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Zijn we ready voor een ecologische bekering?

Paul Tjon Kiem Sang
Zowel in zijn encycliek Laudato si’ als in het
voorbereidend document voor de synode van
de Amazone wordt de mens opgeroepen tot een
ecologische bekering. Het kan best zijn dat deze
term niet goed of helemaal niet begrepen wordt.
Dit is begrijpelijk. Maar het drukt in feite iets heel
simpels uit: een radicale ommekeer in ons denken
over de natuur, in onze houding jegens de natuur
en over de relatie van de mens tot de natuur. Op
deze manier uitgelegd kan het gemakkelijker
begrepen worden en zou het ook eenvoudig uit te
voeren moeten zijn. Niets is minder waar.

Ten eerste: een radicale ommekeer. De vraag die
naar aanleiding hiervan rijst is: is de mens wel in
staat tot een radicale ommekeer? Leefgewoonten
die al eeuwenlang gegroeid zijn en deel uitmaken
van onze hedendaagse houding zijn niet zo
makkelijk om te buigen. Als wij zien hoe vele
hedendaagse crises en wantoestanden in de wereld
veroorzaakt zijn geworden door menselijk gedrag,
dat ooit in de geschiedenis van de mensheid is
voorgekomen, dan is de les duidelijk: wij leren
niet uit onze fouten. De geschiedenis blijft zich
herhalen. Een conclusie die wij daaruit zouden
kunnen trekken is: de mens is in wezen niet in
staat tot radicale verandering.
Tegenwoordig wordt van vele kanten geroepen om
de bescherming van de aarde en gewaarschuwd
voor de desastreuze gevolgen van de vernietiging
van het milieu door de mens. Ook daar is er een
herhaling van de geschiedenis. Het is niet enkel
in onze tijd dat wij bezig zijn ons leefmilieu te
vernietigen en de directe gevolgen daarvan

ervaren. Er zijn in de geschiedenis reeds
verschillende gevallen geweest waar mens en
natuur de dupe werden van het onverantwoord
omgaan van de mens met de aarde waarop wij
leven. Toen reeds werd de conclusie getrokken
dat wij niet straffeloos kunnen doorgaan met
ontbossing, monocultuur, vervuiling van de lucht
en de wateren, enz. En toch: het gaat maar door.

We hebben de pretentie om Suriname het groenste
land ter wereld te noemen. In feite is dat niets
anders dan een illusie waarmee wij onszelf voor
de gek houden. Er is geen enkele kreek of goot in
Paramaribo die niet vervuild of helemaal verstopt
is met plastic afval. En dat geldt voor alle kreken,
zowel in gegoede als in arme buurten. Op dit
moment is de overheid druk bezig het laatste
gedeelte van de Sommelsdijckkreek, voordat het
uitmondt in de Surinamerivier, te voorzien van een
keurige beschoeiing en de omgeving te verfraaien.
Men is daarbij op het lumineus idee gekomen om
prieeltjes aan de oever op te zetten, aan de zijde
van de Palmentuin. De bedoeling is kennelijk dat
mensen daar kunnen gaan verpozen en genieten
van een gore, stinkende kreek met pikzwart water.
Er wordt al heel lang gewaarschuwd voor het
gevaar van eilanden van plastic in de oceanen, en
ook in de Caribische Zee. De beelden van vissen
en vogels, die een voor een sterven als gevolg van
plastic in hun magen, zijn hartverscheurend. Maar
we trekken ons daar niets van aan. Het blijkt dat
de mens verslaafd is aan plastic en er niet meer
van af kan komen. Hoeveel plastic tasjes rollen
dagelijks niet uit al die ontelbare supermarkten
van Paramaribo? Niemand wil nog langer de
moeite nemen om een duurzame boodschappentas

naar de winkel mee te nemen. Bij elk feestje dat
wij tegenwoordig organiseren – ook in de kerk!!! –
wil niemand meer de moeite nemen om na afloop
duurzame borden, bekers en bestek af te wassen.
Nee. De verslaving aan gemakzucht is veel sterker
dan het besef van behoud van het milieu. Als alle
plastic of piepschuim bakjes en bekers netjes zijn
opgeruimd en in de plastic vuilniszakken zijn
gedaan, dan zien we het niet meer en kan het ons
in feite ook niet schelen waar het terecht komt.
Uit het oog, uit het besef! Verschillende pogingen
in ons land om plastic te recyclen zijn op niets
uitgelopen. En het idee van scheiden van afval is
kennelijk nog heel ver.

Suriname heeft weinig industrieën, dus dat scheelt
heel veel in de vervuiling die wij als gemeenschap
produceren. Maar in plaats daarvan wordt er
wel flink roofbouw gepleegd op de bossen die
wij (nog) bezitten. Het is volstrekt onduidelijk
of er goed zicht is op de mate waarop er (legaal
en illegaal) aan houtkap wordt gedaan, wie dat
doen en waar het hout allemaal naar toe gaat. De
onverantwoorde wijze waarop nog steeds aan
goudwinning wordt gedaan lijkt bijna onmogelijk
te stuiten. Het is allemaal gehuld in een waas
van corruptie, vriendjespolitiek, omkoping, etc.
waarbij ambtenaren en overheidsfunctionarissen
de grootste verdieners lijken te zijn, en de rest van
de samenleving kijkt als het ware verlamd toe hoe
dit ons land verder en verder doet afglijden.
Zijn we ready voor een ecologische bekering?
Of zitten we zo gevangen in onverschilligheid,
egoïsme of hebzucht dat bekering uit onze
woordenschat is geschrapt en ons verlamt en
immuun maakt voor elke roep tot verandering?
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“Hoe mooier de herinnering, des te
moeilijker is het afscheid”.
Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00
u in de parochiezaal van de St.Alfonsus
parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor
iedereen die een dierbare heeft verloren en
in het rouwproces wat steun zoekt. Onze
eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag
21 februari.
U bent van harte welkom!

