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Inzegening H. Don Boscokerk Wageningen
Remi en Bianca Mohamatsaid Naar Nickerie
Zaterdagmorgen zaten we te ontbijten toen de
telefoon ging. “Remi gaan jullie nog naar Nickerie?
“ Na even afstemmen spraken we met Floyd af
om hem op te halen om 14.00 uur. En zo gingen
we samen op zondag 20 januari onderweg om
de inzegening van de Heilige Don Boscokerk in
Wageningen bij te wonen. Floyd Blokland wilde
als medewerker van Radio Immanuel graag
deze gebeurtenis vastleggen voor de luisteraars
en wij wilden graag de inzegening van de kerk
meemaken. De inzegening van een gebedshuis van
onze God is iets bijzonders. Alleen al om het feit
dat het niet elke dag gebeurt. We hadden vorige
maand nog de inzegening van de St.-Thaddeuskerk
in Groningen bijgewoond, dus waren we benieuwd
hoe die van Wageningen zou zijn.
Pater Rudie

De rit naar Nickerie was ideaal om te praten
over de serieuze en minder serieuze kanten van
het leven en van óns leven. Een kans om elkaar
beter te leren kennen. Rond 18:30 uur kwamen
we in Nickerie aan en meldden ons aan bij pater
Rudie Wong Loi Sing. Enthousiast ontving hij ons
met een microfoon in zijn hand die hij nog ready
probeerde te krijgen voor de viering van 19:00
uur. Als pastoor moet je soms van alle markten
thuis zijn. We hoorden hem nog aan Floyd zeggen
die daar zou overnachten: “Je kamer is klaar, je
bed is opgemaakt en er is eten boven als je honger
hebt. Ik moet me nu wel gaan klaarmaken voor
de viering.” We begroetten Mgr. Choennie die ook
richting St.-Jozefkerk ging. Hij was al enkele dagen
in Nickerie, samen met een paar zusters uit het
buitenland die zich in ons bisdom oriënteren. Wij
moesten ons haasten omdat we de viering ook
wilden bijwonen.
De zevende kruik
Het evangelie ging over de bruiloft te Kana. Mgr.
Choennie had het in zijn preek over o.a. de zes
kruiken die de bedienden vulden met water en
die Jezus veranderde in wijn. Bekend verhaal,
maar dit keer hoorden we meer. Zes kruiken.
Waar is de zevende kruik? Zeven, het getal dat de

volmaaktheid symboliseert. De bisschop heeft in
heldere woorden aangegeven dat je hier op aarde
gelukkig mag zijn, een huis mag bezitten, werk
mag hebben, mag feesten, enz. Maar dat is nog niet
alles. We moeten hier op aarde streven naar de
volmaaktheid die we in de hemel kunnen krijgen,
de zevende kruik, vol met hemelse wijn. Dat deed
mij meteen denken aan het eerste gebod: Heb God
lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand.

Inzegening
De volgende dag waren we al vroeg uit de veren
om richting Wageningen te gaan. Even Floyd
nog ophalen bij de pastorie. In Wageningen
aangekomen viel het groene gebouw meteen op.
We hadden gehoord dat een reguliere viering maar
50 tot 60 mensen op de been brengt, maar voor
deze speciale gelegenheid waren alle zitplaatsen
in de kerk bezet en buiten zaten er ook mensen.
De meesten waren van Wageningen. Uit Nieuw
Nickerie waren er ook mensen, voornamelijk van
de St.-Jozefparochie. Naast de bisschop en pater
Rudie was ook aanwezig pater Igno Osterhaus die
voor een maandje in Suriname is en deze keer zijn
vakantie doorbrengt in Nickerie.
Er was een sfeer van feest. De inzegening van de
Heilige Don Boscokerk begon met de rondgang
om het kerkgebouw. Daarna de ceremonie bij
de nog gesloten kerkdeur van de overhandiging
van de sleutels door de bouwverantwoordelijke
aan de monseigneur. Die gaf het op zijn beurt
aan pater Wong Loi Sing. Drie tikken met de staf
van de bisschop op de deur was het teken dat de
kerk open mocht. En binnen in de kerk werd de
inzegening voortgezet. De parochianen waren
actief betrokken: misdienaars, de dienstleidster,
lectoren, het zingen van de psalm, de collectanten

en de offerande.

Samen werken en bidden
Het initiatief om de kerk te renoveren is enkele
jaren geleden genomen, maar er was geen geld.
Toen heeft pater Wong Loi Sing voorgesteld om
gezamenlijk te bidden en God te vragen naar
een oplossing. En die is er ook gekomen. Samen
werken en bidden in geloof heeft weer zijn kracht
bewezen. Pater Rudie heeft met zijn gemeenschap
van alles gedaan om zo ver te komen. En hij is nog
bezig hoorden we van de parochianen. Er is zoveel
te doen. De mensen waren blij dat hun kerk werd
ingezegend. Na de viering hebben we samen met
anderen kunnen genieten van de gastvrijheid van
de parochianen van de Heilige Don Boscokerk. Een
lekkere moksi alesi en viadoe voor on the road. Al
bij al hebben we er een gevoel van dankbaarheid,
genade en hoop voor de groei van de katholieke
gemeenschap in ons westelijk district aan
overgehouden. Nu moet het gebed doorgaan zodat
pater Rudie meer hulp krijgt. Nog een priester zal
onder andere voor het district Nickerie betekenen
dat de parochianen vaker de eucharistie kunnen
vieren.

(foto’s Remi en Bianca Mohamatsaid)
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Wereldjongerendagen 2019: een update van onze jongeren
Charles Chang Van Soná naar Genesis
Klein is de kerk, maar wat het meest opvalt zijn
de kale muren. Veertien kleine beelden die de
lijdensweg van Christus weergeven, zijn bijna
te verwaarlozen. Aan de muur achter het altaar
hangt slechts een groot kruis. De gemeenschap
van Genesis binnen de municipal van Mañanitas
heeft het duidelijk niet breed. En dit zegt de
Koreaanse priester Choice ook na afloop van de
eucharistieviering: “We verwelkomen jullie in onze
nederige en arme kerk”. Na een week te hebben
doorgebracht in Soná, een kleine gemeenschap
in het zuidelijke binnenland van Panama, zijn de
pelgrims vanaf maandag nu dichterbij Panamastad
ondergebracht in Genesis, op dertig kilometer van
de stad. Wederom bij gastgezinnen waar ze met
veel liefde en zorg worden ontvangen. Vanaf nu
zullen de activiteiten worden overgenomen door
het hoofdprogramma van Wereldjongerendagen
2019. In Genesis zijn deze beperkt tot een
ochtendcatechese, terwijl in Soná het vooral ging
om de Days in Dioceses waar de pelgrims kennis
hebben kunnen maken met de Panamese cultuur
en zich hebben kunnen verdiepen in het geloof. In
tegenstelling tot de Santa Maria Magdalenakerk
van Genesis is de San Isidro Labradorkerk van
Soná weelderig gedecoreerd.
Nieuwe inspiraties
Nadirah Baldewsingh geeft hier haar
ervaring: “De dag begint elke ochtend met een
euacharistieviering, waarbij het woord van

en biedt hulp bij deze activiteit. Zo is Moeder Maria
die tijdens deze WJD centraal staat, zichtbaar
binnen en buiten het huis. Accommodatie van
ons als participanten wordt naar tevredenheid
uitgevoerd. Ook heb ik een vriendschapsband
mogen creëren met het gastgezin. Als we elkaar
uitzwaaien betekent het niet dat de vriendschap
verbreekt, maar zeker wordt behouden als blijk
van waardering voor dit offer van hen.”

Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
God mij laat beseffen dat ik een volgeling van
Christus ben. Ik krijg daardoor nieuwe inspiraties
om vooral vrijwillig te blijven werken voor de
Driekoningenkerk. Als activiteiten zijn onder
andere ingepland huisbezoeken aan zieken en
gezinnen die graag de pelgrims willen ontvangen.
Ook het bezoeken van parochies die naar priesters
met voorbeeldige dienstbaarheid zijn vernoemd
stond op het schema. Hier kan ik het werk dat
God voor ons als nakomelingen geschapen heeft,
ervaren. De gemeenschap toont veel belangstelling

Dieper nadenken
Een tweede reactie komt van Vianey Kisman:
“Het meeste dat mij heeft geraakt waren
de huisbezoeken aan families. Het deed mij
denken aan Suriname. Ze hadden zieken in
huis. Sommige waren invalide, andere blind of
slechtziend. Er was ook een die doof was. Naar
hun leefomstandigheden hadden de mensen het
duidelijk niet breed. We hadden voor ze gezongen
en gebeden. Door de taalbarrière konden we
niet converseren, maar de mensen werden toch
emotioneel van wat we deden. De catechesen
die we hebben gevolgd hebben ons dieper laten
nadenken over wie we zijn. Degene die ze leidde gaf
ons drie vragen om te reflecteren:
Ben ik een kind van God?
Zoja, hoe ben ik kind van God in het leven?
Ben ik echt een zus voor een ander?
Mijn indruk van de bevolking in de kerk is dat de
mensen levendig zijn. Ze beleven hun cultuur en
ze dienen de Heer. Het altaar staat helemaal in de
sfeer van kerst en dat blijft tot begin februari.”

Een nieuw jaar, een nieuw lied

Jo-Ann Ooft-Monsels In gedachten zit ik in de bloementuin van de
bisschop met frisse kleuren om me heen. Mijn hele
lichaam komt tot rust op een bank in de tuin. In
werkelijkheid ben ik aan een bureau aan het eind
van een lange werkdag. De muren om me heen
zijn allemaal lichtgrijs geschilderd. Ik heb al veel
te lang deze hakken aangehad. Het huishoudelijk
werk dat thuis wacht voedt ook geen fantasie van
rust. Zal mijn fysieke omgeving invloed hebben op
mijn lofprijs?
De Inspirator van de Bijbel heeft meerdere keren
geprobeerd om ons te schrijven over een mooie
plek vol liefde en vrede waar Hij het liefst alle
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mensen om zich heen wil hebben. Wij worden
allemaal uitgenodigd door de Here God om Hem
dagelijks te prijzen. “Alle mensen op aarde, juich
voor de Heer! Dien de Heer met blijdschap. Kom
vrolijk zingend naar Hem toe. Geef toe dat de Heer
God is…(psalm 100)”
Een lange werkdag of een drukke agenda, zijn geen
excuus voor een God die overal aanwezig is. Hoe
kunnen we de uitnodiging om te prijzen en tot rust
te komen ervaren in ons hart? Naar mijn mening
zijn er soms situaties waarbij de woorden van een
bestaand lied niet volstaan. Lofprijs heeft alles te
maken met het zien van God’s zegenende hand. De
Here God nodigt ons in gebed uit om hem te prijzen
voor wie Hij is in ons leven. De Here God is blij met
elk lied, ook een zelfgemaakt lied met onze eigen
melodie.
Op een lange werkdag, waarbij mijn gedachten
veel kleurrijker zijn dan de grijze muren van de
werkkamer gaat het liedje zo:Thank you, thank
you, thank you, wel zeven keren thank you. De
melodie van dit lied zal ik u besparen. Het zal geen
wereldhit worden. Dit lied geeft me toegang tot
een mooie vredige plek in gedachten, een plek van
dankbaarheid. Het is een lied uit het hart gezongen
voor alles wat ik wel heb en alle goeds dat nog mijn
richting op komt door liefde van onze Lieve Heer.
Het is een lied vanwege een nieuwe dag, een nieuw
jaar en de dankbaarheid om een eeuwige God.
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Rondom de herdenking van de 132e sterfdag Petrus Donders
Wielfred Tjin A Tam Bedevaart
Met genoegen geef ik namens Stichting Devotie
Petrus Donders een overzicht van de activiteiten
rondom de herdenking van de 132e sterfdag van
Zalige Petrus Donders op 14 januari 2019. Een van
onze vaste programmapunten is de organisatie
van de bedevaart naar Batavia op of rond (de
herdenking) van de sterfdag van onze Zalige
Petrus Donders.
Zaterdag 12 januari jl. zijn we met een groep
van 28 pelgrims geweest, waaronder de paters
Gilson en Antonio, priesters redemptoristen en
priesterstudent Mitch Busropan, die met vakantie
in ons midden is. Het was prachtig weer en het was
een goede rit en vlotte vaart (met de bus en met de
boot). Pater Martin Noordermeer ging voor bij de
kruisweg en bij de eucharistieviering.
Voor degenen die voor de eerste keer op bedevaart
naar Batavia zijn geweest is het geheel – vanaf
het bidden van het reisgebed bij vertrek vanuit de
kanselarij in Paramaribo tot en met de terugkeer
op dezelfde plaats - een heel mooie en leerrijke
ervaring.
Ook aan degenen die in de gelegenheid zijn om
vaker op bedevaart naar Batavia te gaan, geeft
het steeds weer een gevoel van voldoening en
van geestelijke rust om op de heilige grond te zijn
geweest waarop Zalige Petrus Donders 27 jaar
lang zijn melaatse medemensen liefdevol heeft
bijgestaan en verzorgd. De pelgrims staan stil
wanneer bij de kruiswegstaties de overdenkingen
worden uitgesproken/gebeden; deze
overdenkingen staan in het teken van de situaties
ten tijde van het (langdurige) verblijf en van het
werk van Zalige Petrus Donders op Batavia. Het
enige antwoord op de vraag hoe het komt dat
deze Zalige het zolang heeft kunnen volhouden te
midden van al die ellende is: zijn innige liefde voor
God en Gods liefde voor hem en Gods nabijheid
hebben hem staande gehouden. Zoals bekend
is Zalige Petrus Donders niet overleden aan de
gevolgen van melaatsheid.
Plechtige eucharistieviering
Gestoken in prachtige T-shirts met een mooie
foto van Zalige Petrus Donders is de delegatie
die deelneemt aan de Wereldjongerendagen in
Panama vertrokken op de morgen van de feestdag

