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Inheemse vertegenwoordigers blij met consultatie r.-k. kerk
Melvin Mackintosh -

Bijeenkomst

‘We zijn blij dat de r.-k. kerk naar ons toekomt met
deze vragenlijst ,’ zei kapitein Muriel Fernandes,
dorpshoofd van het inheemse dorp Cassipora
tijdens de bijeenkomst op zaterdag 2 februari jl..
‘En dat de kerk de moeite neemt om te luisteren
naar het inheemse volk.’ De bijeenkomst in de
recreatiezaal van Powakka, georganiseerd door
het bisdom, bracht personen, priester, pastorale
leiders, catechisten en parochianen van de
geloofsgemeenschap van Bernharddorp, Witsanti,
Hollandse Kamp, Powakka, Pierrekondre/
Kumbasi, Redidoti en Cassipora bij elkaar. Samen
bogen zij over het voorbereidende document van
de Synode over de Amazone.
De groep die is ingegaan op de uitnodiging van
pater Kenneth Vigelandzoon, die de pastorale
zorg heeft over dit gebied, was niet groot maar
de aanwezigen hebben actief geparticipeerd
en hun mening gegeven. Er werd eerst een
presentatie gehouden, waarin uitgelegd werd wat
het voorbereidende document inhoudt, hoe het is
ontstaan en wat het proces is. De synode over de
Amazone, een buitengewone vergadering van de
bisschoppen met het thema Amazone - Nieuwe
wegen voor de kerk en voor een integrale ecologie,
vindt in oktober van dit jaar plaats.

Voorbereidende document

De kerk moet nieuwe manieren vinden om
de mensen die in het Amazonegebied wonen,
pastorale steun te bieden. In het voorbereidende
document wordt in het bijzonder de inheemse
volken in de Amazone genoemd, die worden
bedreigd door gedwongen verplaatsing en
uitbuiting. Het document is gepubliceerd in juni
2018.
Door het gehele document wordt de link gelegd
tussen de zorg voor het milieu en de pastorale
zorg voor de mensen in het gebied, omdat
“het beschermen van inheemse volken en hun
gronden een fundamentele ethische noodzaak
vertegenwoordigt en een basale toewijding aan
mensenrechten”. Het document eindigt met dertig
vragen. De antwoorden daarop vormen materiaal
voor het werkdocument voor de synode. De vragen
gaan onder meer over hoe de Kerk zou moeten
reageren op specifieke uitdagingen in het gebied

zoals onrechtvaardigheid, geweld en discriminatie,
in het bijzonder tegen inheemse volken.

Bedreigingen

De aanwezige vertegenwoordigers noemden
verschillende bedreigingen voor de inheemse
geloofsgemeenschappen op: wijdverspreide
zandafgravingen, drukke wegen met hardrijders
en zwaar materieel, grond- en concessie uitgifte
van de overheid zonder afstemming met en in
samenspraak met de dorpen en verdeeldheid onder
de inheemsen.
‘We hebben zo vaak aangeklopt bij de overheid
om hierover te praten,’ geeft kapitein Gladys
Kabelefodi van Klein Powakka aan,‘ maar ze
reageert niet, ze luistert niet. Vooral als het
gaat om de rechten van inheemsen, worden
we helemaal niet erkend. Alsof inheemsen niet
bestaan.’ Iemand zucht: ‘we worden gewoonweg
niet gerespecteerd. Recentelijk nog durfde een
volksvertegenwoordiger tijdens de hoorzitting te
zeggen dat het traditioneel gezag niet opgenomen
is in de wetgeving. Totaal geen respect!’
De kapitein van Cassipora vult aan: ‘ We hebben
ons inheems gebied, van Cassipora tot aan Klein
Powakka in kaart gebracht, gedemarkeerd en die
aangeboden aan de overheid. Tot op heden hebben
wij geen reactie daarop gehad.’ Een ander merkte
op: ‘De overheid is ook een bedreiging voor ons!’
Op de vraag hoe men haar of zijn samenleving in de
toekomst zag, was er een levendige discussie. Men
was het er over eens dat ontwikkeling voor een
ieder in verschillende mate kon worden ervaren.
‘Het systeem in het binnenland is niet hetzelfde als
het systeem in de stad,’ merkte men samenvattend
op.
De zaal constateerde een gebrek aan respect, van
de overheid naar de inheemsen toe, maar ook van
de inheemsen onderling naar elkaar toe. Er is geen

eenheid, klonk het meerdere malen door de hele
vergadering heen. ‘Er zijn mensen in onze dorpen
die alles wat wij bespreken, doorgeven aan derden.
Hierdoor kunnen we geen vuist vormen en lijkt de
overheid ons steeds een stapje voor te zijn.’
Iemand pleitte voor duurzame bewustwording van
‘onze mensen’, bewustwording van generaties op
generaties over ontwikkeling, over de rechten van
inheemse volken en daardoor respect voor elkaar
en onze cultuur.

Ondersteuning van de kerk

Op de vraag hoe de kerk de inheemse volken kan
ondersteunen in het bereiken van hun doelen
en het realiseren van hun verlangens, reageerde
de zaal enthousiast. Door te helpen met de
bewustwording, zei iemand. Basja Hariette
Vreedzaam van Pierrekondre/Kumbasi vertelde
over de relatie tussen haar inheemse gemeenschap
en de kerk. ‘De eerste katholieke kerk en school
in het gebied werden opgezet in ons dorp,’ zei ze.
‘Maar er ontstond ruzie tussen de priester en de
mensen. De relatie vertroebelde en de kerk besloot
te verhuizen naar een ander dorp.’
Mevrouw Vreedzaam vertelde dat we eigenlijk
allemaal geloven. Een ieder gelooft in de schepping
en een Schepper. ‘Wij inheemsen noemen Hem
Tamusji, de kerk noemt Hem God.’ Haar conclusie
is dat wij praten over hetzelfde. De kerk heeft
ook splitsing en verdeeldheid veroorzaakt in
gemeenschappen, vindt zij. In een adem zegt
zij dat de kerk een handreiking doet en dat ‘wij
inheemsen’ die moeten aangrijpen. De kerk is een
instituut waarin mensen werken en mensen maken
fouten. Het is niet God die splitsing en verdeeldheid
veroorzaakt. De Basja deed een oproep om niet te
beschuldigen maar om te herstellen. De kerk als
instituut kan ons helpen in het realiseren van onze
doelen.’
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KCV: Karaoke bij carnaval

Wie kan zich nog die goede oude hits uit de jaren
‘70 herinneren? Menigeen heeft dansend en
zingend deze jaren doorgemaakt. En als je nu die
muziek hoort, voert het je terug in de tijd. De wat
ouderen onder ons zullen zich de verschillende
fuifjes van weleer vast herinneren en met een
smile meeneuriën. Anderen kunnen zich niet meer
inhouden wanneer ze een bepaalde golden oldie
horen. Dan maakt het niet uit of ze in de auto zitten
of thuis zijn, ze beginnen luid mee te zingen.