Bezinningsdag als opoyari
voor jeugd Sunny Point

Loterij
Barmhartige Samaritaan
Clifften Ajani –
Om het nieuwe jaar goed te starten, hebben
de jeugdleiders van r.-k. basisgemeente Sunny
Point op 26 januari 2019 een bezinningsdag
georganiseerd in Asewa-otono. Circa 60 jongeren
zijn in beweging gebracht voor een uiteenzetting
over bekering en totale overgave aan Jezus
Christus. De activiteit begon omstreeks 10 uur met
een voorwoord en gebed. Vervolgens waren de
jongeren intensief in lofprijs en opwekking. Totale
overgave aan Jezus, is wat God van ons vraagt.
Voor hetgeen Jezus voor ons gedaan heeft, moeten
wij als jongeren wederliefde aan Hem tonen
door ons “lichaam tot een levend, heilig en Gode
welgevallig offer te stellen”.
Daarna werd de jaarplanning, visie en missie van
jeugdgroep Sunny Point gepresenteerd:. Door
middel van groepsopdrachten zijn kernwaarden
onder de aandacht van de jongeren gebracht,
waaronder geloof, toewijding, liefde etc. De
leden van elke groep moesten de bevindingen
presenteren. Deze activiteit werd geleid door de
trekkers van de jeugd in de basisgemeeente.
Na de zondeval van de mensheid, is bekering tot
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geloof & leven
Opoyari viering KJS: jongeren moeten katholiek geloof intens beleven

Melvin Mackintosh –
‘Dit jaar zullen wij parochiebezoeken intensiveren
om meer bewustwordig over de beweging te
brengen. We zullen jongeren interesseren om zich
aan te sluiten bij de Katholieke Jongeren Suriname,
niet alleen door het invullen van een formulier of
slechts het bijwonen van een activiteit, maar ook
om het katholiek geloof intens te beleven en uit
te dragen.’ Dit zei Clist Soeboe tijdens de opoyari
viering van de jongerenbeweging op zaterdag 12
januari in de Heilige Familiekerk in Zorg en Hoop,
tot de ongeveer 150 aanwezigen.
Clist is één van de 13 jongeren die lid is van de KJSstuurgroep sinds haar instelling en de proclamatie
van de katholieke jongerenbeweging in juni 2017.
Hij gaf een overzicht van de jaarplanning van de
KJS. In de eerste helft van 2019 is de KJS onder
meer van plan een activiteit te organiseren waar
biechten centraal staat. ‘U leert wat dit sacrament

inhoudt en u zult te biecht kunnen gaan,’ zei Clist.
De KJS wilt ook een Pesach maal houden rond
Pasen. Het is een goed religieus gebruik, maar
bij de katholieken minder bekend. Verder staat
op het programma een speciaal voor jongeren
georganiseerde bedevaart naar Batavia en een
fundraisingsconcert.

Voor de tweede helft van 2019 denkt de KJSstuurgroep aan een educatieve video- en
fotowedstrijd. ‘Haast een ieder beschikt over een
smartphone. Daarmee kunnen mooie foto- en
videoproducties gemaakt worden, ook ten behoeve
van de kerk en het geloof,’ zei Clist enthousiast. Het
KJS wil trainingen verzorgen om betere producties
te maken met de smartphone en hoop zo jongeren
te stimuleren om op die manier ook hun geloof uit
te dragen.

Een andere bijzonder plan voor de tweede helft van

Toiletten voor r.-k. kerk Mary’s Hope
Marion Plein –
De oplevering van twee toiletten voor de r.-k. kerk
OLV Onbevlekt Ontvangen in Mary’s Hope is een
mijlpaal voor ons en dat vertellen wij graag. Deze
woorden komen van enkele bijzondere vrouwen
uit de geloofsgemeenschap van Mary’s Hope in het
district Coronie. De oplevering van de toiletten
vond plaats op vrijdag 14 december 2018, met
inzegening van diaken Sonny Waterberg bijgestaan
door diaken Lito Alantee. Voor wie bekend is met
het kerkgebouw: de toiletten zijn gebouwd onder
de kerk. (zie foto Google hiernaast).
Zuster Henna Boldewijn, zuster Gilda Ost, zuster
Urmi Janssen en zuster Trees Blijd zijn de trekkers
geweest van dit project. Met toestemming en
ondersteuning van het kerkbestuur zijn deze
zusters uit de geloofsgemeenschap aan het
werk gegaan en zijn een bedelactie gestart.

Kleine donaties kwamen op gang en op
dinsdag 30 oktober 2018 kon de eerste
steenlegging plaatsvinden. Toen was de
totale financiering nog niet in orde; er werd
doorgebedeld en iedereen droeg wat bij.
Het was wel prettig samenwerken
en samen op bedeltoer gaan. Ook de
samenwerking met het kerkbestuur gaf
alle reden tot optimisme en inzet om dit
project tot een goed einde te brengen.
Immers, de belangrijkste reden om dit
initiatief te nemen was om de bezoekers
aan Gods huis een dienst te verlenen. Het
is gelukt en iedereen is verheugd dit te
mogen aanbieden. Dank aan een ieder voor
de samenwerking, voor het geduld en voor
de bijdrage en ondersteuning in welke
vorm dan ook. Moge de Almachtige u allen
rijkelijk zegenen!

