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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Boodschap Mgr. Karel Choennie voor de Veertigdagentijd 2019

Dierbare gelovigen:
De veertigdagentijd is de voorbereiding op Pasen. 
Pasen is het feest van de overwinning op de dood 
en de machten van de dood. Ieder jaar opnieuw 
krijgen wij deze gelegenheid om na te denken 
over de vraag: kies ik wel voor het leven en hoe? 
Het helpt daarbij goed om ieder jaar opnieuw de 
meest urgente problemen aan de orde te stellen 
en ons daarop bezinnen. De synode over de 
Amazone houdt ons bezig en de drie Guyana’s 
hebben reeds een eerste evaluatie gemaakt. Voor 
Suriname zijn de meest in het oog springende 
problemen: grondenrechten van de Inheemsen 
en Marrons, bedreiging van de biodiversiteit, 
de armoede, de corruptie, vervuiling, jeugd en 
onderwijs. Bij deze en de vele andere problemen 
die naar voren zijn gebracht kwam iedere keer 
weer de dringende noodzaak naar voren van een 
ommekeer in de harten van mensen “in woord en 
gedachte, in doen en laten,” zoals wij dat bij iedere 
eucharistieviering trouw belijden. Een bekering 
in alle aspecten van ons menselijk leven. Als 
antwoord op de uitdagingen van onze tijd voor 
mens en aarde vraagt de paus om een ecologische 
bekering. Hierover wil ik in deze vastenboodschap 
met u in bezinning gaan.

In deze veertig dagen willen wij bezinnen op ons 
leven, zowel als individu en als gemeenschap. Een 
goede bezinning vraagt dat wij erkennen waar 
onze zwakheden liggen en hoe die ons hebben 
geleid tot zonde. Zonde verstaan wij hier als breuk 
in onze relatie met God, met elkaar en met de rest 
van de schepping. Hiervan zegt paus Franciscus in 
zijn encycliek Laudato si’: “... het menselijk bestaan 
[is] gebaseerd op drie fundamentele, nauw met 
elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die 
met de naaste en die met de aarde. Volgens de 
Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet 
alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is 
zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid 
en heel de schepping is verwoest, omdat wij de 
pretentie hebben gehad de plaats van God in te 
nemen. Dit feit heeft ook de aard veranderd van 
de opdracht de aarde te onderwerpen [...] en haar 
te bewerken en te bewaken” (LS 66). Om deze 
harmonie te herstellen is derhalve bekering nodig 
op alle drie niveaus: een ecologische bekering.

Bekering in onze relatie met de aarde
Dit vraagt om een bekering in het denken over 
de natuur en komen tot het diep besef dat de 
teloorgang van de schepping veroorzaakt wordt 
door menselijk handelen. Door de zonde is er 
een breuk ontstaan in de relatie van de mens tot 
de natuur. Het ontgaat in onze tijd niemand dat 
de schepping langzaam maar zeker vernietigd 
wordt, o.a. door grove vervuiling die wij mensen 
veroorzaken. Hierbij mag gezegd worden dat de 
grootste vervuilers de geïndustrialiseerde landen 

zijn. Helaas pikken zij hun verantwoordelijkheid 
daarvoor niet genoeg op met als gevolg dat arme 
landen en de natuur de prijs betalen.

Individueel en gemeenschappelijk zijn wij 
verantwoordelijk voor deze schade aan de 
schepping, omdat elk van ons aan deelneemt. 
Dit besef dwingt ons om ons aandeel in deze 
vervuiling te verminderen, of zelfs helemaal te 
elimineren. Als individu en als gemeenschap zijn 
er simpele dingen die wij kunnen doen om de 
natuur die wij hebben beschadigd te herstellen, 
door bijv. ervoor te zorgen dat producten die 
schadelijk zijn voor het milieu verantwoord op 
te ruimen, of beter nog: ervoor zorgen dat de 
hoeveelheid schadelijk afval steeds minder wordt.

Een andere vorm van vernietiging is het 
schijnbaar onbeteugeld wegkappen van bossen. 
De hoge bebossing van ons land en de lage 
ontbossing geven Suriname recht van spreken 
op het internationaal forum. Dit mag echter 
geen excuus zijn om onze ogen te sluiten voor 
corruptie, schending van de rechten van de 
inheemsen en de vervuiling van en de bedreiging 
voor de biodiversiteit en het delicate evenwicht in 
ons bos. Als we een kaart van Suriname bekijken 
dan zien wij dat een schrikbarend groot gedeelte 
van ons land reeds in concessies en vergunningen 
is weggegeven terwijl er maar geen regeling kan 
komen voor de Inheemsen en Marrons.

Bekering in de relatie van mens tot mens
De wijze waarop wij als mensen in relatie staan 
tot elkaar ligt ook ten grondslag aan de schade 
die aan de natuur wordt toegebracht. Door de 
zonde is er een breuk ontstaan in de relatie tussen 
mensen. Als wij ervoor willen zorgen dat er steeds 
minder schadelijk afval in de natuur terecht komt 
dan vraagt dat om een belangrijke beslissing van 
ieder mens. Vervuiling wordt veroorzaakt door 
menselijk gedrag en levensstijl. Om vervuiling te 
verminderen zal de mens dus moeten veranderen: 
een totale ommekeer van consumentisme en 
individualisme naar dankbaarheid en solidariteit. 
Dankbaar dat God door de schepping ons schenkt 
wat wij als mensen nodig hebben om te leven, 
om met elkaar te delen en daarmee gelukkig zijn. 
Consumentisme is in wezen een ziek verlangen 
om enkel te nemen en te hebben. Wij consumeren 
om een groot hiaat in onze ziel te vullen, welke 
veroorzaakt wordt door groeiend individualisme. 
Hoe leger de ziel, hoe meer men wil kopen om 
de leegte te vullen. In een gezonde gemeenschap 
voeden mensen elkaar, zowel materieel als 
geestelijk en emotioneel.

De mens is een sociaal wezen en daardoor zal 
er altijd tussen mensen een relatie bestaan van 
onderlinge afhankelijkheid van elkaar. Zodra er 

een breuk komt in die relatie, o.a. veroorzaakt 
door een verwrongen verlangen naar vrijheid en 
onafhankelijkheid, ontstaat een hiaat, die door 
consumentisme wordt gevuld. Een diep besef 
van wat wij als mens echt nodig hebben om te 
kunnen leven en gelukkig te zijn, leidt tot de keuze 
voor een sober leven. Soberheid betekent geen 
verpaupering, maar de gedisciplineerde keuze om 
niet meer te vergaren dan wij nodig hebben. Wij 
kunnen hiervan veel leren uit de wijze waarop de 
inheemse mens tienduizenden jaren in harmonie 
heeft geleefd met de natuur. Zij vergaarden enkel 
wat zij op dat moment nodig hadden voor zichzelf 
en hun gezin. Zij vergaarden niet om op te potten 
of om te verhandelen. We kunnen leren van hun 
gemeenschapszin en betreuren het dat het eerste 
wat de moderniteit vernietigt de saamhorigheid 
is. De politiek en de commercie maken misbruik, 
doorbreken en ondermijnen het traditioneel 
gezag om onder het voorwendsel van democratie 
en ontwikkeling verdeeldheid te zaaien en zo 
de verdeeldheid te gebruiken om de dorpen uit 
te buiten. De vraag is echter: wat is authentieke 
ontwikkeling? Hoewel onderwijs wordt 
beschouwd als een cruciale factor in ontwikkeling 
leiden nieuwe inzichten ons tot de vraag of en hoe 
het traditioneel westers georiënteerd onderwijs 
inderdaad bijdraagt aan de ontwikkeling van 
mensen wiens welzijn fundamenteel afhangt 
van het leven in harmonie met de natuur. Zorgt 
het onderwijs voor een versterking van deze 
identiteit?

