn. Maar dan vallen we toch terug in de oude rollen en 

patronen. We kwetsen het kind in ons. Het kind is in een droom ook een symbool van een nieuw begin.

Uit: Het kleine boek geluk
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Paus pleit opnieuw voor afschaffing doodstraf

wereldkerk
Italiaanse journalisten voor topposities 
Vaticaanse media

Topposities
Paus Franciscus heeft twee Italiaanse journalisten 
aangesteld voor belangrijke posten binnen de 
Vaticaanse media. Vaticanist Andrea Tornielli 
wordt hoofdredacteur van de Vaticaanse 
communicatie. Journalist en godsdienstleraar 
Andrea Monda is benoemd tot hoofdredacteur van 
de Vaticaanse krant Osservatore Romano.
Tornielli (54) is een bekende Vaticaan-watcher 
die werkzaam was bij verschillende Italiaanse 
media. Zijn laatste functie was als hoofdredacteur 
van Vatican Insider, een katholieke nieuwssite 
die onderdeel is van dagblad La Stampa. Ook 
publiceerde hij enkele boeken. Tornielli zal als 
hoofdredacteur de redactionele lijn bewaken van 
alle Vaticaanse media afdelingen en werken aan 
“strategische ontwikkeling” van nieuwe vormen 
van communicatie.
Monda (52) werkte sinds het jaar 2000 als 
godsdienstleraar op Italiaanse middelbare 
scholen. Ook was hij verantwoordelijk voor 

enkele katholieke publicaties en werkte hij aan 
een documentaire op het televisiekanaal van 
de bisschoppen, TV2000. Monda schreef ook 
enkele boeken, waaronder een boek over literaire 
voorkeuren van paus Benedictus XVI en paus 
Franciscus. Hij vervangt Giovanni Maria Vian 
(66), die sinds 2007 aan het hoofd stond van de 
Osservatore.

Hervormingen
Eerder dit jaar benoemde de paus de Italiaanse 
journalist Paolo Ruffini tot nieuwe prefect van het 
Dicasterie voor de Communicatie. Ruffini volgde 
mgr. Dario Viganò op, die zijn functie neerlegde 
nadat hij een bewerkte brief van emeritus-paus 
Benedictus XVI had verspreid, waarin enkele 
passages bewust waren weggelaten. Viganò 
deed dit ter gelegenheid van de presentatie van 
een boekenreeks over de theologie van paus 
Franciscus.
De nieuwe benoemingen maken deel uit 
van de hervormingen binnen de Vaticaanse 
communicatieafdeling door paus Franciscus. Het 
voormalige Secretariaat voor de Communicatie 
was drie jaar geleden door paus Franciscus 
opgericht om alle communicatiebureau’s bijeen te 
brengen, met inbegrip van de Pauselijke Raad voor 
de Sociale Communicatiemiddelen, de Persdienst 
van de H. Stoel, de Vaticaanse internetdienst, Radio 
Vaticana en het Vaticaan Televisiecentrum (CTV), 
de Osservatore Romano, de Vaticaanse Typografie, 
de Fotodienst en de uitgeverij Libreria Editrice 
Vaticana. 

(KN)

Paus: de tafel is plaats 
voor ontmoeting, niet 
voor verspilling

Probeer u te bevrijden van de dwang van 
overconsumptie. De tafel moet een plaats zijn 
van ontmoeting en broederschap. Het mag geen 
plaats zijn van verspilling. Dat schrijft paus 
Franciscus in een boodschap aan de deelnemers 
van het symposium Water, Landbouw en Voedsel: 
bouwen de toekomst, dat op initiatief van de 
Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie (Food 
and Agriculture Organization, FAO) van de VN in 
Madrid plaatsheeft. 
Verwijzend naar het thema van het symposium 
onderstreept de paus hoe de Bijbel de nauwe 
band tussen regen, oogst en voedsel altijd goed 
heeft begrepen. Daarom is voedsel in de Bijbel 
bron van dankbaarheid en nooit van vraatzucht 
of uitbuiting. Voedsel mag geen bron worden 
van verrijking van enkelen ten koste van 
minder begunstigden die beroofd worden van 
basisgoederen, schreef de paus.
De paus moedigt de deelnemers aan om zich in 
te zetten voor een rechtvaardige en inclusieve 
samenleving, die ernaar streeft om de plaag van 
de honger, waaronder een aanzienlijk deel van de 
mensheid gebukt gaat, uit te roeien. De aarde moet 
met tederheid worden behandeld, schrijft de paus 
nog. Tegelijk stelt hij vast dat op vele plaatsen op de 
planeet het water wordt verontreinigd, afval zich 
ophoopt, ontbossing vordert, lucht wordt vervuild 
en grond wordt verzuurd. De paus betreurt de 
grote voedselverspilling. Om goed te eten, moeten 
wij ook de waarde van voedsel beseffen. 