het jaar is een bezoek aan bijzondere instellingen
zoals bejaarden- en kindertehuizen. ‘We hebben dit
gedaan op de laatste dag van het KJS Youth Festival
2018 en het was een groot succes,’ vertelde Clist,
‘zowel voor de deelnemers aan het Youth Festival
als voor de mensen die in die instellingen wonen
en werken.’ De mensen vragen dat wij graag
terugkomen. Het bezoek hield in dat er aandacht
geschonken werd aan de mens en geholpen
werd met wat kleine klusjes, als praktijk van de
katholieke deugd barmhartigheid.
In zijn speech somde Clist ook de uitgevoerde
activiteiten van het KJS in 2018. Hij bedankte een
ieder namens het KJS voor de ondersteuning en de
actieve participatie in het afgelopen jaar en sprak
de hoop uit dat ook in dit jaar de ondersteuning
breed zal zijn. ‘Ons devies is trouwens om het zout
van de aarde en het licht van de wereld te zijn,’ zei
Clist tot slot, ‘en wij roepen een ieder op om dat te
zijn.’
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WMD: je lief hebben al de dagen van mijn leven
Bianca en Remi Mohamatsaid –
Viering WMD
Zondag 10 februari was de kathedrale basiliek
goed gevuld met voornamelijk gehuwden in
verband met de viering van World Marriage Day
(WMD). Het was een bijzondere ervaring. Met
hun waren er ook anderen die dit heugelijk feit
zijn komen meevieren. Een echtpaar, dat langer
dan 50 jaar gehuwd is, kwam trots binnen met
hun getuigen. Een mooie bevestiging van hoe
het sacrament ook de vriendschap warm kan
houden. Dit jaar was de viering niet alleen op
zondag 10 februari. In de week daarvoor hebben
de Heilige Familie- en de St.-Alfonsparochie
op 3 respectievelijk 8 februari een gezellige
bijeenkomst georganiseerd voor echtparen van
hun parochie.
Stichting Marriage Encounter Suriname (MES)
die WMD 8 jaren geleden heeft geïnitieerd, heeft
in november vorig jaar de parochies gevraagd
om hun langst gehuwd praktiserend katholiek
echtpaar voor te dragen. Dit jaar waren er meer
voordrachten dan de afgelopen jaren. We hebben
reacties ontvangen van: St.-Clemens, St.-Antonius,
kerkgemeenschap Hanna’s Lust, Heilige Familie,
kathedrale basiliek, St.-Thaddeus, Drie Koningen
en Zacheusparochie.
De volgende koppels waren namens voornoemde
parochies aanwezig: Max Charles en Theresia
Wattien-Tirep, Leonard Rudiwald en Hillegonda
Augustina Reliveld - de Haas, August en Viginia
Roosblad, André en Marmy Dolladi – Atmoredjo,
Anthonius en Maria Todie, Ronald en Anna
Baidjnath Panday, Aloisius en Alma Halfhide
– Dwarkasingh, en Clifton en Carol AricheroOrmskerk. Zij waren speciale gasten in deze
viering en hebben van MES een brouche en
een kaarsje ontvangen, met als opdracht het
huwelijksleven warm en de liefde brandend te
houden. De reacties van deze gehuwden waren
enthousiast. Ze hebben de voordracht van hun
parochie als bijzonder ervaren.

Huwelijksgelofte hernieuwen
Tijdens de viering heeft een koppel van MES
gepreekt over het leven op een onbewoond eiland.
Van tijd tot tijd hebben we de behoefte om ons
even terug te trekken om zaken op een rij te zetten
na bijvoorbeeld een teleurstelling, een heftige
confrontatie, enz. We moeten echter niet te lang op
ons onbewoond eiland blijven, omdat onze partner
ons nodig heeft en omgekeerd.
De ruim 150 echtparen konden tijdens de
viering elkaar vergeving schenken en vergeving
ontvangen. Daarna konden alle gehuwden hun
huwelijksgelofte hernieuwen. “Je lief hebben al de
dagen van je leven”, zouden wij regelmatig aan
onze partner moeten zeggen en niet alleen op die
ene speciale dag toen je trouwde.
Na de communie konden alle gehuwden aangeven
hoelang ze getrouwd zijn. Er waren koppels die
een jaar geleden in het huwelijksbootje traden,
maar ook koppels die langer dan 50 jaar gehuwd
zijn. De heer Max en mevrouw Theresia Wattiem
spanden de kroon want die waren het langst
gehuwd. Meneer Wattien verklapte lachend dat
toen hij Theresia naar huis bracht zijn moeder zei:
“Ai mi boi, de hemel is naar de aarde gekomen!”
Zo hebben ze samen, door elkaar lief te blijven
hebben in alle seizoenen van hun leven en met
de kracht van God, op 16 februari 2019 hun 69e
huwelijksjaar mogen vieren. Zij mochten de taart
aansnijden tijdens de receptie in het paviljoen
na de viering. Alle aanwezige koppels kregen
mee naar huis om de komende 365 dagen goed te
zorgen voor hun huwelijk.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zesde zondag door het jaar C
Eerste lezing: Jeremia 17, 5 – 8
Dit zegt de Heer: ‘Vervloekt is hij die op mensen
vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich
afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de
steppe, nooit ziet hij regen; hij staat in dorre
woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied, waar
niemand woont. Gezegend is hij die op de Heer
vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem. Hij is als een
boom die aan de rivier staat en wortels heeft tot in
het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn blad
blijft groen. Komt er een tijd van droogte, het deert
hem niet; altijd blijft hij vrucht dragen’.
Antwoordpsalm:
Psalm 1, 1 – 4.6

Tweede lezing: I Korintiërs 15, 12.16 – 20
Broeders en zusters, als wij verkondigen dat
Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen
dan sommigen onder u beweren dat er geen
opstanding voor de doden bestaat? Want als de
doden niet verrijzen is ook Christus niet verrezen
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw
zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen
zijn verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze
hoop op Christus hebben gevestigd zijn wij de
beklagenswaardigsten van alle mensen. Maar zo
is het niet! Christus is opgewekt uit de doden als
eersteling van hen die ontslapen zijn.