Bekering in de relatie van mens tot God
Wij leven in een wereld die beheerst wordt de 
filosofie dat de mens in staat is om zichzelf en 
alles om zich heen oneindig en ongelimiteerd te 
ontwikkelen en te verbeteren. Paus Franciscus 
spreekt van een technocratisch paradigma: een 
denkwijze over de realiteit dat de menselijke 
technologische capaciteit de uiteindelijke 
maatstaf (heerser) is van het leven en daardoor de 
mens meer macht verschaft. In dit denken heeft 
het geloof in God als oorsprong en schepper van 
alles geen plaats. De mens is de ultieme heerser 
over zichzelf. Dit voedt enkel de drang naar macht 
en eerzucht, welke op hun beurt verwezenlijkt 
worden door ongebreidelde materiële verrijking, 
ten koste van de medemens en de natuur. Deze 
mentaliteit houdt daarom een economie in stand 
die enkel het doel van vergaren van materiële 
rijkdom dient. Een onbetwist instrument dat 
de markteconomie bezit om de toestroom 
van rijkdom te garanderen is het kweken en 
bevorderen van consumentisme. Zolang de mens 
koopt blijft de stroom in tact, al koopt men wat 
men niet nodig heeft. 

wordt vervolgd op pagina A4

Een ecologische bekering
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DOORDENKERTJE

“Benoem dingen 

bedachtzaam; wat je 

woorden geeft, bestaat.”Begikerki nu ook in Nickerie

Nancy Gerard en Jolanda Ho Asjoe - 

“God is good.” Eindelijk was het zover. De eerste 
begikerki is een feit. Op zaterdag 23 februari jl. 
is de eerste begikerki in Nickerie onder leiding 
van zuster Nancy Gerard gestart. Zij en haar 
werkgroep kregen ondersteuning van diaken 
Waterberg met een team uit Paramaribo en 
Coronie. Natuurlijk was er ook volle medewerking 
en ondersteuning van pater Rudi. 
De werkgroep in Nickerie heeft wederom de Heer 
ervaren: “God ziet en weet alles en kent de wensen 
en verlangens van Zijn kinderen.” Misschien uit 
zenuwachtigheid, maar de werkgroep hoopte dat 
de ervaren groep uit Paramaribo of Coronie zou 
voorgaan in de eerste gebedsdienst. Opgelucht was 
zij dan ook toen diaken Waterberg aankondigde 
dat het team uit Paramaribo zou voorgaan.
Er waren ongeveer zestig gelovigen aanwezig. 
Het was een gezegende ervaring zowel bij de 

zang als bij de lofprijzing. Het hoogtepunt was het 
persoonlijk gebed, waar velen geraakt werden 
door de Heilige Geest en bevestiging kregen van 
de levende God. Ook de mooie getuigenissen 
van vele aanwezigen versterkten het geloof. 
Vol verwachting en enthousiasme wordt nu al 
uitgekeken naar de volgende begikerki op zaterdag 
23 maart.
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Een overdenking aan het begin van de veertigdagentijd

geloof & leven
Baiano frater Sérgio voor stage in Suriname

Charles Chang - 

Baiano
Altijd in zijn zwarte toga, maar wat van hem ook 
opvalt, is zijn vurige preek na het verkondigen 
van het evangelie. Sérgio Reis Santos (27) is 
sinds een maand geleden als de nieuwe frater 
(Latijns woord voor broeder) verbonden aan de 
parochie van Onze Lieve Vrouwe van Nazareth 
aan de Jozef Israelstraat. Zijn voorganger, Josivan 
Severino da Silva, keerde in december vorig jaar 
terug naar Brazilië. Hetzelfde staat nu Reis te 
wachten wanneer hij in de komende tien maanden 
zijn pastorale stage in Suriname heeft gedaan. 
In Brazilië wordt iemand die stage doet voor zijn 
aankomende priesterschap een frater genoemd. 
“Al tien jaar, vanaf februari 2009,” zegt hij over 
de duur van zijn studie. Reis is afkomstig uit 
Ribeira do Pombal, een kleine gemeenschap van 
nog geen 55.000 inwoners in de staat Bahia. Hij 
wordt daarom een Baiano genoemd. “Ik ben de 
eerste in mijn familie en ik heb ook maar één 
zusje. Mijn motivatie om priester te worden is 
om de Heer te dienen. Toen ik vijf of zes jaar oud 
was, zag ik op televisie de in Brazilië zeer bekende 
priester Marcelo Rossi. Ik wilde toen ook hetzelfde 
worden en op mijn zestiende trad ik toe tot de 
congregatie van redemptoristen. Mijn keuze op 
deze congregatie is om het evangelie te preken 
voor de armen en minderbedeelden en een simpel 
leven lijden.”

Moeder evangelist
“Thuis heb ik nog een moeder, een heel gelovige 
persoon, maar mijn keuze en geloof is niet 
afhankelijk van haar. Na het overlijden van mijn 
vader, kwam ze een andere man tegen - een 
evangelist. Ze maakte toen de overstap van 
katholiek naar evangelist. Ik was er een tijdje 
droevig om, maar nu niet meer en zij respecteert 
ook mijn keuze en geloof.” Reis lacht als hij hieraan 
denkt: “Ze zal weer katholiek worden als hij 
overlijdt. Dit zeggen we weleens als grap tegen 
elkaar.” 
Wereldwijd zijn nog geen vijfduizend 

redemptoristen, het hoogste aantal ooit lag in de 
jaren zestig rond de achtduizend. Reis schat dat 
van de vijftien- tot twintigduizend priesters in 
Brazilië, ongeveer vijfhonderd tot de congregatie 
van redemptoristen behoren. De grootste groep 
is de Franciscanen. Ongeveer vijfenzestig procent 
van de Brazilianen zijn katholiek en achtentwintig 
procent evangelist. “Vroeger lag het percentage 
hoger bij de katholieken, maar bij de evangelisten 
is ook sprake van een afname. Behalve dat er nog 
andere religiën zijn, heb je ook de atheïsten en dat 
is de groep die groeit.”

