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Hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik
Vastenactie 2019

Het is een pijnlijke gesel voor onze samenleving, 
maar met grote regelmaat lezen wij in de lokale 
kranten verslagen uit de rechtszaal, waar gevallen 
van seksueel misbruik van minderjarigen voor 
de rechter zijn verschenen. Het aantal gevallen 
dat in de rechtszaal beland is schrikbarend, maar 
dat schijnt slechts het topje van de ijsberg te zijn. 
Uit onderzoeken blijkt dat het overgrote deel van 
de gevallen van seksueel misbruik niet wordt 
gerapporteerd. Het is gruwelijk beangstigend en 
pijnlijk als wij bedenken hoeveel kinderen in onze 
samenleving worden getraumatiseerd door de 
“instrumenten van Satan,” zoals paus Franciscus 
onlangs de plegers van seksueel misbruik noemde. 
In sommige gevallen worden kinderen zelfs 
dagelijks aangerand, in de meeste gevallen door 
een familielid of een bekende van de familie.

Schaamte, vrees, financiële of andersoortige 
afhankelijkheid, en meerdere omstandigheden 
kunnen ervoor zorgen dat deze gruweldaden 
niet worden gerapporteerd, en nog minder bij de 
politie worden aangegeven. De daders kunnen dan 
in feite gewoon hun gang gaan, totdat iemand de 
moed heeft om hierover te praten, niet zelden het 
slachtoffer zelf. Helaas zijn er nog teveel gevallen 
van seksueel misbruik in onze samenleving, 
die onopgemerkt blijven en volledig aan ons 
voorbijgaan. Als een soort duistere onderstroom 
in de gemeenschap, die kinderen volledig kapot 
maakt voor de rest van hun leven. Wij moeten heel 
goed beseffen dat als er niets wordt ondernomen 
wij in feite bezig zijn een tijdbom te kweken voor 
de toekomst: slachtoffers die op geen enkele 
manier geholpen worden, kunnen later zelf plegers 
van seksueel misbruik worden, of op een andere 
schadelijke manier het onverwerkte trauma 
uiten. Hoe dan ook, het zal ernstige negatieve 
gevolgen hebben voor onze maatschappij zolang dit 
onveranderd blijft.

In de gevallen waar er wel wordt ingegrepen en de 
justitie erbij wordt gehaald, betekent dit veelal dat 
de daders worden berecht en veroordeeld, en voor 
korte tijd uit de samenleving worden gehaald. De 
veroordeelde daders komen terecht in een van de 
detentiecentra van ons land, waar zij in de meeste 
gevallen slechts van kwaad tot erger worden 
gemaakt. Van goede en gestructureerde psychische 
en geestelijke begeleiding voor deze personen is er 
nauwelijks sprake. In de gevangenissen vergrijpen 
de ‘sterken’ zich seksueel aan de ‘zwakken,’ en dat 
is nou net niet de behandeling voor iemand die zich 
heeft vergrepen aan kinderen.

Voor de slachtoffers is er weinig tot geen hulp. 
Justitiële autoriteiten zitten met hun handen in 
het haar als het gaat om de opvang en begeleiding 
van slachtoffers van seksueel misbruik. Bij gebrek 

aan opties wordt als alternatief gekozen voor 
andere kinderopvanginstellingen die zich echter 
een heel andere doelgroep richten. Jarenlang was 
de Stichting voor het Kind een van de weinige, 
zoniet de enige instantie die zich heel specifiek 
ontfermde over slachtoffers van seksueel misbruik. 
Deze stichting werd op 11 maart 1970 opgericht 
door particulieren, met als doel: “de behartiging 
van de belangen van het kind in de meest ruime 
zin van het woord.” Dit doel heeft de stichting 
door de jaren heen op velerlei wijze ook inderdaad 
gerealiseerd. In de laatste decennia vond er 
echter een verschuiving plaats in de doelgroep, 
waarbij uiteindelijk de stichting zich specifiek ging 
richten op slachtoffers van seksueel misbruik. Dit 
kwam vooral vanwege de groeiende nood in de 
samenleving naar zorg voor die groep.

De kerk is vanaf het begin heel actief betrokken 
bij het werk van deze stichting. Een van de 
eerste bestuursleden was frater Edgar Heusden. 
Dankzij de Fraters van Tilburg is er jarenlang 
heel intensief aan fundraising gedaan voor de 
stichting. Vrijwel alle katholieke scholen deden 
mee aan inzamelingsacties voor de Stichting 
voor het Kind. De ouderen onder ons kunnen zich 
misschien nog het beroemde stickertje herinneren 
met daarop het logo van de stichting. De kerk 
heeft daarna ook bijgedragen aan de huisvesting 

van de stichting. De Zusters van Oudenbosch zijn 
daarin betrokken geweest: eerst het voormalig 
klooster aan de Boterbloemstraat (nabij de H.-
Familiekerk) en later in het pand te Awarradam 
(naast het Dienstencentrum van de Charismatische 
Vernieuwing), dat vroeger als school met internaat 
dienst heeft gedaan. Dit pand hebben de zusters in 
eigendom afgestaan aan de stichting.

Helaas kwam de stichting in de laatste tien jaren 
voor enorme financiële uitdagingen te staan. Deze 
ontwikkeling, tezamen met perikelen rondom 
de leiding van de stichting, hebben uiteindelijk 
geleid tot de sluiting van het thuis in 2016. Een 
deel van de kinderen die er toen nog waren zijn 
overgeplaatst naar andere opvangtehuizen. Met 
een ander deel is het minder goed afgelopen. Heel 
jammer!
Na de sluiting begon een volgende misère: het 
tehuis te Awarradam werd langzaam maar zeker 
leeggeplunderd door een kwaadwillige zwerver, 
die uiteindelijk letterlijk en figuurlijk alles uit de 
gebouwen heeft weggedragen. De totale inventaris, 
sanitair en electra, ramen, deuren, kozijnen, de 
boel. Dit vond niet in één keer plaats maar over een 
ruime periode.

wordt vervolgd op pagina A4
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 Ondanks er vaker – vooral door de buren – alarm 
werd geslagen scheen het toenmalig bestuur niet 
in staat te zijn om hiertegen iets te doen, ook 
niet met behulp van de politie. De klachten en 
meldingen kwamen uiteindelijk bij de bisschop, 
die toen besloot om in te grijpen. Het lukte hem 
om in juni 2018 het bestuur te versterken met 
zichzelf en nog vijf andere actieve katholieken. 
Vanaf dat moment ging alles in een rap tempo: 
het tehuis werd eerst helemaal verschoond en er 
werd een beheerder geplaatst. Heel wat bestuurs- 
en bankzaken moesten geregeld worden, omdat 
er heel veel onduidelijkheid bestond over tal van 
zaken. De renovatie van het gebouw kwam toen 
al snel aan de orde, omdat vanaf het begin was 
besloten: het tehuis moet wederom opstarten! 
Met behulp van stichting SuAid is de samenleving 
erbij betrokken en is er voor meer dan een miljoen 
SRD binnen gehaald voor renovatie. Maar reeds 
daarvoor kwamen al vele grote en kleine donaties 
binnen van individuele personen uit binnen- en 
buitenland, die de plannen van de bisschop wilden 
ondersteunen.