van Zalige Petrus Donders op maandag 14 januari
2019. Toeval? We wensen hen vruchtbare en
succesvolle WJD-dagen toe.
Uit het boek Een vlek op de rug van J. van de Walle
heeft pater Noordermeer de passages waarin
pater Petrus Donders wordt beschreven gelicht en
bewerkt in een artikel. Wij hebben dat uitgebracht
in een katern in de eerste editie van Omhoog op
20 januari jl. De katern is in kleur. We bevelen dan
ook de aankoop van deze editie van Omhoog warm
aan.
Met ruim 200 aanwezigen, waaronder Mgr. W.
de Bekker, emeritus-bisschop , en een 30-tal
jongeren onder leiding van de zusters van de
Orde van de Dienaressen van de Heer en van de
Maagd van Matará ( de Blauwe Zusters) heeft de
redemptoristencongregatie in ons land de feestdag
afgesloten met een plechtige eucharistieviering in
de kathedrale basiliek. De paters redemptoristen
Gilson en Antonio werden bijgestaan door pater
Esteban Kross, pater Toon en diaken Samiran.
Rond het centrale thema van de liefde, opgetekend
in de lezingen – 1Joh.3, 14 – 18 (Heb elkaar lief)
en in Mt. 22, 34 – 40 (U moet uw Heer, uw God
liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel)
– heeft pater Esteban een boeiende overdenking

gehouden over Zalige Petrus Donders. Vanaf zijn
jeugdjaren in Tilburg tot aan zijn heengaan op
Batavia belichtte pater en hij concludeerde dat
de kracht waarmee Petrus Donders zich zolang
staande heeft weten te houden tussen al die
melaatsen (27 jaar lang) komt door de grote liefde
die Petrus Donders had voor God en door God voor
de zieke melaatse medemensen. Het Kathedrale
Koor de heeft dienst opgeluisterd met mooi
orgelspel van Denise Telting.

Enkele reacties tijdens de bedevaart
Voor de buschauffeur en de bootsman onze
complimenten, de twee (2) heren waren heel goed.
De pelgrims waren harmonieus.
De begeleiders hulpvaardig.
De bedevaart heb ik als zeer leerrijk ervaren en ik
zal deze informatie over Zalige Petrus Donders en
Batavia zeker delen met mijn families en anderen
in Nederland.
Jazeker, Zalige Petrus Donders is een ware Heilige
op Gods aardbodem.
De overstap brug/boot v.v. bij Coppenamepunt was
erg ongemakkelijk.
Bij voet aan wal op Batavia was het terrein niet
geharkt en er waren plastic flessen gestopt in de
oksels van de groene plant met stekels. Het terrein
ziet er verwaarloosd uit.
Schoon waren: de toiletten, het paviljoen en de
kerk.
Voor pater Martin Noordermeer: respect en
waardering. Kruisweg- en eucharistieviering: vol
passie, zeer devoot, een priester waardig.
De toegang naar de houten Mariagrot achter het
graf van Zalige Petrus Donders is niet begaanbaar,
het terrein daar is drassig en overwoekerd.
Het oorspronkelijke graf (de grafsteen) van Zalige
Petrus Donders en de omgeving erom heen mogen
best wel beter worden onderhouden.
Lunch was goed verzorgd en er was voldoende
drinkwater.
Noot: een hartelijke dank aan allen voor de
lovende en kritische reacties. Aan de kritische
opmerkingen zullen wij de nodige aandacht en tijd
besteden en waar mogelijk gelijk verbeteringen
aanbrengen. Er komt een andere Mariagrot op een
andere locatie . Het geheel op Batavia verkeert nog
in de renovatie – en opbouwfase. Er wordt alles
eraan gedaan de oplevering uiterlijk oktober 2019
te doen.
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Levende kerststal Lelydorp groot succes
Sandra Soegono-Sijem Samenwerking
Wij zijn nu in de derde week van het nieuwe jaar
en ik voel me nu pas een beetje uitgerust van
de drukte van kerst en de jaarwisseling. Ik wil
u vertellen over de levende kerststal op Dorp
(Lelydorp) gehouden op 20 en 21 december 2018.
Ondanks het feit dat deze activiteit al een paar
weken geleden heeft plaatsgevonden, lijkt het alsof
de parochianen er nog niet uitgesproken over zijn.
In november 2018 zijn de parochies St.-Jozef
(Copieweg) en St.-Antonius (Lelydorp) samen
met de zusters Fransiskas Charitas gestart
met de voorbereidingen voor de opvoering van
een levende kerststal in Lelydorp met daaraan
gekoppeld een fundraising. Elke vrijdagmiddag
kwamen kinderen en jongeren in de parochiezaal
van Lelydorp bijeen om zang en de sketch
te oefenen onder begeleiding van de zusters

Fransiskas Charitas. Daarnaast was er een
commissie samengesteld van parochianen
van beide parochies die verantwoordelijk was
voor bijvoorbeeld het bouwen van de stal, de
fundraising, logistiek en promotie.

Vele handen en ondersteuning
De eerste levende kerststal op Dorp heeft grote
indruk gemaakt. Er waren momenten tijdens de
voorbereidingen dat ikzelf twijfelde en dacht:
waaraan zijn we begonnen. Maar God is groot. We
hadden twee droge avonden met een volle maan
aan een heldere hemel. Kinderen en jongeren die
sfeer brachten met hun zang en acteertalenten.
Een dj die pro Deo ervoor heeft gezorgd dat wij
beschikten over geluid en achtergrondmuziek.
Mannen die hun vrije dag hadden opgegeven voor
het bouwen van een stal geheel opgetrokken uit
bamboe. Mensen die hebben gezorgd voor dieren.
Vrouwen die hebben gezorgd voor kostuums en

Kerststal met een Amazonegezicht

als de eigenlijke boom die ons leven schenkt,
die nooit verdort, omdat Christus zelf aan het
kruis gehangen heeft. De boom als de verbinding
tussen hemel en aarde, diep geworteld in de
aarde waaruit hij zijn kracht put, tegelijk richt
hij zijn kruin naar boven, naar de hemel. In zo’n
boom is Christus geboren, daarom in onze kerk
geen kribbe, geen hooi of stro. De holle boom
omgeven door palmbomen van diverse groottes:
het Amazonegezicht van de Kerk, een Kerk met een
inheems gezicht, reden tot samenroeping van de
speciale Synode 2019. Het geheel van de kerststal
werd gecompleteerd door het volgende gebed:

Pater Jan Verboogen SDS Band met actualiteit
De laatste jaren proberen de medewerkers
(misdienaars, technische ploeg, bloemschiksters)
van de Driekoningenkerk op Noord rond Kerstmis
een thematische kerststal op te zetten. Daarbij
wordt niet zozeer voor de traditionele opstelling
gekozen maar wel voor de band met de actualiteit.
Zo lag het eigenlijk een beetje voor de hand om
deze keer te kiezen voor de Synode over het
Amazonegebied, zoals die door paus Franciscus
later op dit jaar wordt samengeroepen. Bekend
mag verondersteld worden, dat er een enstige
crisis is veroorzaakt door langdurig menselijk
ingrijpen, gekenmerkt door een wegwerpcultuur
en een uitbuitingsmentaliteit. De Synode zal
daarom onder meer aandacht besteden aan de
milieuproblematiek, de rechten van de inheemse
volkeren en de mijnbouw in de regio, die vaak
ten koste gaat van het milieu en de plaatselijke
gemeenschappen.

Boom
In Noord werd Jezus dit jaar geboren in een
holle boomstam. Bij alle volken is de boom een
belangrijk symbool voor de vruchtbaarheid en
voor de bron van het leven. Het Oude Testament
spreekt over de boom van het leven in het paradijs
of ook over de boom van de kennis van goed en
kwaad. Het christendom beschouwt het kruis

God, Schepper van al wat is,
U hebt de aarde aan ons gegeven,
als een bron van bestaan en bron van vreugde.
Wij sluiten liever onze ogen voor de afvalbergen,
en de plastic soep op de oceaan.
De aarde zucht onder de last
van wat wij haar aandoen.
God, Schepper van al wat is,
U hebt de aarde groot genoeg gemaakt
om al haar bewoners van voedsel te voorzien.
Wij kappen bossen en wouden op aarde,
we sluiten onze ogen voor verdroging en
hongersnood.
God, Schepper van al wat is,
wees ons een wegwijzer
om het goede spoor te blijven vinden.
Leer ons eerbied voor heel uw schepping,
mensen, dieren, bomen, planten,
het werk van uw handen,
ons mensen toevertrouwd
om het te koesteren en te behoeden.
Ontferm U over ons.

het aankleden van de kinderen. Mannen die ervoor
hebben gezorgd dat er genoeg stroomtoevoer
was en de inrichting van de plek in orde was.
Parochianen die hebben geholpen met opruimen
en vervoer voor kinderen die ver woonden.
Lelydorpers en andere buurtbewoners die op hun
eigen manier hadden geholpen met de promotie. En
vooral het publiek dat ons heeft ondersteund door
te komen, mee te doen met de samenzang en de
fundraising.
Dankwoord
Er was zo’n toestroom van mensen dat er voor
de tweede dag extra stoelen moesten worden
gehuurd, een drukte die de organisatie zelf niet
had verwacht. Dit alles en nog meer heeft heel veel
indruk op ons gemaakt en nu al praten wij over
een levende kerststal in 2019 in Lelydorp. Al met
al vonden wij het een fijne samenwerking tussen
twee parochies samen met de Zusters Fransiskas
Charitas. Het was ook een mooie manier van
evangelisatie en om de Kerk levendiger te maken
voor de jongeren en de buurt. De organisatie
bedankt eenieder die een bijdrage heeft geleverd
aan het welslagen van deze activiteit. Gezamenlijk
kunnen wij mooie dingen doen, samen zijn wij
Kerk.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag door het jaar C
Eerste lezing: Nehemia 8, 2 – 4a.5 – 6.8 – 10
In die dagen bracht de priester Ezra, het boek
van de wet voor de vergadering van mannen en
vrouwen en van allen die de voorlezing konden
volgen. Het was de eerste dag van de zevende
maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra
voor uit het boek op het plein voor de waterpoort
ten aanhoren van mannen en vrouwen en van
allen die het konden volgen. Het volk luisterde
aandachtig naar de voorlezing van het wetboek.
Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten
verhoog staan dat voor die gelegenheid opgeslagen
was. Ten aanschouwe van heel het volk, hij stak
immers boven allen uit, opende Ezra het boek. Op
dat ogenblik gingen allen staan. Ezra prees de Heer,
de grote God, en heel het volk antwoordde: ‘Amen,

amen!’. De levieten staken hun handen omhoog,
zij bogen het hoofd en zij aanbaden de Heer met
het gezicht tegen de grond. Zij lazen uit het boek
van Gods wet, legden het uit en verklaarden
de betekenis, zodat allen de lezing verstonden.
Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra
de priester en schriftgeleerde en de levieten die
de uitleg gaven tot heel het volk: ‘Deze dag is aan
de Heer, uw God gewijd. Gij moogt dus niet treurig
zijn en niet wenen’. Het hele volk was namelijk in
tranen uitgebarsten toen het de woorden van de
wet hoorde. En ze zeiden hun: ‘Komt, gaat lekker
eten en drinkt er zoete wijn bij en deelt ervan mee
aan wie niets heeft. Want deze dag is aan onze
Heer gewijd. Weest niet bedroefd, maar de vreugde
die de Heer u schenkt zij uw kracht’.
Antwoordpsalm: Psalm 19, 8.9.10.15

Heel het volk
In Nehemia 8 verzamelt het hele volk zich om te
luisteren naar de Wet van Mozes. Moment van
samenkomst is het begin van de zevende maand
(8,1), volgens de beroemde middeleeuwse Joodse
commentator Rasj het feest van Rosj Hasjana
(letterlijk: het hoofd van het jaar; het Joodse
Nieuwjaar). De verteller wordt niet moe de
eenheid en eensgezindheid van de gemeenschap te
onderstrepen: het volk is ‘voltallig’ (8,1), ‘iedereen
kon het begrijpen’ en ‘allen luisteren aandachtig’

Evangelielezing: Lucas 1, 1 – 4; 4, 14 – 21
Jezus leeft voor uit het boek Jesaja, en kondigt aan
dat dit woord vandaag in vervulling gaat.

Gedachten bij de schriftlezingen

In 538 voor Christus is met het edict van de
Perzische koning Cyrus de Babylonische ballingschap ten einde. Na enige tijd keren de eerste
ballingen terug naar Jeruzalem en Juda. De
vernielde tempel wordt weer opgebouwd en in
515 voor Christus ingewijd. Toch gaat het herstel
van Jeruzalem en Juda zo moeizaam dat zestig
jaar na het edict van Cyrus diens opvolgers twee
vertegenwoordigers naar Jeruzalem sturen om
hierin verandering te brengen.

