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Nieuwe wegen voor de kerk en de Amazone

Door: P. Tjon Kiem Sang

Het jaar 2019 is voor de kerk het jaar van de 
Amazone. In maart 2018 kondigde paus Franciscus 
aan dat de buitengewone vergadering van de 
Bisschoppensynode, die zal plaatsvinden in 
oktober van dit jaar, als thema heeft: Amazone – 
Nieuwe wegen voor de kerk en voor een integrale 
ecologie.  Op 19 januari 2018 sprak de paus, 
tijdens zijn apostolische reis naar Chili en Peru, 
tot ongeveer 4.000 inheemsen, volken van de 
Amazoneregio, en zei dat hij met hen wil zijn 
om te delen in hun uitdagingen en hen wilde 
herbevestigen met een “oprechte voorkeur voor de 
verdediging van het leven, de verdediging van de 
aarde en de verdediging van culturen.”

Enkele maanden hierna, in juni 2018, werd het 
voorbereidingsdocument voor deze synode 
gepresenteerd tijdens een persconferentie in 
het Vaticaan, door kardinaal Lorenzo Baldisseri, 

secretaris generaal van de Bisschoppensynode. 
Amazonia: nieuwe wegen voor de kerk en voor 
een integrale ecologie, is de titel van een vijftien 
pagina’s tellend document, dat gericht is op het 
stimuleren van de discussie vóór de synode en 
vraagt om een inbreng van het volk Gods, in het 
bijzonder van de negen landen die deel uitmaken 
van de Amazoneregio: Brazilië, Columbia, Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, Peru, Guyana, Frans Guyana 
en Suriname. Wanneer deze inbreng binnen is, zal 
het secretariaat van de Bisschoppensynode het 
werkdocument voor de speciale vergadering in 
oktober voorbereiden.

Tijdens de presentatie van het voorbereidend 
document benadrukte kardinaal Baldisseri dat 
het bereik van de overwegingen van deze synode 
verder gaan dan slechts de Amazoneregio. Het 
heeft te maken met heel de kerk en de toekomst 
van onze planeet, en het moet ook dienen als 
een brug naar andere, soortgelijke geografische 

gebieden, zoals bijv. het Congobassin, de 
biologische corridor van Centraal Amerika, 
de tropische bossen van Azië en het Guarani 
watersysteem.

Het voorbereidend document eindigt met een 
lijst van 30 vragen, waarvoor de lokale kerken en 
andere belangengroepen uitgenodigd worden om 
die te beantwoorden, op een eerlijke en moedige 
manier. Het voorbereidend document en de 
vragen zijn bedoeld om discussie te stimuleren 
en de lokale kerken uit te nodigen om te komen 
met moedige voorstellen. De tekst gaat uit van 
de huidige traditie van de Latijnse kerk, maar de 
lokale kerken zijn vrij om te komen met voorstellen 
die zij gepast achten voor de pastorale bediening 
en de liturgie.

wordt vervolgd op pagina A4
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Zusters Franciscanessen op bezoek

Paul Tjon Kiem Sang - 

Ons bisdom was van 14 t/m 28 januari 
gastheer voor een delegatie van de Congregatie 
Franciscanessen Dochters van het Heilig Hart 
van Jezus en Maria. De delegatie bestond uit twee 
zusters afkomstig van het generaal bestuur in 
Rome en een derde van een provincie in Indonesië. 
De bisschop had hen speciaal uitgenodigd voor 
een orientatiebezoek aan ons land met als doel de 
mogelijkheid te bekijken voor het vestigen van een 
communiteit van deze congregatie in ons land. Het 
contact met deze congregatie hebben wij te danken 

aan Mgr. Johannes Bahlmann, bisschop van Obidos 
(Brazilië), die na zijn bezoek aan Suriname vorig 
jaar ons bisdom heeft aanbevolen bij deze zusters.
Tijdens het bezoek hebben de zusters ons land 
zowat van oost naar west en van noord naar zuid 
bezocht, en heel veel kunnen ervaren en proeven 
van onze Surinaamse samenleving en van de kerk 
in dit land. In Paramaribo hebben zij bezoeken 
afgelegd aan diverse liefdadigheidswerken van de 
kerk, zoals Fatima Oord en het Maria-internaat. 
Ook zijn ze langs geweest bij de Zusters van 
Paramaribo, de Dienaressen van de Heer en 
Zusters Fransiskus Charitas.

De oriëntatie van de zusters werd ook gedaan 
op verschillende plaatsen in de districten, zoals 
Groningen (de Thaddeusschool, kerk en pastorie, 
en Maria Garden aan de Paloeloeweg), Nieuw 
Nickerie en Wageningen, Albina, Moengo en 
Abadoekondre, en tenslotte Boven Suriname: 
Brownsweg, Pamboko, Jaw-Jaw en Kajapati.
De zusters zijn afgelopen maandag weer 
vertrokken met het uitdrukkelijke verzoek van 
de bisschop dat zij serieus overwegen om een 
communiteit in ons land te vestigen. De focus van 
de bisschop is dat zij zich vestigen in Nickerie, 
waar er reeds een klooster staat die grondig 
gerenoveerd moet worden. De bisschop hoopt dat 
zij daar een flinke ondersteuning kunnen geven en 
hun bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van 
de geloofsgemeenschap.



OMHOOG zondag 03 februari 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Voor het eerst kerstnachtmis in Hollandse Kamp

geloof & leven
Inzegening H. Don Boscokerk: ‘Aan ’s Heren zegen is het al gelegen’ (ps. 127)

Humphrey van Windt - 

Wat eraan voorafging
Vreugde, vreugde, louter vreugde in Wageningen 
in het district Nickerie op zondag 20 januari 2019. 
Op deze gedenkwaardige zondag werd de geheel 
gerenoveerde H. Don Boscokerk ingezegend. 
Wat ging eraan vooraf? Sedert de komst in 1993 
van pater Rudi Wong Loi Sing als herder van de 
rooms-katholieke gemeenschap in het district 
Nickerie werd geconstateerd dat enkele van de 
kerkgebouwen aan rehabilitatie of renovatie 
toe waren. De H. Don Boscokerk, sedert 1968 
gebouwd door de toenmalige Stichting voor de 
ontwikkeling van Machinale Landbouw, de SML, 
was een van de kerkgebouwen die gerenoveerd 
moest worden. Echter was er geen geld om de 
renovatie noch de rehabilitatie te kunnen doen. 
Wijlen pater Waldi Wong Loi Sing zei toen: “Er is 
geen geld, we hebben geen geld, maar we hebben 
wel het gebed. Gaat u in gebed.” Na een periode 
van bidden, plannen en werken kon in de maand 
juni 2009 een aanvang worden gemaakt met de 
renovatie van de H. Don Boscokerk. Met donaties, 
sponsoringen, fundraising en andere bijdragen 
werd het kerkgebouw in 2017 opgeleverd en was 
het gereed voor inzegening. Om uiteenlopende 
redenen en omstandigheden heeft die inzegening 
pas op 20 januari jl. plaatsgevonden.