Evangelielezing: Lucas 6, 17.20 – 26
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van
de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar
bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het joodse land,

uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Hij sloeg zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en
sprak: ‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort
het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij
zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want
gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van
de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer
zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit
de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als
die dag komt, springt op van blijdschap, want
groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier
behandelen hun voorvaders en profeten. Maar
wee u rijken, want wat u vertroost hebt ge al
ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge
zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult
klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met
lof over u spreken, want hun voorvaderen deden
hetzelfde met de valse profeten’.

Gedachten bij de schriftlezingen
manier waarop de toehoorders worden
aangesproken, blijkt dat het niet alleen gaat
om de binnenkring van Jezus’ leerlingen (die
Hij vlak daarvoor heeft uitgekozen; 6,12-16),
maar dat het een grotere groep is. Het zijn
de mensen die naar Jezus toegekomen zijn
om naar Hem te luisteren en om zich door
Hem te laten genezen, ‘want er ging een
kracht van Hem uit die allen genas’ (6,17-19).
Zich door het goddelijk woord laten raken
en ernaar handelen werkt genezend, maakt
mensen heel en gezond.

In drie van de vier lezingen van vandaag
worden twee groepen mensen of twee
individuele mensen tegenover elkaar
geplaatst. Kort gezegd komt het hierop neer
dat de een zich naar God toe- en de ander
zich van God afkeert. Voor de nuances en
het eigen karakter van de teksten bespreek
ik ze afzonderlijk. De samenhang tussen
de verschillende teksten zal zo duidelijk
worden. Omdat de lezing uit de eerste
Korintiërsbrief niet in deze samenhang past,
laat ik deze onbesproken.

Gezegend de mens
Jeremia 17,5-8 kan heel goed gelezen worden als een
algemene waarheid. Twee mensen, twee houdingen
staan scherp tegenover elkaar: de een is vervloekt en
de ander is gezegend. Vervloekt heet degene die zijn
heil zoekt bij mensen, die zijn hart van God afkeert.
Hij wordt vergeleken met een kale struik in een dorre
vlakte, hij is op zichzelf teruggeworpen, hij heeft
geen oog voor het geode dat op hem afkomt (17,56). Hoe anders is het gesteld met degene die op de
Eeuwige vertrouwt, die zijn toevlucht zoekt tot God.
Hij is als een boom, geplant aan water, zijn wortels
tasten naar de waterstroom. Hitte en droogte deren
hem niet, zijn bladeren blijven groen, hij houdt niet
op vrucht te dragen (17,7-8). Deze tweevoudige
vergelijking is van toepassing op allerlei situaties
waarin mensen komen te verkeren. Ieder mens
krijgt in zijn leven te maken met tegenslag en met
onverwachte gebeurtenissen die om een adequate
reactie vragen. Wie zich afsluit voor het goede, raakt
geïsoleerd en vervreemd. Wie zich daar echter voor
opent, zal wegen vinden om zich aan de bron te
laven. De context van Jeremia geeft nog een extra
lading aan deze algemene beschrijving. Jeremia is de
profeet die de Babylonische ballingschap voorziet en
meemaakt. Hij probeert het volk en de leiders van het
zuidrijk Juda (het noorden was al eerder bezet door
de Assyriërs) ervan te doordringen dat ze hun leven
grondig moeten herzien, willen ze ontkomen aan de
verwoestende gevolgen van de overheersing door
de Babyloniërs. In 17,1-4 komt die dreiging duidelijk
naar voren. Afgodendienst en sociaal onrecht
zijn de wortel van het kwaad. Tegen de verdrukking
in blijft Jeremia ook spreken van hoop, vertrouwen
en een nieuw begin. Te midden van onheil blijft hij
mogelijkheden zien om het kwaad af te wenden.
Uiteindelijk wordt Jeruzalem verwoest en de
ballingschap een feit. Die context geeft aan deze
passage een onheilspellende sfeer. Gelukkig jullie De

zogeheten zaligsprekingen van Jezus zijn bij Lucas
wat anders ingericht dan bij Matteüs (Matteüs 5,310). Ik noem enkele verschillen, zodat de betekenis
van de tekst in Lucas beter naar voren komt. Bij
Matteüs spreekt Jezus op een berg, waardoor de
vergelijking met Mozes er uitspringt. Bij Lucas daalt
Jezus juist van de berg af en blijft Hij staan op een
laaggelegen terrein, een plaatsbepaling die Lucas’
aandacht laat zien voor de mensen die laag in aanzien
staan. Bij Matteüs spreekt Jezus in algemene termen,
bij Lucas spreekt Jezus zijn leerlingen direct aan met
‘jullie’. Matteüs heeft acht zaligsprekingen, Lucas
heeft er vier. Het belangrijkste verschil is wel dat
Lucas vier wee-uitspraken plaatst tegenover de vier
zaligsprekingen. Hierdoor wordt nog duidelijker dat
Lucas de bestaande verhoudingen radicaal omkeert,
zoals hij bijvoorbeeld ook doet in de lofzang van
Maria (1,46-55). In tegenstelling tot Matteüs die
Jezus de ‘armen van geest’ gelukkig laat prijzen,
spreekt de Jezus van Lucas arme mensen in de
concrete samenleving aan en zet hen tegenover
de rijken. Hij zegt, enigszins geparafraseerd: jullie
die arm zijn, jullie die honger hebben, jullie die
huilen, jullie die gehaat en vervolgd worden in de
gewone wereld, jullie zijn op een ander, hemels
niveau gelukkig, want jullie zijn deelgenoot van het
koninkrijk van God. Maar wee jullie die nu rijk zijn,
die nu verzadigd zijn en lachen, wee jullie over wie de
mensen lovend spreken, alles zal omgekeerd worden.
Jullie hebben je deel al gehad, jullie zullen honger
krijgen, jullie zullen treuren, jullie zullen als valse
profeten worden behandeld. De tekst die op deze
perikoop volgt, begint met: ‘Tot jullie die naar Mij
luisteren zeg Ik: ’ (6,27). Jezus geeft zijn toehoorders
allerlei raadgevingen die eveneens met een omkering
van waarden te maken hebben. Dit deel van Jezus’
toespraak eindigt met de opdracht om barmhartig
te zijn zoals God barmhartig is (6,27-36). Uit de