Ook de jongere generatie heeft van deze muziek
genoten. Wij stonden vaak mee te zingen voor de
spiegel al dan niet met een fles of haarborstel als
microfoon. Wat grappig is, is dat we ondanks het
feit dat we soms niet de juiste teksten kenden, we
luidkeels meededen met het zangplezier.
Krijgt u hier ook zo een warm gevoel bij? Nou, de
Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname,
laat u die glorietijd herbeleven. Op zaterdag 2
maart a.s. vieren wij namelijk ons carnavalsfeest
met een Karaoke Avond. Vanaf 19.00 uur wordt
het startsein gegeven voor een gezellige zang en
muziek-avond, waarbij u de kans heeft die heerlijke
golden oldies alleen of met de hele zaal mee te
zingen. De liedteksten zullen duidelijk zichtbaar
zijn, zodat we allen kunnen meedoen.
Naast golden oldies zullen wij ook liederen met
een Goddelijke boodschap afdraaien. Trouwe
luisteraars van Radio Immanuel 95.9 FM zullen
deze songs zeker herkennen uit het programma
Effeta. We zullen onze Godgegeven stemmen goed
gebruiken op deze avond!
En zoals het hoort op een echt Surinaams festijn,
mogen hapjes en drankjes niet ontbreken. Deze
zullen volop te verkrijgen zijn. De Karaoke Avond
is nl. de eerste fundraisingsactiviteit van de
KCV in 2019 en met uw bijdrage helpt u mee aan
de renovatie van ons Dienstencentrum aan de
Awaradam no 15.
Laat u deze kans op een fijne avond vol mooie
meezingers en gezelligheid niet aan u voorbij gaan.
Haal uw uitnodigingskaarten via de diverse KCV
gebedsgroepen of via 8652415 of 8512808. Het
aantal zitplaatsen is beperkt, dus wees er snel bij
om teleurstelling te voorkomen.
n.b.: Op onze Facebookpagina (Katholieke
Charismatische Vernieuwing Suriname) kunt
u meer informatie vinden over de KCV en haar
activiteiten.

"Eerste vrijdag is een bijzondere dag in het
leven van onze kerk. Er wordt helaas niet zoveel
aandacht aan besteed, daarom is het mooi dat de

Charismatische Vernieuwing elke maand het Feest
van het Heilig Hart van Jezus viert", aldus pater
Noordermeer.

Rosanda Courtar –

KCV viert elke maand feest van het Heilig Hart van
Jezus
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geloof & leven
Bestuursoverleg en bezinningsweekeind CMMS
Hendrik Setrokarijo -

CMMS mannengroepen

De Catholic Men’s Ministry Suriname is een
overkoepelende mannengroep binnen het r.-k.
bisdom Paramaribo. Zij stelt zich primair ten doel
iedere man binnen ons bisdom en ook daarbuiten
te helpen groeien naar een persoonlijke relatie met
onze grote broeder en leidsman Jezus. De CMMS
wordt geleid door een dagelijks bestuur onder
voorzitterschap van broeder Eddy Dragman.
Minstens een keer in het kwartaal vindt er
bestuursoverleg plaats. In dit overleg wordt het
beleid van de CMMS uitgezet en bijgestuurd.
In het bestuursoverleg hebben de besturen of
stuurgroepen van de bij de CMMS aangesloten
mannengroepen zitting in, te weten: de Heilige
Familie Mannengroep, de Hanna’s Lust & Sunny
Point Stuurgroep, de St. Theresia Moengo
Mannengroep (de oudste groep) en de Fatima Begi
Kerki Mannengroep (de jongste groep).

Brasa en liefde van de Heer

In het weekend van 19 en 20 januari 2019heeft de
CMMS een bestuursoverleg en bezinningsweekend
georganiseerd op Vierkinderen en Colakreek. Het
doel van dit weekend was meer dan een dagje met
elkaar zijn, met meer diepgang en gebed voor de
Heer. De bezetting was goed met een participatie
van 3 leden per groep. Gastspreker was diaken A.
Waterberg.
Er was een goed opgezet dagprogramma voor de
twee dagen. Broeder Clifton en broeder Marius
leidden de openingsdag onder het thema: Brasa.
Na de lofprijzing, dankzegging en aanbidding
van de Heer, was het tijd voor de persoonlijke
introductie van de participanten. Nadat alle
leden zich geintroduceerd hadden, werd de ronde
afgesloten door elkaar een brasa te geven. De brasa
betekent voor ons een voldoening en acceptatie in
de manier van groeten. Het is de liefde van de Heer
die ons verbindt in eenheid, saamhorigheid, passie,
harmonie, vrede en broederschap. Dit onderdeel
geeft duidelijk aan dat wij één zijn; wij belijden één
geloof en dienen één God: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.