(Kerknet)

Aanpassing Catechismus
Paus Franciscus heeft zich opnieuw uitgesproken 
over de doodstraf. Tijdens een audiëntie met 
een delegatie van de Internationale Commissie 
tegen de Doodstraf, zei hij zich in te zetten voor 
wereldwijde afschaffing. Franciscus zei maandag 
dat “de zekerheid dat ieder leven heilig is en dat de 
menselijke waardigheid beschermd moet worden 
zonder uitzonderingen”, drijfveer is om zich “sinds 
het begin van zijn ministerie” in te zetten voor 
het afschaffen van de doodstraf wereldwijd. Bij de 
audiëntie in het Vaticaan sprak de paus vrijuit. De 
voorbereidde tekst, waarvan de paus afweek, werd 
gepubliceerd op de site van het Vaticaan.
In augustus wijzigde de paus de passage van 
het Catechismus van de Katholieke Kerk over 
de doodstraf. De katholieke Kerk beschouwt 
het sindsdien niet langer als onder bepaalde 
omstandigheden toelaatbaar. De nieuwe tekst van 
nr. 2267 van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk zegt dat “tegenwoordig er echter een 
toenemend besef is dat de waardigheid van de 
persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van 
zeer ernstige misdaden. Daarnaast is er een nieuw 
begrip ontstaan van de betekenis van door de staat 
opgelegde strafsancties.”
“Ten slotte zijn er meer doeltreffende detentie-
systemen ontwikkeld die de gepaste bescherming 
van de burgers waarborgen, maar tegelijkertijd 
de schuldigen niet de mogelijkheid van verlossing 
ontnemen. Bijgevolg leert de Kerk in het licht van 
het evangelie dat ‘de doodstraf ontoelaatbaar is 

omdat het een aanval is op de onschendbaarheid 
en waardigheid van de persoon’, en werkt zij 
vastbesloten voor de wereldwijde afschaffing 
ervan.”

‘Ontoelaatbaar’
De paus zegt in de officiële toespraak van de 
audiëntie dat “in het verleden de doodstraf vaak 
werd gepresenteerd als logisch gevolg”. Er waren 
vroeger geen middelen om maatschappij te 
beschermen en men had nog niet het huidig niveau 
bereikt van de mensenrechten, aldus Franciscus. 
“Ook in de Pauselijke Staat werd toevlucht 
genomen tot deze onmenselijke vorm van straf, 
door het primaat van de barmhartigheid over de 
rechtvaardigheid te negeren.”
De nieuwe formulering van het Catechismus 

impliceert volgens Franciscus om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het verleden 
en de doodstraf te zien als “gevolg van een 
mentaliteit van die tijd”. De doodstraf is “altijd 
ontoelaatbaar omdat het de waardigheid van de 
mens schendt. God is een vader die altijd wacht 
op de terugkeer van de zoon, die zijn fouten 
erkent, vergiffenis vraagt en een nieuw leven 
begint. Niemand mag het leven of de hoop van zijn 
vergiffenis en verzoening met de gemeenschap 
worden ontnomen”, aldus de paus.
Ook doet de paus een oproep aan de landen die de 
doodstraf nog steeds hanteren. “Ik begrijp dat om 
de afschaffing te bereiken, men complexe politieke 
processen moet doorlopen. De schorsing van de 
executies en de strafvermindering van misdrijven 
waar de doodstraf op staat” zijn volgens de paus 
“minimale doelen” waar internationale leiders zich 
voor in moeten zetten. 