Gelukkig de mens
Een soortgelijk patroon of beter gezegd een
soortgelijke dynamiek is te vinden in Psalm 1. De
psalm begint met hetzelfde woord ‘gelukkig’ als
de zaligsprekingen. ‘Gelukkig’ wordt die mens
genoemd die zich niet ophoudt in het gezelschap van
boosaardigen, van zondaars en spotters, de mens
die zich door deze groepen niet laat beïnvloeden. De
mogelijke beïnvloeding verloopt volgens de tekst in
drie stappen: gaan, staan (de Nieuwe Bijbelvertaling
vertaalt ‘betreedt’) en zitten. De besmetting met
het kwaad wordt steeds vaster, dwingender, en kan
steeds moeilijker afgeschud worden. Bij ‘gaan’ kun
je je nog gemakkelijk omkeren, bij ‘staan’ ben je al
meer betrokken, en wanneer je ‘zit’ moet je nog meer
moeite doen om je los te maken. Maar bij de mens
die gelukkig wordt genoemd is van dat alles geen
sprake. Hij houdt zich verre van de handlangers van
het kwaad, van ruziezoekers en zwartkijkers. In
plaats daarvan houdt hij zich bezig met het woord
van God. Dag en nacht peinst en mijmert hij over de
betekenis van de wijzing die de Thora hem aanreikt.
Daarmee bezig zijn geeft hem leven en stabiliteit.
Hij is – net als de gezegende mens in Jeremia 17 – als
een boom, geplant aan stromend water, vruchtbaar
en bloeiend. Zo gericht zijn heeft gevolgen voor die
mens zelf en voor zijn omgeving. De boosdoeners
daarentegen houden geen stand, hundoen en laten
verwaait als kaf in de wind, het is vluchtig, er blijft
niets van over. Er rust geen zegen op hen. De psalm
besluit met het thema van de twee wegen (vergelijk
Deuteronomium 30,15-20; Psalm 119,29-30) dat we
ook kennen uit de Didachè (hoofdstuk 1-6) en uit
de Regel van Benedictus (hoofdstuk 4). Elk moment
heeft een mens de mogelijkheid om te kiezen voor de
weg ten leven of voor de weg ten dode. De weg van de
rechtvaardigen wordt door God gekend, God verbindt
zich daarmee. De weg van de boosaardigen loopt op
niets uit.
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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 16 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 17 10.00u: Hoogmis
za 23 11.00u: Sacrament van de Biecht
19.00u: Eucharistieviering
zo 24 08.00u: Doopdienst
10.00u: Hoogmis
wo 27 16.00u: Huwelijksinzegening Mitchell Haas en
Tanisha Robinson
do 28 19.00u: Petrus Donderslof
Mededelingen:
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten,
planten, etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00u verkoop van
groenten en fruit in het paviljoen tbv het Maria Internaat.
Wij zijn op zoek naar twee vrijwilligers om te helpen met
de verkoop. U kunt uw naam opgeven op het Secretariaat
van de Kathedrale Basiliek op werkdagen van 08.0014.00u. Telefoon nr. 472521.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 16 17.30u: H. Mis
wo 20 17.30u: Marialof
za 23 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 16 18.00u: Vooravondmis zesde zondag door het jaar
zo 17 08.00u: H. Mis zesde zondag door het jaar
ma 18 18.00u: H. Mis Heilige Bernadette Soubirous
wo 20 18.00u: H. Mis
vr 22 18.00u: H. Mis Cathedra heilige Apostel Petrus
za 23 18.00u: Vooravondmis zevende zondag door het jaar
met kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Alle werkgroepen van onze parochie zijn van
harte uitgenodigd tot het bijwonen van een
informatiebijeenkomst op woensdag 20 februari a.s. in
onze parochiezaal. Pater Kumar, Nadirah en Vianey zullen
dan over hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen
in Panama vertellen. Ook andere belangstellenden zijn
uiteraard van harte welkom! Aanvang om 19.00 uur.
• Donderdag 21 februari is om 18.30 uur vergadering van
het bestuur van Zieken- en Bejaardenzorg Noord.
• Nogmaals ons dringend verzoek om de intenties voor de
diensten tijdens het weekeinde ten laatste ‘s zaterdags om
11.00 uur in te leveren!
• Op zondag 24 februari is de volgende vormingsdag voor
onze misdienaars.
• Onze felicitaties aan het bruidspaar Regilio Herfst en Ria
Joeroeja, die op zaterdag 9 februari elkaar het jawoord
voor het leven hebben gegeven.
• Op zondag 10 februari hebben het sacrament van het
doopsel ontvangen: Gerda, Guillermo, Abbygail, Jaeda,
Annie, Marni, Jürgen, Verginia, Daniël, Hendrik, Jerrol,
Asha, Nita en Debby. Als volwassenen bereiden zij zich nu
voor op de eerste communie en het vormsel. Proficiat met
deze beslissing, tot welzijn van uzelf en van wie u dierbaar
zijn!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
za 16 17.00u: Huwelijksinzegening Erwin Dikoen en
Mergerey Kartosentono
zo 17 08.00u: Woord-Comm. dienst
zo 24 08.00u: H. Mis met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 17 09.00u: H. Mis zesde zondag door het jaar
zo 24 09.00u: Woord-Comm. dienst zevende zondag door
het jaar met kindernevendienst
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 17 10.00u: H. Mis