Vergeving en verzoening

Diaken Waterberg presenteerde middels een talk
het thema Vergeving en Verzoening uit Matt.18,2135. In het dagelijks leven zijn wij als mens niet
eerlijk tegenover onszelf. Wij hebben onze

tekortkomingen, onze zwakheden, zijn afgunstig
tegenover elkaar, we maken onderling ruzie en we
bejegenen elkaar niet op een christelijke manier op
de werkvloer. Al deze feiten kunnen kortstondig of
lang aanhouden.
Wanneer er vervelende dingen zijn gebeurd,
denken sommigen van ons ‘zand erover’, terwijl
anderen zeggen ‘wie ik never en nooit meer!
A KABA! MI KLAR’ NANGA ENG’. Meestal kun
je je leed delen met een vertrouwd persoon,
bijvoorbeeld met een goede vriend. Maar vergeven
wij dan ook echt?
We kregen tijdens het weekend de tools om elkaar
te vergeven en om tot verzoening te komen. Zo
hebben wij ook ons misnoegen op papier gezet en
met de diaken gedeeld. Daar barstten de emoties
los. Midden in een kring van broeders werd alles
aan de Heer opdragen, waarna de papieren werden
verbrand. Wat opviel was, dat de rookwolk binnen
de kring van links naar rechts bleef draaien,
ondanks de sterke wind. Op een gegeven moment
stopte het draaien en steeg de rook recht omhoog.
Dat was voor ons een duidelijk teken dat de Heer
onze gebeden heeft verhoord.

Ontspanning en ondersteuning

Er was ook tijd voor ontspanning en voor een
lekkere koele duik in het water van Colakreek.
Tijdens het bestuursoverleg kwamen de
minpunten van alle mannengroepen, het animo
van de setting en de dalende trend in participanten
ruimschoots aan bod. Ook konden wij met elkaar

delen hoe de diverse programma’s in elkaar
worden gezet en wat de mogelijkheden zijn om
aan financiële middelen te komen om regelmatig
een mannenbijeenkomst of -conferentie te houden.
Wij vonden een oplossing in het ondersteunen van
elkaar in welk vorm dan ook.

Planning

Hoe gaan we verder? We zullen bekendheid
blijven geven aan de mannengroepen. Zo hebben
wij bijvoorbeeld onze promotie via social media,
flyers en mededelingen in de kerk, alsook via Radio
Immanuël. Tijdens de vergadering is vastgesteld
om het bestuuroverleg en bezinningsweekend
jaarlijks te organiseren, waarbij de volgende
meteen gepland is op 18 en 19 januari 2020.
Onze eerstvolgende reguliere vergadering wordt in
Moengo gehouden op 23 februari a.s. De reguliere
vergadering wordt maandelijks vervolgd, waarbij
steeds een andere mannengroep de gastheer
zal zijn. In verband met het 5 jarig bestaan
van CMMS, zal er op 6 en 7 juli 2019 een grote
mannenconferentie gehouden worden. Er zullen tal
van activiteiten op de programma zijn.
Bijzonder is dat wij Richard Lane als gastspreker
zullen mogen verwelkomen. Hij is de grondlegger
van de mannengroepen in Suriname. Op 6 juli
is de conferentie alleen toegankelijk voor de
mannen, maar op 7 juli zijn naast de mannen, ook
hun vrouw en kinderen welkom. Wij vragen onze
mannenbroeders om elkaar te ondersteunen en
massaal te participeren.

De zaaier en het zaad

Het weekend werd afgesloten met een woorddienst
onder leiding van broeder Donnald en Broeder
Galon. De evangelielezing ging over de bruiloft
te Kana (Joh 2,1-11), waarbij Maria Jezus vraagt
te helpen bij het opraken van de wijn tijdens een
bruiloft. Jezus doet daar Zijn eerste wonder en
maakt het water tot de zuiverste en zoetste wijn.
Broeder Marius Galon verzorgde de talk uit Matt.
13,1-9 De zaaier en het zaad.
Er werd ingegaan op hoe wij de bijbel lezen: 1. met
het verstand, 2. met het hart, 3. door de Heilige
Geest. De tekst verwijst naar Jezus zelf, die hoog
verheven is boven ons en Zijn woord met ons deelt.
Een deel van ons heeft Zijn woord gehoord en het
aangenomen, een deel hoort het, maar laat het
niet ontspruiten en weer een deel van ons heeft er
niet eens tijd voor. Gelukkig is Jezus niet gestopt
met zaaien. Wij zijn ervan overtuigd dat Zijn woor
d blijft groeien en voor CMMS nu reeds goede
vruchten heeft afgeworpen.
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Pleidooi afschaffing doodstraf, terug in de geschiedenis
E. Wijntuin –
Openbare Vergadering Staten van Suriname
Recentelijk verscheen in Omhoog een artikel met
de titel Paus pleit opnieuw voor afschaffing van
de doodstraf. Daarin deed de paus een oproep
aan alle landen die de doodstraf nog steeds
hanteren (inclusief Suriname). ‘Ik begrijp dat,
om de afschaffing te bereiken men complexe
processen moet doorlopen. De schorsing van en
de strafvermindering van misdrijven, waar de
doodstraf op staat zijn minimale doelen, waar
internationale leiders zich voor in moeten zetten,’
aldus de paus.
Naar aanleiding van voornoemd artikel bied ik
u de memorie van toelichting van minister E.A.
Hoost tijdens de behandeling van de wet ‘houdende
afschaffing van de doodstraf’ aan. De heer Hoost
is erudiet op het gebied van strafrecht. Ik wil u in
de geest terugbrengen in de vergaderzaal van de
Staten van Suriname, bij de openbare vergadering
van het college op 17 juni 1977. Door verschil
van mening tussen de oppositiepartijen, werd de
vergadering op verzoek van de heer H.A.E. Arron
voor onbepaalde tijd geschorst.