Eucharistieviering
In een plechtige eucharistieviering in een tot de 
laatste plaats bezette kerk vond de inzegening 
plaats, voorafgegaan door een processie rondom 
het kerkgebouw. Ook vond de overhandiging van 
de sleutels plaats door de vertegenwoordiger van 
de bouwmeester aan Mgr. Karel Choennie, die op 

zijn beurt de sleutels overhandigde aan de herder 
van de H. Don Boscoparochie pater Rudi. Buiten 
was er door Telesur Nickerie een tent opgezet 
vanwaar heel wat gelovigen ook de dienst volgden. 
Onder de genodigden waren onze broeders en 
zusters van de Evangelische Broeder Gemeente 
Nickerie, parochianen vanuit Paramaribo, Coronie 
en Nw. Nickerie die samen met de parochianen van 
de H. Don Bosco dit heuglijke feit wilden vieren. 
De bisschop werd bij de eucharistieviering en 
inwijdingsplechtigheden geassisteerd door pater 
Ignio en pater Rudi. Pater Iyke Ugwu heeft de 
dienst ook bijgewoond. 

Markante datums
Na de dienst mocht iedereen nog nablijven voor 
het nuttigen van een hapje en een drankje waarna 
zij veilig en wel huiswaarts keerden. De H. Don 
Boscoparochie mag terugzien op een gezegende 
dag. Proficiat. bisdom Paramaribo. Aan ’s Heren 
zegen is ’t al gelegen. Psalm 127.
Tot slot enkele markante datums: 
1953 Eucharistieviering in Wageningen.
De diensten werden gehouden in een door de SML 
ter beschikking gestelde stenen woning;
02 juli 1968 Inwijding van het officiële kerkgebouw 
van de H. Don Bosco; 
juni 2009 aanvang renovatie van het bestaande H. 
Don Boscokerkgebouw; 
2017 oplevering van het gerenoveerde H. Don 
Boscokerkgebouw; 
20 januari 2019 plechtige inzegening van de H. Don 
Boscokerk.

Robert Buth - 

Inheemse gemeenschap
Een stampvolle recreatiezaal was het, die nacht 
van de 24e december 2018 in het kleine inheemse 
dorp Hollandse Kamp vlak naast de J.A. Pengel 
internationale luchthaven. Het dorpsbestuur onder 
leiding van kapitein Theo Jubitana had in een vroeg 
stadium besloten om de traditionele kerstviering 
deze keer anders te doen met het belangrijkste 
doel om de saamhorigheid onder de bewoners te 
bevorderen en de essentie van het kerstfeest te 
beleven.

‘We houden altijd een kerstviering hier in het 
dorp,’ vertelde kapitein Jubitana. ‘Meestal zingen 
we samen wat liederen, houden speeches, hebben 
een natje en een droogje voor de aanwezigen en 
sluiten dan af met wat muziek.’ De gebruikelijke 
kerkdienst wordt meestal op eerste kerstdag 
gehouden, ’s morgens, door de catechist in het 
dorp, Ropi Jubitana. ‘Of we gaan naar de dienst in 
OLV Ten Hemelopneming, de kerk van Witsanti.’
In 2018 werd broeder Robert Buth door Mgr. 
Karel Choennie benoemd tot pastorale leider 
voor Vierkinderen, Witsanti en Hollandse Kamp. 
Hierdoor werden de kerkdiensten op Hollandse 
Kamp frequenter. Immers, nu beschikte de 
gemeenschap over twee voorgangers. Het was 
hierdoor dat het dorpsbestuur samen met de 
leiders in de pastorale zorg op het idee kwamen om 
een kerstnachtmis te houden in Hollandse Kamp.

Plannen voor eigen kerkgebouw
Het dorpsbestuur gaf de jongeren onder leiding 
van basja Sergio Jubitana de taak om een 
kerstkribbe te maken en de versiering van de zaal 
op zich te nemen. Het dorpsbestuur stuurde de 
bekendmaking en de uitnodigingen uit. Samen 
is gewerkt aan het succes van de nacht. Broeder 
Buth bijgestaan door broeder Ropi Jubitana ging 
voor in de woord- en communiedienst. De blijde 
gezichten en het enthousiasme van de aanwezigen 
was een bevestiging van het succes van deze 
kerstnachtmis.

In de kersttoespraak voor zijn gemeenschap 
attendeerde kapitein Theo Jubitana de aanwezigen 
op de inspanning van jong en oud om deze viering 
te organiseren. Hij merkte op dat de dienst 
gehouden is in de recreatiezaal in het dorp, omdat 
er nog geen kerkgebouw staat in Hollandse Kamp. 
De kapitein sprak de hoop uit dat de gemeenschap 
zich inzet en werkt naar het realiseren van een 

kerkgebouw in het dorp. ‘Mgr. Karel Choennie en 
ik hebben daarover zo vaak gesproken en hij staat 
er volledig achter. Samen met broeder Buth zijn de 
plannen gemaakt en we moeten ernaartoe werken 
om het te realiseren,’ aldus het dorpshoofd.

( foto’s: Dorpsbestuur Hollandse Kamp)
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Het voorbereidend document is opgedeeld in drie 
delen, gebaseerd op de methode zien - oordelen - 
handelen, dezelfde methode die gehanteerd is voor 
de synode over het gezin. Deel 1, ‘Zien: de identiteit 
en de roep van Pan-Amazone,’ geeft een beeld van 
het territorium, de sociaal-culturele diversiteit, de 
identiteit van de in stamverband levende volken, 
de historische rol van de kerk, rechtvaardigheid 
en de rechten van de volken die er leven, 
hun spiritualiteit en hun wijsheid. Kardinaal 
Baldisseri gaf aan dat er voorkeursaandacht zal 
zijn voor de in stamverband levende volken van 
de Amazoneregio, die zich uitspreid over negen 
landen en waarin zeven Bisschoppenconferentie 
betrokken zijn.

De 102 deelnemers aan de synode komen uit 
de nationale bisschoppenconferenties van deze 
staten, maar er zullen ook vertegenwoordigers 
zijn van de continentale bisschoppenconferenties, 
zoals CELAM, tezamen met leden van het Pan-
Amazone Netwerk van Kerken (REPAM), en zo’n 32 
toehoorders (inclusief vertegenwoordigers van de 
in stamverband levende volken uit de regio).