De grootste uitdaging is echter niet het inzamelen 
van gelden en het renoveren van het gebouw. 
Dat is allemaal nodig, maar in feite de tweede 
stap op weg naar het wederopstarten van de 
werkzaamheden van de stichting, nl. de opvang en 
begeleiding van slachtoffers. Het huidig bestuur is 
nu reeds bezig met de voorbereidingen daarvoor. 
Helaas schijnt er op dit moment geen tekort te 
zijn aan die kinderen die opvang behoeven. Voor 
de begeleiding van deze groep is professionele 
hulp onontbeerlijk. Lokaal is deze deskundigheid 

wel te vinden, maar cruciaal is de dagelijkse 
leiding van het tehuis. Uit ervaring met andere 
tehuizen, waaronder internaten, blijkt dat een 
van de grootste moeilijkheden te zijn. Personen 
vinden die bereid zijn om ter plekke met de 
kinderen te wonen, als ouders, zorgdragers, 
begeleiders. Deze personen moeten een zekere 
deskundigheid bezitten en de capaciteit hebben 
om vooral met zo’n getraumatiseerde groep 
kinderen samen te leven en hen te leiden. Gelukkig 
heeft de bisschop hiervoor hulp gevonden bij de 
Dochters van de Goddelijke Liefde, een Nigeriaanse 
zustercongregatie. Nu reeds zijn drie leden van 
deze congregatie in Breda, voor het leren van de 
Nederlandse taal. Zij worden hier in juni verwacht.

De zusters zullen ook gehuisvest zijn te 
Awarradam, maar op hun eigen plek. Een deel 
van het gebouw is vrijgemaakt om te dienen als 
klooster, van waaruit de zusters hun werk voor het 
tehuis kunnen doen. Zij zullen hierdoor dagelijks 
1x24 uur beschikbaar zijn voor de kinderen, als 
moederfiguren die hen helpen om te gaan met het 
leed dat zij hebben ervaren. Het klooster moet 
ook gerenoveerd en ingericht worden. Er is al veel 
financiële hulp daarvoor ontvangen van donoren 
die liever anoniem blijven. Maar meer is nodig. De 
Vastenactie van dit jaar is heel speciaal daarvoor 
bestemd. Zo kan de totale katholieke gemeenschap 
bijdragen aan een goed onderkomen voor de 
zusters, en in het verlengde daarvan aan een goede 
zorg voor de kinderen. Laat de oproep van Jezus in 
het Matteüsevangelie tot uw hart spreken: “Voor 
niets heeft u gekregen, voor niets moet u geven” 
(Mt. 10,8).

Hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik
vervolg van pagina A1

Tijdens de Nationale Voorleesdag afgelopen 
week heeft Mgr. Karel Choennie zitten voorlezen 
aan pupillen van de Louis Brailleschool en de 
Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden 
in Suriname.

Op zondag 3 maart is Mgr. Karel Choennie, op 
uitnodiging van kapitein Joan van der Bosch, naar 
haar dorp Pikin Poika geweest en heeft daar voor 

een kleine groep gelovigen een eucharistieviering 
gehouden. Deze groep was bijzonder ingenomen 
met het bezoek en de viering. Sinds het vertrek 
van pater René Geyskens uit het gebied is niemand 
van de katholieke kerk meer langsgeweest. Pater 
Geyskens haalde dan de kerkgangers op voor de 
viering in Reeberg en bracht regelmatig huis- en 
ziekenbezoeken.

Van de bisschop DOORDENKERTJE

“Je wordt een voorbeeld 

wanneer je stopt met het 

nadoen van anderen”
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geloof & leven

Pater Esteban Kross - 

National Director
Ik was van 18-23 februari naar Brazilië voor de 
jaarlijkse vergadering van de national directors 
van de Pauselijke Missiewerken van het continent 
Amerika. De Pauselijke Missiewerken (PMW) 
zijn een bijzonder belangrijke werk-arm van 
onze Katholieke Kerk in het versterken van onze 
Christelijke missie om Christus uit te dragen. Ze 
dient om mensen tot geloof te inspireren en zo 
het evangelie te verkondigen aan hen die ofwel 
Christus nog helemaal niet kennen als Verlosser, 
alsook aan hen die wel formeel Christen zijn maar 
van Christus en het geloof verwijderd zijn geraakt.
Overal ter wereld is er in elk bisdom een director 
die –meestal samen met enkele medewerkers, 
zich inzet binnen dat bisdom voor dit belangrijke 
werk, steeds in nauwe eenheid met de bisschop. 
Ook worden er in de hele wereld jaarlijks gelden 
gefundraised, vooral door de grote collecte 
wereldwijd op Wereldmissiezondag in oktober, om 
de vele initiatieven te ondersteunen overal in de 
wereld die de dynamiek van de Kerk vorm geven 
om het evangelie van Christus actief uit te dragen. 
Elk land heeft dan een national director die 
alle directors van de bisdommen van dat land 
coördineert, begeleidt en ondersteunt. Een 
uitzondering is het Caribisch Gebied dat als regio 
een bisschoppenconferentie heeft die bestaat uit 
vele eilandstaten en vier landen en dus niet een 
nationale bisschoppenconferentie is zoals bijna 
overal in de Kerk, maar een regionale. Zo is er voor 
onze regionale bisschoppenconferentie dan ook 
een regionale ‘national director’. Ik ben tot die taak 

Vergadering Pauselijke Missiewerken in Brasilia

door Rome benoemd anderhalf jaar geleden.

Continentale vergadering
Omdat de situatie van de Kerk nogal verschilt 
in Europa, Afrika, Azië, de America’s en Oceanië 
(Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden van de 
Stille Oceaan), is er in elk continent jaarlijks een 
inhoudelijke vergadering van enkele dagen van alle 
national directors van de Pauselijke Missiewerken. 
Omdat ik pas anderhalf jaar national director ben 
voor het Caribisch Gebied, was dit mijn eerste 
continentale vergadering. Bij die continentale 
vergaderingen wordt er veel gebrainstormd over 
inhoudelijke zaken betreffende het werkterrein 
van de Pauselijke Missiewerken. Eind mei is er dan 
jaarlijks de grote Jaarvergadering in Rome van alle 
national directors wereldwijd, waarbij er vooral 
gesproken en gestemd wordt over de bestemming 
van de gelden van het afgelopen jaar, die worden 
ingezet voor vele projecten en subsidies, waar 
ook wij in ons bisdom jaarlijks door worden 
ondersteund.
Bijzondere missiemaand 2019
Het belangrijkste onderwerp van de continentale 
bijeenkomst in Brazilië was de Bijzondere 
Missiemaand die Paus Franciscus heeft 
uitgeroepen voor dit jaar oktober. Het is dan 
honderd jaar geleden dat de toenmalige Paus een 
eerste herderlijke brief, de encycliek “Maximum 