Pater Kumar Irudayasamy SDS - 

Driedaagse retraite
We lezen in het evangelie van Marcus (6,31): ‘Ga 
nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn 
en een tijdje uit te rusten.’ Zo begon pater Georges 
Vervust OMI met zijn eerste conferentie tijdens 
de retraite voor priesters, diakens en religieuzen 
van ons bisdom op zondag 10 maart jl.. Het is 
een traditie in de kerk dat de geestelijken een 
jaarlijkse retraite houden om wat tijd te geven 
voor God en zichzelf om het geloof te versterken 
en te verdiepen. Daarom nodigde het bisdom 
Paramaribo alle priesters, diakens en religieuzen 
uit voor een driedaagse retraite te Groningen. We 
werken als pastoor, assisterend priester, diaken 
of religieus in parochies en instellingen maar het 

is goed voor ons om een keertje onze werkplek te 
verlaten en naar een eenzame plaats te gaan om 
even uit te rusten en in gebed met God te zijn. 

Aandacht op Jezus, luisteren naar Zijn stem
Jezus zond zijn apostelen twee aan twee op missie 
en toen ze terugkeerden werden ze door Hem 
uitgenodigd om naar een eenzame plaats te gaan 
en wat alleen te zijn. Hij wil hierbij het belang van 
de stilte aangeven; de stilte met God. Hijzelf deed 
het heel vaak toen Hij op deze aarde was; Hij ging 
naar de berg om alleen te zijn en om te bidden tot 
Zijn Vader.
God heeft ons uitgekozen en gezonden – soms naar 
verre gebieden - om bezig te zijn met wat Hijzelf 
heeft gedaan, namelijk: het Goede Nieuws brengen 
door woord (verkondiging) en daad. En deze 
zending is niet eenmalig en dan klaar maar is voor 
elke dag opnieuw. Het is daarom belangrijk dat  
onze aandacht blijvend op Jezus gericht moet zijn. 
Elke dag horen we in gebed wat tijd te geven aan 
God, bij voorbeeld ‘s morgens in stilte. 

Martha
We zijn vaker zoals Martha die constant druk 
bezig was om de Heer en de gasten te verzorgen, 
we gaan voor in de diensten, administreren de 
sacramenten, zorgen voor de administratie en 
de technische dingen van de parochie, enz. Maar 
vaker vergeten we om wat tijd vrij te maken om 
naar Jezus’ stem te luisteren. Hij is de bron van 
onze daden en daarop moeten we gericht blijven en 
niet zozeer op onze daden alleen. 
Ondanks dat Martha druk bezig was met de 
materiele dingen in de zorg voor Jezus is ze toch 
een voorbeeld voor ons om onze aandacht ook op 
Jezus te richten. Toen ze zag dat Maria haar niet 
hielp en bij Jezus zat te luisteren naar zijn Woord, 

sprak Martha niet direct tot Maria maar tot Jezus. 
Ze durfde het aan om met Jezus te praten. Dit is 
voor ons een uitnodiging, ondanks onze drukte, 
klachten, moeheid, boosheid, teleurstellingen, 
om naar Jezus toe te gaan om het ook aan Hem te 
vertellen en te luisteren wat Hij ons antwoordt. 
Daarom is de retraite een gunstige tijd om in plaats 
van zich moe te maken eens even uit te rusten. 
Om in plaats van te spreken, eens te luisteren naar 
Hem en te kiezen waarop het uiteindelijk aankomt. 

Met een nieuw hart
We zijn in de veertigdagentijd, de tijd van 
voorbereiding op Pasen. Ik vraag u niet om naar 
een retraite te gaan. Als het u schikt dan mag 
dat, maar u kunt al proberen om zelf wat tijd 
vrij te maken elke dag, een tijd van stilte om 
te luisteren naar de Heer. Als het niet kan, dan 
tenminste één keer per week. Parochie Noord in 
de Driekoningenkerk heeft elke donderdag in de 
veertigdagentijd en ook elke laatste donderdag 
van de maand een eucharistische aanbidding vanaf 
4 uur (tot 6 uur) in de namiddag. Het is een heel 
mooi moment om in stilte te zijn met God. Het is 
een moment van liefdevolle contemplatie. Een kans 
voor ons allemaal om diep in onze relatie met God 
te groeien. Klein of groot, we hebben allemaal God 
nodig en behoefte aan zijn aanwezigheid, alleen 
en samen als groep. Hij is altijd bereid met ons te 
wonen maar het ligt aan ons of we open staan voor 
Hem. 
Beste broeders en zusters, Hij nodigt ons allen elke 
dag opnieuw uit om naar een eenzame plaats te 
gaan en om alleen te zijn en wat uit te rusten. Om  
de vriendschap tussen ons en Hem te versterken en 
daarna met een nieuw hart naar de wereld en naar 
de mensen te gaan om te doen wat Hij ons heeft 
voorgedaan. 
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Karaoke fun Katholieke Charismatische Vernieuwing

Lucille Samson-Karg
Amusement ten top
Het was echt gezellig, de karaoke avond van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) 
op zaterdag 2 maart j.l.. Master of Ceremonies 
Janice Mulier gaf precies om 19.00u het startsein 
middels een warm welkom, waarna zuster Lucy 
Veldwachter, de geestesmoeder van het evenement, 
de avond aan de Heer mocht opdragen. Het lijkt wel 
alsof onze Lieve Heer instant heeft geantwoord, 
want de stemming zat er gelijk goed in.
De karaoke show zelf stond o.l.v. Justus Hew A 
Kee, fervent muziekmaker en karaoke 'specialist'. 
Margo Hek, presentatrice van het programma 
Effeta op Radio Immanuel, deed ook haar zegje 
bij het inleiden van enkele nummers, volgens de 

bekende Effeta stijl. 

Karaoke oorsprong en populariteit
Karaoke is een japans woord dat staat voor kara 
‘leeg’ + õke (sutora) ‘orkest’. De betekenis: het 
door amateurs in het openbaar meezingen met 
vooraf opgenomen muziek waarvan de zang is 
weggedrukt. Karaoke ontstond in Japan eind jaren 
zeventig als populair tijdverdrijf onder gestreste 
zakenlieden. Inmiddels is het wereldwijd een 
populair vermaak.
Hew A Kee stimuleerde de zaal met de woorden: 
gewoon zingen en gezellig gek doen. Niet alleen 
het zangtalent van de aanwezigen werd onder 
de loupe genomen, maar ook hun lichamelijk 

uithoudingsvermogen. Van tijd tot tijd konden zij 
nl. flink de beentjes losgooien met muziek uit de 
jaren 60: ‘Lets twist again.’ De oldy 'Green green 
grass of home’ werd ingezet voor het winnen van 
een prijsje, op basis van het spel "Dont forget the 
lyrics ". En ja hoor, de tweede deelnemer aan deze 
wedstrijd wist feilloos in te vullen welke woorden 
volgden toen de tekst werd stopgezet.