Memorie van Toelichting

‘Hier te lande werd de doodstraf, die in het
hedendaagse strafrecht niet thuis hoort, voor het
laatst voltrokken in 1927, zodat men kan zeggen,
dat haar afschaffing in de praktijk reeds een feit
is. In de memorie van toelichting bij het ontwerp
van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Staten
van Suriname, Bijlagen 1969 – 1970, 15.3) werd
de formele verwijdering van de doodstraf uit ons
Wetboek van strafrecht reeds in het vooruitzicht
gesteld. Het daartoe strekkende wetsontwerp ligt
thans voor.
Wijziging in het materiële strafrecht op dit punt
brengt consequenties mee voor het formele
strafrecht en de rechterlijke organisatie. In het
formele stafrecht en de rechtelijke organisatie.
In het formele strafrecht worden de regelingen
omtrent de tenuitvoerlegging voor de doodstraf
overbodig (de art. 310, tweede lid, 311, 312 en
354 van het Wetboek van Strafvordering). Voor
de rechterlijke organisatie heeft de afschaffing
van de doodstraf belangrijke consequenties voor
zover het de regeling van de absolute competentie
van de rechterlijke instanties betreft. Ons
huidige recht kent de doodstraf niet alleen als
straf, maar ook als criterium voor de rechterlijke
bevoegdheid tot kennisneming in eerste aanleg
van strafbare feiten. Krachtens artikel 36 van het
Reglement op de inrichting en samenstelling van
de Surinaamse Rechterlijke Macht (G.B. 1935, no.
79) vonnist het Hof van Justitie in eerste aanleg
over alle misdrijven, waarop de doodstaf is gesteld,
en daarmee in verband staande misdrijven (
in geval van samenloop, mededaderschap en
medeplichtigheid).
In de memorie van toelichting bij het ontwerp
van een nieuw Wetboek van Strafvordering is
in verband met het voorstel tot afschaffing van
de doodstraf ook voorgesteld artikel 36, eerste
lid, van het Reglement te schrappen. Voor de
motivering daarvan moge naar die toelichting
worden verwezen (blz. 4).
Doordat artikel 36, eerste lid, van het Reglement
bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van alle
strafbare feiten, behalve in geval van artikel 144,
derde lid, van de Grondwet. Het Hof van Justitie
fungeert dan, behoudens de zojuist genoemde
grondwettelijke uitzondering, uitsluitend als
beroepsinstantie, als rechter in tweede aanleg.
Op deze scheiding van de rechtspraak in eerste
en tweede aanleg is het ontwerp van een nieuw

Wetboek van Strafvordering gebaseerd.
De inwerkingtreding van de Wet, houdende
afschaffing van de doodstraf, dient derhalve vooraf
aan of tegelijk met de invoering van het nieuwe
wetboek van Strafvordering plaats te vinden.
De Minister van Justitie en Politie,
w.g. E. A. HOOST
Paramaribo, 28 juni 1977’

Noot

Wie aandachtig memorie van toelichting van
Mr. E. Hoost leest en zijn pleidooi de doodstraf
af te schaffen om daarna, volgens een officiële
bekendmaking in de vlucht doodgeschoten
te worden, zal zeker met een minimum aan
intelligentie direct vaststellen dat er hier sprake
is van een aperte leugen. Wat voor reden zou

Hoost hebben gehad om openlijk in een openbare
vergadering van de Staten afschaffing van de
doodstraf te pleiten om daarna een poging
te doen om te vluchten. Als u in ogenschouw
neemt, dat paus Franciscus vele jaren later
hetzelfde pleidooi houdt, tekent Hoost zich als een
ziener. Verbazingwekkend vind ik het dat bij de
behandeling van het acht december strafproces
geen enkele advocaat het nodig vond om het
initiatief voorstel van de heer Mr. E. Hoost ter
sprake te brengen. Jammer! Terugkomend op de
openbare vergadering van het initiatief voorstel
van Mr. E. Hoost, wil ik niet verhelen , dat het een
reeks botsingen kende tussen de oppositiepartijen
onderling, te weten minister president, H. Arron,
fractieleider Mr. E. Bruma en Hindorie HPP,
NPS. Hierdoor was minister-president H. Arron
genoodzaakt de verdere behandeling van het
wetsontwerp naar een nader te bepalen datum te
verschuiven.

KCV viert elke maand feest van het Heilig Hart van Jezus
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vijfde zondag door het jaar (C)
Eerste lezing: Jesaja 6, 1 – 2a. 3 – 8
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de
Heer, gezeten op een hoge verheven troon: zijn
sleep bedekte heel de vloer van de tempel. Hij was
omgeven met serafs; elk had zes vleugels, en ze
riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig, de Heer
der hemelse machten! Heel de aarde is vol van
zijn glorie!’. Het luide roepen deed de drempels
schudden in hun voegen en het heiligdom stond
vol rook. Toen riep ik: ‘Wee mij, ik ben verloren!
Want ik ben een mens met onreine lippen, en
toch hebben mijn ogen de koning, de Heer der
hemelse machten, gezien!’. Maar een van de serafs
vloog naar mij toe met een gloeiende kool die
hij met een tang van het altaar genomen had; hij
raakte mijn mond daarmee aan en sprak: ‘Nu
dit uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden
verdwenen, uw misstap vergeven’. Daarop hoorde
ik de Heer spreken: ‘Wie moet ik zenden? Wie zal
voor ons gaan?’. En ik antwoordde: ‘Hier ben ik,
zend mij!’.
Antwoordpsalm:
Psalm 138, 1 – 2a.2bc-3.4 – 5.7c – 8

Tweede Lezing: I Korintiërs 15, 3 – 8.11
Broeders en zusters, In de eerste plaats dan heb
ik u overgeleverd wat ik ook zelfs als overlevering
heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is
voor onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij
begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde
dag, volgens de Schriften, en dat Hij verschenen
is aan Kefas en daarna aan de Twaalf. Vervolgens
is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd
broeders tegelijk, van wie de meesten nog in
leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna
aan alle apostelen. En het laatst van allen is Hij
ook verschenen aan mij, de misgeboorte. Maar
of zij het nu zijn of ik, dat verkondigen wij en dàt
hebt gij geloofd.

Evangelielezing: Lucas 5, 1- 11
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het
meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem
aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag
nu twee boten liggen aan de oever van het meer;
de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun
netten. Hij stapte in een van de boten, die van
Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken.
Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn
onderricht aan het volk. Toen Hij zijn toespraak
had geëindigd zei Hij tot Simon: ‘Vaar nu naar het
diepe en gooi uw netten uit voor de vangst’. Simon
antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben wij
gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw
woord zal ik de netten uitgooien’. Ze deden het en
vingen zulk een massa vissen in hun netten dat
ze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun
maats in de andere boot om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren vulden zij de beide
boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel
Simon Petrus Jezus te voet en zei: ‘Heer, ga van
mij weg, want ik ben een zondig mens’. Ontzetting
had zich meester gemaakt van hem en van allen
die bij hem waren, vanwege de vangst die ze
gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en
Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon
samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon:
‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen
vangen’. Ze brachten de boten aan land en lieten
alles achter om Hem te volgen.

