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De liefde van God zal opgaan, nog voor de zon
Toespraak van Mgr. Karel Choennie bij de nieuwjaarsreceptie van bisdom Paramaribo op zondag 6 januari 2019

Beste vrienden,

Kritieken
Ik wens u een gezegend 2019 toe. Ik kijk dankbaar 
terug op 2018 en hoopvol naar 2019. Op 24 januari 
aanstaande zal het reeds drie jaren zijn dat ik 
bisschop ben gewijd. Zoals u weet is het getal drie 
zeer cruciaal in de Bijbel. Drie maakt inderdaad het 
verschil uit op leven en dood. Jezus verrijst op de 
derde dag. Op de derde dag vinden zij hem terug in 
de tempel etc.
Na de euforie van het eerste jaar kwamen ook de 
kritieken en de meest hoorbare is toch wel: maar 
bisschop, wat is nou eigenlijk uw beleid, wat wilt u 
met uw bisdom en waar wilt u zijn over vijf jaren. 
Ik probeer te zegen dat het niet mijn maar ons 
bisdom is en dat ik amper iets kan voorspellen voor 
morgen. Kritieken zijn goed. Je kunt er alleen maar 
door groeien. Over de kritieken vind ik ook troost 
in de vele grappen die bisschoppen onderling 
vertellen: Er was eens een blinde bedelaar langs 
een stille eenzame weg. Twee personen kwamen 
uit de verte aanlopen en spraken druk met elkaar. 
Toen zij langs de blinde kwamen, hielden ze even 
stil en tastend in hun zak gaven ze de blinde een 
aalmoes. Waarop de blinde antwoordde: “Dank 
u wel heren pastoor”. De twee wilden doorlopen 
maar vroegen toch vol verbazing: “Maar u bent 
blind, hoe weet u dat we pastoors zijn”. Waarop de 
blinde antwoordde: “Reeds van ver hoorde ik uw 
gesprek en u had geen goed woord over voor uw 
bisschop”.

Beleidsplan
Ik weet dat de moderne mens absoluut niet 
zonder een horloge, agenda, een jaarplan en 
een beleidsplan kan leven. Een beleidsplan is 
inderdaad nodig. Wel, er is een geschreven door 
Mgr. De Bekker. Het liep van 2010 tot 2015. Er 
staan daar zoveel ambitieuze plannen in dat wij 
er gerust nog vijf of tien jaren mee verder kunnen. 
Ik heb getracht de afgelopen twee jaren te werken 
met speerpunten uit het vorige beleidsplan.
We zijn het er ondertussen allemaal met elkaar 
eens dat een beleidsplan niet van boven kan 
worden opgelegd, maar van onderaf moeten de 
ambities en mogelijkheden van de basis worden 
blootgelegd. Zo’n beleidsplan komt tot stand in een 
synodaal proces. Synode betekent letterlijk: samen 
eenzelfde weg gaan. Als veel mensen eenzelfde weg 
gaan, ontstaat er een pad en als er meer mensen 
over dat pad gaan, ontstaat er een weg.

Aandachtspunten
Ik wil zonder volledig te willen zijn slechts enkele 
aandachtspunten noemen voor het komende jaar. 
U krijgt zeer binnenkort het volledige jaarverslag 
van 2017 en 2018. De reden waarom ik u deze 
verslagen niet vandaag kan aanbieden, is omdat 
vele afdelingen hun verslag nog niet hebben 

ingeleverd. Het zijn meestal de mensen die mij dan 
ook herhaaldelijk vragen: ‘Waar wilt u zijn met uw 
bisdom over vijf jaar?’
De contouren zijn me wel duidelijk. De vicaris-
generaal zal met de curia, die bestaat uit de 
voornaamste diensthoofden, het beleid - het 
eerder geformuleerde beleid - uitvoeren met 
speciale aandacht voor de speerpunten die ik heb 
geformuleerd. Ik heb het vorige jaar een diocesane 
pastorale raad ingesteld die nog verder ingevuld 
moet worden met mensen die werkelijk het hele 
bisdom vertegenwoordigen, die deskundig zijn op 
hun gebied, een wijs oordeel en een rechtschapen 
levenswandel hebben. Zij zullen met het 
beleidsplan van Mgr. De Bekker, het kerkcongres 
in januari 2015 onder leiding van de apostolisch 
administrator pater Toon te Dorsthorst en de 
huidige inzichten, de ambities en mogelijkheden 
van de gelovigen, verwoorden en samenvatten 
in een beleidsplan. De weg daartoe is dialoog en 
luisteren naar elkaar. In mijn vorige jaarrede heb 
ik het belang van luisteren reeds uiteengezet.

Amazone Synode
Wat zijn de uitdagingen van onze dagen? In januari 
2018 is paus Franciscus naar Puerto Maldonado 
in Peru gekomen om naar de inheemse volken 
te luisteren samen met alle bisschoppen van de 
Amazone. Hij heeft daar zijn zorgen uitgesproken 
over de vernietigende wijze waarop met de 
Amazone wordt omgegaan. De wijze van omgaan 
met de Amazone noemt de paus een cultuur van 
de dood en een wegwerpcultuur, waardoor de 
mensheid op een zichzelf vernietigende koers is 
gezet. De paus blijft hoopvol en de manier waarop 
wij antwoord geven op de crisis in de Amazone 

kan maken dat er een nieuwe trend wordt gezet 
en we anders zullen omgaan met de schepping. 
De Synode over de Amazone wordt afgesloten 
in oktober dit jaar. Maar daarvoor is de inbreng 
van alle bisdommen uit de Amazone nodig. Ik 
spoor u daarom dringend aan om het document 
‘Amazone: Nieuwe wegen voor de kerk en voor een 
integrale ecologie’ grondig te bestuderen en met 
uw parochie en uw organisatie de volgende vragen 
te beantwoorden:
Hoe stel je je een serene toekomst en het goede 
leven van toekomstige generaties voor? Wat 
voor een wereld wil je nalaten voor kinderen en 
kleinkinderen?
Hoe kunnen we samenwerken om een cultuur van 
vernietiging en uitbuiting tegen te gaan en een 
cultuur van solidariteit op te bouwen?
Wat is de specifieke missie van de kerk vandaag in 
het licht van deze realiteit?

Creatief omgaan met de schepping
Ik wil u vragen om de komende weken dit 
document echt ter hand te nemen, met zoveel 
mogelijk mensen te bespreken en de vragen die 
erin staan te beantwoorden en de antwoorden 
aan mij te zenden voor 15 februari, opdat ik de 
paus antwoorden kan sturen die niet door een 
paar deskundige mensen zijn opgesteld, maar 
antwoorden die werkelijk gedragen worden door 
heel het bisdom. U begrijpt dat dit document 
en deze methode van werken ons het hele jaar 
zullen bezighouden en nog lang daarna. Al onze 
beleidsplannen en acties moeten in dit document 
hun inspiratie vinden. 

wordt vervolgd op pagina A4
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Redactioneel