Ezra en Nehemia
De schrijver Ezra moet de dienst in de tempel
op orde krijgen. Een aantal jaar na hem begint
gouverneur Nehemia de muren van Jeruzalem
te herstellen en neemt hij de zorg voor de armen
ter hand. De Bijbelboeken Ezra en Nehemia
vormen een tweeluik met als onderwerp het grote
project van opleving en hernieuwing. Het accent
ligt daarbij op het religieuze leven: de zuivering
van de tempelcultus, het organiseren van de
gemeenschap en definiëren wie hiertoe behoort
(en ook: wie niet), het weer vieren van de feesten
van Pesach en Soekkot, en het planten de Thora,
de Wet van Mozes, in het hart van het volk. Dat
in Ezra-Nehemia de hand gelicht wordt met de
chronologie – wat tijdsverloop betreft bijvoorbeeld
zou Nehemia 8 meer op zijn plaats zijn na Ezra
8 – is voor de verteller van ondergeschikt belang.
Hij ordent zijn verhaal thematisch, waarbij het
relaas over het Loofhuttenfeest (Ezra 3,4 en
Nehemia 8,14-19) en de inwijding van de tempel
(Ezra 3,16-18) en de muren van Jeruzalem (12,2743) het verhaal over de opdracht en reis van de
hoofdpersonen Ezra en Nehemia omringen. De
theologisch kern van het boek is als volgt samen te
vatten: Israël is een heilig volk, dat woont rond een
heilige stad, viert in één heiligdom en samenkomt
rond het Woord van de Eeuwige, de Thora. Dit
laatste aspect staat centraal in de lezing van
vandaag.

Tweede lezing: I Korintiërs 12, 12 – 30 (of: 12 –
14.27)
Broeders en zusters, het menselijk lichaam vormt
met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen,
hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en
Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht
van een en dezelfde Geest door de doop één enkel
lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt
met één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal
niet uit één lid maar uit vele leden. Welnu, gij zijt
het lichaam van Christus en ieder van u is een lid
van dit lichaam.

het laatste woord hebben: Ezra, Nehemia (die in
8,9 opeens weer opduikt) en de Levieten doen hun
best het volk op te beuren. De dag dat de Thora
klinkt, is een dag van vreugde, een heilige dag, een
dag om te eten, te drinken en wat je hebt te delen.
De Thora doet leven.

(8,3). Ook handelingen en reacties getuigen van
eensgezindheid: iedereen ziet Ezra staan, heel
het volk gaat staan (8,5), antwoordt (6,6), weent
(8,9) en eet en drinkt (8,12). Het volk – mannen én
vrouwen – is één in handelen en intentie en draagt
met de priesters en levieten het religieuze leven
waarvan het hart wordt gevormd door de lezing
en uitleg van de Thora. Daarom staat in 8,1-2 de
Thora, het ‘boek van de Wet’, in het midden van
deze verzen, omringd door de vermelding van het
publiek en de dag en maand van samenkomst. De
lezing van de Wet duurt een hele dag (‘vanaf het
moment dat het licht werd tot de middag’) en het
volk is een en al oor: ‘Allen luisterden aandachtig
naar het boek van de wet’ (8,3), zoals toen Mozes
tot het volk sprak in de woestijn (Deuteronomium
31,30; 32,44).

Leren in vreugde
De voorlezing van de Thora vindt plaats binnen
een liturgische context. Ezra leest vanaf een
verhoging, zodat iedereen het openen van het boek
kan zien (8,5-6). Aan de lezing gaat een lofprijzing
vooraf, die door het volk met een dubbel ‘amen’
beantwoord wordt. Terwijl Ezra voorleest, nemen
de Levieten de uitleg van de tekst op zich: de
Thora moet geleerd worden. Hoe wezenlijk dit is
blijkt uit het feit dat de verteller het leerproces in
verschillende bewoordingen beschrijft: ‘uitleggen’,
’inzicht verschaffen’ (8,8). Nu wordt ook duidelijk
waarom in de beschrijving van het volk in 8,3
de verteller gewag maakt van ‘iedereen die het
kon begrijpen’ (8,3; ook 8,2). Horen is verstaan.
Het verworven inzicht leidt in eerste instantie
tot rouwbeklag in plaats van vreugde (8,9). Een
directe verklaring hiervoor wordt niet gegeven,
maar binnen de context van Ezra-Nehemia moet
dit wel het inzicht zijn dat men tekortgeschoten
is tegenover de Eeuwige door de Thora niet na te
leven (vergelijk Ezra 10). Rouw mag echter niet

Hoe lezen we de Schrift?
De evangelielezing van vandaag begint met
de introductie waarin Lucas Theofilus ervan
verzekert dat zijn verhaal getrouw zal zijn aan
wat hem door de ‘dienaren van het Woord’
overgeleverd is (Lucas 1,1-2). Lucas 4,16-21 speelt
zich af in het begin van Jezus’ openbare optreden
in Galilea als leraar in de synagogen (4,14-15).
De synagoge is de plaats waar de gemeenschap
op sabbat samenkomt om te lezen en te leren
uit de Schrift. In Jezus’ tijd is het al gebruikelijk
om dan te lezen uit de Thora en de Profeten (zie
Handelingen 13,15). Vandaag is Jezus in ‘eigen
parochie’, de synagoge van Nazaret, en Hij krijgt
de rol van de profeet Jesaja aangereikt om eruit
voor te lezen. Of het een reeds vastliggende lezing
uit de Profeten (de zogenaamde ‘haftara’) betreft
weten we niet, maar het lijkt niet waarschijnlijk,
ook gezien het feit dat Jezus eerst Jesaja 61,1-2 en
daarna 58,6 leest – een onhandige volgorde voor
een lezing uit een boekrol. Bovendien verwijst
Hij ook nog eens naar de tekst over het jubeljaar
in Leviticus 25, een tekst die tot de Thora en
niet tot de Profeten behoort. Maar evenmin als
in Ezra-Nehemia gaat het in het Lucasevangelie
om de logica van tijd en ruimte. De vraag is een
theologische: hoe lezen we de Schrift? In dat licht is
het ook niet verwonderlijk dat de citaten uit Jesaja
zoals de evangelist ze weergeeft licht afwijken
van die in de Septuaginta. Wat leert de Schrift?
Daar willen Jezus’ plaatsgenoten in de synagoge
graag meer over horen: als Jezus het boek aan de
ceremoniemeester teruggegeven heeft, wachten zij
belangstellend op zijn uitleg (4,20). Jezus leert hun
dat zij de woorden van Jesaja – woorden over de
komst van de gezalfde die het goede nieuws (LXX,
Jesaja 61,1: euangelion) van hoop en bevrijding
brengt en het genadejaar van de Heer uitroept – op
deze dag in hun midden in vervulling hebben zien
gaan (4,21). Lucas vult hier nog niet in wat hiermee
precies wordt bedoeld, dat zal in de
loop van het evangelie ontvouwd worden, zoals in
7,22, waarin Jesaja 61,1-2 opnieuw geciteerd wordt.
De Schrift lezen is de Schrift leren, de Schrift leren
is de Schrift lezen, met het oog op heil – dat kan in
onze kerk niet genoeg verkondigd worden.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 28 januari