(KN)



KATERN C – Pagina 2 OMHOOG zondag 23 december 2018

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Vaticaan vraagt bisschoppen om 
misbruikslachtoffers te ontmoeten

wereldkerk
Paus viert verjaardag met kinderen uit 
Vaticaanse kinderkliniek

Medische hulppost
Paus Franciscus heeft zijn verjaardag gevierd met 
kinderen uit een Vaticaanse kinderkliniek. “Als de 
Heilige Familie in Rome leefde en het kindje Jezus 
ziek was, zouden Maria en Jozef hem zeker brengen 
naar deze kliniek”, zei Franciscus, die maandag 17 
december jl. 82 jaar oud werd.
Op zondag, aan de vooravond van zijn verjaardag, 
ontving de paus kinderen met hun ouders en de 
vrijwilligers van de medische hulppost van Santa 
Marta. De kinderkliniek werd in 1922 opgericht en 
wordt gerund door vrijwilligers die medische zorg 
bieden aan alle kinderen in nood. De meesten van 
hen zijn migranten.

Werken met kinderen
De kinderen zongen voor de paus en boden hem 
een grote taart aan. “Ik wens jullie allen een Zalig 
Kerstfeest, een heilig Kerstfeest, en dank jullie 
vanuit de grond van mijn hart voor alles wat jullie 
doen”, aldus Franciscus. “Ik hoop ook dat niemand 

een slechte spijsvertering krijgt van zo’n grote 
taart. Dank u!”
De paus zei ook tegen de vrijwilligers die de 
liefdadigheidskliniek runnen dat “werken met 
kinderen niet eenvoudig is, maar ze leren ons veel”.

Het leven begrijpen
“Zij hebben mij iets geleerd”, vervolgde de paus, 
“het begrijpen van de werkelijkheid van het leven. 
Je moet jezelf verlagen, alsof je buigt om een kind 
een kus te geven. De hoogmoedigen en de trotsen 
kunnen het leven niet begrijpen, omdat zij niet in 
staat zijn om zichzelf te verlagen”, sprak de paus.
Franciscus zei ook dat iedereen die in de 
liefdadigheidskliniek werkt, iets aan de kinderen 
schenkt. “Maar zij geven ons deze leer: buig neer, 
wees nederig en je zal het leven en de mensen 
begrijpen”. 

(KN)

Caritas International 
klaagt wapenhandel 
aan

De koepel van katholieke hulporganisaties 
Caritas International klaagt in een rapport, dat in 
Rome werd voorgesteld, het toenemende aantal 
conflicten wereldwijd aan. In 2017 waren er 
minstens 378 gewelddadige conflicten, waarvan 
minstens 20 bijzonder gewelddadige. Het rapport 
uit zware kritiek op de productie en de handel van 
wapens.

Wapens schenden de rechten van burgers, 
verduidelijkt Paolo Beccegato, adjunct-directeur 
van Caritas Italië. De belangrijkste slachtoffers van 
conflicten zijn de zwaksten. Zij hebben de oorlog 
nooit gewild. In 2017 moesten elke dag gemiddeld 
44.000 mensen hun huizen verlaten. Dat betekent 
een stijging met 40 procent in vergelijking met 
2016. 

(Kerknet)

Speciale top
Het organisatiecomité van de Vaticaanse 
meeting over misbruik in februari heeft de 
deelnemende bisschoppen opgeroepen om in 
gesprek te gaan met slachtoffers van seksueel 
misbruik. In een brief aan de voorzitters van 
bisschoppenconferenties wordt gevraagd 
om slachtoffers van seksueel misbruik door 
geestelijken in de respectievelijke landen te 
bezoeken, voordat de misbruiktop in Rome zal 
plaatsvinden. De gesprekken dienen om “zelf 
kennis maken met het lijden dat ze (slachtoffers, 
red.) hebben doorstaan”, aldus de brief.
De meeting over misbruik zal op verzoek van paus 
Franciscus van 21 tot 24 februari plaatsvinden 
in het Vaticaan. De speciale top is bedoeld om 
over het wereldwijde fenomeen van seksueel 

misbruik te spreken. Daarvoor zijn onder meer 
de voorzitters van alle bisschoppenconferenties 
uitgenodigd. Ook de hoofden van de Oosters-
katholieke Kerken zijn ontboden.