Ilud” heeft geschreven over het missionaire 
karakter van ons katholiek geloof en dus van 
geheel de Kerk. Paus Franciscus heeft al een tijd 
aandacht gevraagd voor deze komende Bijzondere 
Missiemaand oktober 2019 en wilt graag dat er 
veel initiatieven worden ondernomen om het 
missionaire enthousiasme weer te versterken in 
onze kerkgemeenschappen. 
Want in vergelijking met een vijftig, zestig jaar 
geleden, is die grote inzet die onze Katholieke 
Kerk toen kende om Christus te verkondigen, om 
mensen tot het katholiek geloof te brengen en 
om zo de diepe waarden van het evangelie en het 
eeuwig heil van de mensen uit te dragen, wat gaan 
verwateren. Wij van het Caribisch Gebied zijn bezig 
een eerste groot Missie Congres te organiseren 
dat van 19-22 September op Trinidad gehouden 
zal worden en deze Bijzondere Missiemaand zal 
inluiden.

Een secretaris-generaal van de Pauselijke 
Missiewerken uit Rome is naar onze continentale 
vergadering in Brazilië gekomen om met ons 
national directors over de voorbereidingen en 
vooral de inhoud van de Bijzondere Missiemaand 
te spreken. Ook hebben we een evaluatie gehouden 
van het grote Missie Congres van de Amerika’s dat 
vorig jaar in Juli gehouden was te Bolivia. Al bij al 
was het een zeer leerrijke bijeenkomst met een 
degelijk programma dat goed was voorbereid.

Jo-Ann Ooft-Monsels - 

Inner peace en stilte
Gedetailleerde muurschilderijen versieren het 
grootste deel van de binnenkant. Aan het plafond 
is een levensgroot schilderij van de Here Jezus aan 
het kruis. De schilderijen dwingen bezoekers van 
de Church Of Saint Joseph D'Iracoubo in Frans-
Guyana om automatisch naar boven te kijken. 
Tijdens mijn bezoek was er geen preek. Het is maar 
de vraag hoeveel Franse woorden ik zou verstaan, 

‘Wie zeg jij dat Ik ben?’

indien er wel een preek was. Er was ook geen 
priester aanwezig in de kerk toen ik daar was. Wat 
er wel was, was stilte. En die stilte sprak meer tot 
mijn hart dan een woord van mensen.
Het is zo rustgevend hoorde ik een andere 
bezoeker zeggen. Psst. Mijn gunst ik praat te luid, 
corrigeerde ze zichzelf snel. Ook ik verstoorde de 
stilte door foto’s te maken in de kerk, totdat een 
dame me vroeg wat INRI betekent. ‘INRI betekent 
dat de Here Jezus de Koning van de Joden is.’ Ik 
kan het niet zo goed beschrijven, maar ik kreeg 
een soort ontzag voor de woorden die ik had 
uitgesproken. 
Die tourist in me was compleet veranderd naar 
iemand die de Here Jezus dringend nodig had op 
haar levensweg. Ik had inner peace nodig en de 
Here Jezus moest me helemaal naar Frans-Guyana 
brengen om me even rustig te laten zitten in een 
lege kerk. Ineens was de Church Of Saint Joseph 
D'Iracoubo geen bezienswaardigheid meer voor 
me. Het werd een ontmoetingsplaats tussen mijn 
hart en het hart van de Here Jezus.

Koning van mijn hart
INRI staat voor Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 
Bij de kruiziging van de Here Jezus plaatste 
politicus Pontius Pilatus het INRI-bordje bovenaan 

het kruis om aan te duiden dat Jezus van Nazareth, 
de Koning van de Joden daar te sterven lag aan 
het kruis. Christenen geloven dat de Here Jezus 
een hemelskoningschap heeft en dat aan Zijn 
Koningschap geen einde komt. In die zin zijn de 
woorden van de Here Jezus levend en worden aan 
alle generaties doorgegeven. 
Het INRI bordje aan het kruis was niet de eerste 
keer dat mensen zich afvroegen wie die Jezus 
was. “Toen Jezus gekomen was in het gebied van 
Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie 
zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, 
ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en 
anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van 
de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt 
u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U 
bent de Christus, de Zoon van de levende God. En 
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent 
u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u 
dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de 
hemelen is.” (Mat 16:13,17)
Wie zeg jij dat Ik ben, vraagt die dwingende stilte 
nog steeds. Naar aanleiding van die ervaring bij het 
bezoek aan de Church Of Saint Joseph D'Iracoubo in 
Frans-Guyana blijf ik mezelf afvragen in hoeverre 
de Here Jezus werkelijk de Koning is van mijn hart, 
mijn dagelijkse agenda en mijn portemonnee.
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Padre Patrício, Amerikaanse priester uit de Amazone en Rome

Indrukken Aswoensdag in de H. Familiekerk

Charles Chang – 

Nossa Senhora de Nazaré
“Hoe wil je het interview, in het Portugees of in het 
Engels?” Na zes maanden zonder priester en de 
decemberfeestdagen te hebben doorgebracht met 
een tijdelijke priester, heeft de parochie van Nossa 
Senhora de Nazaré nu eindelijk een permanente 
geestelijke leider in huis. En niet zomaar één. 
Wanneer pater Joseph Patrick Dorcey CSsR (65) 
over zijn werkervaring vertelt, kan ik een heel 
boek over schrijven.
Geboren en opgegroeid in het plaatsje Wayne in 
de staat Nebreska, ging hij vanaf zijn dertiende 
al naar het klein seminarie in Wisconsin. Op zijn 
tweeëntwintigste verhuisde hij naar Manaus in 
Brazilië waar zijn congregatie ook een provincie 
had. Hier bleef Dorcey nog vier jaar in de leer 
voordat hij zijn nieuwe wereld intrad als padre José 
Patrício Dorcey. 

Amazone
Uiteraard was dit ook de periode dat hij het 
Portugees leerde spreken. Vandaar dat hij zich 
aan het begin van het interview niet meteen 

vlot uit zijn woorden kwam in het Engels. ‘Padre 
Patrício’, zoals zijn werknaam luidt, werkte toen 
veertien jaar lang in de Amazone. “Merendeels 
in de rurale gemeenschappen. Dat zijn in totaal 
meer dan honderdzestig en alleen te bereiken via 
de Amazonerivier. Ik sliep dan in een hangmat,” 
herinnert hij zich goed. In 1994 verhuisde hij van 
de Amazone naar Chicago, waar hij voor een lokale 
gemeenschap ging werken. 
Vijf jaar later kwam hij in een ander deel van 
de wereld terecht, in Nigeria, waar hij zich kon 
behelpen in het Engels. “Ze noemen het Engels wat 
ze daar spreken, maar het accent was anders en de 
manier hoe men de dingen zegt. De lokale taal was 
echter heel moeilijk, ik heb toen maar het Frans 
geleerd, want al de omliggende landen waren 
vroeger Franse koloniën geweest,” vertelt de 
leergierige priester. In Suriname wil hij proberen 
het Nederlands te leren.