De tekst brengt in herinnering dat de 
Amazoneregio ’s werelds grootste tropisch 
regenwoud omvat en dat de regio een van ’s 
werelds grootste reservoirs is van biodiversiteit 
(bijna 50% van alle flora en fauna van de wereld) 

en bevat 20 procent van al het zoet water van 
de aarde. Bovendien is de regio de woonplaats 
van 34 miljoen mensen, waarvan drie miljoen in 
stamverband levende volken, afkomstig van 390 
etnische groepen. De kardinaal benadrukte dat “de 
rijkdommen van de bossen en de rivieren bedreigd 
worden door grote economische belangen in 
verschillende delen van het gebied. Deze ontlokken 
willekeurige ontbossing, vervuiling van rivieren 
en meren vanwege het gebruik van giftige 
landbouw chemicaliën, olielekkages, ontginning 
van delfstoffen, en de productie van illegale drugs. 
Daarenboven is de plaag van mensenhandel in 
vrouwen en kinderen.

Vanaf het begin van de evangelisatie in de 17de 
eeuw, is de kerk aanwezig op een sterke en 
belangrijke manier – helaas niet zonder schaduwen 
– voor de verdediging en de ontwikkeling van de 

De bruiloft van Kana

Martien Noordermeer OMI - 

Drieluik
De bruiloft van Kana is een onderdeel van een 
drieluik die we zouden kunnen noemen: DE 
OPENBARING DES HEREN; Jezus maakt zich 
bekend, openbaart zichzelf, laat zien wie Hij is . 
(Zie Omhoog van de vorige week) Het Evangelie 
over de bruiloft te Kana wordt in het C-jaar gelezen 
na het feest van Driekoningen en de Doop van 
Jezus. Dit jaar valt het op de 3e zondag in het jaar C. 
Het is een onderdeel van de drieluik. 
De tekst van het Evangelie over de bruiloft in het 
Galilese plaatsje Kana is evenzeer een voorbeeld 
van werken aan het heil van de mensen. Daar waar 
het feest voortijdig verkeerd lijkt te gaan door 
gebrek aan wijn, wordt door Jezus overvloedig 
en op een buitengewone manier in voorzien. Hij 
maakt van Kana ... Kanaän. De plaats van gebrek, 
Kana, wordt plaats van overvloed, het land dat 
overloopt van melk en honing, Kanaän. 
Kana is ook de plaats waar Natanaël vandaan 
komt. Johannes begint zijn verhaal door te 
verwijzen naar de derde dag, waarschijnlijk de 
derde dag nadat Jezus Natanaël ontmoette nadat 
Hij hem gezien had onder de vijgenboom. Maar 
het is ook een verwijzing naar Genesis 1, 10 en 12, 
waar de derde dag een dag is van dubbele zegen. 
Tweemaal ziet God op die derde dag dat het goed 
is wat Hij gemaakt had. Daarom is de derde dag 
een dag bij uitstek om te trouwen. De bruiloft in 
de Bijbel is een symbool van de verhouding tussen 
God en Zijn volk. ”Ik ben Uw God, en gij zijt Mijn 
volk. Ik zal met u een verbond sluiten.” Ook het 
huwelijk is een verbond gesloten tussen twee 
mensen.

Bruiloft en wijn
De Moeder van Jezus is uitgenodigd. Ze wordt 
hier niet met name genoemd. Jezus en Zijn 
leerlingen waren ook op die bruiloft uitgenodigd. 
Zou Natanaël uit Kana in Galilea, de persoon 

die Jezus drie dagen tevoren had ontmoet, de 
verbindende schakel zijn en gezorgd hebben voor 
een uitnodiging voor Jezus en Zijn leerlingen? Jezus 
begint Zijn openbaar optreden in het Evangelie 
van Johannes op een bruiloft. Dat is misschien 
veelzeggend. Jezus is geen asceet zoals Johannes de 
Doper. Jezus komt later terug in Kana en geneest 
daar de zoon van de hofbeambte. “…Kom en 
genees mijn zoon: hij ligt op sterven…” “Ga heen”, 
zegt Jezus, “uw zoon is genezen...” De hofbeambte 
gelooft het en zijn zoon was genezen! Deze twee 
verhalen, zo dicht bij elkaar, willen ons leren dat 
Jezus de mens nabij is in vreugde (bruiloft) en 
verdriet (ziekte). (Joh. 4,46-vv)
Als de wijn op de bruiloft in Kana opraakt, mengt 
Maria zich in de situatie. Zij komt naar Jezus en 
licht Hem in over het probleem! Daaruit spreekt 
van de ene kant Haar bezorgdheid uit over de 
situatie maar van de andere kant tevens Haar 
vertrouwen in Jezus. Zijn reactie is een beetje 
ontgoochelend, hard, onbegrijpelijk, in de trant 
van: Jongen, zo spreek je niet tot je moeder…! Hij 
antwoordde Haar: “…Vrouw, (niet eens moeder of 
moe of mama…) wat gaat U dat aan? Mijn uur is 
nog niet gekomen... Ik bepaal het of beter nog: Mijn 
Vader bepaalt het uur…!” Johannes schrijft vaak 
over ’Jezus’uur’ en daarmee wil hij zeggen ’het 
geschiktste moment’, maar tegelijkertijd is het ook 
het moment van Zijn verheerlijking.

Water, wijn, bloed van Christus
Ondanks een vrij onprettig antwoord van Jezus 
gaat Maria naar de bedienden en zegt hen: …”Als 
Hij jullie iets zegt, moeten jullie het doen...” Bij 
de ingang van het huis waar het bruiloftsfeest 
gaande was, stonden 6 grote stenen kruiken 
met ongeveer 100 liter aan inhoud. Ze waren 
bestemd om de handen en voeten te (laten) 
wassen van de bruiloftsgangers en ook om alle 
andere gebruiksvoorwerpen voor een feestmaal 
te reinigenvolgens de reinigingswetten. Het getal 
6 is veelbetekenend. 7 is het getal van de volheid, 

Nieuwe wegen voor de kerk en de Amazone

lokale volken tot de dag van vandaag, d.m.v. haar 
kerkelijke en sociale programma’s ter bevrijding 
van de verdrukte en gemarginaliseerde volken. 
Dit was de focus van de Latijns-Amerikaanse 
Bisschoppenconferentie (CELAM) in Medellin 
(1968), Puebla I1979), Santo Domingo (1992) en 
Aparecida (2007).