Vragenlijst
Het organisatiecomité bestaat uit vier leden. 
Twee ervan zijn de kardinalen Oswals Gracias 
van Mumbay en Blase Cupich van Chicago. De 
andere twee zijn aartsbisschop Charles Scicluna 
van Malta en sinds kort adjunct-secretaris van 
de Congregatie voor de Geloofsleer en pater Hans 
Zollner SJ, voorzitter van het centrum voor de 
Bescherming van Minderjarigen aan de Pauselijke 
Gregoriana Universiteit. Zollner is ook lid van de 
Pauselijke Commissie voor de Bescherming van 
Minderjarigen.
In de brief nodigt het organisatiecomité 
deelnemers uit om samen te komen in “solidariteit, 
nederigheid en boete, om het veroorzaakte leed 
te herstellen door een gezamenlijke transparante 
inzet, door iedereen in de Kerk als toerekenbaar 
te beschouwen”. Ook is een vragenlijst bijgesloten 
waarmee de paus deelnemers vraagt om hun 
“constructieve en kritische” mening over de 
situatie van de Kerk en de hervormingen die nodig 
zijn.

‘Slachtoffers eerst’
De Vaticaanse woordvoerder Greg Burke 

Al meer dan 200.000 
deelnemers WJD 
Panama

De organisatoren van de Wereldjongerendagen 
2019 in Panama-Stad verwachten meer dan 
200.000 jongeren uit155 landen. 47.000 
deelnemers hebben zich al definitief ingeschreven. 
Bijkomend hebben zich nog eens 168.000 
jongeren aangemeld, kondigde José Domingo Ulloa 
Mendieta, de aartsbisschop van Panama-Stad, op 
een persconferentie in Rome aan. Er hebben zich 
bovendien al 37.000 vrijwilligers aangemeld. Op 
de jongerenbijeenkomst zal er veel aandacht zijn 
voor onderwerpen als de zorg voor de schepping, 
sociale rechtvaardigheid, migratie en de rol van 
vrouwen in Kerk en samenleving. Paus Franciscus 
neemt van 23 tot 27 januari aan het evenement 
deel.
De kosten voor de organisatie van de WJD 2019 
worden geraamd op een slordige 47 miljoen euro. 
Dat bedrag wordt vrijwel geheel gedekt met het 
inschrijvingsgeld van de jongeren en sponsoring. 
De Panamese overheid neemt de kosten voor de 
logistieke organisatie en de veiligheid op zich. 
Aartsbisschop Ulloa Mendieta bevestigde dat 
er een akkoord is gesloten met landen als Costa 
Rica en Guatemala, zodat deze jongeren snel 
en makkelijk een visum kunnen krijgen. Wij 
verwachten ook 450 pelgrims uit Cuba. 

(Kerknet)

meldt in een verklaring dat het ontmoeten van 
misbruikslachtoffers “een concrete manier is om 
slachtoffers op de eerste plaats te zetten” en dat 
de gesprekken een blijk van erkenning zijn voor 
de “verschrikkingen die hebben plaatsgevonden”. 
Burke zegt verder dat de ontmoeting van 
februari “gefocust zal zijn op drie hoofdthema’s: 
verantwoordelijkheid, verantwoording en 
transparantie”. 