Donaties welkom
Met het organiseren dit evenement, heeft de 
KCV weer laten zien dat er diverse manieren 
zijn waarop carnaval gevierd kan worden. In de 
voorbije jaren zijn er in dit kader diverse andere 
activiteiten geweest, de teaparties in de tuin 
van de bisschop. Het primaire doel van dit soort 
festiviteiten is altijd geweest het vergaren van 
fondsen voor renovatie en onderhoud van het 
Dienstencentrum KCV, Awaradam no 15.
De KCV dankt eenieder die op welke manier dan 
ook heeft meegeholpen aan het welslagen deze 
eerste fondsvormingsactiviteit voor 2019. Met de 
vergaarde financiële middelen kunnen we verder 
werken aan de renovatie van de dakbedekking 
die het vorig jaar was begroot op SRD 305.000,-. 
De verkregen middelen zijn een mooie hulp, maar 
toch slechts een druppel op de hete plaat.  Iedere 
bijdrage is dus alsnog van harte welkom.

De rode draad in de methode van consumentisme 
is het subtiel overtuigen van de consument dat 
hij niet goed genoeg is, dat wat hij bezit niet 
voldoende is. Dit druist regelrecht in tegen de 
relatie van de mens tot God: God heeft de mens 
geschapen en Hij zag dat het goed was, en in 
samenhang met de rest van de schepping zelfs 
heel goed. Hij heeft de mens een tuin gegeven als 
geschenk, die de mens zorgvuldig moest beheren: 
als bewijs van dankbaarheid en trouw van de 
mens jegens God, maar ook opdat de mens zijn 
leven in stand kon houden. Het technocratisch 
paradigma heeft de plaats van God ingenomen 
en zegt aan de mens: je hebt, zoals blijkt uit het 
groeiend intellect van de mens en wat hij daarmee 
gepresteerd heeft, de capaciteit tot ongelimiteerde 
groei en de macht om onbeperkt alles in dit leven 
te beheersen. En verder dat de aarde oneindig 
voorziet in hulpbronnen die de mens kan 
gebruiken. De mens is hierdoor slaaf geworden 
van een allesbeheersende visie, onder het mom 
van vrijheid om zelf te kiezen. Dat bestendigt de 
ultieme breuk met God.

De passage uit het evangelie van Lucas over de 
beproeving in de woestijn (Lc. 4,1-13)
beschrijft precies deze zwakheden van de mens 
die leiden tot zonde, nl. dat de mens
de macht zou bezitten om stenen tot brood te 
veranderen, m.a.w. de pretentie dat de mens de 
macht heeft om de schepping te manipuleren en 
alles naar zijn hand te zetten;
de macht zou bezitten over alle koninkrijken van 
de wereld, m.a.w. dat heel de aarde het exclusief 
bezit is van de mens en daarom mag de mens 
daarmee doen wat hij wil;
machtiger is dan God en in staat is God te 
onderwerpen aan de wil van de mens.
Al deze pretenties berusten op de veronderstelling 
dat de mens almachtig is. Die veronderstelling is 
vals. Zoals de duivel dat bij Jezus probeert te doen, 

zo doet hij dat met de mens: hij speelt in op de 
zwakheid van de mens en overtuigt hem dat hij 
inderdaad over die machten beschikt.

Broeders en zusters,
wanneer u in deze Veertigdagentijd u zich serieus 
gaat bezinnen op de noodzaak van een ecologische 
bekering, dan wil ik u daarbij drie belangrijke 
aandachtspunten voorhouden:
Bekering is geen momentopname: het is een 
proces – met terugval en vooruitgang – misschien 
wel een heel leven lang. Het is iets waarmee wij 
dagelijks bezig zijn, o.a. door gewetensonderzoek 
iedere dag, en kleine stappen zetten in de 
goede richting. De macht van het kwaad zal 
nooit opgeven de mens te verleiden tot zonde. 
Integendeel: hoe meer de mens tot bekering wil 
komen, des te meer zal het kwaad de aanval 
opvoeren;
Bekering gebeurt niet alleen op persoonlijk 
niveau, maar vooral op gemeenschappelijk niveau. 
Ecologische bekering is ingrijpend daarom is 
het noodzakelijk dat dit een gemeenschappelijke 
inspanning is. Hoewel ieder mens individueel de 
bewuste keuze ervoor moet maken, is het proces 
communaal, waarbij wederzijdse ondersteuning 
en bemoediging, en solidariteit de steunpilaren 
zijn van het proces;
Elk proces van bekering wordt geleid door Gods 
geest. Wanneer wij bewust ervoor kiezen om 
ons leven als individu en als gemeenschap te 
bekeren, dan betekent dat in essentie dat wij 
ons leven geheel en al in Gods hand leggen en 
ons er diepgaand van bewust zijn dat wij niet 
onafhankelijk van zijn genade tot bekering 
kunnen komen.

Concrete stappen
De Veertigdagentijd mag niet slechts blijven 
als een periode van vasten en bezinning. Het 
moet echter leiden tot een bekering die tastbaar 

wordt gemaakt. Ik wil daarom enkele suggesties 
doen hoe wij ons voornemen tot een ecologische 
bekering kunnen omzetten in daden.
Onze kinderen en jongeren opvoeden met 
een liefde voor de schepping en een diep 
ecologisch besef. Scholen kunnen de zorg voor 
het schoolterrein tezamen met de leerlingen 
onderhouden, hen begeleiden om het groener en 
mooier te maken, op verantwoorde wijze omgaan 
met afval, maar hen vooral bewust maken 
waarom het goed is om dat te doen.
Instituten van hogere (vak)opleidingen in 
techniek of wetenschap aansporen om zich te 
verdiepen in de vervaardiging van producten die 
geen belasting zijn voor het milieu.
Houtwinningsindustrieën dwingen tot 
herbebossing en zich niet alleen te focussen op 
hun winsten op korte termijn, maar ook schade 
die zij veroorzaken daarbij meerekenen.
De Overheid, in het bijzonder de Assemblee, 
aansporen hun geweten te volgen en maatregelen 
treffen of zelfs wetsartikelen produceren, die 
exploitatie van de natuur, verwerking van afval, 
etc. reguleren.
Een nationaal streven om steeds meer duurzame 
gebruiksartikelen, zoals verpakkingsmateriaal, 
en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen te gaan 
gebruiken.
Parochiegemeenschappen die zich concreet 
willen inzetten voor een gemeenschap in het 
binnenland door bijv. een band aan te gaan 
met die gemeenschap en de mogelijkheden 
voor ondersteuning en wederzijdse verrijking 
uitbuiten.
Tenslotte dat wij allen, de totale samenleving 
maar vooral de geloofsgemeenschap, ecologische 
bekering tot een prioriteit maken.
Ik wens u veel devotie toe bij het vasten en een 
gezegende voorbereiding op Pasen.