In uw handen hebt u de eerste editie van weekblad 
Omhoog in 2019. Het is iets later dan gewend, 
maar de drukker had zijn vakantie ook wat langer 
gepland. Dit medium gaat zijn 63e jaargang in 
onder deze naam. Het katholieke nieuwsblad in 
Suriname bestaat veel langer. Misschien moeten 
wij gaan onderzoeken of deze krant niet de oudste 
is in ons land.
Ook dit jaar zullen wij ons uiterste best doen om 
u het nieuws van ons bisdom, uit uw parochie, uit 
uw geloofsgemeenschap te brengen. Op meerdere 
forums en in artikelen hebben wij aangegeven dat 
het publiceren van nieuws uit uw parochie een 
inspiratie, een lichtpunt kan zijn voor een andere 
geloofsgemeenschap in ons land.
Al sinds een jaar worden artikelen van Omhoog 
ook op het internet geplaatst op de website 
omhoog.org. Voorts zijn we van plan om enkele 
artikelen te vertalen en via ons netwerk in de 
Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) aan 
te bieden aan de Caribische geloofsgemeenschap 
waarmee wij steeds betere banden aanhalen. Zo 
kan nieuws uit ons bisdom een veel breder bereik 
hebben.
Over de uitdagingen voor Omhoog als dienst van 
het bisdom verwijzen wij naar het gelijknamige 

artikel in editie 46 van 9 december 2018. Er is 
toen vermeld dat wij wat aanpassingen zouden 
doorvoeren. De eerste wijzigingen zult u in deze 
editie opvallen. De krant is vier pagina’s dunner 
om kosten te besparen. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan een campagne om donaties en 
sponsoringen te vinden voor het dekken van de 
kosten voor Omhoog en om de verkoopprijs toch 
stabiel te houden.
Een andere merkbare aanpassing zal 
plaatsvinden in de aanlevering van de wekelijkse 
parochieberichten. Wij introduceren een sjabloon, 
een formulier waarop u parochieberichten, 
mededelingen enz. moet invoeren en opsturen. 
Op die manier willen wij de ruimte in de krant 
beter benutten, efficiënter werken en u beter 
van dienst te zijn via de krant en online. Alle 
parochiebesturen en pastores zullen hierover een 
brief met instructies ontvangen.
Ook in dit nieuwe jaar willen wij u met de 
genade van de Heer ten dienste zijn en een 
wezenlijke bijdrage leveren aan een effectievere 
en efficiëntere communicatie van en binnen 
ons bisdom. Wij rekenen daarbij op uw volle 
ondersteuning. Gods zegen in dit nieuwe jaar.

Marilyn Tsie A Foeng - 

Op woensdag 9 januari jl. is gestart met een 
proefproject voor de verkoop van groenten en 
fruit in het paviljoen van de HH. Petrus & Paulus 
Kathedrale Basiliek. Het ligt in de bedoeling om 
op de woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur verse groenten en fruit ten verkoop aan te 
bieden aan het publiek. De doelgroep zijn de 
medewerkers van de omliggende bedrijven en 
kantoren, de leerkrachten en het personeel van 
de scholen; eigenlijk iedereen die langsloopt en 
zich aangetrokken voelt tot de verse kroppen sla, 
kailan, kaisoi, fruit, enz. Het assortiment wordt 
steeds aangevuld.

De groenten en het fruit worden op biologisch 
verantwoorde wijze geteeld in Maria Garden, 
het voormalige buitenverblijf van de Zusters van 
Paramaribo in Groningen, Saramacca. Een groot 
areaal is daar beplant met diverse groentesoorten 
en afhankelijk van wat er geoogst is, wordt het 
aanbod in het paviljoen uitgebreid. Het ligt ook in 
de bedoeling om de internaten die vallen onder het 
r.-k. bisdom te ondersteunen door hen te voorzien 
in hun dagelijkse behoefte aan verse groenten 
en fruit. De jongeren van de internaten zullen 
aangemoedigd worden om in de vrije weekenden 
een handje mee te helpen op het veld.

De opbrengst van de verkopen komt geheel ten 
goede aan het Maria-internaat, waar studenten uit 
het binnenland opgevangen worden. In de huidige 
economische malaise heeft ook dit instituut te 
kampen met onvoldoende financiële middelen voor 
een adequate opvang van de meisjes.
Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers die willen 

helpen met de verkoop. Meldt u zich aan op het 
secretariaat van de Kathedrale Basiliek, maandag 
t/m vrijdag tussen 08.00 en 14.00 uur.

Groente- en fruitverkoop kathedrale basiliek
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geloof & leven
Zondag 20 januari

OPENING VAN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE 
EENHEID (ALLE KERKEN)
DAGTHEMA: GELOOF EN RECHT!
SCHRIFTLEZINGEN:  
AMOS 5:22-25 EN LC 11:37-44
KERKEN:  ALLE KERKEN

MAANDAG 21 JANUARI
DAGTHEMA: OPRECHT ZIJN!  
SCHRIFTLEZINGEN:  EF 4:22-25 EN MT 5:33-37 
 

Cluster: Zuid  
Latourkerk EBGS
Maria Koningin
EBG Kerk Pontbuiten
LdH Pontbuiten
RK kerk Hanna’s Lust
St Franciscuskerk Livorno  
Plaats/liturg:  Maria Koningin – RK –Diaken G. 
Karsters Tel.:  8857789 / 485029 
guillaumekarsters@gmail.com 

Predicator:  EBG Kerk – Pontbuiten – Ds. 
Seedo  Tel.: 8616712 orseedo2010@hotmail.
com 

Cluster - Midden  
Wanicakerk
Leger de Heils (Gravenstr.)
St Alfonsuskerk
TsoenTjienkerk
WismaAsih kerk - Benis park
Zacheuskerk (RK Benis park)  
Plaats/liturg: Wanicakerk – Ds . Moor Johan 
Tel.: 8753307 / 403069 ebgswanicakerk@
gmail.com 

Predicator: Alfonsuskerk – pater Jan Geerits 
Tel.: 8944206 jan.geerits@gmail.com 

Cluster: Coronie  
EBGS kerk te Conorie
Maria Onbevlekte Ontvangenis RK
H. Hart RK  
Plaats/Liturg ?  
Predicator ?  

DINSDAG 22 JANUARI
DAGTHEMA: ALLESOMVATTENDE LIEFDE!  
SCHRIFTLEZINGEN:  
PSALM 145:8-13 EN MT 1:1-17
  

Cluster: Noord  
Rogate 
St. Jozefkerk(Geyervlijt)
St Augustinuskerk(blauwgrond)
EBG Geyersvlijt
Combekerk
Dutawatjanakerk
H. Driekoningen  
Plaats Duta Watjanakerk – br. D. Pawironadi
Contactpersoon zr. S. Gummels-Samiran Tel.: 
8647092 / 476830
Tel.: 8821280 dutawatjana@yahoo.com
drspawironadi@yahoo.com

Liturg:   Pater Jan Verboogen e.a. 
zorgt voor de liturgie Tel.: 473570 

p_verboogen@email.com  

Predicator:  Combekerk – ds. Mavis Y van 
GlaanenWeygel-Cromwell Tel.: 8806280 - 
451897 mavisvangl@hotmail.com 

Cluster Frimangron/Abrabroki  
St Rosa kerk
St bridget’s
St Bonifacekerk
Rust & Vrede kerk
Saronkerk
Fatimakerk  
Plaats/liturg: Rust & Vrede kerk – zr. R. 
Zamuel-Rotgans  (voorganger)
Hulp-predikant zr. R. Vinkwolk-Kuils  Tel.: 
8837252 / 400969
Tel.: 8568008 rroselien@ymail.com 
rkvinkwolk@gmail.com 