(KN)
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• 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 23 08.00u: H. Mis
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
Wij bedanken een ieder die onze 30-jarig jubileum 
viering tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt op 16 
december j.l. Heel hartelijk dank. Gezegende kerstdagen 
toegewenst aan u allen.

zo 23 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: 
Eucharistieviering
ma 24 07.00u: Geen H. Mis | 22.00u: Nachtmis
di 25 08.00u: Eucharistieviering (Kerstmis)
wo 26 09.00u: Kinderdoop
 10.00u: Eucharistieviering speciaal voor seniore 
burgers
vr 28 07.00u: H. Mis
zo 30 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: 
Eucharistieviering
ma 31 07.00u: H. Mis
di 01 09.00u: Eucharistieviering
wo 02 07.00u: H. Mis
vr 04 07.00u: H. Mis 
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering.
• 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.
• Aan alle parochianen en relaties van onze kerk wensen 
wij een ZALIG KERSTFEEST.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

Diensten i.v.m Kerst:
maandag 24-12-18 (Kerstnacht): 19.00u
dinsdag 25-12-18 (Hoogmis): 10.00u

Diensten in Majella:
Elke zaterdagmiddag om 17.30u
maandag 24-12-18 (Kerstnacht): 17.30u

Doopinschrijvingen vinden plaats op de spreekdagen van 
de pater.
De Powerclub start in januari 2019 wederom met haar 
bijeenkomsten elke 2e en 4e vrijdag van 18.00- 19.30u.

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.

december door de zalving met de olie der catechúmenen 
officieel opgenomen zijn onder de doopkandidaten.

zo 23 08.00u: H. Mis vierde advent met kindernevendienst
di 25 08.00u: H. Mis kerstdag
zo 30 08.00u: Woord-Comm. dienst Heilige Familie
zo 06 08.00u: H. Mis Openbaring van de Heer

zo 23 09.00u: Woord-Comm. dienst vierde advent met 
kindernevendienst 
di 25 10.00u: H. Mis kerstdag
vr 28 18.00u: Onschuldige Kinderen: kinderzegening
zo 30 09.00u: H. Mis Heilige Familie
zo 06 09.00u: Woord-Comm. dienst Openbaring van de 
Heer

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
za 22 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
zo 23 08.00u: Eucharistieviering
ma 24 19.00u: Kerstnacht
di 25 08.00u: Kerstviering
wo 26 10.00u: Doopdienst
 17.00u: Secretariaat open | 18.30u: Begi kerki
do 27 08.00-11.00u: Secretariaat open
 18.00u: Rozenkrans en eucharistieviering
za 29 08.00u: Kerkversiering | 16.00u: Padvinderij
zo 30 08.00u: Woco
ma 31 Geen eucharistieviering op Fatima. De eucharistie is 
op Heilige Familie om 19.00u.

zo 23 08.00u: Eucharistieviering
 19.00u: Woco
ma 24 20.00u: Kerstnachtmis
di 25 08.00u: Hoogfeest van Kerstmis
wo 26 08.00u: Eucharistieviering | 10.00u: Doopdienst
vr 28 10.00u: Heilige mis met kinderzegen
zo 30 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u: 
Eucharistieviering
ma 31 19.00u: Oudjaarsviering
wo 02 19.00u: Eucharistie Nieuwjaarsviering
za 05 10.00u: Eucharistieviering Huize Albertine
zo 06 08.00u: Eucharistieviering met ziekencommunie
 19.00u: Eucharistieviering
wo 09 19.00u: Eucharistieviering
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke dinsdagmiddag om 17.00u PK lessen voor de 
kinderen, volwassenen om 18.15u.

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 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis – 2de Kerstdag
do 27 GEEN PETRUS DONDERSLOF
vr 28 12.00u: Zegening Onnozele Kinderen
za 29 11.00u: Sacrament van de Biecht
 16.30u: Huwelijksinzegening Mike Koole en Candice 
Tjon Kong Hong
 19.00u: Eucharistieviering 
zo 30 10.00u: Hoogmis
ma 31 GEEN H. MIS om 12.00u, wel om 06.30u
 18.00u: Oudejaarsviering
di 01 10.00u: Pontificale Hoogmis met Nieuwjaarszegen
Mededelingen: 
• Oudjaar 31 december: GEEN H. Mis om 12.00u, maar wel 
om 06.30u en om 18.00u Oudejaarsviering.
• 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.