Deel 2 van het document gaat over oordelen: op 
weg naar een pastorale en ecologische bekering. 
Dit omvat ondermeer het ontdekken van nieuwe 
wegen, beginnend met ons geloof in Jezus Christus, 
verhelderd door het leergezag en de traditie 
van de kerk. Het richt zich op de verkondiging 
van het Evangelie in de Amazoneregio in al zijn 
verschillende dimensies: bijbels-theologisch, 
sociaal, ecologisch, sacramenteel en kerkelijk-
missionair. Paus Franciscus heeft gezegd dat 
evangelisatie altijd een duidelijke sociale inhoud 
en dit betekent door heel de wereld heen het 
bevorderen van waarachtige integrale menselijke 
ontwikkeling, voor alle mensen en voor heel de 
mens. De tekst maakt duidelijk dat de opdracht 
van de evangelisatie ons uitnodigt om te strijden 
tegen maatschappelijke ongelijkheden en het 
gebrek aan solidariteit d.m.v. de bevordering van 
liefdadigheid, rechtvaardigheid, compassie en zorg 
voor onszelf en voor de dieren, planten en heel de 
schepping. Zoals het Aparecidadocument stelt: “de 
kerk is geroepen om mee te lijden en te delen in de 
pijn van het Amazonevolk, en om samen te werken 
aan de genezing van wonden, waarmee in praktijk 
wordt gebracht haar identiteit als Samaritaanse 
kerk.”

Ook ons bisdom is geroepen om actief deel te 
nemen aan de voorbereiding van deze synode, door 
de bestudering van dit document en de vragen 
d.m.v. gezamenlijke reflectie te beantwoorden. 
Alle zijn opgeroepen om in parochieverband of in 
andersoortige groepsverbanden hiermee aan de 
slag te gaan. Via de websites van het bisdom en 
Omhoog zullen wij dit document publiceren en de 
beantwoording van de vragen faciliteren.

overvloed. Hier zijn er maar 6 kruiken. Het is alsof 
de evangelist wil zeggen: de zevende kruik zal ooit 
eens later gevuld worden, als alles is volbracht, 
als het uur is gekomen! Deze 6 vaten werden op 
verzoek van Jezus tot de rand toe gevuld. 
’Tot de rand toe’ duidt op een overvloed: er zal 
niets tekort zijn. Het is opmerkelijk dat de dienaren 
zonder aarzelen Jezus gehoorzamen. Ze moesten 
er iets uitscheppen en brengen naar degene die 
verantwoordelijk was voor de goede gang van 
zaken op de bruiloft, de ceremoniemeester. Die 
verbaast zich over de goede kwaliteit van de wijn: 
”Je hebt het beste tot nu toe bewaard”, zegt hij – als 
een soort verwijt – aan de bruidegom. “Dat had je 
aan het begin moeten schenken!”
Johannes werkt vaak met een dubbele bodem. Er 
is duidelijk een lijn te trekken van water-wordt-
wijn naar wijn-wordt-het-Bloed-van-Christus!, 
een verwijzing naar de eucharistie. Johannes 
beschrijft dit gebeuren niet als een wonder, maar 
als een teken. Het verwijst naar iets anders. Zo 
deed Jezus Zijn eerste teken te Kana in Galilea en 
openbaarde Hij Zijn heerlijkheid. En Zijn leerlingen 
geloofden in Hem. Wat ook opvallend is in dit 
verhaal is dat Jezus zich bedient van mensen om 
Zijn tekenen te doen en Zijn heilsplan te realiseren! 
Hij heeft mensen nodig om Zijn Heil in de wereld te 
voltrekken. Het thema van de wijn zal regelmatig 
in het Evangelie van Johannes terugkeren als Jezus 
zegt: “…IK ben de ware wijnstok, mijn Vader de 
Wijngaardenier…”

Nieuwe wegen 
voor de 

kerk 
en de Amazone
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vierde zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jeremia 1, 4 – 5.17 – 19
In die dagen kwam het woord van de Heer tot 
mij: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, 
kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik u mij 
voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik 
u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg 
tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door 
hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun 
ogen  de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot 
een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen 
muur tegenover het hele land, voor de koningen 
en edelen van Juda, de priesters en de burgers van 
het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u 
vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden’.

Antwoordpsalm: Psalm 71, 1 – 2.3 – 4a.5 – 
6ab. 15ab. 17

Tweede lezing: I Korintiërs 13, 4 – 13
Broeders en zusters, De liefde is lankmoedig en 
goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt 

niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de 
schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich 
niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. 
Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt 
haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, 
alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De 
liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal 
verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis 
zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk 
en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het 
volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. 
Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde 
ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu ik man 
geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. 
Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar 
dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik 
slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen 
zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, 
hoop en liefde de grote drie; maar de liefde is de 
grootste.

Evangelielezing: Lucas 4, 21 – 30
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: 
‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt 

is thans in vervulling gegaan’. Allen betuigden 
Hem hun instemming en verbaasden zich, dat 
woorden, zo vol  genade uit zijn mond vloeiden. 
Ze zeiden: ‘Is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij 
zei hun: ‘Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord 
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, 
naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu 
ook hier in uw eigen vaderstad’. Maar Hij gaf er 
dit antwoord op: ‘Voorwaar Ik zeg u: in de tijd 
van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes 
maanden gesloten bleef en een grote hongersnood 
uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen 
in Israël; toch werd Elia tot niemand van haar 
gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het 
gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet 
Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd 
niemand van hen gereinigd, behalve de syriër 
Naäman’. Toen ze dit hoorden werden allen die 
in de synagoge waren woedend. Ze sprongen 
overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem 
voort tot aan de steile rand van de berg waarop 
hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond 
te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door 
en vertrok.

Het is dit jaar een ruim bemeten periode, detijd van 
Epifanie: een reeks van zondagen. Voldoende tijd 
en gelegenheid om te ontdekken en te overwegen 
hoe God, in de gestalte van Jezus Christus, onder 
ons mensen niet alleen geboren is, maar zich 
presenteert, verschijnt, openbaart. En hoe deze 
menselijke gestalte aan het begin van zijn publieke 
leven het woord neemt (evangelie). Daarbij worden 
grenzen overschreden. Hij is tenslotte voor alle 
mensen van goede wil geboren, te zien aan de 
magiërs uit het oosten die naar Hem toekomen als 
vertegenwoordigers van alle volken. Maar dat Gods 
heil voor heel de wereld bestemd is, wordt ook door 
Simeon verwoord – gisteren vierden we het feest 
van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). 
Hij zingt: ‘ want met eigen ogen heb ik de redding 
gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle 
volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de 
heidenen’ (Lucas 2,30-31). Alle volken zijn mede-
erfgenaam geworden van de grote daden van God – 
het is een thema dat kenmerkend is voor de tijd van 
Epifanie. Dat deze grenzeloosheid niet zomaar voor 
iedereen te accepteren is, horen we in het evangelie. 
Maar liefde kent geen grenzen, zij is allesbepalend – 
zo mediteert de apostel Paulus in de tweede lezing.