Gedachten bij de schriftlezingen
De lezing uit Jesaja voert ons ver van hier en nu. De
profeet trad op in de achtste eeuw voor Christus.
Het visioen dat hij beschrijft betreft een bijzondere
plaats: de tempel, waar de Heer zetelt. Een plaats
die doet denken aan de hemel, zoals ook blijkt uit
het visioen van Johannes in Openbaring (4,1-11).
Daar zit de Heer op een troon in de hemel en net
als bij Jesaja wordt Hij omringd wordt door figuren
die we wel als hemelbewoners kunnen typeren:
hemelse figuren met vleugels, zoals we ons engelen,
boodschappers van God voorstellen met vleugels,
omdat zij daarmee de afstand tussen hemel en
aarde kunnen overbruggen. De Heer zelf zetelt te
midden van hen en wordt omringd door een eeuwige
lofprijzing. Het zijn de woorden die in de liturgie nog
altijd klinken, woorden ook gebruikt in Openbaring:
‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de machten; en
heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6,3;
Openbaring 4,8). De lofprijzing zelf verbindt hemel
en aarde: niet alleen de hemel, ook de aarde is vol
van de heerlijkheid van de Heer. Serafs, serafijnen
zijn in Jesaja’s visioen de figuren die de Heer prijzen,
en een van hen treedt zelfs op de voorgrond om de
lippen van de profeet te reinigen. Serafs worden
weinig genoemd in de Bijbel. Gezien de opdracht die
Mozes van de Heer krijgt om een beeld van een seraf
te maken, een koperen slang, die genezing brengt,
moet aan een slangachtig wezen gedacht worden,
maar dan met vleugels (zie Numeri 21,8). In deze
Jesajalezing behoren de serafs als het ware tot de
hofhouding van de Heer, die getekend wordt als een
machtig vorst, zoals Hij zit op zijn troon en met zijn
mantel die de hele tempel vult.

Visioen en roeping
In de entourage van dit visioen vindt de roeping
van Jesaja plaats. De gedachte aan andere
roepingsverhalen dringt zich op, zoals dat van
Abraham, die door de Heer wordt aangesproken
(Genesis 12,1), van Mozes bij het brandende
braambos (Exodus 3,4) of van Samuël, die in een
nachtelijk visioen in de tempel wordt geroepen
(1 Samuël 3,1-8). Deze verhalen delen met elkaar
het onverwachte en bijna onbegrijpelijke van een
ontmoeting met de Heer. In het verhaal van Jesaja
komt dat naar voren door de tegenstelling van de
majesteit van de Heer en de kleine mens Jesaja.
Jesaja drukt zijn ontzag uit door te wijzen op zijn
onreinheid. Religieuze onreinheid wordt gesteld
tegenover de heiligheid midden in de tempel. De
vrees van Jesaja verloren te zijn (Jesaja 6,5) wordt
ingegeven door wat tot Mozes wordt gezegd als hij
vraagt de glorie van de Heer te mogen zien: een
mens overleeft het niet als hij het aangezicht van
de Heer ziet (Exodus 33,18-19). Deze onreinheid
in alle heiligheid, de Heer zien van aangezicht tot
aangezicht voedt de angst van Jesaja meer dan dat
hij bang is om profeet te zijn. De aanraking met
een gloeiende kool, met vuur, maakt de lippen van
Jesaja rein (zie de zuivering doorvuur; Numeri
31,21-23). Als die onreinheid is weggenomen, kan
Jesaja dan ook zelf instemmend antwoorden als
de Heer vraagt wie te zenden. Met de woorden
‘lippen’, ‘mond’ en ‘stem’ wordt de richting van het
visioen aangegeven: Jesaja wordt gezonden in de
naam van de Heer, hij spreekt zíjn woord. Daarmee
wordt heel zijn optreden gelegitimeerd, ook dat wat
beschreven staat in de vijf hoofdstukken die aan dit
roepingsvisioen voorafgaan. Wat Jesaja gezegd heeft,
wat hij zegt en wat hij zal zeggen: het ís het woord
van de Heer.
Vissers geroepen
Net als Matteüs en Marcus laat Lucas zien dat de

leerlingen, die door Jezus geroepen worden, vissers
zijn. Maar alleen Lucas laat dit verhaal voortkomen
uit een wonderbare visvangst. Dat verhaal kennen
we ook uit Johannes, die het plaatst na de verrijzenis.
Aan Petrus en een aantal leerlingen wordt dan, na
een mislukte nacht van vissen, aangeraden om het
net aan de andere kant van de boot uit te werpen.
Petrus krijgt vervolgens de opdracht de kudde
van de Heer te weiden (Johannes 21,1-17). Ook
Lucas koppelt aan de visvangst een zending voor
Petrus. De evangelist kiest voor een andere positie
van dit verhaal in zijn evangelie dan Johannes, en
vertelt het aan het begin van Jezus’ optreden. Jezus
is vanuit Nazaret naar Kafarnaüm getrokken. Hij
zorgt daar onder meer dat de schoonmoeder van
Simonkoortsvrij wordt. Maar meer zieken en ook
bezetenen worden door Jezus genezen, en de mensen
zoeken Hem op in de woestijn (Lucas 4,42). Jezus
preekt in de synagogen van Judea (4,43) en aan het
begin van het evangelie van vandaag vinden we
Hem aan de oever van het Meer van Gennesaret.
De boot van Simon – degene dus van wie eerder de
schoonmoeder is genezen – wordt de plaats van
waaruit Jezus vanaf het water de menigte onderricht
geeft (5,3). Vervolgens wordt deze boot het centrum
van de visvangst. Jezus zegt aan Simon om naar het
diepe deel van het meer te varen (5,4). In dit verhaal
gaan we dus het diepe in, anders dan bij Johannes
waar de leerlingen het over een andere boeg gooien.
Simon doet het, op het woord van Jezus, maar
zet eerst nog even de puntjes op de i: we hebben
al de hele nacht gewerkt en niets mee kunnen
nemen (5,5). Ze halen zo’n grote vangst binnen dat
andere boten hen te hulp moeten schieten. Als hij
dit ziet, reageert Simon Petrus zoals Jesaja bij zijn
roepingsvisioen: ‘Ik ben een zondig mens’ (5,8).