Predicator: Fatimakerk – pater Franciscus 
Tel.: 8620440 mistrianto@gmail.com 

WOENSDAG 23 JANUARI
DAGTHEMA: WEES TEVREDEN!  
SCHRIFTLEZINGEN:  HB 13:1-5 EN MT 6:25-34 
 

Clusters: Zorg en Hoop  
Immanuelkerk
Diakonessenhuis 
Florakerk - EBG
Bethlehemkerk
Barmhartige Samaritaan 
H. Familiekerk  
Plaats/Liturg:  Barmhartige Samaritaan 
– Pater Ugwu Ike Tel.: 8673057 - 473196 
ikechukwu2k3@yahoo.com 

Predicator:  Bethlehemkerk – ds. Naomie 
Neslo-Claver Tel.: 8733638 - 491230 
naomienescla@hotmail.com 

Cluster: Para  
St Jozefkerk – Copieweg RK 
Heilige Isidorus - RK
Bernadette – RK
St. Andreas – Billiton RK
Regina Pacis – Paranam – RK
Allerheiligste Verlosser – Domburg – RK
O.L.V Altijddurende Bijstand – Vierkinderen - 
RK
Billitonkerk – EBG
Bersabakerk – EBG
Domburg Centrumkerk – EBG
Setya Watjanakerk - EBG
Paranamkerk - EBG
Onverwacht/Osembokerk - EBG  
Plaats/liturg Allerheiligste Verlosser – 
Domburg – Pater Gilson Tel.: 8970429 / 
486.377 frgilsoncssr1@yahoo.com.br 

Predicator: Onverwacht EBG -  br. C. 
Akiemboto
Contactpersoon – zr. H. Piquë  Tel.: 
8583473
Tel.: 8866654 / 0352631 e-mail van zr. H. 
Piqué henpique@live.com 

Cluster: Nickerie  
Vredeskerk EBG
Mukti Bhagwankerk EBG
Gemeente Vertrouwen/Filiaal Vredeskerk EBG
Margi Rahardjakerk EBR
Pnielkerk EBG

Tirta Rahardjakerk EBG
Lutherse Kerk
St. Josef – RK
H. Geest – RK
H. Bernadette – RK
St. Franciscus Xaverius - RK  
Plaats/liturg Vredeskerk – EBG  Zr. L Pelswijk 
vz. Br. E. Soetosenojo Tel.:8838063/ 
8636158 
Predicator zr. M. Lynch-Lafour 
Tel.:8558590 marlene_lafour@hotmail.com 

DONDERDAG 24 JANUARI
DAGTHEMA: GOED NIEUWS VOOR ARMEN! 
SCHRIFTLEZINGEN:  AMOS 8:4-8 EN LC 4:16-
21 
 
Clusters: West  
Tammengakerk 
Morgensterkerk 
Gemeenschap van Hoop 
St Clemenskerk 
Sophiaslust  
Plaats/liturg:  St. Clemenskerk – Pater Jan 
Geerits 8944206  jan.geerits@gmail.
com 

Predicator:  Gemeenschap van Hoop – 
Danniella Dokman 8552784 
danielledokman@live.com 

VRIJDAG 25 JANUARI 
AFSLUITING VAN DE WEEK VAN DE EENHEID
DAGTHEMA: EEN GROOT GELOOF!  
SCHRIFTLEZINGEN:  1SAM 1:13-17 EN MT 15:21-
28  
 

Clusters: Centrum  
Centrumkerk -
Kathedraal/ gravenstr. – RK
Heilig hartkerk – RK
Noorderstadskerk
Soesamatjaarkerk
Gr.Stadskerk
Maarten Lutherkerk
Leger des Heils  
Plaats/liturg:  Kath. Basiliek st. Petrus en 
Paulus – Pater E. Kross 472521 / 426092 
vicarisgeneraal@paramaribobisdom.org 

Predicator:  CentrumKerk – Ds. Consuelo 
Tjon A San - Huisden 462078 tjonasanc@
yahoo.com 

Cluster: Saramacca  
St. Thaddeus RK
Groningenkerk EBG
Uitkijk/Creolakerk EBR
God is liefdekerk Kampon Baroe EBG 
 
Plaats/liturg: St. Thaddeus Kerk RK – mgr. De 
Bekker  Tel.: 7741691 / 424211 
waim@sr.net 

Predicator:  Groningenkerk – br. S. Toemin
Contact peroon zr. I. Renfrum-Faria Tel.: 
8856664 / 454058
Tel.: 8871929 / 478424 sawon_
toeki1948@yahoo.com 
freheldy1928@hotmail.com 
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Met andere woorden: catechese, diaconie, liturgie 
en communicatie, kortom al ons handelen moet 
bijzondere aandacht besteden aan dit document en 
werken in de geest van dit document.
Een heel inspirerend voorbeeld in deze vind ik 
de bouw van de St.-Thaddeuskerk van Groningen. 
Het kerkgebouw is zodanig geconstrueerd dat het 
Amazonewoud met de rivier, het licht en de lucht 
een duidelijke eenheid vormt. Wat binnen de kerk 
gebeurt, is buiten te zien en in de kerk ziet men wat 
buiten in de wereld gebeurt. Binnen en buiten de 
kerk zijn één. Een kerk die transparant is en open 
naar de wereld. De kerk is niet zoals een enkel 
kerkgebouw af dat niets meer te wensen overlaat. 
Dit beeld kan vervolledigd worden als de zonne-
energie en het hemelwater worden geütiliseerd 
en de Surinaamse kunst daar tot onze verbeelding 
zal spreken. Tegelijk houdt het voor ons allemaal 
een opdracht in om onze voetdruk op de aarde 
te verkleinen. Laat iedere parochie en laat iedere 
organisatie creatief omgaan met de schepping en 
in harmonie een voorbeeld achterlaten.

Internationale contacten
In het afgelopen jaar hebben we bezoek gehad van 
Mgr. Sudarso van Palembang, zuster Hendrika 
Franciscanessen van Charitas Indonesia, zuster 
Olivia Agbakoba van de Sisters of Divine Love, 
zuster Margriet van de Franciscanessen van 
Roosendaal, Mgr. Jan Liesen van Breda, de 
oversten van de IVE en de zusters Dienaressen 
van de Heer, Mgr. Bernardo Balhmann van 
Obidos, onze zuiderbuur. Daarnaast was het 
reguliere overleg met de redemptoristen en 
Salvatorianen. Voor zuster Margriet was het een 
afsluiting van een vruchtbare periode van 160 jaar 
onafgebroken aanwezigheid van de Congregatie 
met Suriname. Voor de overige bezoekers was 
het een begin van nieuwe vriendschappen. Mgr. 
Sudarso en zuster Hendrika zegden toe dat ze 
ons zullen ondersteunen. Zuster Pauline kwam 
naar ons om zuster Susan te vervangen. Het ligt 
in de bedoeling dat de zusters uit Indonesië de 
volledige verantwoordelijkheid krijgen van het 
bejaardentehuis Majella naast hun pastorale werk 
onder de Javaanse gemeenschap. Ik hoop Mgr. 
Sudarso dit jaar een tegenbezoek te brengen in 
de hoop meer priesters te werven. Het bezoek 
van zuster Olivia heeft de toezegging opgeleverd 
dat drie zusters van Divine Love naar Suriname 
zullen komen om mij te helpen een doorstart te 
maken met de Stichting voor het Kind. De overste 
van de IVE zegde toe de mogelijkheid te bekijken 
om zich opnieuw te vestigen en de overste van 
de Dienaressen van de Heer deelde mee dat 
de zusters hier zouden worden versterkt met 
een zuster uit Mexico om het werk in het Maria 
internaat beter ter hand te nemen. Het bezoek 
van Mgr. Balhmann heeft ervoor gezorgd dat we 
binnenkort bezoek krijgen van een andere tak van 
zusters Franciscanessen uit Duitsland, Indonesië 
en Brazilië. Ik hoop dat zij een communiteit willen 
beginnen in Nieuw Nickerie waar het klooster 
reeds 27 jaar niet bewoond wordt. We zijn bezig 
contacten uit te werken om een charismatische 
communiteit Obras de Maria hier te vestigen die 
belangstelling heeft getoond om Asewa ‘otono te 
beheren. Plannen hiervoor moeten nog worden 
uitgewerkt. Wij blijven zoeken naar priesters uit 
India en mogelijk een priester die de Chinese taal 
die hier gesproken wordt, machtig is.