Boodschap Mgr. Karel Choennie voor de Veertigdagentijd 2019

Een ecologische bekering

vervolg van pagina A1
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweede zondag in de veertigdagentijd - 
Jaar C

Eerste lezing: Genesis 15, 5-12.17-18
In die dagen leidde God Abram naar buiten en 
zei: ‘Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge 
kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo talrijk wordt 
uw nageslacht.’ Abram geloofde de Heer en deze 
rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei 
God tot hem: ‘Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea 
heb geleid om u dit land in bezit te geven.’ Abram 
vroeg: ‘Heer God, hoe kan ik weten dat ik het 
inderdaad zal krijgen?’ Hij zei tot Hem: ‘Haal een 
driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige 
ram, een tortel en een jonge duif.’ Abram haalde 
dit alles, sneed de dieren middendoor, en legde 
de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels 
sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op 
de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij 
zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; 
hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de 
zon was ondergegaan, en het helemaal donker 

was geworden, zag Abram een rokende oven en 
een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. 
Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. 
Hij zei: ‘Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, 
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, 
de Eufraat.’

Antwoordpsalm: 
Psalm 27, 1, 7-8a.8b-9abc.13-14

Tweede lezing: Filipenzen 3, 20 - 4,1)
Broeders en zusters,  Ons vaderland is in de hemel 
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de 
Heer Jezus Christus.  Hij zal ons armzalig lichaam 
herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn 
verheerlijkt lichaam, met de zelfde kracht die Hem 
in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. 
Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar 
wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, 
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

Evangelielezing: Lucas 9, 28b-36
In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus 

met zich mee en besteeg de berg Tabor om er 
te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde 
zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren 
verblindend wit. En zie, twee mannen waren met 
Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in 
heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over 
zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. 
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door 
slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij 
zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem 
stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan 
zei Petrus tot Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij 
hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor 
U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Maar hij wist 
niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een 
wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen 
omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de 
wolk klonk een stem die sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de 
Uitverkorene, luistert naar Hem.’ Terwijl de stem 
weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. 
Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan 
niemand iets van wat zij gezien hadden.

Zoals gebruikelijk staat op deze tweede zondag 
in de veertigdagentijd de transfiguratie of 
‘verheerlijking op de berg’ centraal, een 
kernmoment op de weg van Jezus naar Pasen. 
Maar wat doet dat merkwaardige verbondsverhaal 
uit Genesis 15 daarbij? Je zou kunnen stellen 
dat beide teksten vertellen over een bijzondere 
bemoediging op een weg die alleen op de dood lijkt 
uit te lopen: Abram heeft geen erfgenaam en geen 
grondgebied, Jezus heeft voor het eerst expliciet 
het besef onder woorden gebracht dat Hem lijden 
en dood te wachten staan (Lucas 9,18v). Een groot 
verschil is echter dat het voor Abram ook een soort 
‘Getsemanemoment’ lijkt te zijn: er valt een grote 
duistere angst op hem (Genesis 15,12) voordat 
de Eeuwige zijn grote belofte uitspreekt. Er is 
geen blinkend licht, maar een ‘rokende oven’ in de 
duisternis.

Tussen de helften door
In Genesis 15 gaat het om de plechtige belofte van 
de Eeuwige dat Abrams nageslacht ooit  het land zal 
bezitten waarin hij nu als kinderloze vreemdeling 
vertoeft. Deze belofte wordt bekrachtigd met 
een ritueel. Godsdiensthistorisch kennen we dit 
ritueel van  verbondssluitingen tussen mensen: 
er wordt een dier doormidden gesneden, en de 
belovende partij loopt tussen de twee stukken 
door. Je zegt daarmee als het ware: als ik me niet 
houd aan mijn belofte, is het lot van dit dier ook 
mijn lot (zie Jeremia 34,18). Het bijzondere van het 
Genesisverhaal is nu dat de Eeuwige zelf doet wat 
normaliter alleen mensen doen: Hij gaat tussen de 
stukken door, Hij zweert op leven en dood, want 
zo wordt het tafereel van die ‘rokende oven en 
vurige fakkel’ in 15,17 opgevat. Het is God die hier 
impliciet tegen Abram zegt: Ik mag sterven als Ik 
niet nakom wat Ik jou heb toegezegd. Toch kan ik 
met deze ‘ritueel correcte’ uitleg niet echt tevreden 
zijn. Daarvoor is het gebeuren veel te heftig. 
Abram wanhoopt aan zijn toekomst. Nu krijgt hij 
de opdracht om een hele reeks dieren gehalveerd 
op een rij te leggen: een koe, een geit, een ram en 
twee vogels. Dat is een ritueel, maar ook… ravage, 
dood en verderf. In de schemer valt een diepe slaap 
op hem – tardemah, dezelfde slaap die in Genesis 
2,21 op de eerste mens viel voordat die gehalveerd 
werd om man en vrouw te worden. Maar Abrams 

slaap gaat gepaard met duistere angst voordat de 
Eeuwige zijn verlossende woord spreekt.

‘Exodus’
Tegenover het duisternisverhaal van Genesis 
staat het blinkende licht in het verhaal over de 
transfiguratie van Jezus. Maar ook dat gaat over 
iemand die zich gereedmaakt om een verscheurd 
mens te zijn – dat begint al zodra Hij de berg afdaalt 
en weer in alle troebele gedoe van de mensen 
terechtkomt (Lucas 9,37v). Het bijzondere van de 
Lucastekst is dat volgens dit evangelie Mozes en 
Elia met Jezus spreken ‘over de exodos die Hij in 
Jeruzalem zou moeten volbrengen’ (9,31). Deze 
term, uittocht, herinnert aan het verhaal van 
Pesach – ook een splijtingsverhaal, en hier bedoelt 
het te zeggen dat Jezus in Jeruzalem dwars door de 
dood zal trekken. Straks als het zover is, zullen er 
volgens Lucas opnieuw twee mannen in blinkende 
gewaden zijn die tegen de vrouwen bij het graf 
zeggen: Wat kijk je omlaag? (24,4-5), en tegen de 
mannen bij de hemelvaart: Wat kijk je omhoog? 
(Handelingen 1,10-11). Ik heb sterk de indruk 
dat Lucas met de twee mannen, terugverwijst 
naar Mozes en Elia op de berg, die precies over 
déze exodus met Jezus in gesprek waren. Het 
woord exodus en de Pesach-context brengen me 
in herinnering dat ook daar, bij de uittocht uit 

de slavernij, de Eeuwige in tekenen van rook en 
vuur tussen de helften doorging: van de gespleten 
doodswateren. Daarmee verdubbelt het beeld 
zich als het ware: Jezus trekt voor ons uit door de 
opengespleten chaosmachten van leven en dood 
heen, als belichaming van Gods rook en vuur, en Hij 
is ook de mens die zijn eigen bestaan laat openrijten 
om Gods vuur daar doorheen te laten trekken. 