Rome
Na drie jaren in Nigeria ging Dorcey terug naar 
Amerika, echter niet voor lang. In datzelfde jaar 
vroeg een vriend aan hem - een superior general in 
Rome, met wie hij vroeger op het seminarie zat - of 
hij niet wilde werken in Rome. “Zijn naam is Joseph 
W. Tobin. Vóór die positie was hij aartsbisschop 
van New Jersey geweest, intussen is hij kardinaal 
geworden.”
Pater Dorcey: “Ik heb zijn uitnodiging geaccepteerd 
en van de twaalf jaren dat ik in Rome verbleef, 
heb ik tien jaar als secretaris generaal van de 
redemptoristen gewerkt. In die functie heb ik naar 
verschillende landen in de wereld gereisd. Het 
heeft mij naar alle vijf continenten gebracht. In 
2012 keerde ik terug naar de VS waar ik me voor 

een jaar sabbatical terugtrok.” 

Suriname
“Daarna ging ik werken voor de provinciale 
overheid van Denver, totdat in juli vorig jaar mijn 
superieur in Denver werd benaderd door zijn 
collega in Manaus, met de vraag of ik niet wilde 
werken voor de Braziliaanse gemeenschap in 
Suriname. In Brazilië zijn er vijf- tot zeshonderd 
redemptoristen, maar op één of andere manier is 
het moeilijk om ze naar hiertoe te krijgen. 
Vorig jaar oktober was ik hier voor drie weken 
voor een oriëntatie bezoek en het beviel me. Vanaf 
augustus 1973 ben ik lid van de congregatie, ik 
ben dus al vijfenveertig jaar redemptorist en 
gezien mijn leeftijd zou ik in Amerika nu met 
pensioen gaan. Maar ik denk dat vanwege Petrus 
Donders het heel belangrijk is om de congregatie 
in Suriname te behouden. Dat is één van de 
redenen om de pastorale zorg in de Nossa Senhora 
de Nazaré parochie op mij te nemen. Mijn keus 
om redemptorist te worden was geen bewuste 
keuze. Ik was nog heel jong toen ik naar het klein 
seminarie ging, maar ik ben blij om het evangelie 
te mogen brengen voor de armen.”
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Eerste zondag in de veertigdagentijd jaar C

Eerste lezing: Deuteronomium 26, 4 – 10
In die dagen sprak Mozes tot het volk: ‘ De priester 
zal de korf met de eerste veldvruchten van u 
aannemen en hem plaatsen voor het altaar van de 
Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, 
uw God zeggen: ‘ Mijn vader was een zwervende 
Arameër. Hij is met een klein aantal mensen 
naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als 
vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en 
talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons 
slecht behandelen, ons verdrukten en ons harde 
slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de Heer, 
de God van onze vaderen geroepen. En de Heer 
heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons 
zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij 
heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met 
opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, 
tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze 
plaats gebracht en ons dit land geschonken, een 
land van melk en honing. Daarom breng ik nu de 
eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij 
hebt geschonken’. En Mozes voegde eraan toe: ‘Dan 
moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u 

voor Hem neerbuigen’.

Antwoordpsalm: 
Psalm 91, 1 – 2.10 – 11.12 – 13.14 – 15

Tweede lezing: Romeinen 10, 8 – 13
Broeders en zusters, Dit zegt de Schrift: ‘Het 
woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw 
hart’, het woord namelijk van het geloof dat wij 
verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus 
de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van 
de doden heeft gewekt, zult gij gered worden. Het 
geloof van uw hart brengt de gerechtigheid, en de 
belijdenis van uw mond brengt het heil. Zo zegt het 
de Schrift: ‘Niemand die in Hem gelooft zal worden 
teleurgesteld’. Er bestaat geen verschil tussen jood 
en heiden. Zij hebben allen de zelfde Heer, rijk aan 
gaven voor allen die Hem aanroepen. Want al wie 
de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.

Evangelielezing: Lucas 4, 1 – 13
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest 
weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de 
woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef 
en door de duivel op de proef werd gesteld. 
Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij 

waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: 
‘Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die 
steen daar dat hij in brood verandert’. Jezus gaf hen 
ten antwoord: ‘Er staat geschreven: De mens leeft 
niet van brood alleen’. Daarop voerde de duivel  
Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle 
koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot 
Hem: ‘Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke 
gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze 
aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij 
neervalt, zal dat alles van U zijn’. Toen antwoordde 
Jezus hem: ‘Er staat geschreven: De Heer uw God 
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’. Daarna 
bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem 
op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak 
tot Hem: ‘Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan 
vanaf deze plaats naar beneden; want er staat 
geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het 
bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de 
handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten 
aan een steen’. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 
‘Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God niet op de 
proef stellen’. Toen gaf de duivel al zijn pogingen 
om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van 
Hem tot de vastgestelde tijd.

Het evangelie van deze zondag speelt zich voor 
het grootste deel af in de woestijn. Het is de plek 
waar God het volk Israël na de bevrijding uit 
Egypte naar toe leidde. Het trok erdoorheen naar 
het beloofde land. Jezus wordt door heilige Geest 
naar de woestijn geleid. De werkwoords vorm 
geeft een duur aan. De Geest is gebleven tijdens 
de beproevingen daar. Het volk Israël werd in de 
woestijn volk van het verbond. Jezus ontdekt er wat 
het betekent Zoon van de Vader te zijn. De laatste 
verzen van het beproevingsverhaal spelen zich af 
in Jeruzalem, de stad van David. Deze stad staat 
voor het centrum van politieke en religieuze macht. 
Erzijn politieke en religieuze ambtsdragers te 
vinden rondom de belangrijkste gebouwen.

Twee opponenten
Er zijn twee hoofd personen. Jezus is de eerste. 
In de eerste drie hoofdstukken van zijn evangelie 
heeft de evangelist Lucas aangegeven wie we met 
Jezus voor ons hebben: ‘Zoon van de Allerhoogste’ 
(1,32), ‘Messias’ (2,12.26), en ‘mijn geliefde Zoon’ 
(3,22). De duivel is de tweede. Hij treedt hier 
voor het eerst op. Hij is slim, initiatiefrijk, verbaal 
begaafd en goed op de hoogte van religieuze 
teksten. Hij begint en beëindigt Jezus’ beproeving. 
De duivel komt in het lijdensverhaal terug. Jezus 
en de duivel zijn met elkaar in discussie over Jezus’ 
identiteit. Of de duivel die identiteit aanneemt (‘nu 
jij de Zoon van God bent’) of ter discussie stelt 
(‘als jij de Zoon van God bent’), laat het Grieks in 
het midden. In het eerste geval zou het gaan om 
de invulling van die identiteit. In het andere geval 
moet de identiteit nog bewezen worden.