School voor jong talent
Ik hoop van harte dat de weg die ingeslagen is met 
het vestigen van een school voor jong talent dit jaar 

vastere vorm zal krijgen. De kathedrale koorschool 
heeft haar bestaansrecht bewezen. We willen 
hoogstaand onderwijs bieden aan talentvolle 
kinderen en zijn gestart met muziek, dans en 
sport. We hebben heel veel goodwill. Ik ben ervan 
overtuigd dat als wij slagen met de school voor 
jong talent dit een ware omslag zal betekenen in 
heel het onderwijsgebeuren in ons land. Laten we 
als bisdom gezamenlijk onze schouders onder dit 
project zetten.

Project Paloeloeweg
Ik nodig u uit een kijkje te nemen in het 
klooster van de zusters van Paramaribo aan de 
Paloeloeweg. Daar hebben we een tijdperk van 
verspilling en verval kunnen stuiten. Niet langer 
zijn daar de vleermuizen en het onkruid de baas. 
Het ligt in de bedoeling dat de kinderen van het 
Maria internaat, Christophorus en mogelijk later 
van de Stichting voor het Kind en andere groepen 
uit de parochies daar zinvolle dagen kunnen 
doorbrengen midden in de natuur om zo weer de 
connectie met moeder aarde te voelen. We hopen 
zelfvoorzienend te zijn wat groenten betreft voor 
de internaten. 

Financiën
We hebben 2018 afgesloten met een vors verlies 
van SRD 450.000. Voor het komende jaar gaf de 
eerste begroting een tekort van SRD 800.000 
aan. Daarom is de begroting naar alle afdelingen 
teruggestuurd met de opdracht om uit te komen 
op een break-even. Het tekort komt doordat wij 
de grote gebouwen niet kunnen verhuren. De 
heren Pim de Bekker en Johan Tjang A Sjin die als 
interim-managers fungeren doen er alles aan onze 
inkomens te verhogen en uitgaven te beperken. Uit 
hun analyse blijkt dat slechts 1% van de inkomsten 
van het bisdom afkomstig is uit de parochies. Er 
zijn parochies die hun 15% bijdrage niet afdragen. 
Niemand is te arm om te geven of te rijk om te 
ontvangen. Iedereen moet bijdragen. Asewa 
‘otono, Radio Immanuel en Omhoog zullen dit 
jaar moeten kunnen aantonen dat zij grotendeels 
zelfvoorzienend kunnen zijn. Het Maria internaat 
en het internaat te Abadoekondre vragen onze 
bijzondere aandacht. Bij het Maria internaat gaat 
het om twintig meisjes. Ik stel voor dat u een 
meisje financieel adopteert voor SRD 500 per 
maand, voor zover het in uw vermogen ligt. U kunt 
dat samen met familie of medeparochianen doen. 
Ik zeg hierbij toe dat zodra mijn AOV in orde is 

ik meteen een meisje financieel adopteer. Onze 
nieuwe pater Guillaume Woei A Jin heeft de leiding 
gekregen over het stewardship-programma en 
de bisschoppelijke jaaractie. In alle bisdommen in 
de VSA is stewardship de belangrijkste bron van 
inkomsten. De Amerikanen kunnen dat door een 
gedegen communicatie en accountability. In 2019 
mogen we meer verwachten van het stewardship-
programma.

Het 8 decemberstrafproces
Het 8 decemberstrafproces in eerste aanleg loopt 
mogelijk af in dit jaar. De krijgsraad zal hopelijk 
tot een vonnis komen. Ik heb mijn bemiddeling 
aangeboden om te komen tot een harmonieuze 
overgang na het vonnis. Wat zijn de mogelijkheden?
Vrijspraak: dan zal de uitdaging liggen om de 
nabestaanden genoegdoening te geven.
Veroordeling. De verwachting is dat bij een 
veroordeling de regering zal kiezen voor de 
amnestiewet van 2012 die door de krijgsraad is 
opgeschort. Sommigen beweren dat dit onmogelijk 
is, terwijl anderen er gewoon van uitgaan dat de 
amnestiewet na het vonnis wel in werking kan 
treden. Ik zal mij niet kunnen verenigen met deze 
optie.
Hoger beroep. Deze optie zal de spanningen 
en de verdeeldheid in de samenleving verder 
verscherpen en het land verder verlammen. 
Suriname heeft behoefte aan deze kwestie goed af 
te ronden.
Gratie. Bij gratie hoort een erkenning van schuld 
en excuses, genoegdoening aan de nabestaanden 
en een proces van verzoening en genezing van de 
wonden in de samenleving. Ik hoop van harte dat 
deze optie een kans van slagen heeft.

Gezegend nieuwjaar
Tot besluit wil ik u allen bedanken, priesters, 
religieuzen en u allen, zeer gewaardeerde gelovige 
medewerkers. U houdt het bisdom levendig met uw 
aspiraties, uw plannen, uw acties en geloof. Moge 
God u dit jaar zegenen met gezondheid en steeds 
meer liefde geven voor het evangelie. Ik weet echt 
niet waar ik zal zijn over vijf jaar. Wel weet ik dat 
drie zeer cruciaal is. Een kwestie van leven of 
dood, erop of eronder. U weet dan binnenkort wat 
het zal worden. Eigenlijk weet ik niets van de dag 
van morgen, maar een ding weet ik zeker: de liefde 
van God zal opgaan, nog voor de zon. Gezegend 
nieuwjaar.

De liefde van God zal opgaan, nog voor de zon
Toespraak van Mgr. Karel Choennie bij de nieuwjaarsreceptie van bisdom Paramaribo op zondag 6 januari 2019

vervolg van pagina A1
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweede zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: Jesaja 62, 1 – 5
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, ter wille van 
Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon zal 
haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als 
een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid 
aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men 
zal u een nieuwe naam geven, een naam door de 
Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een 
flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een 
koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: ‘de 
Verlatene’, uw land niet meer: ‘Woestenij’; maar gij 
zult heten: ‘Mijn Welbehagen’, uw land: ‘Gehuwde’; 
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw 

land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een 
jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u 
trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in 
zijn bruid zal uw God zich verheugen in u.