Petrus, als eerste geroepen
De naam Petrus valt hier bij Lucas voor het eerst, in
combinatie met Simon. Zo wordt ook een verbinding
gelegd met dat andere verhaal waarin Simon Petrus
zijn opdracht krijgt: hij is de rots (petra) waarop de
Heer zijn kerk bouwt (Matteüs 16,18). Het verschil
wordt duidelijktussen de eigen wijze van vissen
van Simon en de zonen van Zebedeüs, Jakobus en
Johannes, die hier nu ook worden genoemd (Lucas
5,10), en vissen in navolging van het woord van de
Heer. Je moet vertrouwen, wil je de diepte tegemoet
durven varen. Het contrast met het normale vissen
illustreert dat het niet zomaar over een rijke
vangst gaat: de grote hoeveelheid vissen die zij
hebben kunnen meenemen is een teken, zoals dat
ontzagwekkend visioen dat Jesaja kreeg. Simon
Petrus erkent dit, vandaar zijn ontstelde ‘ik ben
een zondig mens’. Jezus blijft met zijn antwoord in
dezelfde sfeer van de mens die tegenover Gods grote
daden staat. ‘Wees niet bang’ zijn ook de woorden
van Gabriël voor Zacharias en Maria (Lucas 1,13.26).
Het blijkt voldoende te zijn om te horen én te doen
naar het woord van de Heer. Het gaat niet meer over
gewoon ‘vissen’. De leerlingen trekken immers hun
boten op het land, laten ze achter en volgen Jezus
(5,11). Het vissen verandert gaande het verhaal
van karakter: het leven, de mensen komen centraal
te staan. Daarom kiest de tekst ook verschillende
woorden om de visvangst mee te duiden; zie
bijvoorbeeld de vertaling in de Naardense Bijbel:
‘meenemen’ (5,5.9), ‘inhalen’ (5,6) en ‘vangen ten
leven’ (5,9). Een expliciete reiniging wordt, anders
dan in de eerste lezing, niet vermeld. Toch echoot het
visioen van Jesaja ook door in de roeping van deze
vissers: het eerste wat hierna verteld zal worden in
het evangelie is de reiniging van een melaatse (5,1214).
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gebeden voor iedere dag
Maandag 11 februari
Dagtekst
ps. 32,8: Weest daarom niet als een paard, niet
een redeloos muildier gelijk; men moet met toom
en met bit zijn koppigheid weten te breken. Want
anders komt het u te na!

Overweging:
Gezag en gehoorzaamheid kun je nooit van elkaar
losmaken – alsof sommige mensen het voor het
zeggen hebben en anderen alleen maar mogen
gehoorzamen. Als je beid van elkaar loskoppelt,
krijg je autoritair gedrag aan de ene kant en
onderdanig aan de andere kant. Daarmee is noch
aan gezag noch aan gehoorzaamheid recht gedaan.
Een zeer gezaghebbend persoon die aan niemand
gezag hoeft te gehoorzamen, loopt geestelijk groot
gevaar. Een zeer gehoorzaam persoon die over
niemand gezag uitoefent, loopt evenzeer gevaar.
Jezus sprak met groot gezag, maar Zijn leven lang
was Hij gehoorzaam aan Zijn Vader. En aan Jezus,
die tegen Zijn Vader zei: ‘Niet zoals Ik wil, maar
zoals U wilt’ werd alle macht gegeven in de hemel
en op aarde. De vraag aan ons is of we gehoorzaam
gezag uitoefenen en gezagvol gehoorzaam zijn.

Gebed
Goede God,
U maakt Uzelf bekend in de woorden van Uw wet
en in het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon. Ik vraag
U: beziel me door Uw Heilige Geest en leer mij de
boodschap van Uw liefde te verstaan. Maak mij
bekwaam om U en mijn naaste te dienen. Dit vraag
ik omwille van Jezus Christus voor vandaag en alle
dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 12 februari

Dagtekst
Kol. 1,10: En een leven leidt dat de Heer waardig
is en Hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten
voortbrengen van actieve goedheid op allerlei
gebied en tevens toenemen in de waarachtige
kennis van God.

Overweging:
Als we een geestelijk leven leiden, getuigen onze
eigen geest en Gods Geest tezamen dat wij bij God
horen als Gods geliefde kinderen. Dat komt tot
uiting in alles wat we doen. Paulus zegt: ‘Of u dus
eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot

DE PAUS
Voor het eerst in de geschiedenis bezoekt een
paus het Arabisch schiereiland. Paus Franciscus is
aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten,
wat volgens het Vaticaan een nieuw hoofdstuk
betekent in de relatie tussen de verschillende
religies. Hij is de eerste leider van de Katholieke
Kerk die voet aan grond zet op het Arabische
schiereiland, bakermat van de Islam. Franciscus
hoopt met het bezoek aan het gebied waar de
islam is ontstaan, het begrip tussen christenen en
moslims te versterken.
Op het programma staat onder meer een
rondleiding in de Sjeik Zayed-moskee en een
interreligieuze bijeenkomst in Abu Dhabi. Die is
mede georganiseerd door de Raad van Oudsten,
die zich inzet voor een tolerante islam en in de
Verenigde Arabische Emiraten zetelt.

wordt vervolgd op Pagina B4

eer van God’. Wij brengen God die eer, als we de
heerlijke vrijheid van de kinderen Gods zichtbaar
maken. Als we leven in gemeenschap met de
Heilige Geest, kunnen we niet anders dan ‘getuigen’
Gods Geest zal zich via ons kenbaar maken, waar
we ook gaan en wie we ook ontmoeten.