Drie beproevingen
Het Grieks geeft aan dat de hele periode van veertig 
dagen vol beproevingen was. We lezen slechts 
de laatste drie, die aan het eind van de veertig 
dagen. In de eerste wordt Jezus gevraagd om van 
stenen brood te maken, zodat Hij zijn eigen honger 
kan stillen (4,2- 3). Let op: honger is hier geen 
zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. 
Honger hebben betekent krampen ondergaan, 
eten zoeken, visioenen krijgen, ruzie om het kleine 

beetje dat er is, duizelig worden, zwak zijn, gaan 
slapen, protesteren, bedelen en nog veel meer. 
Zowel Jezus als de duivel vinden dat er niets goeds 
is aan honger hebben. Jezus laat zelf bidden om 
brood (11,3). Jezus zegt ook dat geen vader zijn 
zoon een steen zal geven als die hem om een brood 
vraagt (11,11). Hij zal met een enorme menigte 
vijf broden en twee vissen delen om de honger 
te stillen (9,10-17). Jezus heeft volgens de duivel 
hetzelfde vermogen als zijn Vader: Hij hoeft maar 
te spreken en de stenen zullen brood worden. Maar 
Jezus gebruikt dit vermogen niet voor zichzelf. 
Hij verwijst naar Deuteronomium 8,3: ‘Een mens 
leeft niet van brood alleen,’ staat er, ’maar van 
elk woord dat komt uit de mond van God.’ In de 
woestijn had het volk honger. God gaf het geen 
brood. Hij gaf het manna. Het leerde hun dat God 
voorziet in hun nood, op zijn eigen wijze. Jezus wil 
God de ruimte geven om zelf te voorzien in zijn 
nood. Voor de tweede beproeving brengt de duivel 
Jezus naar een hooggelegen plaats en laat Hem daar 
alle koninkrijken van de wereld zien. Hij kan de 
macht over al deze plekken krijgen als Hij de duivel 
zal aanbidden (4,5-7). Jezus wijst dit aanbod af. 
Jezus zal het in zijn optreden vaak hebben over het 
koninkrijk. Maar dat koninkrijk is van God. Het is 
van een andere orde dan de koninkrijken die Hij nu 
voor zich ziet. Jezus citeert Deuteronomium 6,13: 
het gebaar van buigen en trouw beloven is enkel 
voor God. De derde beproeving is de climax. Ze 
vindt in Jeruzalem plaats. De duivel zet Jezus op de 
tempel. Hij daagt Hem uit zich te laten vallen (4,9). 
Ook de duivel kent de Schrift. Hij citeert uit Psalm 
91 als hij zegt dat God engelen zal sturen om Jezus 
op te vangen. Jezus wijst deze beproeving af met 
een citaat van Deuteronomium 6,16: beproef God 
niet.

Het ware verhaal
De beproevingen draaien om drie kernvragen in 
het mensenbestaan: waarvan leef ik? Wie dien ik? 
Wie vertrouw ik? De duivel biedt Jezus antwoorden 
die allemaal om Jezus zelf draaien: jij hebt dan 
geen honger meer, jij hebt dan de macht, jij kan God 
voor je karretje spannen. Daarop ingaan zou een 

menselijke reactie zijn. Hoe begrijpelijk ook, deze 
weg leidt tot de illusie dat we het leven zouden 
kunnen controleren. Jezus zoekt naar het goddelijke 
antwoord. Hij rekent niet naar zichzelf toe.
Hij blijft in relatie met God staan. En Hij maakt God 
niet tot een God die Hem uit zijn nood moet redden.
Zijn bron ligt in de Schrift. Drie keer citeert Hij 
eruit. De evangelist toont hier dat de woorden: ‘Jij 
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’ 
(3,22) veel meer zijn dan een prachtig compliment. 
Ze maken Jezus tot ‘iemand die meer vermag’ 
(3,16) en tot iemand ‘die sterker is’ (11,22) dan alle 
duivels. Dat is het ware verhaal over Jezus en de 
wereld. Alles begint en eindigt met liefde.

Afhankelijk van Gods gaven
De eerste lezing komt uit het boek Deuteronomium, 
maar is niet een van de in het evangelie geciteerde 
passages. Hier gaat het om een verklaring van 
een liturgisch voorschrift rond de oogst en de 
eerstgeborenen. Zij behoren God toe. In een 
symbolische handeling geeft een mens ze uit 
handen. De priesters nemen ze aan. Het verhaal 
achter deze handeling wordt hier in herinnering 
gebracht. Het is een trots verhaal: de zwervende 
Arameeër, Jakob, ging vanwege een hongersnood 
naar Egypte. Hij bouwde er een goed bestaan 
op. Het volk groeide en werd machtig. Het kreeg 
daarom te maken met verdrukking. God heeft 
uiteindelijk de ellende van zijn volk gezien. Hij heeft 
het eruit bevrijd en door de woestijn naar deze plek 
geleid. Deze grond is een geschenk van God. Door 
het herhalen van deze liturgische handeling blijft 
het volk zich bewust van zijn afhankelijkheid van 
God en toont het Hem zijn dankbaarheid voor alle 
goede gaven.

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

zo 10 07.25u: Rozenkransgebed | 08.00u: 
Eucharistieviering
vr 15 17.00u: Huwelijksinzegening van Robert 
Mertotaroeno en Joan Druiventak
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. H. Mis op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 uur.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

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

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

zo 10 10.00u: Woco
 11.15u: Kinderdoop (no Englisch mass)
zo 17 10.00u: H. Mis
 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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.

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

vr 08 18.30u: Kruisweg
zo 10 08.00u: H.Mis | 19.00u: H.Mis
wo 13 18.30u: Rozenkrans | 19.00u: H. Mis
vr 15 17.30u: Kruisweg
zo 17 08.00u: H.Mis | 19.00u: H.Mis
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.

zo 10 08.00u: H. Mis
ma 11 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 14 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededeling:
Pater Iyke is niet te bereiken van 10 maart (in de middag) 
t/m 14 maart (in de ochtend).
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen 22 april 2019.
Uitslag trekking loterij ivm 30 jaar Barmhartige Samaritaan
1e prijs: fiets (162); 2e prijs: microwave (466); 3e prijs: 
blender (429); 4e prijs: strijkijzer (450); 5e prijs: waterkoker 
(292)

za 09 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 10 10.00u: Hoogmis
ma 11 17.30u: Huwelijksinzegening Neil Tjin A Djie en Zeüdi 
Dawson
za 16 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 17 10.00u: Hoogmis
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen. 
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten, 
planten, etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Eéndaagse retraites gedurende de Veertigdagentijd 
op zaterdag 9, 16 en 30 maart en woensdag 20 maart 
a.s. Voor jongeren op zaterdag 23 maart. Tijd: 09.00 – 
15.30u. Bijdrage SRD50,=. Informatie: Pastoraal Centrum, 
Prinsessestraat 46.
• 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 08.00-
14.00u. Telefoon nr. 472521.