Antwoordpsalm: Psalm 96, 1-2a.2b-3.7-8a.9-
10ac

Tweede lezing: Korintiërs 12, 4 – 11
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. 
Er zijn vele vormen van dienstverlening maar 
slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk 
maar er is slechts één God die alles in allen tot 
stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de 
openbaring van de geest meegedeeld tot welzijn 

van allen. Aan de een wordt door de Geest een 
woord van wijsheid gegeven, aan een ander een 
woord van kennis krachtens de zelfde Geest, aan 
een derde door de zelfde Geest het geloof. Aan weer 
anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten 
te genezen, om wonderen te doen, de gave van 
profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei 
taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk 
van een en de zelfde Geest, die aan ieder zijn gaven 
uitdeelt zoals Hij het wil.

Evangelielezing: Johannes  2, 1 – 12
Op de bruiloft te Kana openbaart Jezus zijn 
heerlijkheid. Hij is de ware bruidegom, die de 
beste wijn schenkt.

De lezingen van vandaag lijken 
nogal los met elkaar verbonden. 
Toch zijn er tussen drie van de vier 
wel verbanden: het gaat twee keer 
over een bruiloft, en steeds gaat 
het over het naar buiten treden van 
Gods (of Jezus’) grootheid, zodat 
die zichtbaar wordt. De epistle 
lezing staat een beetje buiten deze 
thematiek en behoeft op zichzelf 
weinig toelichting. Ik laat haar hier 
buiten beschouwing.

... en Sion is de bruid!
De lezing uit Jesaja is een gedicht 
uit een langere serie (Jesaja 60-
62). Deze hoofdstukken gaan over 
het herstel van Jeruzalem, hier 
vrijwel steeds Sion genoemd, nadat 
het is verlaten en in puin heeft 
gelegen. Het ‘verhaal’ erachter is dat 
Jeruzalem in 587 voor Christus door 
de Babyloniërs werd ingenomen en verwoest. Een 
groot deel van de bevolking werd weggevoerd naar 
Babel, waarvandaan ze pas zo’n vijfenzeventig 
jaar later mochten terugkeren naar hun vaderland 
en moederstad. De dichter – zeker niet Jesaja zelf, 
die leefde toen niet meer – stelt zich voor hoe 
dat worden zal. Volgens hem wordt het prachtig: 
Sion wordt het lichtpunt van de wereld, waar alle 
volken naartoe drommen, met kostbare
geschenken om de herbouw te steunen (60,1-14). 
In Sion zal alleen nog maar gerechtigheid heersen. 
Zon en maan zullen niet meer nodig zijn, omdat 
het licht van God de stad verlicht (60,15-22). In 
het gedeelte van vandaag tuimelen de beelden 
over elkaar heen. Sion wordt zelf de fakkel van 
Gods licht, zodat Gods gerechtigheid ook voor de 
andere volken zichtbaar wordt. Sion wordt een 
schitterende kroon, ook weer een publiekelijk 
zichtbaar teken. Daarna wordt er zelfs een bruiloft 
gevierd, een bruiloft tussen God en Sion. Die 
tekent het ultieme herstel van de verhouding 
tussen God en zijn volk. Het zijn prachtige 
beelden, die door latere bijbelschrijvers ook 
graag geciteerd werden. De wijzen uit het Oosten 
met hun geschenken (Matteüs 2,1-12), het goede 
nieuws aan de armen (Lucas 4,18-19), het nieuwe 
Jeruzalem uit de Apocalyps (Openbaring 22,5), 
en Jeruzalem als bruid van de Heer (Openbaring 
21,2) – ze zijn allemaal in Jesaja 60-62 terug te 
vinden (60,6; 60,19; 61,1-2; 62,4-5). De historische 
werkelijkheid was anders. De boeken Ezra en 
Nehemia schetsen hoe de terugkeer echt verliep: 
als een aaneenschakeling van moeite, spanningen 
en tegenstand. Opbouw tegen de klippen op. Het 

boek Haggai vertelt dat de nieuw gebouwde tempel 
het niet haalde bij het oude, verwoeste bouwwerk. 
Heeft de dichter zich dan vergist? Het wonderlijke 
is dat de meeste bijbelgeleerden het erover eens 
zijn dat deze gedichten van veel later datum zijn 
dan de daadwerkelijke terugkeer. Dit betekent dat 
ze weliswaar in naam over de terugkeer uit Babel 
gaan, maar inmiddels iets heel anders op het oog 
moeten hebben. Het zijn visioenen van hoop op 
een tijd waarin God en zijn mensen weer zo hecht 
met elkaar zijn verbonden dat ze een lichtend 
voorbeeld van gerechtigheid zullen zijn voor heel 
de wereld. Komt het ooit zover? Wie zal het weten? 
Maar erop hopen en eraan werken, brengt ons in 
de goede richting.

Onze God is de beste?
Ook in Psalm 96 komen de volken naar Jeruzalem, 
met geschenken voor God (vers 8b). Of beter: ze 
worden daartoe opgeroepen, en niet zo respectvol 
ook, in onze oren. Het staat er toch maar: ‘De 
goden van de volken zijn minder dan niets, maar 
de Heer: Hij heeft de hemel gemaakt.  Erken de 
Heer, stammen en volken, erken de Heer, zijn 
majesteit en macht’ (vers 5 en 7). Wij hebben 
inmiddels afgeleerd om te denken en al helemaal 
om te spreken in termen van ‘onze God is de beste’ 
– gelukkig maar – maar deze psalm is daar nog 
heel gemakkelijk in. Het vergt wat extra moeite om 
door dit triomfalisme heen te lezen. In elk geval, 
zo kunnen we vaststellen, zijn de zangers van deze 
psalm erg enthousiast over hun geloof, en willen ze 
dat enthousiasme delen. En als we kijken naar de 
inhoud van dat geloof, dan komt het in deze psalm 

hierop neer: God is de rechter, 
die de aarde komt oordelen. Dat 
klinkt ons nu niet direct vrolijk en 
hoopgevend in de oren, door onze 
associaties met het Laatste Oordeel 
en het Dies Irae. Hier zal toch iets 
anders bedoeld worden, anders 
is deze vreugde niet te verklaren. 
Bijvoorbeeld dit: God is rechter, 
dus wat wij doen en laten, doet 
ertoe. Het volgen van zijn geboden, 
het doen van rechtvaardigheid en 
liefde, heeft altijd zin. En ook: God 
komt rechtzetten wat nu nog krom 
is. Zo is deze psalm een oproep tot 
rechtvaardig leven en een uiting 
van hoop ineen, hoe ongemakkelijk 
ook verwoord.

Bruiloft
Ook de evangelielezing pakt 
beelden en associaties uit de 

Jesajalezing op, maar op een wat meer verborgen 
wijze. Allereerst is daar het thema van een bruiloft, 
natuurlijk. Het gaat weliswaar om een bruiloft 
tussen twee mensen, maar dat Johannes het 
openbare werk van Jezus nadrukkelijk met een 
bruiloft laat beginnen, doet toch wel vermoeden 
dat hij meer op het oog heeft dan een familiefeest. 
Zo’n eerste verhaal is ook een beetje een 
beginselverklaring: Jezus laat van meet af aan zien
dat zijn werk draait om de bruiloft tussen de 
gemeente en de Heer. Er zijn zelfs wel exegeten die 
erop wijzen dat in het verhaal de bruid nergens 
genoemd wordt, omdat wijzelf, de gemeente, die 
bruid moeten worden. Een beetje speculatief, zo’n 
uitleg ex silentio, maar wel een aardige gedachte.