Een kracht die pijn doet
Het Abram-tafereel geeft een indrukwekkend 
plaatje bij het motto ‘wacht op de Heer’ van Psalm 
27. Dat is geen lijdzaam wachten, maar radeloos bij 
de stukken staan en de gieren wegjagen, en dan ook 
nog door de nachtmerrie heen moeten – maar toch, 
door dit alles heen, voor mogelijk blijven houden 
dat je de vrede van de Eeuwige zult smaken. En als 
de tweede lezing spreekt over de kracht waarmee 
Christus ons armzalige lijf zal transformeren 
tot zijn opstandingslichaam (Filippenzen 3,21), 
maken Genesis en Exodus ons ervan bewust dat 
deze kracht niet pijnloos binnenkomt, maar levens 
overhoop haalt om ruimte te maken voor Gods 
scheppend handelen. Als je de hele brief aan de 
Filippenzen doorleest, zie je dat zowel de schrijver 
als de geadresseerden daar weet van hebben. 
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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)

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 16 19.00u: Woco

 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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.

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

za 16 10.00u: H.Mis Huize Ashiana
zo 17 08.00u: H.Mis | 19.00u: H.Mis
wo 20 19.00u: H.Mis
vr 22 17.30u: Kruisweg
za 23 10.00u: H.Mis
zo 24 08.00u: WOCO | 19.00u: H.Mis
Mededelingen
• 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)

zo 17 08.00u: Woco
ma 18 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 21 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
vr 22 06.30u: Stille Mis
 18.00u: Kruisweg statie
Mededeling
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen 22 april 2019.

zo 17 07.25u: Rozenkransgebed 
 08.00u: Eucharistieviering
wo 20 18.30u: Requiemdienst
vr 22 18.00u: Kruisweg
• 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.

vr 15 17.30u: Kruisweg
za 16 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 17 10.00u: Hoogmis
vr 22 17.30u: Kruisweg
za 23 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 24 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
ma 25 19.00u: Requiemmis
do 28 19.00u: Petrus Donderslof
vr 29 17.00u: Huwelijksinzegening August Muringen en 
Jolanda Kom
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.
• In verband met de nationale vrije dag op donderdag 21 
maart a.s. alleen om 12.00u een H. Mis en niet om 06.30u.

za 16 17.30u: H. Mis 
wo 20 17.30u: Marialof
za 23 17.30u: H. Mis

za 16 18.00u: Vooravondmis tweede vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 17 08.00u: H. Mis tweede vastenzondag met 
kindernevendienst en eerste communie volwassenen en 
tieners
ma 18 18.00u: H. Mis
wo 20 18.00u: H. Mis
do 21 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.) met 
biechtgelegenheid
vr 22 18.00u: H. Mis
za 23 18.00u: Vooravondmis derde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis derde zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst 
ma 25 18.00u: H. Mis Aankondiging van de Heer - Maria 
Boodschap
Mededelingen op Noord
• Tijdens de vastentijd elke donderdag ‘Een kwartiertje 
voor God’. Er is ook biechtgelegenheid.
• Gedurende de veertigdagentijd houden wij elke zaterdag 
en zondag kindernevendienst.
• Eerste communie van 15 volwassenen en vier tieners: 
zondag 17 maart om 8.00 uur. Welkom aan de Tafel van de 
Heer!
• Bedevaart naar de Zalige Petrus Donders op Batavia: 
dinsdag 19 maart. Aanmeldingen zijn nog mogelijk op het 
parochiesecretariaat.
• Elke vrijdagavond om 19.00 uur repetitie van het 
Salvatorkoor. Lokaal 5.

zo 17 08.00u: Woord-Comm. dienst tweede vastenzondag 
met kindernevendienst
zo 24 08.00u: H. Mis derde vastenzondag met 
kindernevendienst

zo 17 09.00u: H. Mis tweede vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 24 09.00u: Woord-Comm. dienst derde vastenzondag 
met kindernevendienst

zo 17 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass
zo 24 10.00u: H. Mis

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

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

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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4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Vrijdag 22 maart: 22.00-06.00u: Nachtwake in het 
Dienstencentrum ivm ééndaagse conferentie
Maandag 25 maart: 08.00-19.00u: Mariagebedsdag in het 
Dienstencentrum
Zondag 31 maart: 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

zo 17 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; zondag 2 vd Veertigdagentijd
vr 22 17.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus

zo 17 08.30u: Woco; zondag 2 vd Veertigdagentijd
ma 18 16.00u: PK Leerjaar I
wo 20 16.30u: PK Leerjaar II
do 21 16.30u: Geen PK Les
vr 22 17.00u: Kruisweg van O.H. Jezus Christus

zo 17 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.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre

Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

zo 17 08.00u: Eucharistieviering
di 19 16.30u: PK-EHC (leidster)
 18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
wo 20 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 21 18.30u: Eucharistieviering
za 23 19.00u: Eucharistieviering 

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 16 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 17 08.00u: H. Mis.
za 23 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 24 08.00u: H. Mis.

zo 17 09.00u: Woco
di 19 19.00u: Rozenkransgebed
wo 20 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 16 18.30u: Rozenkransgebed |19.00u: H. Mis
zo 17 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; zondag 2 vd Veertigdagentijd
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
 17.00u: Groot Henar Kruisweg
vr 22 07.00u: H. Mis
 16.00u: Gebedsgroep Hazard |18.00u: Kruisweg
Mededelingen
• St. Franciscus Xaverius Paradise volgt de kruisweg op 
vrijdag om 18.00 uur bij parochianen thuis.
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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
Woord van de paus: 

ONZE VADER:UW RIJK KOME

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

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

wordt vervolgd op Pagina B4

Paus Franciscus ging op 6 maart, tijdens zijn 
audiëntiespeech op het Sint Pietersplein, verder 
met de  catechese over het “Onze Vader”.

Dierbare broeders en zusters goedendag!
 
Wanneer we het Onze Vader bidden, richten we 
ons tot God met een tweede bede “Uw rijk kome” 
(Mt. 6, 10). Na de bede “Uw naam worde geheiligd”, 
vertolkt de gelovige het verlangen naar de 
spoedige komst van Zijn Rijk. Dit verlangen is uit 
het hart van Christus zelf gekomen.

De Goede Boodschap
Jezus begon zijn verkondiging in Galilea met de 
uitspraak: De tijd is vervuld en het Rijk Gods is 
nabij. Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap 
(Mc. 1, 15). Deze woorden zijn geen bedreiging. 
Integendeel. Ze zijn een blijde verkondiging, een 
boodschap van vreugde. Jezus wil de mensen niet 
tot bekering brengen door angst te zaaien voor het 
naderende oordeel van God. Hij wil hen ook niet 
tot schuldbesef brengen over het bedreven kwaad. 
Jezus doet niet aan bekeringsijver. Hij brengt de 
Goede Boodschap van redding en van daaruit roept 
Hij op tot bekering.