za 22 17.30u: H. Mis
ma 24 18.30u: Nachtmis voor Kerst
za 29 17.30u: H. Mis 

Marialof is met vakantie tot 09 januari 2019.
za 22 18.00u: H. Mis Vooravond vierde advent met 
kindernevendienst
zo 23 08.00u: H. Mis vierde advent met kindernevendienst

KERSTAVOND
ma 24 18.00u: Kinderkerstviering met kerstspel
21.00u: Kerstnachtmis met Salvatorkoor

KERSTDAG
di 25 08.00u: H. Mis van kerstdag

TWEEDE KERSTDAG
wo 26 10.00u: H. Mis kerstfeest Zieken- en Bejaardenzorg
do 27 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
vr 28 18.00u: Onschuldige Kinderen: kinderzegening
za 29 18.00u: H. Mis Vooravond Heilige Familie
zo 30 08.00u: H. Mis Heilige Familie
ma 31 18.00u: H. Mis Oudejaarsavond
di 01 09.00u: H. Mis Nieuwjaarsdag
wo 02 18.00u: H. Mis
do 03 18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 04 18.00u: H. Mis
za 05 18.00u: Vooravondmis Openbaring van de Heer
zo 06 08.00u: H. Mis Openbaring van de Heer
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Achter in de kerken ligt onze ‘Rondzendbrief 7’ gereed, 
die gratis meegenomen kan worden. Degenen die in ons 
adressenbestand zijn opgenomen, krijgen deze ook digitaal 
toegezonden. Daarin opgenomen een handig overzicht van 
de diensten rond Kerst, Oud en Nieuw.
• Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het 
Allerheiligste. Dit jaar voor de laatste keer: donderdag 27 
december van vier tot zes in de namiddag.
• (Groot)ouders en (klein)kinderen zijn welkom in de 
kinderzegening op vrijdag 28 december: Onschuldige 
Kinderen. Om 18.00 uur in Heilige Driekoningen en Sint-
Jozef. Na de dienst is er buiten nog een kleine traktatie.
• Op Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2019 is er één dienst 
en wel om 9.00 uur in Heilige Driekoningen.
• Doopdienst baby’s en kleine kinderen op zondag 6 januari 
2019 om 10.00 uur. Voorbereidende instructie: donderdag 
3 januari om 18.45 uur in de kerk.
• De opbrengst van de adventsactie 2018 is bestemd 
voor de afronding van de bouw van de kerk te Groningen. 
Achter in de kerken liggen enveloppen om mee te nemen. 
Deze kunnen t/m Nieuwjaar 2019 met inhoud worden 
gedeponeerd of afgegeven in onze kerken. Wie wil, kan ook 
geld overmaken via het aangegeven bankrekeningnummer.
• Onze felicitaties aan de 17 volwassenen die op zondag 16 

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 

MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

Pastor: R. Ebonyi

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.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp

FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com

Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 - 12.00u

woensdag: 18.00 – 19.00u.

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

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

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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zo 06 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: H.Mis; 
Driekoningen
zo 13 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco 

zo 23 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H.Mis. Zondag 4 
van de advent
di 25 08.30u: 1e Kerstdag mis
wo 26 08.30u: Woco
vr 28 09.00u: Gebedsdienst. Zegening van kinderen olv 
liturgisten 
zo 30 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco; Feest van 
de Heilige Familie
ma 31 18.00u: Woco; Dankdienst; Oudejaarsdag
di 01 09.00u: Woco
vr 04 09.00-12.00u: Stille aanbidding
zo 06 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30 u Woco; 
Driekoningen 
ma 07 16.00u: PK jaar I
wo 09 16.30u: PK jaar II
do 10 16.30u: PK jaar III
zo 13 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco
ma 14 16.00u: PK jaar I
wo 16 16.30u: PK jaar II
do 17 16.30u: PK jaar III

zo 23 11.00u: H.Mis; Ziekencommunie aan huis.
di 25 11.30u: H. Mis 1e kerstdag  

zo 23 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

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

ma 24 19.00u: Kerstviering (pt. Kumar)
do 27 16.30u: Spreekuur p. Jan | 18.30u: Eucharistieviering
 19.15u: Spreekuur p. Jan
za 29 19.00u: Eucharistieviering (p. 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 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.