11.45u: English mass
zo 24 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 16 19.00u: Woco
zo 17 08.00u: H. Mis
za 23 19.00u: H. Mis
zo 24 08.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
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
za 16 10.00u: Huize Ashiana
zo 17 08.00u: Eucharistieviering | 19.00u:
Eucharistieviering
wo 20 19.00u: Eucharistieviering
za 23 10.00u: Eucharistieviering Huize Estherhof
zo 24 08.00u: Woco | 19.00u: Woco
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 vrijdag en zaterdagmiddag om 17.00u: Padvinderij
(verkenners en de kleintjes welpen) o.l.v. de hr. Pooters
864-9718
• 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 17 08.00u: H. Mis
ma 18 17.00u: Spreekuur | 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 21 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 17 07.25u: 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
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.
verkenners.
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:
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)
Eucharistieviering
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
zo 17 10.00u: Eucharistieviering – mgr. K. Choennie
zo 24 10.00u: Eerste Heilige Communie
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.

wordt vervolgd op Pagina B3
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geloofsverdieping
deze reis was een van Gods ‘verrassingen’
Tijdens de algemene audiëntie van 6 februari blikte paus
Franciscus terug op zijn bezoek aan de Verenigde Arabische
Emiraten.
Beste broeders en zusters, goedemorgen!
De afgelopen dagen heb ik een korte apostolische
reis gemaakt naar de Verenigde Arabische
Emiraten. Een kort, maar heel belangrijk bezoek
dat voortbouwde op de ontmoeting bij de Al-Azhar
in Egypte in 2017 en een nieuwe stap betekende in
de dialoog tussen christendom en islam en de inzet
om de vrede in de wereld te bevorderen op basis
van menselijke broederschap.
Franciscus van Assisi
Voor het eerst ging er een paus naar het Arabisch
Schiereiland. En de Voorzienigheid wil dat het een
paus was met de naam Franciscus, achthonderd
jaar na het bezoek van Sint-Franciscus van Assisi
aan sultan al-Malik al-Kamil. Ik heb tijdens deze
vervolg van pagina B2

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 16 19.00u: Woco
ma 18 16.30u: Catecheseles EHC
di 19 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 20 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
18.30u: Eucharistieviering
19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens
afspraak)
do 21 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
16.30-17.30u: Catecheseles H. Vormsel (pater)
zo 24 08.00u: Eucharistieviering p. Jan
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
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
zo 17 08.00u: Eucharistieviering
di 19 16.30u: PK-EHC (leidster)
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening.
wo 20 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 21 18.30u: Eucharistieviering
za 23 19.00u: 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 16 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 17 08.00u: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

zo 17 09.00u: Woco
di 19 19.00u: Rozenkransgebed
wo 20 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 16 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 17 08.00u: Rozenkransgebed
08.30u: H. Mis; 6e zondag door het jaar
ma 18 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 19 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.00u: Seniorensoos| 17.00u: PK les
wo 20 19.00u: H. Mis
do 21 06.30u: H. Mis op de pastorie
16.30u: Volwassenencatechese

reis vaak aan de heilige Franciscus gedacht: hij
hielp mij om het Evangelie, de liefde van Jezus
Christus, in mijn hart te bewaren tijdens de
verschillende momenten van mijn bezoek. In mijn
hart was het Evangelie van Christus aanwezig, het
gebed tot de Vader voor al zijn kinderen, vooral
voor de allerarmsten, de slachtoffers van onrecht,
oorlog en ellende; gebed opdat de dialoog tussen
het christendom en de islam de doorslaggevende
factor mag zijn voor de vrede in de wereld van
vandaag.
‘Multireligieuze oase’
Met heel mijn hart dank ik de kroonprins, de
president, de vicepresident en alle autoriteiten
van de Verenigde Arabische Emiraten die mij
zo vriendelijk hebben ontvangen. In de laatste
decennia is het land erg gegroeid: het is een
kruispunt geworden tussen het Oosten en het
Westen, een multi-etnische en multireligieuze

vr 22 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.
• De kleurkaartenactie is begonnen. Wij hopen dat een
ieder zich mag inzetten om de middelen binnen te halen.
HEILIGE GEEST - Waldeck
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 17 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis; 6e 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 17 08.30u: Woco; 6e zondag door het jaar
ma 18 16.00u: PK Leerjaar I
wo 20 16.30u: PK Leerjaar II
do 21 16.30u: PK Leerjaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 17 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.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zo.
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zo.
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zo. 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, Brownsweg
2e zo. 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zo. 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zo. 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zo. 16.00u: Pierrekondre
4e zo. 09.00u: Koinakondre
		
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus
		
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg

‘oase’. Een goede plek dus om de cultuur van de
ontmoeting te bevorderen.
Ik ben bisschop Paul Hinder zeer erkentelijk,
de apostolisch vicaris van Zuid-Arabië die het
evenement voor de katholieke gemeenschap heeft
voorbereid en georganiseerd. Mijn dank strekt
zich ook met genegenheid uit naar de priesters,
de religieuzen en de leken die de christelijke
aanwezigheid in dit land vertegenwoordigen.