Iedereen wordt uitgenodigd te geloven in het 
“Evangelie”. De heerschappij van God is deel 
geworden van zijn kinderen. De genade die Jezus 
verkondigt is wonderbaarlijk: God de Vader houdt 
van ons, is altijd dichtbij ons en leert ons het pad 
van de heiligheid te bewandelen.

Positieve signalen
Er zijn veel positieve tekenen van de komst van 
Gods Rijk. Vanaf het begin van zijn dienstwerk 
draagt Jezus zorg voor de zieken, voor hen die 
slachtoffer zijn van maatschappelijke uitsluiting 
-bijvoorbeeld de melaatsen-, voor de zondaars 
die algemeen veracht worden door o.a. grotere 
zondaars die doen alsof ze rechtvaardig zijn.
En hoe noemt Jezus deze mensen? Huichelaars. 
Jezus zelf wijst deze tekenen van het Rijk Gods aan: 
“blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen 
en doven horen, doden staan op en aan armen 

wordt de Blijde Boodschap verkondigd“(Mt. 11, 5).

Kom in ons midden
“Uw rijk kome” herhaalt de Christen uitdrukkelijk 
wanneer men het Onze Vader bidt. Jezus is 
gekomen, maar de wereld blijft door zonde 
getekend, is bevolkt door vele mensen die lijden, 
door mensen die zich niet verzoenen en geen 
vergiffenis schenken, door oorlogen en vele vormen 
van uitbuiting, bijvoorbeeld de kinderhandel. Al 
deze feiten bewijzen dat het Rijk van God nog niet 
volledig werkelijkheid is geworden. Nog heel veel 
mensen leven met een gesloten hart. En in deze 
situatie spreekt een christen de tweede bede van 
het Onze Vader uit. “Uw rijk kome!” Als het ware 
zegt hij: “Vader, we hebben U nodig! Jezus, we 
hebben U nodig, onze nood is dat U Heer, overal en 
altijd in ons midden bent. Uw rijk kome, kom  in 
ons midden”.

Grote kracht
Jezus spreekt graag door middel van parabels. 
Hij zegt dat het Rijk van God lijkt op een akker 
waarop zowel het goede graan als het onkruid 
groeien. Het zou de grootste vergissing zijn meteen 
het woekerende kruid uit de wereld te willen 
verwijderen. God is niet zoals wij. God is geduldig. 
Het is niet met geweld dat het Rijk op aarde wordt 
gevestigd. Zijn strategie is mildheid.
Het Rijk van God is ongetwijfeld een grote 
kracht, de grootste die er is, maar niet volgens de 
maatstaven van de wereld. 

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

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

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
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geloof. Ik wil dat je uit iedere situatie het goede ziet 
voortkomen, hoe vreemd de situatie ook mag lijken. 
Aanvaard dat je geloof en vertrouwen keer op keer op 
de proef gesteld worden, want wat is het nut om over 
geloof en vertrouwen te praten, als je ze niet op de 
proef stelt en ziet hoe ze voor je werken? Ben je bereid 
om met het volste vertrouwen stappen te zetten en het 
schijnbaar onmogelijke te doen, niet vanuit bluf, maar 
omdat je zonder enige twijfel weet waar het vandaan 
komt? Praat niet over je geloof voordat je het op de 
proef gesteld hebt en je ondervonden hebt dat het 
onwrikbaar is. Put kracht en je mogelijkheden uit Mij 
en wie kan er tegen je zijn, wanneer Ik voor je ben.

Gebed: Goede God,  Gij die Uw volk voorgaat, dwars 
door de woestijn, en altijd bewogen zijt om wie U 
toebehoren,  Heer ik vraag om geduld met mij te 
hebben, wanneer ik achterblijf en de moed opgeef. 
Spreek Uw Woord van bevrijding in mij en geef mij 
een teken van Uw nabijheid. Trouwe Vader geef dat 
mijn ogen mogen aanschouwen wie Gij voor mij zijt: de 
Levende. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

beslissingen een plaats vinden.

Gebed: Barmhartige God, U laat mij Uw nabijheid 
voelen als ik de moed dreig te verliezen. Ik vraag U 
Here God: open mijn oren voor de hoop die uit Uw 
Woorden klinkt. Open mijn ogen voor Uw vrede, die in 
mij midden aanwezig is en geef me de moed om op U te 
vertrouwen bij alles wat op me weg komt. Dit vraag ik 
U in naam van Hem die mij naar U is voorgegaan, Jezus 
Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Dagtekst: Ps. 66,20: Lof zij God, die mijn bede niet 
afwees, die mij nooit zijn genade ontzegd heeft.

Beeldoverweging:

Gebed:
Goede God, U bent het die  mij geroepen heeft, U wekt 
het geloof in mij. Geef, zo vraag ik U Heer, dat ik mijn 
eer stel in het volgen van de weg van Uw Zoon en 
in het luisteren naar Zijn stem. Hij vervulde Wet en 
Profeten, U bent mijn licht en mijn behoud voor nu en 
in eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst: Marc. 8, 29: Daarop stelde Hij hun de 
vraag: “Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” Petrus 
antwoordde: “Gij zijt de Christus.”

Overweging: Petrus gelooft dat Jezus de Messias is. 
En van Hem heeft hij behoorlijk aardse verwachtingen. 
De Messias die zal de problemen voor Israël wel 
oplossen. Die zal een nieuw koninkrijk stichten in 
Israël. Die zal de Romeinse bezetter verdrijven! Maar 
Jezus gaat dat verwachtingspatroon niet inlossen. Hij 
is niet gekomen om een aards Koninkrijk te stichten, 
maar een Hemels Koninkrijk. Hij is niet gekomen om 
met geweld Zijn volk te verlossen, maar om door Zijn 
lijden en sterven van haar zonden te verlossen! Wat 
verwachten wij eigenlijk van deze Messias? Soms 
hopen we dat Hij al onze aardse problemen oplost. 
Maar daar is Hij niet voor gekomen. Hij is gekomen om 
te sterven voor onze zonden, zodat we bij God mogen 
horen en vanuit Zijn liefde mogen leven.

Gebed: God van bron en kracht, U heeft Jezus 
naar mij toegezonden om mij te onderwijzen in wat 
Uw woorden betekenen. Ik vraag U Hemelse Vader 
Schenk mij Uw geest opdat ook ik met hart en ziel wil  
inzetten voor een betere wereld, waarin ieder  van ons 
tot zijn recht mag komen. Zo kan ik bijdragen aan de 
vervulling van de Heilige Schrift, vandaag, morgen en 
alle dagen. Amen.