Opdracht
Het gejeremieer van de profeet Jeremia kennen 
we in de kerk (en daarbuiten) vooral van zijn 
klaagzangen. Ze klinken herhaaldelijk in de liturgie 
van de Goede Week. Als vanzelf horen we ze dan 
ook in de mond van de Messias Jezus. Hoezeer 
heel Jezus’ leven in vergelijking gebracht wordt 
met dat van deze profeet (zoals trouwens ook 
met de profeet Jesaja) horen we vandaag, want 
het begin ervan, de roeping en de taakstelling 
van beide ‘profeten’ (tenslotte wordt Jezus ook 
regelmatig als profeet gezien) zijn bijna identiek. 
In het woord waarmee de HEER zich tot Jeremia 
richt (1,4-5), klinkt Psalm 139 mee: ‘HEER, U kent 
mij, U doorgrondt mij. U was het die mij weefde in 
de buik van mijn moeder. Toen ik in het verborgene 
gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van 
de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim’ 
(Psalm 139,1.13b.15). De Heer kent Jeremia reeds 
voor zijn geboorte in de moederschoot, en koos 
hem uit. Opvallend: het spreekgestoelte voor de 

profeet staat wellicht wel in het domein van Israël 
opgesteld, maar het uitgangspunt van de Heer is 
helder en zijn reikwijdte ook: ‘Voordat ik je vormde 
in de moederschoot,  had Ik je al een profeet voor 
alle volken gemaakt’ (Jeremia 1,5). De profeet 
moet sterk in zijn schoenen staan: voor overheden 
en machten, voor de volken van rondom, want 
die trekken op tot voor de poorten van Jeruzalem 
(1,15). Hij zal de woorden van de Heer moeten 
blijven spreken, ook al giert de angst door zijn 
keel (1,17), maar de Heer is met hem: de profeet 
zal standhouden ‘tegen het hele land’ (1,18), waar 
dan heel het machtscentrum, zowelpolitiek als 
godsdienstig, mee bedoeld wordt. Het wordt een 
‘roepingsvisioen’ genoemd, maar het lijkt wel een 
nachtmerrie. De antwoordpsalm (Psalm 71) sluit 
mooi aan bij de lezing uit Jeremia. Het lied zingt 
van de overgave van de ik-persoon aan de Heer, zijn 
schuilplaats. Hij bidt om hulp, om bevrijding, om 
recht. Tegelijkertijd belijdt de zanger (de profeet? 
elk mens?) dat de Heer recht doet en redding 
beveelt. Het is een heen en weer van gebed en 
belijdenis – het ware joodse en christelijke bidden.

Liefde overwint
De gemeente van Korinte heeft het blijkbaar nodig 
dat Paulus zo uitpakt. Er was kennelijk nogal wat 
onderling gekrakeel. Ieder zingt zijn eigen lied, 
ja, maar zonder orde wordt het een kakofonie 
en belangenstrijd, en gaan kwaliteit en afgunst 
tegen elkaar strijden. Niet iedereen kan alles, 
en hoeft alles te kunnen. Paulus’ lofzang op de 
hoogste gave, de liefde, is te vergelijken met Jezus 
uitspraak dat ‘de belangrijkste onder jullie jullie 
dienaar zal zijn’ (Matteüs 23,12; vergelijk Marcus 
9,35; 10,43). Natuurlijk, ‘richt u op de hoogste 
gaven’, zegt Paulus, op de kwaliteiten die je hebt 
ontvangen. Maar eerst wijs ik u een weg die nog 
voortreffelijker is’ (1 Korintiërs 12,31). De Duitse 
theoloog Helmut Gollwitzer (1908-1983) heft 
er in zijn exegese van dit nieuwtestamentische 
‘hooglied van de liefde’ nog eens op gewezen dat 
het geen loflied op onze liefde is, maar zich volledig 
concentreert op de liefde die Jezus Christus zelf 
is. Denk telkens waar het woord ‘liefde’ staat dat 
Paulus altijd de liefde bedoelt, die Jezus Christus 
zelf is en gedaan heeft, in zijn leven, sterven en 

verrijzen, de liefde van God die door Jezus Christus 
naar Hem toegekomen is. Paulus geeft als het ware 
kritiek op onze opvattingen over liefde, of wat wij 
daar vaak onder verstaan.

Eerste aanvaring
‘En ging weer zitten’ (Lucas 4,20). Jezus was 
opgestaan om voor te lezen in de synagoge (4,17). 
Nu gaat Hij zitten. Taak volbracht. Of ging Hij 
zitten, zoals bij Matteüs die aan het begin van de 
Bergrede zegt dat Jezus op de berg ging zitten en 
zijn mond opendeed om te onderrichten (Matteüs 
5,1)? Hoe dan ook, er is verwachting, spanning: ‘De 
ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren 
op Hem gericht.’ ‘Hij zei tegen hen: ’ (4,21). Dit is 
de eerste keer in het evangelie van Lucas dat we 
in het openbaar horen wat Jezus, door Johannes 
gedoopt en door de duivel beproefd, als volwassen 
man spreekt ter verklaring van de Schriften. De 
eerste keer dat Jezus zijn mond opendoet, is als 
kind, als twaalfjarige, tegen zijn ouders (2,49). Daar 
ging het om een vraag. De tweede keer citeert hij 
driemaal de Thora (Deuteronomium 8,3; 6,13 en 
10,20; 6,16). Dat gebeurt tijdens zijn beproeving 
in de woestijn. En nu, inde synagoge van Nazaret, 
reciteert Hij de profeet Jesaja (61,1-2). Allemaal  
Schriftwoorden. Maar nu komt Hij zelf aan het 
woord en valt met de deur in huis: ‘Vandaag hebben 
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’ 
(Lucas 4,21). Vandaag, heden. Het werkt, het is in 
vervulling gegaan, dat genadejaar van de Heer, de 
bevrijding van de onderdrukten, het herstel van het 
gezicht van de blinden. ‘De Geest van de Heer rust 
op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd’ (4,18; Jesaja 61,1). 
Maar daarmee is het ongeloof en de tegenstand 
geboren. En daarbij: Jezus vergelijkt zich ook nog 
eens met profeten als Elia en Elisa die In Israël zelf 
nauwelijks op erkenning konden rekenen. ‘Ik zeg 
jullie zoals het is’ (4,25). Met het woord dat Hij geen 
goed kan doen in zijn vaderstad (4,24), en dat Hij 
dus ook gezonde is om daarbuiten, ‘bij alle volken’ 
(vergelijk de weduwe in Sarepta, in Sidon, en de 
Syriër Naäman) weldoende rond te gaan, ontstaat 
pas echt oproer. Elia werd niet geaccepteerd, 
Elisa niet, en Jezus nu ook niet. Zijn opgang naar 
Jeruzalem dreigt al vanaf het begin met een 
nederdaling, een verwerping te beginnen (4,29-30). 
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Gebed
Goede God, U hebt mij niet zonder bedoeling op 
deze wereld gezet. Ik heb het voorrecht uw wil 
te volbrengen, uw koninkrijk mogelijk te maken. 
Wees mij dan nabij met uw kracht en leer, zodat ik 
uw Woord begrijp. Dit vraag ik U in Jezus’ naam, 
vandaag en alle dagen. Amen.  