Jezus toont zijn grootheid
Een ander element dat de lezing uit Johannes met 
die uit Jesaja en de psalm gemeen heeft, is het naar 
buiten treden. Jezus toont zijn grootheid, zegt 
de evangelist in 2,11. Alleen: dat gaat bij Jesaja 
en de psalm in alle openheid, met veel pracht en 
praal, en vooral: zichtbaar voor de hele wereld. 
Bij Johannes gebeurt het een stuk bescheidener. 
Een select groepje mensen is getuige van het 
wonder, de overige gasten hebben kennelijk niets 
in de gaten. Dat past helemaal bij het beeld dat 
Johannes heeft van de gemeente: de kleine groep 
trouwe leerlingen hoort de geheimen van Jezus’ 
leer, terwijl ‘de wereld’ in duisternis verkeert en 
Jezus niet (her)kent. Maar het blijft een naar buiten 
treden.  ‘Zijn leerlingen geloofden in Hem.’ En wij, 
via hen, zijn leerlingen, in de eenentwintigste eeuw 
nu ook.
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2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod.
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

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

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

man of vrouw niet mooi maken. De eigenlijke 
schoonheid van de mens komt van God, net zoals 
de schoonheid van de lelies afkomstig is van God. 
Ons werk moet van binnenuit komen, niet vanuit 
een verkramping maar van een blijheid om zo 
bezig te zijn. Ons werk moet ons leven dus niet 
beheersen.

Gebed
Goede God, Gij die steeds weer mensen roept om 
uw liefde en ontferming te verkondigen, Gij legt uw 
woord in mijn hart. Ik vraag U: open voor mij voor 
U. Wakker het vuur van mijn geloof aan en laat mij 
in al wat ik doe van U getuigen, deze dag en in al 
mijn dagen. Amen.

Dagtekst
Sir. 18,22: Laat je niet weerhouden om een gelofte 
bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood 
om in het reine te komen.

Overweging: Een missie vervullen
Als je je leven beschouwt als een missie, dan weet 
je dat er een thuis is vanwaar je werd uitgezonden 
naar een ver land waar we een boodschap moeten 
brengen of aan een project moeten werken, 
maar voor beperkte tijd. Als de boodschap is 
overgebracht en het project is afgesloten, willen 
we weer naar huis om verantwoording over 
onze opdracht af te leggen en uit te rusten van 
de vermoeienissen. Het is een buitengewoon 
belangrijke geestelijke oefening om te leren, 
beseffen dat we, in de jaren die ons leven telt, ‘op 
een missie’ zijn.

Gebed
Eeuwige God, uit zoveel dingen spreekt Uw 
wijsheid, heel de aarde is vervuld van uw 
scheppingsmacht. Ik zegen U om wat Gij mij 
in handen hebt gegeven, en vraag U: maak mij 
ontvankelijk voor uw woord en voor alle tekenen 
van Uw tegenwoordigheid. Geef dat ik in de 
eenvoud van mij bestaan mag herkennen hoezeer 
Gij met mij bezig zijt. Dat bid ik U omwille van 
Jezus Christus, in wie Gij mij met U verbonden 
bent, eens en voorgoed. Amen

voor iedereen die hij tegenkwam of ontmoette, 
en dankzij deze wens hebben velen die de vrede 
haatten en bijgevolg ook hun heil, met Gods hulp 
de vrede in hun hart gesloten. Zodoende zijn zij 
kinderen van de vrede geworden op zoek naar 
eeuwige heil.

Gebed
Barmhartige God, U trekt zich het lot aan van 
mensen die worden uitgesloten. Ik bid U: ontferm 
U over mij, want ook ik ben een eenvoudige en 
kwetsbare mens. Bemoedig mij met Uw Woord, 
opdat ik weet hoe u een toevlucht bent voor ieder 
die in nood verkeert. Dat vraag ik U door Jezus 
Christus, Uw Zoon, die als geen ander uw liefde 
zichtbaar maakt en die met ons meetrekt, heel het 
leven door. Amen

Dagtekst
Luc. 19,10: De zoon des mensen is gekomen om het 
verlorene te zoeken en te redden.

Overweging: Je leven geven voor je vrienden
Goede herders zijn bereid hun leven te geven voor 
hun schapen (zie Joh. 10:11). Wij zijn als geestelijke 
leiders die Jezus navolgen, geroepen om ons 
leven te geven voor onze mensen. In bijzondere 
gevallen kan dat betekenen dat we ook werkelijk 
sterven voor anderen. Het betekent echter in de 
allereerste plaats dat we ons eigen leven – onze 
zorgen en vreugde, onze wanhoop en hoop, onze 
eenzaamheid en onze vertrouwelijkheid met 
anderen – ter beschikking stellen van anderen, 
zodat het nieuw leven kan brengen. Het beste 
wat we anderen kunnen geven is onszelf, er gaat 
troost en bemoediging van ons uit als we, zeker op 
crisesmomenten, tegen anderen zeggen: ‘Niet bang 
zijn, ik weet wat je doormaakt, ik maak het samen 
met je door. Je bent niet alleen.’ Op die manier 
worden we herders zoals Christus dat was.

Gebed
Enige God, U bent de Heer over leven en dood en 
U blijft mensen trouw wat hen ook overkomt. Ik 
bid U: kom tot mij met uw nabijheid, wanneer ik 
door lijden word beproefd, maak mij sterk door Uw 
Woord en leer mij Hem te volgen, die de bron van 
mijn redding is: Jezus Christus, Uw Zoon en mij 
Heer. Amen

Dagtekst
Matt. 6,28: En wat maakt gij u zorgen over kleding? 
Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze 
arbeiden noch spinnen. 

Overweging
Jezus kende blijkbaar al mensen die – gebukt 
onder zorgen – de hele dag gespannen rondliepen 
en zich op hun werk uitstortten, omdat ze bang 
waren anders tekort te komen. Het zou immers 
best kunnen zijn dat hetgeen zij hadden verworven 
door goed met geld om te gaan, niet voldoende 
was. Jezus wijst op de lelies van het veld. Ze zijn 
mooier gekleed dan koning Salomo, die talloze 
mensen voor zich liet werken. Jezus weigert dus 
het leven met werken te identificeren. Het leven is 
meer dan werken. Het leven is dankbaar genieten 
van datgene wat wij op de velden, maar ook op de 
akker van ons ziel is gegroeid. Voordat we geld 
verdienen voor onze eten en onze kleding, zouden 
we moeten inzien dat God ons het voedsel schenkt 
en ons kleedt. Onze kleren kunnen de schoonheid 
die God de mens heeft geschonken een lelijke 

Dagtekst
2 Tess 3,3: Maar de Heer is getrouw, Hij zal u 
sterken en behoeden voor de boze.