za 09 17.30u: H. Mis
wo 13 17.30u: Marialof
za 16 17.30u: H. Mis 

za 09 18.00u: Vooravondmis eerste vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 10 08.00u: H. Mis eerste vastenzondag met 
kindernevendienst
ma 11 18.00u: Geen H. Mis!
wo 13 18.00u: H. Mis
do 14 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.)
vr 15 18.00u: H. Mis
za 16 18.00u: Vooravondmis tweede zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 17 08.00u: H. Mis tweede zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst en eerste communie 
volwassenencatechese
Mededelingen op Noord
• Tijdens de vastentijd elke donderdag ‘Een kwartiertje 
voor God’. Er is ook gelegenheid het biechtsacrament te 
ontvangen.
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en 
zondag kindernevendienst.
• Zaterdag 2 maart zijn Immanuël Kromosoeto en Gabriëlla 
dos Ramos in de Driekoningenkerk in het huwelijk 
getreden. Onze beste gelukwensen vergezellen het jonge 
paar! 
• Op zondag 3 maart hebben de kinderen Alyona, Brihana 
en Luna het sacrament van het doopsel ontvangen. 
Proficiat aan de  dopelingen, ouders, peten en familie voor 
een hele goede toekomst!
• Van 10 tot 13 maart zijn de priesters met retraite. De 
namiddagdienst van maandag 11 maart valt daarom uit.
• Tijdens de dienst van 08.00 uur op zondag 17 maart vindt 
de eerste communie plaats van volwassenen en tieners.

zo 10 08.00u: H. Mis eerste vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 17 08.00u: Woord-Comm. dienst tweede vastenzondag 
met kindernevendienst

zo 10 09.00u: Woord-Comm. dienst eerste vastenzondag 
met kindernevendienst
zo 17 09.00u: H. Mis tweede vastenzondag met 
kindernevendienst

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 17.00-18.00u

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

wordt vervolgd op Pagina B3

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp

FB: www.facebook.com/stclemensparochie
E-mail: stclemensparochie@gmail.com

Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 - 12.00u |woensdag: 18.00 – 19.00u.

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA | HEILIGE BERNADETTE, 
Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marsha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

pater Kenneth Vigelandzoon | FB: heiligebernadettekerk

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

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

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

parochieberichten

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

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

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
ST. ALFONSUS

Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

Bezinningsvolle Veertigdagentijd
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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 

• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Maandag 25 maart van 08.00-19.00u: Mariagebedsdag in 
het dienstencentrum (DC)
Zondag 31 maart van 08.00-17.00u: Eéndaagse 
Conferentie, gymzaal St. Louiseschool 

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

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering

za 09 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 10 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: Woco; zondag 1 vd Veertigdagentijd
ma 11 18.30u: Rozenkransgebed
di 12 06.30u: Geen Mis |16.00u: Seniorensoos
 17.00u: PK les
wo 13 19.00u: H. Mis
do 14 06.30u: H. Mis op de pastorie
 17.00u: Groot Henar Kruisweg
vr 15 07.00u: H. Mis
 16.00u: Gebedsgroep Hazard | 18.00u: Kruisweg
Mededelingen
• Zondag 10 maart H. Mis om 9.00 uur in de kerk van Maria 
Onbevlekte Ontvangenis.
• De pastoor is van zondag 10 tot en met woensdag 13 
maart afwezig ivm retraite op Groningen.
• De Eerw. paters Martinus Noordermeer en Marinus 
Nijsten (O.M.I.) waren op bezoek in Nieuw Nickerie op het 
weekeind van 2 en 3 maart 2019. Op zondag ging pater 
Noordermeer voor in de eucharistieviering in de St Jozef- 
en de Heilige Geestkerk. Het waren mooie vieringen zowel 
n de St. Jozef- als de Heilige Geestkerk. Pater Noordermeer 
legde de nadruk op het feit dat het niet gaat om het 
kerkgebouw als zodanig dat 125 jaar bestaat, maar het 
gelovige volk dat reeds 125 jaar kerk mag zijn in Nickerie. 
Opnames voor uitzending via Radio Immanuel werden 
gemaakt door Patrick Neuve. Het team keerde op zondag 
3 maart in de namiddag naar Paramaribo terug. Wij zijn 
God dankbaar voor deze mooie dag en natuurlijk ook voor 
de vreugdevolle aanwezigheid van de gasten en van de 
kerkgemeenschap. 
• St. Franciscus Xaverius Paradise volgt de kruisweg op 
vrijdag om 18.00 uur bij parochianen thuis.

zo 10 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco; zondag 1 vd Veertigdagentijd
vr 15 17.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus

zo 10 08.30u: Woco; zondag 1 vd Veertigdagentijd
ma 11 16.00u: PK Leerjaar I
wo 13 16.30u: PK Leerjaar II
do 14 16.30u: PK Leerjaar III
vr 15 17.00u: Kruisweg van O.H. Jezus Christus

zo 10 09.00u: Woco

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 09 19.00u: Eucharistieviering (p. Jan)
ma 11 16.30u: Catecheseles EHC
di 12 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 13 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19-15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
do 14 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
za 16 19.00u: Woco

vr 08 18.30u: Kruiswegstatie en daarna Eucharistische 
aanbidding
zo 10 10.00u: Eucharistie viering in de javaanse taal.
vr 15 18.30u: Kruiswegstatie
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 09 17.30u: Misdienaarsoefening
 19.00u: Eucharistieviering 
di 12 16.30u: PK-EHC (leidster)
 18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
wo 13 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 14 16.30u: PK-EHC (pater)
 17.30u: Spreekuur pater
 18.30u: Eucharistieviering
 19.15u: Vergadering kerkbestuur
zo 17 08.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 09 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 10 08.00u: H. Mis
za 16 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 17 08.00u: H. Mis.

zo 10 09.00u: H. Mis
di 12 19.00u: Rozenkransgebed
wo 13 17.00u: Charismatische bijeenkomst
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ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

ST. ANTONIUS - Lelydorp | Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 
 Contact: hr Alwin R.J. Linger, t.+5978600078 / 6808331
email: alwinlinger@gmail.com| Facebook: Sint Antonius 

parochie

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

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

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

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

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping
HET VADERSCHAP VAN GOD:  EEN MYSTERIE

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. 

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.

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
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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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

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

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

Beste broeders en zusters, goedendag!
We gaan verder met de catechese over het “Onze 
Vader”. 

Zuivering van het hart
De eerste stap van elk christelijk gebed is intreden 
in het mysterie van het vaderschap van God. Men 
kan niet bidden als een papegaai. Ofwel treed je 
binnen in het mysterie - bewust dat God jouw Vader 
is- of je bid niet.   Om te begrijpen in welke mate God 
voor ons Vader is, denken we aan onze ouders. Maar 
toch moeten we die realiteiten enigszins verfijnen, 

zuiveren. De 
Catechismus van de Katholieke Kerk zegt het zo: 
“De zuivering van het hart heeft betrekking op de 
vader- en moederbeelden die afkomstig zijn uit 
onze persoonlijke en culturele geschiedenis. Deze 
beïnvloeden onze verhouding tot God”.
 