Dagtekst
Jer. 33,20: Dit zegt Jahwe: Als iemand ooit mijn 
verbond met de dag en de nacht zou verbreken, 
zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt.

Overweging
Het zijn soms maar kleine dingen, die een totale 
wending kunnen geven aan ons leven. God treedt 
ons tegemoet, verandert mensen. Voor velen is 
het in het leven allemaal stabiel. Je ging als kind 
mee naar de kerk, je gaat nu nog en bent nog 
steeds gemotiveerd. Wij maken vaak de fout het 
bijzondere als ‘echter’ te beschouwen dan het 
gewone. God is niet alleen een God van redding, 
uit-redding, maar ook van zegen in de gewone 
dingen. Daardoor wordt dat gewone ook heel 
bijzonder! Zo heeft God een verbond met dag en 
nacht. Hij heeft orde en regelmaat aangebracht,. 
Dat moet de vraag doen rijzen waarom wij toch 
zo’n behoefte hebben aan kicks, sensatie, hypes. 
Echte levenskunst bestaat daarin dat de zegen 
van de orde en regelmaat wordt opgemerkt en 
gewaardeerd als teken van Gods trouw.

Gebed
Trouwe God, U hebt Uw woord aan mij gegeven 
om op mijn pad licht te zijn.  Hemelse Vader leg 
Uw Woord in mijn hart, geef mij moed en gun mij 
een nieuwe kans wanneer ik van u afdwaal. Dit 
vraag ik U vandaag en alle dagen die U mij schenkt. 
Amen.

laat maar eens zien dat je de Zoon van God bent! 
Dat vragen ze nou niet bepaald omdat ze graag 
overtuigd willen worden. Het is veelmeer een test. 
Jezus moet zich bewijzen op hun voorwaarden. 
Maar daar gaat Jezus niet op in. Hij laat zich niet op 
zo’n maniert testen. Met een diepe zucht weigert 
Hij ook maar enig teken te doen. Geloven dat Jezus 
de Zoon van God is, moeilijk ook voor ons. Maar Hij 
laat zich niet testen. Hij vraagt of we Hem willen 
vertrouwen op grond van alles wat Hij gezegd en 
gedaan heeft. Daarover kunnen we in de bijbel 
lezen. Wanneer we het moeilijk vinden om te 
geloven, mogen we altijd vragen of God ons daarbij 
wil helpen. Zo’n gebed zal God niet afwijzen. Hij 
verhoort het – op Zijn manier. Opdat wij werkelijk 
geloven zullen en nooit de moed opgeven.

Gebed
Sterke God, U die mij  wilt redden uit wat mij bindt 
en kleineert, open mijn  oren voor Uw boodschap.  
Geef dat ik door het horen van Uw woord alles 
waaraan ik te krampachtig vasthoud, los durf te 
laten op de weg die U mij wijst. door Jezus, Uw 
zoon en onze Heer. Amen.

Dagtekst
Mc. 6, 18: Bedenkt waar gij staat: gij zijt niet 
genaderd tot een tastbare berg en een laaiend 
vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind

Beeldoverweging
 

Gebed
Barmhartige God, in welke omstandigheden ik ook 
mag verkeren, bij U mag ik mijn hart uitstorten. 
Luister dan naar al wat ik U voorleg en bekommer 
U om de nood van mijn leven. Dit alles vraag ik U in 
naam van Jezus uw Gezalfde en onze Bevrijder.
Amen.

Dagtekst
Rom. 15,29: Ik weet zeker, dat als ik U bezoek, ik 
zal komen met een volle zegen van Christus.

Overweging
Wat je ook onderneemt, doe het met Mijn zegen. 
Haast je nooit ergens in, zonder eerst Mijn zegen te 
vragen. Ga de stilte in en voel hoe vrede en kalmte 
je onthullen en eenmaal in die perfecte staat, vraag 
en ontvang dan Mijn zegen. Ga dan in absoluut 
vertrouwen en zekerheid en doe wat er gedaan 
moet worden. Weet dat ik de hele weg bij je ben 
en dat alles perfect zal werken. Hoe groter de taak 
die voltooid moet worden, hoe meer je Mijn zegen 
nodig hebt.  Wees voorbereid om grote schreden 
voorwaarts te zetten naar schijnbaar onmogelijke 
situaties, maar wees niet bang, want ik ga voor je 
uit om de weg voor te bereiden. Houd je bewustzijn 
hoog, behoud je contact met Mij.

Dagtekst
Rom. 12,10: Bemint elkander hartelijk met 
broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan 
uzelf.

Overweging:
Allereerst moet u uw dankbaarheid uiten naar God 
toe, waardoor uw geloof en de onderlinge liefde 
van uw naasten naar elkaar toe groeien. En dat is 
nu juist de opdracht van Jezus: heb liefde voor God 
en voor de mensen om je heen. Aan de liefde die jij 
anderen (gelovigen en ongelovigen) toont, kunnen 
de mensen iets van Gods liefde zien. De onderlinge 
liefde tussen christenen en de liefde van christenen 
voor hun ongelovige medemens zijn als vruchten 
aan de boom van het geloof. Gods liefde straalt 
door hen heen. Laat jij ook het licht van Gods 
liefde in de wereld schijnen? Dan werkt je geloof 
aanstekelijk en maak je God en de mensen om je 
heen gelukkig!

Gebed
Machtige God, U kent mij beter dan wie ook en 
heeft weet van mijn zwakheden. Vergeef mijn 
misstappen als ik mijn smekend tot U wend. Laat 
uw woord mij bewust maken van mijn opdracht 
elkaarl lief te hebben, zoals Jezus Christus dat 
heeft voorgedaan, vandaag en al onze dagen.
Amen.