Beeldoverweging

Dagtekst
Mc 1,11: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde

Overweging:
Het is met een stem uit de hemel begonnen.
Jezus’ weg door de wereld is de weg die God met
mensen gaat. Wie Jezus heeft gezien, is God zelf
tegengekomen. Want tussen God en Jezus bestaat
een band die ons verstand te boven gaat. Dat zijn
Jezus’ tijdgenoten aan de weet gekomen. Want
Marcus schrijft op wat God over Jezus uitspreekt:
Jij bent mijn geliefde Zoon.’ Wij hebben de bittere
herinnering dat mensen van hun wereld een
dubieuze zaak hebben gemaakt. Maar hier hebben
we ook het klare bewijs dat God alles op deze ene
kaart van Jezus, zijn Zoon, heeft gezet. Dan mag
de wereld van ons mensen een twijfelachtige zaak
lijken, maar verloren is ze niet. Daarvoor staat God
garant. En dat is ons laatste anker, weten we.
Gebed
God, U hebt de aarde getooid met Uw heerlijkheid
en ons geschapen door Uw liefde. Alles wat U
gemaakt hebt, zie, het is zeer goed. Geef dat ik
daarvan blijf vertrouwen dat Uw woord mij vrij
maakt en mooi en dat het aangezicht vernieuwd
door Uw aanwezigheid. Dit vraag ik U, in het
voetspoor van Jezus Christus, Uw Zoon en onze
Heer. Amen
Dinsdag 29 januari

Dagtekst
Efeziërs 6,18-19: ‘…bid voortdurend voor alle
heiligen.

Overweging:
Voorbeden zijn onmisbare vitaminen voor
christenen. zij ervaren deze gebeden als een
noodzakelijk extra. een aanvulling op hun eigen
gebeden. Juist als het leven in zwaar weer verkeert,
kan het eigen gebed moeilijker worden. Door deze
oproep worden we verbonden met vele andere
mensen die ook bidden. Het spoort ons aan om
vertrouwelijk met elkaar om te gaan. We mogen
om voorbede durven te vragen. Het is zaliger te
geven dan te ontvangen! Onbekommerd
Gebed
God van mensen, Gij laat niemand verloren gaan
van al wie U oprecht zoeken. Ik vraag U God: toon
Uzelf aan mij als een God die opkomt voor het
goede. Behoed mij voor sterke machten die ingaan
tegen Uw wil. Dat ik Uw Woord trouw blijft en
ongeschrokken blijf meewerken met Hem die Uw
koninkrijk gevestigd heeft, Jezus Christus, mijn
Metgezel en Meester, vandaag en altijd en eeuwig.
Amen.
Woensdag 30 januari

Dagtekst
1 Koningen 8,50: …en sprak met luide stem Zijn
Zegen uit…

Gebed
God, bron van alle leven, U schenkt ons in liefde
aan elkaar om zo voor anderen tot zegen te zijn. Ik
vraag U: maak mij aandachtig en geef mij innerlijke
ruimte en vrijheid, zodat het gebeuren kan:
geloven in de groei van Uw koninkrijk. Dit vraag ik
U op voorspraak van Moeder Maria voor vandaag
en al onze dagen tot in Uw eeuwigheid. Amen.

vraag ik U door Jezus Christus, die mij aanspoort
te getuigen van Uw blijde boodschap, nu en altijd.
amen
Zaterdag 02 februari

Dagtekst
Sam. 2,22-31: Gods weg is volmaakt, het woord van
de Heer is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij
Hem schuilen.
Donderdag 31 januari
Dagteks
Heb. 13,2; En vergeet de gastvrijheid niet; door
haar hebben sommigen zonder het te weten
engelen onthaald.

Overweging:
Wanneer je een tijdje in een andere plaats moet
zijn, is het een geweldige ervaring om daar naar de
kerk te gaan.Ook al is het een totaal andere cultuur,
onmiddellijk is er de klik met de christenen daar.
Voor je het weet zit je bij totaal onbekenden aan
tafel geanimeerd te praten. Gelovigen hebben iets,
of beter gezegd: Iemand, met elkaar. Kinderen van
dezelfde Vader. Zo ben je ook van harte bereid iets
voor elkaar te doen. Gastvrijheid is een deugd;
gastvrij zijn voor alle mensen, maar zeker ook voor
je broeders en zusters. Dat is een uidrukking van
verbondenheid die alles overstijgt. We leven mee
met christenen die om hun geloof worden vervolgd
en we verheugen ons wanneer we horen dat het
ergens goed gaat met de kerk.
Gebed
God, onze Vader, elke dag weer mag ik erop
vertrouwen dat U zich over mij ontfermt en mij
genadig bent. Ik vraag U: kom tot mij en onthoud
mij niet Uw Woord dat mij bevrijdt en geneest.
Schep in mij een geest van eerbied, opdat ik steeds
Uw naam prijs en u dien door Jezus Christus,
Uw Zoon en mijn leidsman, die met U leeft in
eeuwigheid. Amen
Vrijdag 01 februari

Dagtekst
1 Korintiers 7,7:’ Ik zou liever zien dat alle mensen
waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn
eigen gave gekregen…’

Overweging
‘Paulus? Was dat niet die man, die een hekel aan
het huwelijk had?’ Herkent u deze karikatuur?
Ok kijkt u zelf zo tegen hem aan? Dan hoop ik dat
dit mag veranderen. Maar de tekstwoorden van
vandaag dan? Ja, inderdaad. Hij doet dat, omdat
hij, geroepen om het Evangelie te verkondigen,
zich in dienst van de Heer stelt. Hij gelooft in een
spoedige terugkomst van Jezus. Dan is er weinig
tijd. En, als ‘vrijgezel ben je beter inzetbaar’, is zijn
overweging. Tegelijk begrijpt hij dat niet iedereen
zonder de liefde van het andere geslacht kan leven.
Hij noemt zelfs het ongehuwd kunnen zijn een gave
die je van God hebt gekregen. dat is een hart onder
de riem – niet slechts gegeven door Paulus, maar
door de Heer zelf – voor iedereen die deze weg van
God gewezen kreeg!
Gebed
Betrouwbare God, U gaat mee in mijn leven en
spreek mij aan Uw weg te volgen. Maak mij scherp
en kritisch om te zien wat ik doe. Maak mij mild
en buigzaam om te veranderen wat nodig is. Dit