Overweging: Bescheiden en vol vertrouwen
Als we naar de sterren kijken en ons dat oneindige 
universum voorstellen, voelen we ons zo klein 
en onbetekenend, dat alles wat we doen, zeggen 
en denken zonder betekenis lijkt. maar als we in 
onze ziel kijken en ons het oneindige universum 
van ons innerlijke leven voorstellen, worden we 
zo groot en veelbetekend, dat alles wat we doen, 
zeggen en denken heel belangrijk lijkt. We moeten 
steeds allebei kanten op kijken. Dan kunnen we 
bescheiden blijven en vol vertrouwen, vrolijk en 
ernstig, speels en verantwoordelijk. Een mens is 
tegelijk heel klein en heel groot. De inspanning 
tussen die twee houdt onze spiritualiteit wakker.

Gebed
Goede God, Uit Uw liefde kom ik voort, in en door 
uw liefde leef ik.
Soms beleef ik dat heel intens, maar ik kan er ook 
aan voorbijgaan.
Dan raak ik vervuld van angst en zorgen en 
vergeet ik hoezeer U mij bezielt met Uw adem en 
levenskracht. Mag ik Uw nabijheid proeven, dit uur 
en alle dagen van mij leven.
Amen

Dagtekst
Joh 2,1: Zo maakte Jezus te Kana in Galilea 
een begin met de tekenen en openbaarde zijn 
heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

Beeldoverweging

Gebed
Goede God, Gij die mensen geneest en hen doet 
opstaan, wees mij nabij in dit uur waarin ik U zoekt 
om Uw Woord te horen en Uw liefde te ervaren. 
Open mijn hart, schenk mij geduld en wijsheid. Dat 
vraag ik U in naam van Uw Zoon, die heel Zijn leven 
aan U gegeven heeft, Jezus Christus Mijn Heer. 
Amen.

Dagtekst
Ez. 37, 26: Dan sluit Ik met hen een altijddurend 
vredesverbond. Ik maak hen weer talrijk en vestig 
mijn heiligdom in hun midden voor altijd.

Overweging
Het was Franciscus’ gewoonte om voorafgaand 
aan zijn verkondiging van het woord Gods een 
vredeswens over zijn gehoor uit te spreken: ‘De 
Heer geve u vrede’ (2 Tess 3,6). Dit was zijn wens 

gebeden voor iedere dag
Maandag 21 januari

Dinsdag 22 januari

Donderdag 24 januari

Zaterdag 26 januari

Vrijdag 25 januari

Woensdag 23 januari

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

vervolg van pagina B4
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za 19 19.00u: Woco
ma 21 16.30u: Catecheseles EHC
di 22 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 23 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Dienst ivm week van Gebed voor de eenheid
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
zo 27 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)

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

zo 20 08.00u: Eucharistieviering
di 22 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 23 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 24 GEEN eucharistieviering.
za 26 19.00u: Eucharistieviering. 
Mededeling:
Woensdag 23 januari om 18.30u: Dienst te Welgedacht A 
ivm Week van Gebed voor de eenheid.

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 19 17.00u: Spreekuur
zo 20 08.00u: H. Mis

zo 20 09.00u: Woco
di 22 19.00u: Rozenkransgebed
wo 23 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 19 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 20 Geen dienst ivm de inzegening van de H. Don 

geloofsverdieping

In zijn boodschap voor Wereldziekendag 
waarschuwt de paus dat we het leven niet kunnen 
reduceren tot privé- of persoonlijk bezit, door 
het te manipuleren dankzij de onophoudelijke 
medische en biotechnologische ontwikkelingen. 
Het menselijk leven is een geschenk van God.

Wereldziekendag
In de katholieke Kerk wordt deze dag elk jaar 
gehouden op 11 februari. Dit jaar vindt de centrale 
viering van de 27ste Wereldziekendag plaats 
in de Indiase stad Calcutta. Paus Franciscus 
onderstreept de voorbeeldfunctie van de heilige 
Moeder Theresa van Calcutta als model voor de 
barmhartigheid. Zij werd twee jaar geleden heilig 
verklaard.

“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet 
gij geven” (Mt. 10, 8). Het zijn woorden door Jezus 
uitgesproken op het ogenblik dat Hij de apostelen 
uitzendt om het Evangelie te verkondigen, zodat 
Zijn Rijk zich zou uitstrekken door gebaren van 
onvoorwaardelijke liefde.

Evangelisatie
Ter gelegenheid van de 27ste Wereldziekendag 
brengt de Kerk, moeder van al haar kinderen - 
vooral de zieken - in herinnering dat belangeloos 
geven de meest geloofwaardige weg van 
evangelisatie is. In de zorg voor de zieken is 
deskundigheid nodig, maar ook tederheid en 
eenvoudige gebaren zoals een lichte aanraking, die 
de andere laten voelen dat hij ons dierbaar is. Elke 
patiënt is arm en in nood. Dat moet uitnodigen tot 
solidariteit en nederigheid.
De paus benadrukt het belang van 
interpersoonlijke relaties, vertrouwen, 
vriendschap en solidariteit voor de menselijke 
gezondheid.

Een gave Gods
Het leven is een gave Gods, zoals de heilige Paulus 
vraagt: “Wat hebt ge dat ge niet gekregen hebt?” 
(1 Kor. 4, 7). Juist omdat het een gave is, kan het 
leven niet beschouwd worden als persoonlijk- of 
privé bezit. De vooruitgang van de geneeskunde 
en de biotechnologie  zouden de mens er echter toe 
kunnen brengen te bezwijken voor de bekoring om 
de “boom des levens” te manipuleren.

Ondanks de wegwerpcultuur en de 
onverschilligheid, zouden nieuwe banden en 
verschillende vormen van samenwerking moeten 
kunnen ontstaan tussen volken en culturen. De 
dialoog opent ruimtes voor groei en menselijke 
ontwikkeling. Hierdoor kunnen vaststaande 
schema’s waarmee de samenleving haar macht 
uitoefent,  losgelaten worden.

Geven en zelfgave
Geven is niet gelijk aan schenken. Bij geven 
gaat het om zelfgave en niet om het eenvoudig 

overdragen van een bezit of object. Geven verschilt 
van schenken, omdat geven de gave van zichzelf 
bevat. Het veronderstelt het verlangen om een 
band te scheppen. Geven is dus in de eerste 
plaats wederzijdse erkenning, wat het onmisbare 
kenmerk is van een sociale band. Geven is de 
weerkaatsing van Gods liefde. Deze vindt haar 
hoogtepunt in de menswording van de Zoon Jezus 
en in de uitstorting van de Heilige Geest.

Elke mens is arm en behoeftig. Wanneer wij 
geboren worden, hebben wij de aandacht van onze 
ouders nodig om te leven. In geen enkele levensfase 
zullen wij ons ooit helemaal vrij kunnen maken 
van de behoefte aan en de hulp van anderen. 
Niemand zal er ooit in slagen zich te ontdoen van 
de grenzen van zijn onmacht tegenover een ander. 
Dat kenmerkt ons ook als schepsel. De erkenning 
van deze waarheid nodigt ons uit nederig te blijven 
en solidair, als onmisbare deugd voor het leven.

Heilige Moeder Theresa
In het kader van de plechtige viering in India, 
herhaalt paus Franciscus een passage uit de 
tekst ter gelegenheid van de heiligverklaring van 
Moeder Theresa van Calcutta. Zij  is een voorbeeld 
van naastenliefde, die de liefde van God voor 
armen en zieken zichtbaar heeft gemaakt.