Gebed
Liefdevolle God,
in alle tijden roept U mensen om uw woord bekend
te maken aan heel de wereld. Geef dat ik mij nooit
zal schamen voor mijn geloof, maar er met vreugde
en in woord en daad van getuig. Dit vraag ik U in de
naam van Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de
Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Woensdag 13 februari

Gebed
God van bevrijding,
U hebt mij tot hier gebracht en ben mij steeds nabij.
Spreek tot mij Uw woord en blijf mij vergezellen
op mijn weg door het leven. Leid mij naar Uw land
van belofte, waar vrede en gerechtigheid heersen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 15 februari

Dagtekst
Jak. 1,5: Schiet iemand van u tekort in wijsheid,
dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal hem
gegeven worden, want God geeft aan allen zonder
voorbehoud en zonder verwijt.: En als iemand van
U in wijsheid tekortschiet
Beeldoverweging

Dagtekst
Amos: 4,6 Ik, Ik heb u schone tanden gegeven
in al uw steden, gebrek aan brood in al uw
woonplaatsen, maar gij hebt u niet tot Mij bekeerd:
zo luidt de godsspraak van Jahwe.

Overweging
God heeft het volk gestraft. Er was geen regen,
er was honger. Maar niemand luisterde, niemand
kwam met de nood naar de Heer. Ze dachten: ach,
het is vast van voorbijgaande aard. Het volk ging
ervan uit dat God toch wel bij hen zou zijn. Is dat
even een misrekening? De woorden klinken ook
klagelijk: ‘Jullie zijn niet terugkeerd.’ Ze vonden het
niet belangrijk om God bij hun nood te betrekken
en met een belijdenis van schuld naar God toe
te gaan. En dat terwijl ze wisten dat God op hen
wachtte. ‘Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet’,
zingt het lied. Altijd mogen wij naar God toe. Met
alles. Ook als we ons schamen. Toch mag het. De
Heer wacht op je, Hij heeft geduld.
Gebed
Barmhartige God,
Alles wat ik heb en is – het is aan mij geschonken.
ik smeek U vader: maak mij ontvankelijk voor Uw
woord, reinig mijn hart en maak het nieuw, opdat
ik het wonder van Uw liefde kan zien en in elkaar
Uw rijkdom kan ontdekken. Dit vraag ik U in Jezus’
naam voor vandaag en al onze levensdagen.
Donderdag 14 februari

Dagtekst
Rom. 8,26 Evenzo komt de Geest onze zwakheid
te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren
te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met
onuitsprekelijke verzuchtingen.

Overweging
Wat een bemoediging geeft Paulus hier: de hulp
van de Geest is niet alleen om te strijden tegen de
zonde, maar strekt zich ook uit tot woordvoerder.
In de rechtzaal is ook altijd een woordvoerder, een
advocaat. Omdat het vakjargon en de formaliteiten
in de meningen te boven gaat, is een advocaat
nodig. Iemand die weet waarover hij spreekt
en hoe alles werkt. Als mensen kunnen wij de
grootsheid van God en hoe Hij alles in zijn hand
houdt, niet volledig bevatten. Dit hoeft ook niet om
tot Hem te kunnen bidden – God daalt af naar ons
nieveau, Hij kent ons hart. Toch komt het weleens
voor dat we geen woorden hebben. Door verdriet,
pijn, of juist door blijdschap. Dan bidt er Iemand
voor ons. Iemand die weet hoe alles in elkaar zit en
werkt. Hoe groot is God dat Hij die behoefte al van
tevoren heeft voorzien en erin voorziet?!

Gebed
God, Vader in de hemel,
Ik dank U voor wat Jezus, Uw Zoon mij heeft
gegeven: Zijn woorden van eeuwig leven, Zijn ziel
die mij bezielt. Geef dat ik in Hem mijn Heer en
Messias herken en dat ik, net als eens de heilige
Dominicus, warmloop voor Zijn zaak. Dit vraag ik
U in de naam van diezelfde Jezus, die met U en de
Heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
Zaterdag 16 februari

Dagtekst
Rom 15,17: Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij
God beroemen