Overweging:
Het woord ‘weg’ heeft in de bijbel vaak de manier
van leven. gods weg is dus zijn manier van leven:
Hij beschermt de zwakke en komt op voor wie
geen helper heeft. Gods bedoeling is dat mensen
op eenzelfde manier met elkaar omgaan. Daartoe
heeft Hij zijn leefregels gegeven. de bekendste
daarvan zijn de tien geboden. Wij associëren het
woord ‘gebod’ vaak met dwang. In joodse kringen
spreekt men over de tien woorden. Door de hele
Bijbel heen wordt veel geschreven over een manier
van leven die voor jezelf en voor je naaste goed is.
Jezus heeft als uitlegger van Gods wet deze regels
samengevat in de opdracht: God liefhebben met
alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Letterlijk
staat er: ‘Heb je naaste lief, want hij is als jij.’ Je
leeft naar Gods bedoeling, je gaat op Gods weg als
je in je naaste een echt medemens ziet!
Gebed
Goede God, in Uw ogen is iedere mens bijzonder
en de moeite waard. Wij leven vaak langs elkaar
heen en zien elkaar niet meer. Heer ik vraag U dat
Uw Woord mijn ogen mag openen, zodat ik de
kwaliteiten leer waarderen, naar het voorbeeld
van Jezus, Uw zoon, die met U leeft in de eeuwen
der eeuwen. Amen

ONZE VADER, ABBA
VADER
Dierbare broeders en zusters, goedendag!

We hebben gehoord wat de heilige Paulus schrijft
in de brief aan de Romeinen: “De geest die gij
ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die
u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest
van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen:
Abba, Vader!” (Rom. 8, 15).
En tot de Galaten zegt de Apostel: “En het bewijs
dat ge zonen zijt: Hij heeft de Geest van zijn Zoon
in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!” (Gal.
4, 6).
Tweemaal komt dezelfde aanroeping voor waarin
de nieuwheid van het Evangelie samengevat is.
Fundamentele nieuwheid
Nadat hij Jezus heeft leren kennen en Zijn
verkondiging heeft aanhoord, beschouwt de
Christen God niet langer als een te vrezen tiran.
Men heeft geen angst meer voor God, integendeel.
Van binnen voelt men vertrouwen in Hem
groeien. Men durft tot de Schepper te spreken en
Hem “Vader” te noemen. De uitdrukking is voor
Christenen dermate belangrijk dat men vaak de
originele vorm gebruikt: “Abba”.
In het Nieuwe Testament komt het zelden voor
dat Aramese termen niet in het Grieks worden
vertaald. In die Aramese termen werd de stem van
Jezus als het ware “opgenomen”. De taal van Jezus
werd in ere gehouden.

wordt vervolgd op Pagina B4
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

vr 25 19.00u: Slotviering Week van Gebed voor 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
za 02 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis
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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 26 17.30u: H. Mis
wo 30 17.30u: Marialof
za 02 17.30u: H. Mis
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.
za 26 18.00u: Vooravondmis derde zondag door het jaar
met kindernevendienst
zo 27 08.00u: Woord-Comm. dienst met
kindernevendienst
ma 28 18.00u: H. Mis Heilige Thomas van Aquino
wo 30 18.00u: Rouwdienst als nagedachtenis van onze
overledenen
do 31 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 01 18.00u: H. Mis
za 02 18.00u: Vooravondmis vierde zondag door het jaar
zo 03 08.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Als u dit leest, zullen de Wereldjongerendagen in Panama
in volle gang zijn. Op 18 januari ontvingen we groeten uit
Soná: ‘Gisteravond hadden de Panamezen, de Surinaamse
en de Nederlandse groep een folkloristische avond.
Vandaag was er een toeristische rondleiding binnen het
gebied Soná en tenslotte de dag afgesloten met een parade
van Panamese klederdrachten (….). Maandag vertrekken
we vanuit Santiago naar Panama Stad, waar de rest van
de activiteiten wordt voortgezet’. Mooie dagen aan onze
jongeren toegewenst!
• Dit weekeinde van 26 en 27 worden er in onze drie
kerken kindernevendiensten gehouden.
• Maandelijkse rouwdienst op woensdag 30 januari
om 18.00 uur. Aan het einde hiervan worden de
gedachteniskruisjes aangebracht in het rouwhoekje
vooraan in de kerk. Iedereen is welkom!
• ‘Een kwartiertje voor God’: donderdag 31 januari vanaf
16.00 uur. Zegen met het Allerheiligste om 18.00 uur.
• Zondag 3 februari om 10.00 uur doopdienst baby’s en
kleine kinderen. Doopinstructie op donderdag 31 januari
om 18.45 uur in de kerk.
• Op zondag 20 januari 2019 zijn in het kader van de tieneren kindercatechese gedoopt: Melvin - Joshua - Nurraïz
- Sven - Shivany - Chenelva - Jaïm - Denay. Proficiat aan
deze jongeren die zich nu voorbereiden op communie en
vormsel. Een speciaal woord van dank aan de catecheten
voor hun inzet!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 27 08.00u: H. Mis met kindernevendienst
zo 03 08.00u: Woord-Comm. dienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 27 09.00u: Woord-Comm. met kindernevendienst
zo 03 09.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar
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
zo 27 10.00u: H. Mis |
zo 03 10.00u: H. Mis |

11.45u: English mass
11.45u: English mass

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 26 19.00u: H. Mis
zo 27 08.00u: Woco
za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
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
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 op
8815888.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 27 08.00u: Woco
ma 28 17.00u: Spreekuur | 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 31 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: Rouwdienst
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
Mededeling
• Eerstvolgende doopdienst is op 10 febuari 2019
zo 27 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering/WOCO
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. H. Mis op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor
persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr.: 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.
Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn
uitgenodigd.
U kunt terecht op het secretariaat op ma., di. en vr. 10:0012:00u en op wo. 18:00-19:00u: voor doop- inschrijvingen,
intenties, zaalhuur en nog veel meer. INTENTIES TOT
UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
• Majella: Elke zaterdagmiddag om 17:30u:
Eucharistieviering
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdag 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.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
KERKGEMEENSCHAP AARTSENGEL MICHAEL - Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t. 372066 / 8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA | HEILIGE BERNADETTE,
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marsha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
pater Kenneth Vigelandzoon
FB: heiligebernadettekerk

Elke vrijdag: Woco: 19:00u (behalve op de vrijdag vooraf
aan de derde zondag van de maand)
Elke derde zondag van de maand: Woco: 09:00u (daarna
jeugdclub tot 12:00 u)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag: Eucharistieviering om 18.00u.
O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg
Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593
zo 27 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ma 28 16.30u: Catecheseles EHC
di 29 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 30 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00u: Spreekuur (volgens afspraak)
do 31 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
za 02 19.00u: Eucharistieviering (p. Kumar)
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geloofsverdieping
ONZE VADER, ABBA VADER
In het eerste woord van het “Onze Vader” vinden
we dus meteen de fundamentele nieuwheid van het
christelijk gebed.