Bitterheid en totale liefde
Niemand heeft volmaakte ouders gehad. Wij op onze 
beurt zullen nooit volmaakte ouders of herders zijn. 
Allen hebben wij gebreken.  In onze liefdesrelaties 
lopen wij tegen onze grenzen aan, ook die van ons 

egoïsme: verlangens om te bezitten of te manipuleren. 
Vandaar dat liefdesverklaringen soms veranderen 
in gevoelens van woede en vijandigheid. De oorzaak 
is dat wij allen bitterheid in ons hebben, die soms 
zichtbaar wordt en schade aanricht.
Daarom moeten wij over God blijven spreken als 
“Vader” en daarbij denken aan het beeld van onze 
ouders die van ons hielden/houden. Want de liefde 
van God is die van de Vader “die in de hemel is”. 
Jezus nodigt ons uit die uitdrukking te gebruiken. 
Het is de totale liefde die wij in dit leven slechts 
op onvolmaakte wijze kunnen proeven. We zijn 
bedelaars van liefde, we hebben behoefte aan liefde. 
We zoeken een plek waar we eindelijk bemind 
worden, maar we vinden haar niet. Zeer talrijk zijn 
de ontgoochelde vriendschappen en liefdes in onze 
wereld!

Dubbelzinnigheid
In de Griekse mythologie is de god van de liefde in 
absolute zin de meest tragische. Men weet niet of 
het een engel of een duivel is. De mythologie zegt dat 
hij de zoon is van Poros en Penia dat wil zeggen van 
slimheid en armoede, bestemd om in zijn eigen wezen 
iets van deze ouders te vertolken. 
Zo kunnen we denken aan de dubbelzinnigheid 
van de menselijke liefde. Deze is in staat om op één 
moment van de dag te bloeien en uitbundig te leven en 
onmiddellijk daarna te verwelken en te sterven. 

Een uitspraak van de Profeet Hosea schetst een 
onverbiddelijk beeld van de aangeboren zwakheid van 
onze liefde: “Uw vroomheid is als de ochtendnevel, 
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt” (Hos. 
6, 4).  Onze liefde is vaak een belofte die moeilijk 
gehouden wordt, die snel verdort en verdampt. Zoals 
de zon ‘s morgens de dauw van de nacht verdrijft.

Liefde van de mens en van God
Vaak beminnen wij mensen op een onstabiele manier.  
We kennen allemaal die ervaring. 

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
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Overweging: Jezus wil orde op zaken stellen door 
een enorme chaos van menselijke gewoonten te 
maken. Wanneer Jezus in je leven gaat werken, denk 
dan niet dat je direct ontvangt. Allereerst pakt Hij alle 
misstanden aan die er in je leven zijn. Denk niet dat Hij 
iets over het hoofd ziet. In de tempel jaagt Hij iedereen 
weg die daar ongeoorloofd bezig is. Kopers, verkopers, 
geldwisselaars en handelaars. Hij ontziet niemand. 
De oorspronkelijke bedoeling van de mens is om met 
God te leven Hem te ontmoeten en op Hem te lijken. 
Laat Jezus je leven schoon vegen van alles wat er niet 
thuishoort in Gods ogen. Roep tot Hem en erken Hem 
als je Redder, precies zoals de kinderen doen in de 
tempel.

Gebed: Goede God, vanuit al wat mij  pijnig en 
gevangen houdt, roept U mij tot leven in vrijheid 
en vrede. Open mijn oren voor Uw Woord, dat mij 
weg doet trekken uit slavernij, dat mij richting 
geeft in de woestijn en dat spreekt over Uw grote 
barmhartigheid. Maak mijn hart ontvankelijk voor Uw 
liefde, opdat ik nieuwe levensruimte kan vinden en U 
zich verheugt in mij. Dit vraag ik door onze Heer Jezus 
Christus, die met U en de heilige Geest in eeuwigheid. 

leven moet: dienstbaar aan U en  mij medemens. Dit 
vraag ik U door Jezus Christus, Uw Zoon, die met ons 
is, vandaag en al onze dagen. Amen.

Dagtekst: Ps. 25,14: Het stil gesprek met de Heer is 
weggelegd voor wie Hem vrezen: zo wijdt Hij hen in 
zijn verbond in.

Overweging: Houd dat centrum binnenin je zo stil 
als een bergmeer, zodat je het allerbeste er zonder 
vervorming in kunt laten weerspiegelen en dan 
zul je in staat zijn dat allerbeste uit te stralen. Laat 
niets toe je te verstoren of wanhopig te maken; weet 
eenvoudig dat alles perfect terecht zal komen en pak 
alles onderweg op, zonder een zorg in de wereld. Leer 
om jezelf te lachen, vooral wanneer je jezelf te serieus 
vindt worden en gebukt gaat onder de gebeurtenissen 
in de wereld. Wanneer je jezelf te serieus vindt 
worden, laat dan los, ontspan en begin van het leven 
te genieten en je zult zien dat alle druk en spanning 
verdwijnt. Wanneer je ziet, dat je gebukt gaat doordat 
je een te zware last op je schouders meedraagt, laat 
die last dan ogenblikkelijk vallen en rust en ontspan. 
Je zult zien dat je veel meer kunt doen in die toestand 
van rust en ontspanning dan wanneer je geapannen 
ben als een uitgerekt stuk elastiek dat op het punt van 
knappen staat.

Gebed: Eeuwige God, heel uw schepping roemt Uw 
glorie, Uw goedheid kent geen einde. Maar veel te vaak 
ga ik aan U voorbij, verblind door mijn eigen belang. Ik 
vraag U trouwe Vader: genees mijn blindheid. Dat ik 
zie wat belangrijk is in Uw ogen, U die de Enige bent 
tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Jer. 38,14: Koning Sidkia liet de profeet 
Jeremia bij zich brengen bij de derde ingang van de 
tempel en zei tegen hem: `Ik heb u iets te vragen, 
verberg mij niets.' 

Overweging: Jeremia wordt door toedoen van 
de koning gevangen gehouden. Hij laat Jeremia 
weer bij zich komen om van hem te horen wat God 
zegt. De boodschap is duidelijk: strijd niet tegen de 
Babyloniërs, maar voer strijd met jezelf. Strijd tegen 
je eigen trots. De innerlijke worsteling tussen zelf 
behoud enerzijds en de overgave aan de liefde en de 
trouw van God anderzijds. Overwin je trots, geef je 
over aan de Babyloniërs en je zult leven. Als je met 
hen gaat strijden zul je ten onder gaan. ‘Wie zijn leven 
zal trachten te behouden zal het verliezen, maar wie 
zijn leven verliest om Mij wil, die zal het behouden’, 
zegt de Here Jezus. Als je strijdt met jezelf en je eigen 
trots en hoogmoed overwint, dan zul je leven in  Gods 
vertrouwen, waarin je voor eeuwig geborgen bent. 
Dan kan alles wijken en bezwijken en zul je toch Gods 
liefdevol gelaat zien.