zo 23 09.00u: Woco
zo 13 08.30u: H.Mis
di 25 19.00u: Rozenkransgebed
wo 26 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 22 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00 u H. Mis.  
zo 23 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: Woco. Zondag 4 
van de advent
ma 24 Herdenking van de geboorte van de Heer
 22.00u: Kerstnachtmis in processie vanuit de 
parochiezaal; Kaars met cup meenemen
di 25 09.00u: Woco 1e Kerstdag
wo 26 09.30u: H. Mis ook voor zieken; 2e kerstdag
do 27 06.30u: H. Mis op de pastorie
 17.00u: Huwelijks inzegening Xaviria Adi en Ornan 
Sawil
vr 28 07.00u: H. Mis | 10.00u: Doopsel van kinderen 
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 17.00u: Zegening van kinderen; Onnozele kinderen, 
martelaren
za 29 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis; Feest van 
de Heilige Familie  
zo 30 07.30 u Rozenkransgebed | 08.00u: H. Mis; Feest van 
de Heilige Familie
ma 31 Oudejaarsdag: 19.00u: H.Mis; Dankdienst
di 01 09.00u: H.Mis; Hoogfeest Maria Moeder van God
wo 02 19.00u: H. Mis
do 03 06.30u: H. Mis op de pastorie 
vr 04 07.00u: H. Mis; Stille aanbidding tot 18.00 u
 18.00u: Sacramentslof | 16.00 u Gebedsgroep 
Hazard
za 05 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis; 
Driekoningen  
zo 06 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: H. Mis; 
Driekoningen; Ziekencommunie aan huis
ma 07 19.00u: H.Mis
di 08 06.30u: H.Mis op de pastorie | 09.00u: 
Volwassenencathese
 16.00u: Seniorensoos | 17.00u: PK les
wo 09 19.00u: H. Mis
do 10 06.30u: H. Mis op de pastorie | 16.30u: 
Volwassenencathese
vr 11 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
za 12 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 13 07.30u Rozenkransgebed | 08.00u: Woco
ma 14 19.00u: H.Mis
di 15 06.30u: H.Mis op de pastorie | 09.00u: 
Volwassenencathese
 16.00u: Seniorensoos | 17.00u: PK les
wo 16 19.00u: H. Mis
do 17 06.30u H. Mis op de pastorie | 16.30u: 
Volwassenencathese 
vr 18 07.00u: H. Mis | 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen:
Parochianen van de St. Franciscus Xaveriusparochie 
worden verzocht de diensten in de St.Jozefkerk bij te 
wonen.

zo 23 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: Woco; Zondag 4 
van de advent
ma 24 19.00u: Kerstnachtmis; kaars met cup meenemen
di 25 10.00u: Woco; 1e kerstdag
zo 30 09.30u: Rozenkransgebed | 10.00u: H.Mis; Feest van 
de Heilige Familie

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

Elke vrijdag 19.00 uur: WoCo
met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)
ma 24 19.00u: Kerstnachtmis
vr 28 19.00u: WoCo
vr 04 19.00u: WoCo
vr 11 19.00u: Eucharistieviering
zo 20 09.00u: WoCo
vr 25 19.00u: WoCo

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.

zo 23 08.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
di 25 08.00u: Kerstviering (p. Fransiskus)
wo 26 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
do 27 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan (volgens afspraak)
zo 30 08.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
ma 31 16.30u: Catecheseles EHC
di 01 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 02 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00u: Eucharistie (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
do 03 10.00-12.00u: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30u: Catecheseles EHC pater | 19.15u: 
Kerkbestuur vergadering
za 05 19.00u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)

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.

za 22 19.00u: Eucharistieviering (pt. Jan)

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 - 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.

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

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

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

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

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

KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

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

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA | HEILIGE BERNADETTE, 
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marsha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

pater Kenneth Vigelandzoon
FB: heiligebernadettekerk

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

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

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

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

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

HEILIGE BERNADETTE VAN LOURDES Paradise
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