Dagtekst 
Ps. 1,1: Gelukkig de mens  die niet treedt in het 
overleg van de bozen, op de weg van de schenders 
geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters;

Overweging
Gelukkig… wie zou dat niet willen zijn? Een 
gelukkig mens heeft plezier in het leven. Hij is 
dankbaar voor elke nieuwe dag, blij met de mensen 
die hem omringen. Gaat deze psalm over zulke 
geluksvogels? Nee, het lied bezingt de mens die 
op een bepaalde manier  in het leven staat, die er 
welbewust voor kiest zijn eigen weg te gaan. Om 
hem heen leven mensen los van God, maar hij gaat 
daar niet in mee, hij wil zich uitsluitend oriëren 
op het Woord van de Heer. Wat heeft dat Woord te 
zeggen over geld en goed, over leven en dood, over 
liefde en trouw? Ook wij doen er goed aan onze 
keuzes te maken in overeenstemming met de lijnen 
die de bijbel uitzet. Wees nooit bang dat je jezelf 
dan tekortdoet, integendeel: het is de weg naar een 
bloeiend bestaan. Het Woord van God maakt ons 
gelukkig!

Gebed 
Goede God, Ik ben door U geroepen en Uw Woord 
maakt mij vrij om op weg te gaan. Heer geef mij 
de inzicht Uw uitnodiging te verstaan en met Uw 
boodschap op weg durf te gaan om er handen en 
voeten aan te geven. Laat zo Uw konkrijk nabij 
komen, door Jezus Christus, één met U,  één van 
ons ons, vandaag en altijd. Amen.

Dagtekst
Heb. 12,3: Denk aan Hem die zulk een tegenstand 
van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om 
niet uit te vallen en de moed niet op te geven

Overweging
Jezus is in gesprek met een groep farizeeën. Op 
een bepaald moment stellen ze Hem op de proef: 

gebeden voor iedere dag
Maandag 04 februari

Dinsdag 05 februari

Donderdag 07 februari

Zaterdag 09 februari

Vrijdag 08 februari

Woensdag 06 februari

Tijdens de openingsceremonie van de 34e 
Wereldjongeren-dagen, gehouden te Panama van 22 
tot 27 januari, sprak paus Franciscus over een kerk 
die droomt en liefheeft.

Beste jonge mensen, goedenavond!
Deze Wereldjongerendagen zijn opnieuw een feest 
van vreugde en hoop voor de hele Kerk en voor de 
wereld een getuigenis van het geloof.

Nieuw Pinksterfeest
Wees niet bang om getuigen te zijn van het 
evangelie.   De Kerk is niet "leuk" of "cool"  dankzij 
dit jeugdevenement. Helemaal niet!
Met jullie willen we de frisheid en jeugd van de Kerk 
herontdekken.
We willen de Kerk opnieuw doen ontwaken, ons 
openstellen voor een nieuw Pinksterfeest.  Dit kan 
alleen gebeuren als we naar elkaar luisteren, elkaar 
aanmoedigen en onze medemens helpen. 
Ik weet hoeveel moeite en opoffering deze 
Wereldjongeren-dagen hebben gekost.
De vele weken van werk, toewijding en gebed 
hebben de reis zelf reeds tot een  beloning gemaakt. 
Een discipel is iemand die resoluut op pad gaat. Hij 
is niet bang om risico's te nemen en blijft lopen. En 
dit is de grote vreugde: blijven lopen, doorgaan. 

“We willen de Kerk 

opnieuw doen ontwaken”

wordt vervolgd op Pagina B4
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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 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.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

Elke vrijdag: 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: Eucharistieviering om 18.00u.

za 02 19.00u: Eucharistieviering (p. Kumar)
ma 04 16.30u: Catecheseles EHC
di 05 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 06 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (afspraak)
do 07 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30u: Catecheseles EHC met pater
 19.15u: Kerkbestuur
za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)

za 02 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: H. Mis
za 09 19.00u: H. Mis
zo 10 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.

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 02 10.00u: Eucharistie Huize Albertine 
zo 03 08.00u: Eucharistie met ziekencommunie
10.00u: Doopdienst
19.00u: Eucharistie
wo 06 19.00u: Eucharistie
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.

zo 03 08.00u: H. Mis
ma 04 17.00u: Spreekuur | 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 07 17.00u: Spreekuur | 18.00u: Rozenkransgebed
 18.30u: H. Mis | vr 08  18.00u: Doopinstructie
Mededeling
• De doopdienst is op 10 febuari 2019 om 10.00 uur.

zo 03 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.

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

za 02 19.00u: Eucharistieviering
zo 03 10.00u: Hoogmis 
za 09 11.00u: Sacrament van de Biecht
 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 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.

za 02 17.30u: H. Mis 
wo 06 17.30u: Marialof
za 09 17.30u: H. Mis

za 02 18.00u: Vooravondmis vierde zondag door het jaar
zo 03 08.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar. 
Thuiscommunie zieken en bejaarden.
 10.00u: Doop baby’s en kleine kinderen
ma 04 18.00u: H. Mis
wo 06 18.00u: H. Mis
do 07 18.45u: Doopinstructie in de kerk
vr 08 18.00u: H. Mis 
za 09 18.00u: Vooravondmis vijfde zondag door het jaar 
met kindernevendienst
 19.45u: Huwelijksinzegening Ria Joeroeja en Regilio 
Herfst
zo 10 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar met 
kindernevendienst
 10.00u: Doopdienst volwassenen
ma 11 17.00u: Ziekenzalving Werelddag van de Zieken
Mededelingen op Noord
• Vergadering parochieraad: woe. 6 februari om 19.00u.
• Kindernevendiensten in de drie kerken: zaterdag 09 en 
zondag 10 februari.
• Volwassenendoop: zondag 10 februari om 10.00 uur in 
de Heilige Driekoningenkerk - voorbereidende instructie op 
donderdag 7 februari om 18.45 uur.
• Maandag 11 februari: Werelddag van de Zieken op 
initiatief van paus Franciscus, dit keer onder het thema: 
‘Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij 
geven’ (Mt. 10, 8). Om vijf uur in de namiddag is er dan 
in de Driekoningenkerk gezamenlijke  toediening van de 
ziekenzalving. Alle zieken en bejaarden boven de 65 jaar 
zijn hiertoe uitgenodigd. Let wel! Ziekenzalving thuis is 
enkel voor degenen die door ziekte of ouderdom niet naar 
de kerk kunnen komen! De Werelddag voor de Zieken wil 
juist de oudere en zieke medemensen binnen de kring 
van de gemeenschap te brengen. Dus worden zij die dag  
uitgenodigd om zoveel mogelijk naar de kerk te komen. 
Daarvoor gaarne uw begrip! 

zo 03 08.00u: Woord-Comm. dienst vierde zondag door 
het jaar met thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 10 08.00u.: H. Mis vijfde zondag door het jaar met 
kindernevendienst

zo 03 09.00u: H. Mis vierde zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 10 09.00u: Woord-Comm. dienst vijfde zondag door het 
jaar met kindernevendienst

zo 03 10.00u: H. Mis
 11.45u: English mass
zo 10 10.00u: Woco
 11.45u: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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 
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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 

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.