Gebed: Barmhartige God, Gij geeft mij steeds een 
nieuwe kans opnieuw te beginnen. Wie gevangen 
zit in het verleden, maakt Gij vrij. Ik bid en vraag dat 
Uw Woord  mij de ruimte schept om het oude los te 
kunnen laten en het nieuwe een kans te geven. Help 
mij ook te doen  zoals Jezus deed, die Uw Zoon en onze 
Broeder is en die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Dagtekst: Lc. 12,6: Kan men niet vijf mussen kopen 
voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen.

Dagtekst: Jes. 49,15: Sion zei: `Jahwe heeft mij 
verlaten, de Heer heeft mij vergeten.'

Overweging: Jezus wordt Emmanuel genoemd, ‘God 
met ons’ (zie Matteüs 1,22-23). De grote paradox in 
het leven van Jezus was dat Hij in zijn doen en laten 
niet afhankelijk was van de goed– of afkeuring van 
mensen, maar alleen van wat God van Hem wilde, en 
dat Hij tegelijkertijd meer ‘met ons’ was dan wie ook 
ter wereld. Jezus kon diep meevoelen met ons omdat 
Hij geen menselijk opzicht kende, maar zich alleen liet 
leiden door de liefde van Zijn Vader. Jezus is vrij om lief 
te hebben omdat Hij zich niet laat leiden door wat wij 
ervan vinden.

Gebed: Sterke  God, Gij bevrijdt mensen uit 
verdrukking en dood, verdriet doet Gij verkeren in 
vreugde. God ik bedank U voor al Uw wonderen van 
Uw hand. Kom dan tot mij, zo bid ik, en laat mij zien 
dat Gij ook voor mij de weg ten leven schept. Doe Uw 
liefde ervaart, die alles overwint. Dit bid ik in naam 
van Jezus, Uw Zoon, die Gij uit de doden hebt opgewekt 
en die nu leeft bij U, vandaag en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Marc. 12,17: Daarop sprak Jezus tot hen: 
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan 
God wat God toekomt.” En ze stonden verwonderd 
over Hem.

Overweging: De leiders van het volk denken dat 
ze Jezus te pakken hebben. Als Hij zegt: ‘Betaal de 
keizer belasting’, houdt Hij het met de vijand. Zegt Hij: 
‘Betaal geen belasting’, kunnen ze Hem aanklagen 
bij de Romeinse overheid. Jezus vraagt om Hem een 
geldstuk te laten zien. De afbeelding van de keizer 
staat erop. ‘Geef hem wat hem toekomt’, zegt de Heer. 
Maar jullie, door wie zijn jullie gemaakt? Heeft God 
jullie niet gemaakt naar Zijn beeld, als zijn gelijkenis? 
Weet je wat jullie moeten doen? Jezus aan God geven! 
Je kunt overal een probleem van maken. Je kunt veel 
vragen hebben. Maar waar het allereerst om gaat is: 
hoe is het tussen God en jou? Heb jij jezelf aan Hem 
toevertrouwd om voor Hem te leven? Als je weigert 
om jezelf aan God te geven, hoef je bij Jezus niet met 
allerlei vragen aan te komen.

Gebed: Goede God, U die met mildheid naar mijn 
leven ziet en barmhartig is wanneer ik faal, Ik vraag U 
Heer: leer mij onbevangen naar Uw Woord te luisteren 
en vol vertrouwen de weg te volgen, waarop Jezus mij 
voorgaat,  Hij, Uw Zoon, die met U en de heilige Geest 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst: Jona 3,5: Maar de Ninevieten zochten hun 
steun bij God; zij riepen een vasten uit en iedereen, 
van groot tot klein, trok boetekleren aan.

Beeldoverweging

Gebed: Goede en liefdevolle God, steeds opnieuw 
toont U mij Uw liefde opdat ik niet verloren ga. Spreek 
tot mij, raak me met Uw Woord, zodat ik weet hoe ik 

gebeden voor iedere dag
Maandag 11 maart

Dinsdag 12 maart
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Woensdag 13 maart

Vrijdag 15 maart

We hebben bemind maar daarna is deze liefde 
vervallen of afgezwakt. De wil om lief te hebben is 
gestuit op onze grenzen, niet in staat om een belofte 
gestand te doen die op topdagen haalbaar leek te zijn. 
Ook de apostel Petrus werd bang en wilde vluchten. 
Hij is niet trouw geweest aan de liefde van Jezus.  
Altijd blijft er die zwakheid die ons doet vallen. We 
zijn bedelaars die dreigen nooit de schat te vinden 
die we vanaf de eerst dag van ons bestaan zoeken: de 
liefde. Maar er bestaat ook een andere liefde. Die van 
de Vader “die in de hemel is”. Niemand mag er aan 
twijfelen dat Hij het voorwerp van die liefde is. “Hij 
houdt van mij”, mogen we zeggen. 
Zelfs al zouden onze vader en onze moeder niet van 
ons houden – een hypothese - dan nog is er God in de 
hemel die van ons houdt zoals niemand op aarde ooit 
zal kunnen doen. De liefde van God is standvastig. 
De profeet Jesaja zegt: “Zal een vrouw haar zuigeling 
vergeten, een liefhebbende moeder het kind van 
haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, Ik 
vergeet u nooit! Zie, in mijn handpalm staat uw naam 
geschreven” (49,15-16). 

Tatoeage 
Vandaag is tatoeage in de mode. “In mijn handpalm 
heb Ik uw naam geschreven”. God heeft van jou een 
tatoeage op zijn handen gemaakt. Ik ben in Gods 
handen en dat kan ik niet veranderen. De liefde van 
God is als de liefde van een moeder. En zelfs al zou 
je moeder jou vergeten, “Ik vergeet je nooit” zegt 
de Heer. Dat is de volmaakte liefde van God. Zelfs 
als al onze aardse liefdes zouden vergaan en we 
niets anders dan stof in de hand zouden hebben, 
dan is er voor ieder van ons nog altijd de vurige en 
trouwe liefde van God. Onze honger naar liefde is 
de uitnodiging om God die Vader is, beter te leren 
kennen.  De uitdrukking “in de hemel” wijst niet op 
afstand, maar op het fundamentele verschil van de 
liefde: een onvermoeibare liefde, een liefde die altijd 
blijft, meer nog die altijd bij de hand is. Het volstaat 
te zeggen: “ Onze Vader, die in de hemel zijt” en die 
liefde is er. Je mag weten dat je een geliefd kind van 
God bent. Niets kan Zijn gepassioneerde liefde voor 
jou doven.
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