Paus Franciscus: het leven is geen privébezit “Moeder Theresa heeft Gods barmhartigheid haar 
leven lang edelmoedig uitgedragen, door haar 
beschikbaarheid voor iedereen, door het menselijk 
leven te verdedigen, zowel het ongeboren leven 
als verlaten en verworpen levens. (...) Zij heeft zich 
ontfermd over uitgeputte mensen die men langs de 
weg laat sterven, door de waardigheid te erkennen 
die God hun gegeven had; zij heeft haar stem aan 
de machtigen der aarde laten horen zodat zij hun 
fouten zouden erkennen ten overstaan van de 
misdaad (...) die armoede is en die zij zelf gecreëerd 
hebben. Barmhartigheid was voor haar het zout 
dat smaak geeft aan elk van haar werken, en het 
licht dat de duisternis verlichtte van degenen die 
zelfs geen tranen meer hadden om hun armoede en 
lijden te bewenen. Haar zending in de periferie van 
de steden en in de periferieën van het bestaan zijn 
tot op heden een welsprekend getuigenis van Gods 
nabijheid bij de armen onder de armen”.

Moeder Theresa helpt ons begrijpen dat 
onvoorwaardelijke liefde het enige criterium  moet 
zijn voor iedereen, zonder onderscheid van taal, 
cultuur, volk of godsdienst. Haar voorbeeld blijft 
ons leiden om horizonten van vreugde en hoop te 
openen voor de mensheid die behoefte heeft aan 
begrip en tederheid, vooral voor hen die lijden.

Franciscus
(Bron: RKDocumenten/mk/
 jan. 2019)

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

Boscokerk
ma 21 19.00u: H. Mis
di 22 06.30u: H. Mis op de pastorie
 09.00u: Volwassenencatechese 
 16.00u: Seniorensoos| 17.00u: PK les
wo 23 Geen dienst (zie mededeling)
do 24 06.30u: H. Mis op de pastorie
 16.30u: Volwassenencatechese
vr 25 07.00u: H. Mis |16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Op woensdag 23 januari is er een dienst in de Vredeskerk 
van de EBG in verband met de week van Gebed voor de 
eenheid onder de christenen. De dienst begint om 19.00u. 
De inloop is om 18.30u.

zo 20 Geen dienst ivm de inzegening van de H. Don 
Boscokerk

zo 20 09.00u: Inzegening van de kerk door monseigneur 
Karel Choennie
ma 21 16.00u: PK Leerjaar I
wo 23 16.30u: PK Leerjaar II
do 24 16.30u: PK Leerjaar III

zo 20 09.00u: Woco

Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

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. Des vrijdags: 
‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30u. Elke 
dinsdag:Charismatische Volwassenen gebedsbijeenkomst 
te Moengo. Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst 
Moengo en Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka 

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

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

ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg | Pastoor: Jan Geerits, 
Robertolaan 17, t. 8944206 |Contact: mw A. Bardan t.8838129
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JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

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

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA

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.

wordt vervolgd op Pagina B2
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

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

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:00-
12:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen, 
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT 
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
• Majella: Elke zaterdagmiddag om 17:30u: 
Eucharistieviering

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.
wo 23  19.00u: Dienst ivm de Week van Gebed voor de 
eenheid

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf 
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna 
jeugdclub tot 12:00 u)

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

 11.45u: English mass
zo 27 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 19 19.00u: Woco
zo 20 08.00u: H. Mis
za 26 19.00u: H. Mis
zo 27 08.00u: Woco
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 19 10.00u: Eucharistieviering Huize Ashiana
zo 20 08.00u: Eucharistieviering|19.00u: Eucharistieviering
wo 23 19.00u: Eucharistieviering
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor is elke woensdagmiddag van 
17.00u-18.00u.
• 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 (8815888)

zo 20 08.00u: Woco
ma 21 17.00u: Spreekuur
 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
wo 23 18.30u: Dienst ivm Week van Gebed voor de Eenheid
do 21 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis
Mededelingen
• Donderdag 31 januari om 18.30u. rouwdienst voor de 
overledenen van het afgelopen jaar.
• Eerstvolgende doopdienst is op 10 febuari 2019

• 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.

za 19 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 20 10.00u: Hoogmis 
vr 25 19.00u: Slotviering Week voor Gebed van de Eenheid
za 26 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 27 08.00u: Doopviering
 10.00u: Hoogmis 
ma 28 19.00u: Requiemmis
do 31 19.00u: Petrus Donderslof
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen. 
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten, 
planten, etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.

za 19 17.30u: H. Mis
wo 23 17.30u: Marialof
za 26 17.30u: H. Mis 

za 19 18.00u: Vooravondmis tweede zondag door het jaar
zo 20 08.00u: H. Mis tweede zondag door het jaar
10.00u: Doopdienst kinderen en tieners
ma 21 18.00u: H. Mis Heilige Agnes
di 22 19.00u: Gebedsdienst voor de eenheid van alle 
christenen in de Duta Watjanakerk, Wicherstraat 22
wo 23 18.00u: H. Mis
vr 25 18.00u: H. Mis Bekering van de heilige apostel Paulus
za 26 18.00u: Vooravondmis derde zondag door het jaar 
met kindernevendienst
zo 27 08.00u: Woord-Comm. dienst derde zondag door het 
jaar met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Wij wensen pater Kumar en de jongeren van 
onze parochie een gezegende tijd toe tijdens de 
Wereldjongerendagen in Panama. Een behouden reis en 
aankomst! En alvast zeer benieuwd naar jullie ervaringen!
• Zondag 20 januari om 10.00 u. doopdienst voor kinderen 
en tieners. In de catechese bereiden zij zich voor op 
communie en vormsel. Het doopsel is een eerste stap op 
weg daarheen.
• In het weekeinde van 26 en 27 januari zijn er in onze drie 
kerken weer kindernevendiensten.
• Dinsdag 22 januari 2019: in het kader van de Week van 
gebed voor de eenheid om 19.00 uur (!) dienst in de Duta 
Watjanakerk, Wicherstraat 22. Met hartelijke uitnodiging 
aan allen.
• Wij gedenken onze overledenen: Stanley Derby 
(28.11), Sherita Chocolaad (04.12), Suzanna Snijders-
van Leeuwaarde (10.12), André Mulier (11.12), Leonard 
Lapar (13.12), Thérèse Abboud (17.12),  Lodewijk Panday 
(22.12), Michaël Slory (19.12), Anny Antoinette Charmes 
(25.12), Mavis Snijders-Jadi (29.12) Vera Dankerlui (04.01) 
Ons meeleven en gebed voor de nabestaanden. De 
maandelijkse rouwdienst houden wij op woensdag 30 
januari 2019. 
• Op zondag 6 januari 2019 zijn volgende kinderen 
gedoopt: Sigourney, Li-chara, Frankie, Telisa, Azar, Amary, 
Shai, Rafaela, Isaac en Mégan. Veel geluk en zegen voor 
onze dopelingen en de gezinnen waarin ze opgroeien.

zo 20 08.00u: Woord-Comm. dienst 
zo 27 08.00u: H. Mis 

zo 20 09.00u: Woord-Comm. dienst 
zo 27 09.00u: Woord-Comm. dienst (kindernevendienst)

zo 20 10.00u: H. Mis

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 - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor Jan Verboogen - email: p_verboogen@email.com
Kapelaan Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@

rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en 

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

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 17.00-18.00u

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
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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 | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

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

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

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

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

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

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

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
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