Priesters
Ik kreeg de kans om de eerste priester te
ontmoeten die daarheen was getrokken om er vele
gemeenschappen te stichten. Hij is in de negentig,
zit in een rolstoel en is blind, maar zijn glimlach is
niet van zijn gezicht te krijgen. Het is een glimlach
van iemand die de Heer heeft gediend en heel
veel goeds heeft gedaan. Ik heb ook een andere
negentigjarige priester ontmoet, maar die kon nog
lopen en was nog steeds aan het werk. Bravo! En
ik heb ook heel veel priesters ontmoet die daar
zijn om ten dienste te staan van de christelijke
gemeenschappen van de Latijnse ritus, de syromalabarische ritus, de syro-malankarische ritus en
de maronitische ritus en die uit Libanon, India, de
Filipijnen en andere landen komen.
Verklaring
Naast de gesprekken, werd er in Abu Dhabi nog
een extra stap gezet: de groot-imam van de AlAzhar en ik hebben de verklaring over menselijke
broederschap ondertekend. Daarin benadrukken
we samen de gemeenschappelijke roeping van alle
mensen om broeders en zusters te zijn, als zonen
en dochters van God. Ook staat er dat we elke
vorm van geweld verwerpen, vooral het geweld
dat gepleegd wordt uit religieuze motieven, en dat
we ons inzetten om authentieke waarden en vrede
in de wereld te verspreiden. Deze verklaring zal
bestudeerd worden op scholen en universiteiten in
een heel aantal landen.
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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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN B – Pagina

4

OMHOOG zondag 17 februari 2019

gebeden voor iedere dag
Maandag 18 februari
Dagtekst: Pred. 3,11: Wat Hij doet is goed op zijn
tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven,
maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot
het eind ondoorgrondelijk.

Overweging: Wees geleid in alles wat je doet en
zegt. Leer om heel geduldig te zijn en te wachten op
de juiste tijd voor alles. Weet dat alles perfect in z’n
werk zal gaan al je op Mij wacht en je niet ongeleid
vooruit haast. Er wacht veel om op de juiste tijd
ontplooid te worden. Alles wordt versneld, maar toch
zal het een ontvouwende ontwikkeling zijn die plaats
zal vinden, want er is perfecte harmonie en ritme in
Mijn plan. Niets gaat buiten het gareel, dus werk mee
en niet tegen. Als je probeert tegen te werken zul je je
eenvoudig doodmoe maken en niets bereiken, alsof je
tegen de stroom in zwemt. Of je zult op dezelfde plek
blijven of teruggesleurd worden door de kracht van
het getij. Vermijd de dingen die onvermijdelijk zijn
tegen te werken, maar integendeel leer mee te gaan in
absolute vrede en vertrouw erop dat het je het juiste
doet op de juiste tijd.

Gebed: Goede God, U hebt mij uw genade toegezegd
en laat het werk in Uw handen niet los. Spreek ook
zo tot mij Uw Woord van bevrijding en geef dat ik
terug keer van mijn weg en mij te gegeven op Uw weg,
voorgoed. Door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.
Amen.
Dinsdag 19 februari

Dagtekst: Ps. 75,2: U ons loflied, God, U ons loflied:
waar uw naam nabij is, uw wonderen verluiden.
Overweging: Paulus maakt ons duidelijk dat er
alle reden is om God te prijzen. Hij gaf Zijn Zoon
voor mensen die weggezakt zijn in het duister van
zonde en dood. Als je door het geloof met deze
Redder verbonden bent, dan heb je echt niets te
vervolgd van Pagina B4

deze reis was een van
Gods ‘verrassingen’
Maar ik raad jullie ook aan om die te lezen en te
leren kennen, omdat er veel aanbevelingen in staan
om verder te gaan met de dialoog over menselijke
broederschap.
Dezelfde waarden
In een tijd als de onze, waarin sterk de neiging
bestaat om een botsing te zien tussen de
christelijke en de islamitische cultuur, en ook om
religies te zien als een bron van conflict, hebben
we opnieuw een duidelijk teken willen geven dat
het mogelijk is om elkaar te ontmoeten, elkaar te
respecteren en met elkaar in dialoog te treden.
We hebben ook willen laten zien dat, ondanks de
verschillen in cultuur en traditie, de christelijke
en de islamitische wereld elkaar waarderen en
dezelfde waarden hebben: het leven, het gezin,
het gevoel voor het religieuze, de eerbied voor
ouderen, de opvoeding van jongeren en zo meer.

Heel veel mensen
In de Verenigde Arabische Emiraten leven
iets minder dan een miljoen christenen:
arbeidsmigranten afkomstig uit verschillende
Aziatische landen. Ik heb een vertegenwoordiging
van de katholieke gemeenschap ontmoet in de Sint-

vrezen bij het eindgericht. Door Hem heb je immers
leven – eeuwigheidsleven. Jezus leeft en de zijnen
kunnen niet van Hem losgemaakt worden. Er kunnen
momenten in je leven zijn waarop je behoorlijk in de
put zit. Je komt zomaar in de verleiding om een potje
te gaan somberen. Veel beter is het om stille tijd te
houden en erbij stil te staan wat God ons in Christus
heeft gegeven. Noem alles maar op! Bewonder de
schitterende geschenken! Bedank God voor de
vezoening in Christus, de nieuwe relatie met God. We
zijn op weg naar het Vaderhuis!

Gebed: God van wijsheid, U openbaart zich als
een God van redding en bevrijding. Maak mij dan
ontvankelijk om uw woord te verstaan en verlicht
mijn verstand, zodat ik U kan herkennen en met heel
Uw schepping getuigen van Uw rechtvaardigheid. Dit
vraag ik U door Jezus, Uw Zoon, die al wat Hij had gaf
voor mij en die nu leeft bij U tot in eeuwigheid. Amen.
Woensdag 20 februari

Dagtekst: Jer. 32,22: Kom terug, afvallige zonen, dan
genees Ik u van uw ontrouw. Hier zijn wij. We komen
naar U, want Gij, Jahwe, zijt onze God.