Abba, Papa
Het gaat er niet alleen om een symbool -in dit
geval de figuur van de vader- te verbinden met het
mysterie van God. Het komt er op aan om, bij wijze
van spreken, de wereld van Jezus over te brengen
in ons eigen hart.
Als we dit doen, kunnen we het “Onze Vader”
oprecht bidden. “Abba” zeggen is veel ontroerender
dan God eenvoudigweg “Vader” te noemen.
Vandaar dat men heeft voorgesteld het originele
Aramese woord “Abba” te vertalen door “Papa” of
“Pappie”.
We zullen verder “Onze Vader” blijven zeggen,
maar worden uitgenodigd in ons hart ”Papa” te
zeggen. Dit als uitdrukking van het feit dat onze
relatie met God er een is als die van een kind met
zijn papa. Deze woorden roepen gevoel op, warmte,
iets dat ons terugvoert naar de kindertijd. Het
beeld van een baby die volledig geborgen is in de
armen van de vader die mateloze tederheid voelt
voor zijn kind. Daarom moet men een kinderhart
hebben om goed te kunnen bidden. Met een
zelfvoldaan hart kan men niet goed bidden.
vervolg van pagina B3

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
zo 27 09.00u: Woco; kinderdoop
za 02 19.00u: Eucharistieviering
vr 08 19.00u: Aanbidding
zo 10 10.00u: Eucharistie viering in de javaanse taal
za 16 18.30u: Eucharistieviering
zo 24 09.00u: Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS - Lelydorp | Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com| Facebook: Sint Antonius
parochie
za 26 19.00u: Eucharistieviering.
di 29 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 30 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 31 16.30u: PK-H. Vormsel (pater)
18.30u: Eucharistieviering
19.15u: Doopvoorbereiding
za 02 19.00u: Woco
HEILIGE ISIDORUS - Reeberg | Pastoor: Jan Geerits,
Robertolaan 17, t. 8944206 |Contact: mw A. Bardan t.8838129
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
ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 26 17.00u: Spreekuur
zo 27 08.00u: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 27 09.00u: Woco
di 29 19.00u: Rozenkransgebed
wo 30 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 26 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis
zo 27 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis
ma 28 18.30u: Rozenkransgebed

vervolg van pagina B3

Ik ken alleen liefde
Wat betekent het woord 'Abba' voor Jezus?
Wanneer we het “Onze Vader” bidden na het lezen
van, bijvoorbeeld, de parabel van de barmhartige
vader in Lucas 15,11-32, krijgt het een betekenis.
Of wanneer we denken aan het gebed dat de
verloren zoon uitsprak nadat hij werd omhelsd
door de vader, die lange tijd naar hem had
uitgekeken. Een vader die niet meer dacht aan
de kwetsende woorden die de verloren zoon had
gesproken. Een vader die liet blijken hoe erg hij
hem gemist had. Zo ontdekken we hoe die woorden
gaan leven, een kracht worden.
En we stellen ons de vraag: is het mogelijk, mijn
God, dat U alleen maar liefde kent? Dat U geen haat
kent? Neen, zou God antwoorden, Ik ken alleen
liefde. Waar is in U God, de wraak, het recht op
gerechtigheid, de woede om de geschonden eer? En
God zou antwoorden: Ik ken alleen liefde.
De vader in deze parabel heeft in zijn gedragingen
iets dat sterk herinnert aan het gemoed van een
moeder. Het zijn vooral moeders die de kinderen
verontschuldigen en beschermen, van hen blijven
houden, ook wanneer ze niets meer waard zouden
zijn.
Verborgen kracht
Het volstaat dit ene woord uit te spreken –Abba–

19.00u: H. Mis
di 29 06.30u: H. Mis op de pastorie
09.00u: Volwassenencatechese
16.00u: Seniorensoos | 17.00u: PK les
wo 30 19.00u: H. Mis
do 31 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.30u: Volwassenencatechese
vr 01 07.00u: Morgengebed; Stille aanbidding tot 18.00u.
16.00u: Gebedsgroep Hazard
18.00u: Sacramentslof
Mededelingen
• St. Franciscus Xaverius en H. Bernadette van Lourdes
parochies bidden het rozenkransgebed op de zondagen bij
afwezigheid van de pastoor. St.Fr. Xaverius olv Willy AdiKasmo en H.Bernadette van Lourdes olv Jenny Read.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 27 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 27 08.30u: H. Mis
ma 28 16.00u: PK Leerjaar I
wo 30 16.30u: PK Leerjaar II
do 31 16.30u: PK Leerjaar III
Mededeling
Op zondag 20 januari werd de H. Don Bosco kerk door
Zijne Excellentie Mgr Karel Choennie ingezegend. Zes
misdienaars hebben onder leiding van Eerwaarde heer
Ingo Osterhaus op deze plechtige viering een heldere en
duidelijke voorbereiding gehad die zij heel mooi hebben
uitgevoerd. Drie Eerwaarde Zusters Franciscanessen uit
Indonesië en hun generale overste uit Rome zijn met
de bisschop naar Nickerie afgereisd om de viering bij
te wonen. Tot onze grote vreugde heeft de Eerwaarde
heer Iyke Ugwu ook de dienst bijgewoond. Ook de
vertegenwoordiger van de DC van Nickerie de heer
Gerard was aanwezig bij de viering. Coronie was ook goed
vertegenwoordigd. De heer Erwin Soetosenojo, dominee
van de EBG kwam ook feliciteren. Onze hartelijke dank aan
de Heer die met de vriendelijke lach van de zon alles tot
een mooie dag heeft gemaakt, tezamen met allen die zich
hiervoor hebben ingezet. Pater R. Wong Loi Sing.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 27 09.00u: Santa Mis met pt Toon
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u

om een christelijk gebed te hebben. De heilige
Paulus volgt in zijn brieven dezelfde weg. Hij zou
ook niet anders kunnen, want het is de weg die
Jezus leert. In deze aanroeping schuilt een kracht
die de rest van het gebed ondersteunt.
God zoekt je, ook al zoek jij Hem niet. God houdt
van je, ook als jij Hem vergeet. In jou ziet God
schoonheid, ook al denk je al je talenten verkwist
te hebben. God is niet slechts een vader, Hij is als
een moeder die nooit ophoudt haar kind lief te
hebben.
God is ook als een ”zwangerschap” die voor altijd
duurt, langer dan de negen maanden van de fysieke
zwangerschap. Het gaat om een zwangerschap die
een oneindige cirkel van liefde voortbrengt.
Voor een Christen is bidden eenvoudig zeggen:
“Abba, Papa, Vader” met het vertrouwen van een
kind.
(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
zondag 24 februari om 09.00u: Eucharistieviering (mgr. K.
Choennie)
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH - Jozef Israelstraat 86
tel. 550459 / email: ademaiacssr@gmail.com
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u
Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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