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 HEILIGE 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

parochieberichten

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

ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD
Welgedacht A/Indira Gandhiweg

Pastor: Jan Geerits – Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t.367480/8590593

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
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gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

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

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.
zondag 24 februari om 09.00u: Eucharistieviering (mgr. K. 
Choennie)

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

Chinees nieuwjaar)
17.00u: GEEN PK les
wo 06 19.00u: H. Mis
do 07 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.30u: Volwassenencatechese
vr 08 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• St. Franciscus Xaverius en H. Bernadette van Lourdes 
parochies bidden het rozenkransgebed op de zondagen bij 
afwezigheid van de pastoor.

zo 03 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; 4e zondag door het jaar

zo 03 08.30u: Woco; 4e zondag door het jaar
ma 04 16.00u: PK Leerjaar I
wo 06 16.30u: PK Leerjaar II
do 07 16.30u: PK Leerjaar III

zo 03 09.00u: Woco

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

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u 
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 

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.

za 02 19.00u: Woco
di 05 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 06 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 07 18.30u: Eucharistieviering
za 09 17.30u: Misdienaarsoefening
 19.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 02 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 03 08.00u: H. Mis
09.30u: Doopdienst

zo 03 09.00u: Woco
di 05 19.00u: Rozenkransgebed
wo 06 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 02 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis
zo 03 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; 4e zondag door het jaar
ma 04 17.00u: Parochieraadsvergadering
 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 05 06.30u: H. Mis op de pastorie
 16.00u: GEEN seniorensoos (nationale vrije dag 

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

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, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

Je bent niet bang geweest om risico's te nemen, 
je bent hier naartoe gereisd. Vandaag konden we 
allemaal "hier komen" omdat we al geruime tijd 
samen in onze verschillende gemeenschappen "op 
pad" zijn geweest.

Ware leraren en bouwers
We komen uit verschillende culturen en volkeren, 
we spreken verschillende talen en we dragen 
verschillende kleding. Maar niets  heeft ons 
ervan weerhouden elkaar te ontmoeten en ons 
te verheugen om samen te zijn. Jullie hebben veel 
offers gebracht om elkaar te ontmoeten en op deze 
manier zijn jullie ware leraren en bouwers van de 
ontmoetingscultuur geworden.

Door je daden en je benadering ontmoedig je het 
soort gesprek dat bedoeld is om tweedracht te 
zaaien, om diegenen uit te sluiten die niet zijn "zoals 
wij".

Je weet intuïtief dat "ware liefde verschillen niet 
opheft, maar ze in harmonie met elkaar brengt".
We weten ook dat de vader van de leugen de 
voorkeur geeft aan mensen die verdeeld zijn en 
ruzie maken met hen die geleerd hebben om samen 
te werken.

“We willen de Kerk opnieuw doen ontwaken”

Gedeelde droom
Het ontmoeten van elkaar betekent niet dat je op 
elkaar moet lijken, of hetzelfde moet denken of 
doen. Nee, helemaal niet ... De ontmoetingscultuur 
is een oproep die ons uitnodigt om een gedeelde 
droom in leven te houden. Een droom die een plek 
heeft voor iedereen. 

De droom waarvoor Jezus zijn leven aan het kruis 
gaf, waarvoor de Heilige Geest op de dag van 
Pinksteren werd uitgestort en een vuur ontstak 
in het hart van elke man en vrouw. Dit vuur vindt 
hopelijk de ruimte om te groeien en te bloeien in 
onze harten. 

Een droom genaamd Jezus, gezaaid door de Vader 
in het vertrouwen dat het zou groeien en leven in 
elk hart. Een droom die door onze aderen stroomt 
en onze harten  laat dansen wanneer we het bevel 
horen: "dat u van elkaar houdt. Hierdoor zullen 
alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, als 
u liefde voor elkaar hebt "(Joh. 13: 34-35). Het 
betekent het najagen van de droom: liefhebben met 
dezelfde liefde waarmee Hij ons liefheeft.

De liefde van Christus
Wat verenigt ons? Wat brengt ons ertoe om elkaar 
te ontmoeten?
De zekerheid dat we weten dat we geliefd zijn met 
een diepe liefde. Een liefde die ons uitdaagt om op 
dezelfde manier te reageren: met liefde. Het is de 
liefde van Christus die ons aanspoort (vergelijk 2 

Cor 5:14).
Een liefde die niet overweldigt of onderdrukt, 
terzijde schuift of reduceert tot zwijgen, vernedert 
of domineert.
Het is de liefde van de Heer, een discrete en 
respectvolle liefde; een liefde die vrij en bevrijdend 
is, een liefde die geneest en verhoogt. Het is de 
stille liefde om te dienen, een toewijding die geen 
aandacht op zichzelf vestigt.
Geloof je in deze liefde? 

Eenzelfde uitnodiging was aan Maria gericht. De 
engel vroeg haar of ze de droom het leven wilde 
geven, zodat het vlees werd. Zij antwoordde: "Zie, 
ik ben de dienstmaagd des Heren; laat het mij zijn 
volgens uw woord "(Lc. 1:38). Maria vond de moed 
om "ja" te zeggen en om leven te geven aan Gods 
droom. De engel vraagt hetzelfde van ons. Wil je dat 
deze droom tot leven komt? Wil je dat de liefde van 
de Vader nieuwe horizonten voor je opent?
Hebben we de moed om -zoals Maria- tegen de 
engel te zeggen: zie de dienaren van de Heer; laat 
het gebeuren?

Beste jonge vrienden, jullie zullen naar huis 
terugkeren met nieuwe kracht,  vervuld met de 
Heilige Geest en de droom levend houden die ons 
tot broers en zussen maakt. Waar we ook mogen 
zijn, we kunnen altijd zeggen: "Heer, leer mij lief te 
hebben zoals u ons hebt liefgehad".

(Bron: Vatican News/bewerkt-mk)
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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.

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.
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