Overweging: Door een verbond met ons te sluiten
zegt God: ‘Ik houd voor altijd van je. Ik zal je trouw
blijven, ook als jij bij me wegloopt, me afwijst of me
ontrouw wordt.’ In het gewone leven spreken we
eerder van contract dan verbond. Een contract sluiten
met iemand betekent: ‘Ik houd mijn woord zolang jij
dat ook doet. Als jij niet doet wat je belooft, hoef ik
dat ook niet meer te doen.’ Contracten worden vaak
verbroken omdat de partners hun verplichtingen
niet meer kunnen of willen nakomen. God heeft
evenwel geen contract met ons gesloten. God sloot een
verbond en God wil dat onze onderlinge verhoudingen
een weerspiegeling zijn van dat verbond. Daarom
zijn huwelijk, vriendschap en het leven in een
gemeenschap evenzovele manieren om Gods trouw
zichtbaar te maken tussen ons.

Gebed: Liefdevolle God, Gij hebt Uw Naam op Jezus,
Uw Zoon, gelegd en zo Uw liefde voor de mensen
kenbaar gemaakt. Trouwe God: open mij voor Zijn
woord en sterk mij geloof in Hem als de herder van
mij leven. Geef mij de kracht om uit te groeien tot een
liefde en betrouwbare mens naar Uw hart, vandaag
en alle dagen van mij leven, tot in eeuwigheid. Amen.

Jozefkathedraal in Abu Dhabi, een heel eenvoudige
kerk.
Na die ontmoeting heb ik voor iedereen de Mis
opgedragen. Er waren heel veel mensen! Ze
zeggen dat het aantal mensen in het stadion, dat
een capaciteit heeft van veertigduizend mensen,
samen met het aantal mensen dat buiten het
stadion meekeek op de schermen, uitkwam op
honderdvijftigduizend!

Vrede en gerechtigheid
Ik heb de Mis gevierd in het stadion van de stad en
het Evangelie van de Zaligsprekingen verkondigd.
Tijdens de Mis, waarin de aanwezige patriarchen,
aartsbisschoppen en bisschoppen concelebreerden,
hebben we in het bijzonder gebeden voor vrede en
gerechtigheid, met een speciale intentie voor het
Midden-Oosten en voor Jemen. Beste broeders en
zusters, deze reis was een van Gods ‘verrassingen’.
Laten we Hem en zijn voorzienigheid eren, en laten
we bidden dat de gezaaide zaadjes naar zijn wil
vrucht mogen dragen.
Bron: Katholiek Nieuwsblad

Donderdag 21 februari
Dagtekst: 1 Petr. 5,7: Schuift al uw zorgen op Hem
af, want Hij heeft zorg voor u.

Overweging: Ik heb mensen ontmoet die deze
tekst aan de wand hebben hangen. Wel in een oudere
vertaling (NBG ’51): ‘Werpt al uw bekommernis op
Hem, want Hij zorgt voor u.’ Het zijn woorden die
kracht geven, door de jaren heen. De weg kan moeilijk
zijn, in het persoonlijk leven, in de gemeente of waar
dan ook. Maar dit mag je weten: de Here is nabij. Hij
hoort. De dichter van Psalm 55 zegt hetzelfde: ‘Leg
uw last op de Heer en Hij zal u steunen…’(vers 23). De
Here is de herder, de Hoogste herder. Petrus schrijft
over de taak van de priesters en de diakens in de
gemeente: zij moeten hun kudde hoeden. Maar het
is wel Gods eigen kudde. De Here is de herder die
waakt; die de zijnen kent, opzoekt, liefheeft en draagt.
Daarom zijn dit woorden om van op te horen en
wellicht ook een plek in de kamer te geven, zodat je ze
elke dag leest: ‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen.

Gebed: Rechtvaardige God, U maakt zich echt
zorgen om mij op de weg die ik wil gaan in het leven.
Open mijn hart voor de boodschap van Uw Zoon
Jezus, opdat ik Hem kan volgen naar uw rijk van vrede
en gerechtigheid. Dit vraag ik U in Zijn naam, gisteren,
vandaag en altijd. Amen.
Vrijdag 22 februari

Dagtekst: Ps. 6,5: Keer weder, Heer, maak mij weer
vrij, verlos mij krachtens uw goedheid.

Overweging: Reizen is opwindend. Nieuwe dingen
zien, niewe muziek horen, nieuwe mensen ontmoeten,
het is steeds weer fascinerend. Maar als we geen
thuis hebben waar iemand zal vragen: ‘Hoe was het
onderweg?’, vertrekken we misschien minder graag.
Reizen is leuk als we reizen met de ogen en oren
van degenen die van ons houden, die foto’s willen
zien en onze verhalen willen horen. Zo is het ook
met het leven. Je wordt op reis gestuurd door een
liefhebbende God. God ziet uit naar je thuiskomst.
God wil je foto’s zien en je verhalen horen. Als je reist
met de ogen en oren van de God die je uitzond, dan
zul je prachtige dingen zien en bijzondere mensen
ontmoeten. Dan is het heerlijk om weer thuis te
komen.

Gebed: God van bevrijding, U bent de Heer van
al wat Leeft. Schenk Uw woord op mijn levensweg.
Dat het mij sterkt, bemoedigt en vermaant om met
vertrouwen uit te zien naar Uw koninkrijk, dat komen
zal in Jezus Messias, Uw Zoon. Amen.
Zaterdag 23 februari

Dagtekst:
Matt. 5,5: Vervolgens
nam de duivel Hem
mee naar de heilige
stad, plaatste Hem op
de bovenbouw van een
tempelpoort.

Beeldoverweging

Gebed: Getrouwe God, Gij die Uw zoon in de
wereld gezonden hebt en zo Uw liefde openbaarde.
Hemelae Vader Schenk mij Uw genade om elke dag
meer te groeien in liefde en trouw aan Uw Wet.
Moge uw Woord, tot mij spreken om hierin gesterkt
en bemoedigt worden. Dit vraag ik U in de naam
van Jezus voor vandaag en alle dagen, tot in Uw
eeuwigheid. Amen.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