Dagtekst: Kl. 5,21: Wees nu maar opgewekt, Edom, 
en bewoners van Us, weest blij; ook u zal de kelk niet 
voorbijgaan, beschonken en naakt blijft ge liggen.

Overweging: Heb volkomen geloof en vertrouwen 
in Mij en weet dat Ik je nooit teleur zal stellen of 
in de steek zal laten. Niets dat ik je onderneemt is 
onmogelijk, want met Mij kun je alles. Leef in je 

Dagtekst: Joz. 23,11: Uw enige zorg moet dus zijn 
Jahwe, uw God, te beminnen. 

Overweging: Vaak verwarren we 
onvoorwaardelijke liefde met onvoorwaardelijke 
goedkeuring. Gods liefde voor ons is onbegrensd, 
maar menselijk gedrag is Hem niet onverschillig. God 
is tegen verraad, geweld, haat, achterdocht en allerlei 
andere vormen van kwaad. Die zijn in tegenspraak 
met de liefde waarvan Hij ons hart wil doordringen. 
Kwaad werkt Gods liefde tegen. Kwaad hoort niet bij 
God. God houdt onvoorwaardelijk van ons en blijft van 
ons houden, ook als we kwaad doen. God blijft op ons 
wachten, zoals een vader of moeder met liefde blijft 
wachten tot een kind terugkomt. Het is belangrijk dat 
we aan die waarheid vasthouden: God geeft het nooit 
op, hoeveel verdriet we God ook aandoen. Laten we 
Hem boven alles beminnen om onze God ook gelukkig 
te maken.

Gebed: Liefdevolle Vader, Diep in mijn hart heeft U 
vrede geplant, als koestering van Uw liefde. Wil hier 
bij mij aanwezig zijn nu ik Uw Woord lees, want in 
alles wat U mij zegt, leer ik wat U met deze wereld 
wilt. Verruim mijn geest en schenk mij de vrede 
vandaag en alle dagen, in Jezus’ naam. Amen.

Dagtekst: Mt 17, 22: “De Mensenzoon zal 
overgeleverd worden en in de handen van mensen 
vallen”

Overweging: Jezus wil opnieuw duidelijk maken 
welke weg Hij moet gaan. Dit is het doel dat Hij voor 
ogen heeft. Alleen door zijn kruis en opstanding 
kun je een kind van God zijn, door het geloof in Hem. 
Daarvoor past Hij Zich aan aardse maatstaven en 
regels aan. Hoewel Hij, als Zoon van God, heerser over 
alles is, wil Hij de tempelbelasting betalen. Dit geld 
wordt gebruikt om de tempel te onderhouden. In een 
tijd van overheersing moeten de onderworpen volken 
belasting betalen. De onderdrukkers zijn vrijgesteld, 
zoals de Romeinen en leden van de koninklijke 
familie. Als werkelijke Hogepriester en Zoon van 
de allerhoogste God stelt Jezus Zich op beneden 
zijn waardigheid. Hij betaalt niet alleen voor het 
tempelonderhoud met goud. Hij betaalt met Zijn leven 
de bouw van een nieuwe tempel in het koninkrijk van 
de hemel.

Gebed: Eeuwige God, In deze veertigdagentijd roept 
U mij op om mij opnieuw naar U toe te keren. Maak mij 
bewust van wie ik ben, met al mijn tekortkomingen 
en kansen, met heel mij doen en laten.  Help mij Uw 
Woord te verstaan en de wegen te zien die U mij 
wijst. Zo bid ik tot U uit de naam van Uw Zoon Jezus 
Christus, die mij Uw wijsheid leert, vandaag en tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Gal. 6,9: Laten we niet moede worden goed 
te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te 
zijner tijd de oogst binnenhalen.

Overweging: ‘Moed houden,’ zeggen we vaak tegen 
elkaar. Moed is een geestelijke deugd. Het Franse en 
Engelse woord voor ‘moed’ is courage. Dat woord 
is afgeleid van het Latijnse cor, dat ‘hart’ betekent. 
Moedige daden en moedige woorden komen dus uit 
het hart. In ons hart zetelen niet alleen onze gevoelens. 
Het is het innerlijk centrum, de kern van ons bestaan, 
waar al onze gedachten, gevoelens, hartstochten en 

gebeden voor iedere dag
Maandag 18 maart

Dinsdag 19 maart
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Woensdag 20 maart

Vrijdag 22 maart

Om die reden lijkt het nooit de absolute 
meerderheid te halen. Het is gist in het deeg: 
ogenschijnlijk verdwijnt hij en toch is hij het 
die het deeg doet rijzen.  Ofwel is het als een 
mosterdzaadje.  Heel klein, haast onzichtbaar, 
maar drager van de onstuitbare kracht van de 
natuur. Eenmaal opgegroeid wordt het de grootste 
boom in de tuin.

Gods werk
In dit “noodlot” van het Rijk van God, kan men de 
levensloop van Jezus aanvoelen. Ook Hij was voor 
zijn tijdgenoten een zwak verschijnsel dat aan 
de officiële geschiedschrijvers van die tijd haast 
onbekend was. Een “graankorrel” heeft Hij zichzelf 
genoemd, die in de aarde sterft en alleen op die 
wijze “veel vruchten” voorbrengt. Het symbool van 
het zaad is zeer sprekend: Op een dag brengt een 
boer het zaad in de aarde (een gebaar dat op een 
begrafenis lijkt). Hij slaapt en staat op, ‘s nachts en 
overdag en ondertussen kiemt het zaad en schiet 
op, maar hij weet niet hoe. Het graan dat opschiet, 
is meer het werk van God dan van de mens die het 
zaaide. God gaat ons altijd vooruit en Hij verrast 
ons steeds. Dankzij Hem volgt op de nacht van 
Goede Vrijdag, de morgen van Pasen die in staat is 
de hele wereld met hoop te vervullen.

Het antwoord van de Heer
“Uw rijk kome”. Laten we dit woord zaaien tussen 
onze zonden en ons falen. Laten we het schenken 
aan mensen, geslagen en gebroken door het 
leven, aan hen die meer haat dan liefde hebben 
geproefd. Laten we het schenken aan hen die 
voor gerechtigheid hebben gestreden, aan alle 
martelaren van de geschiedenis. Dan zullen we 
het antwoord horen van het Onzer Vader. Voor 
de zoveelste maal zullen de woorden van hoop 
worden herhaald, dezelfde waarmee de Geest de 
Schrift heeft bezegeld: “Ja, Ik kom spoedig”. Dat 
is het antwoord van de Heer: ”Ja, Ik kom spoedig. 
Amen” En de Kerk van de Heer antwoordt: “Kom, 
Heer Jezus”. (Openb. 2, 20).  En Jezus komt, op Zijn 
wijze. Hierop vertrouwen wij. Dankjewel!

(Bron: RKDoc/bewerkt-mk)

Woord van de paus: 

ONZE VADER:UW RIJK KOME

Donderdag 21 maart

Zaterdag 23 maart
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