Overweging
Men heeft weleens over ‘gepaste trots’; dat is een
mooie uitdrukking, die Paulus hier zeker had
kunnen gebruiken. Hij is trots op wat hij allemaal
heeft bereikt. En waarom? Je mag trots zijn
wanneer je gepresteerd hebt. Bescheidenheid is
soms valse bescheidenheid. Maar Paulus is niet
trots op zichzelf. Hij realiseert zich dat hij mocht
werken voor Jezus door Jezus. Christus heeft door
Zijn prediking veel mensen tot geloof gebracht.
En de tekenen en wonderen die Paulus deed, kon
hij doen door de macht van Jezus. Ze lieten zien
hoe geweldig die Jezus is, over wie Paulus sprak.
Mogen wij ook zo naar ons leven kijken? We mogen
best trots zijn op de goede dingen die we hebben
bereikt; wanneer we maar trots zijn in het besef
dat God ons de kracht en de mogelijkheden gaf.
Zodat we niet arrogant zijn, maar dankbaar trots.
Gebed
Eeiwige God,
U beziet een mens niet naar uiterlijk, maar naar
het hart. U bent barmhartig, geduldig en genadig.
Ik vraag U: let niet op mijn tekortkomingen, maar
leer mij kijken zoals U het doet: met eerbied voor
Uw schepping en vol liefde voor al Uw mensen. Dit
vraag ik U door Jezus Christus, onze heer, die met
U leeft, vandaag en in eeuwigheid. Amen.
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 09 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Hoogmis
18.00u: Viering World Marriage Day
za 16 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 17 10.00u: Hoogmis
Mededelingen:
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Verkoop van soep, warm eten, drank, planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Elk jaar wordt op de 2e zondag in februari hulde gebracht
aan de gehuwde man en vrouw. Op zondag 10 februari
a.s. zal in een speciale viering in de Kathedraal om 18.00u
World Marriage Day gevierd worden. Namens de Stichting
Marriage Encounter Suriname roepen wij de gehuwden van
onze parochie en alle andere parochies op aanwezig te zijn
bij deze viering.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 09 17.30u: H. Mis
wo 13 17.30u: Marialof
za 16 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 09 18.00u: Vooravondmis vijfde zondag door het jaar
met kindernevendienst
zo 10 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar met
kindernevendienst
10.00u: Doop volwassenen
ma 11 17.00u: Toediening ziekenzalving Werelddag van de
Zieken
wo 13 18.00u: H. Mis
vr 15 18.00u: H. Mis
za 16 18.00u: Vooravondmis zesde zondag door het jaar
zo 17 08.00u: H. Mis zesde zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Op zaterdag 09 en zondag 10 februari zijn er
kindernevendiensten in de drie kerken.
• Nogmaals dringend verzoek om de intenties voor de
diensten tijdens het weekeinde ten laatste ‘s zaterdags om
11.00 uur in te leveren!
• 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.
• Nu de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in
Panama weer naar huis zijn teruggekeerd, willen we niet
nalaten allen te danken die op welke wijze dan ook de
deelname aan dit grootse evenement mogelijk hebben
gemaakt. De WJD hebben heel wat losgemaakt in onze
gemeenschap. En dit zal haar ongetwijfeld ten goede
komen. We zullen er nog van horen!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 10 08.00u: H. Mis vijfde zondag door het jaar met
kindernevendienst
za 16 17.00u: Huwelijksinzegening Erwin Dikoen en
Mergerey Kartosentono
zo 17 08.00u: Woord-Comm. dienst zesde zondag door het
jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 10 09.00u: Woord-Comm. dienst vijfde zondag door het
jaar met kindernevendienst
zo 17 09.00u: H. Mis zesde 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 10 10.00u: Woco
11.45u: English mass
zo 17 10.00u: H. Mis
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 09 19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: H. Mis
za 16 19.00u: Woco
zo 17 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
zo 10 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u:
Eucharistieviering
wo 13 19.00u: Eucharistieviering
za 16 10.00u: Huize Ashiana Eucharistieviering
zo 17 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u:
Eucharistieviering
wo 20 19.00u: Eucharistieviering
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor is elke woensdagmiddag van
17.00u-18.00u.
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Elke dinsdagmiddag om 17.00u PK lessen voor de
kinderen, volwassenen om 18.15u.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v.
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Elke donderdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en de
kleintjes welpen) o.l.v. dhr Pooters (8649718)
• Elke zaterdagmiddag om 16.30u: Padvinderij (de gidsen
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw Bijlhout (8573310)
• Catholic Men’s Ministry: Persoonlijk Gebed en Coaching
1e vrijdag van de maand broeder Eddy Dragman 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 10 08.00u: H. Mis
10.00u: Doopdienst
ma 11 17.00u: Spreekuur
18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 14 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
18.30u: H. Mis
vr 22 18.00u: Genezings- en bevrijdingsdienst
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
zo 10 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: Eucharistieviering
• 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 voor doopinschrijvingen, 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 donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
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 HEILIGE 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 van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
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
za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
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DE PAUS

verdeeld. In de Emiraten wonen circa 900.000
christen, nog geen 10 procent van de bevolking.

Nieuw hoofdstuk
Hoewel paus Franciscus al eerder moslimlanden
bezocht, vergelijken sommige waarnemers deze
pausreis met het historische bezoek van paus
Paulus VI, samen met de toenmalige oecumenische
patriarch Athenagoras, aan Jeruzalem in 1964. Dat
zorgde destijds voor een doorbraak in de dialoog
met het jodendom.

Franciscus krijgt alle ruimte in het overwegend
islamitische land. Dinsdag houdt hij een mis in
het grootste sportstadion van het land. Iedereen
die de mis wil bijwonen, krijgt daarvoor een vrije
vervolg van pagina B3

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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 09 17.30u: Misdienaarsoefening
19.00u: Eucharistieviering
di 12 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 13 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 14 18.30u: Eucharistieviering
zo 17 08.00u: Eucharistieviering
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 10 08.00u: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 10 09.00u: H. Mis; 5e zondag door het jaar
di 12 19.00u: Rozenkransgebed
wo 13 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 09 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: Woco; 5e zondag door het jaar
ma 11 18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: H. Mis
di 12 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.00u: Seniorensoos |
17.00u: PK les
wo 13 19.00u: H. Mis
do 14 06.30u: H. Mis op de pastorie

dag. Duizenden christenen probeerden tevergeefs
een toegangskaartje voor de eucharistieviering
te bemachtigen. Tickets werden uitsluitend op
aanvraag maar wel gratis door de parochies

16.30u: Volwassenencatechese
vr 15 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.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 10 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco; 5e zondag door het jaar
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 10 08.30u: Woco; 5e zondag door het jaar
ma 11 16.00u: PK Leerjaar I
wo 13 16.30u: PK Leerjaar II
do 14 16.30u: PK Leerjaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 03 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten
die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
do.: 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
1e zondag

09.00u: H. Mis. Klein Powakka
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en

Arabische media spreken nu van een doorbraak
in de interreligieuze relaties, al heeft volgens
kerknet - de portaalsite van de katholieke kerk
in Vlaanderen - de Argentijnse kerkleider zelf het
meer bescheiden over een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van de interreligieuze dialoog.
De paus hoopt met deze reis de dialoog met
de islam te bevorderen en bij te dragen tot de
verspreiding van verdraagzaamheid en het
vreedzame samenleven in deze regio en elders in
de wereld.
Boven het bezoek hangt wel de schaduw van
het conflict in Jemen. De Verenigde Arabische
Emiraten maken immers deel uit van de door
Riyad geleide internationale coalitie die de
sjiitische Houthi-rebellen in Jemen bekampt.
Voor zijn afreis heeft de paus de strijdende partijen
alvast opgeroepen de akkoorden omtrent een
wapenstilstand in de Jemenitische havenstad
Hodeida dringend na te komen. Hodeida is
essentieel voor de aanvoer van humanitaire hulp.
Aankomst
Het vliegtuig van de paus landde in Abu Dhabi, iets
voor 22 uur lokale tijd. De paus leidt dinsdag een
historische misviering in een groot stadium in Abu
Dhabi, waar 135.000 gelovigen verwacht worden.
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
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
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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