
OMHOOG zondag 31 maart 2019 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving 31 maart 2019

Jaargang 63

11

SRD 2,-

De vierde gebedswake 24 uren voor de Heer
Jenny Sopawiro en Melvin Mackintosh – 

Ecologische bekering
Midden op de dag van vrijdag 5 april 
tot hetzelfde tijdstip op zaterdag 6 april 
aanstaande, wordt in de Kathedrale 
Basiliek de gebedswake 24 uren voor 
de Heer gehouden. Het start met een 
eucharistieviering om 12:00 uur. Na 
de heilige mis vindt de uitstelling van 
het Allerheiligste plaats. Hierna zullen 
verschillende groepen en personen 
uit ons bisdom gedurende 24 uren 
deelnemen middels smeekbeden, 
bijbelreflectie, het rozenkransgebed, 
de kruiswegbeoefenig en vrije gebeden. 
De gebedsvormen worden afgewisseld 
met momenten van stille aanbidding en 
meditatie. Tijdens de gebedswake zullen 
er ook priesters beschikbaar zijn voor de 
biecht. Elders in deze editie van het blad 

vindt u een volledig overzicht van de 
aanwezige priesters.

Het is dit jaar voor de vierde keer dat de 
gebedswake 24 uren voor de Heer wordt 
georganiseerd in ons bisdom. Er wordt 
elk jaar een thema aan gekoppeld. Voor 
ons bisdom is gekozen voor het thema 
ecologische bekering, aan de hand van 
de vastenboodschap 2019 van Mgr. Karel 
Choennie, waarin hij de nadruk legt 
op een bekering in ons denken over de 
relatie met de aarde en met elkaar. Aan 
alle deelnemers voor de gebedsvormen 
is gevraagd dit thema mee te nemen 
in hun gebed en overweging. Speciaal 
voor deze gebedswake wordt er een 
gebedenboekje ‘Heer, kom mij te 
hulp’ uitgegeven. Dit gebedenboekje 
is ook geschikt voor andere devoties. 
Alle gelovigen worden opgeroepen 
mee te doen met dit mooie initiatief 
en deel te zijn van dit universele 
gebedsevenement. De gebedswake 
24 uren voor de Heer wordt 
afgesloten op zaterdag 6 april met een 
eucharistieviering om 12:00 uur.

Toewijding aan de Heer
De Pauselijke Raad ter bevordering 
van de Nieuwe Evangelisatie lanceerde 
in 2014 het initiatief ’24 uren voor de 
Heer’. Het idee voor dit initiatief is de 
oproep aan alle katholieken overal in 
de wereld, om zich in diezelfde periode 
geheel vrij te maken voor toewijding 
aan de Heer Jezus Christus. In zijn 
apostolisch schrijven ‘Misericordia et 
misera’ van 20 november 2016, riep 
de paus op tot enkele aanvullingen op 

de kalender van het kerkelijk jaar. Een 
hiervan is de ’24 uren voor de Heer’, 
welke gehouden dient te worden op de 
vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de 
vierde zondag in de veertigdagentijd. 
Vanwege organisatorische redenen is 
het dit jaar bij ons een week later.

Ons contact met God bestaat vooral 
uit gebed. We kennen verschillende 
gebedsvormen: het dankgebed, de 
verootmoediging, smeekbeden, 
lofprijzing en aanbidding. De aanbidding 
kan op verschillende manieren, 
stil of luidop met gebed of zang. Bij 
eucharistische aanbidding staan we 
niet alleen stil bij de aanwezigheid van 
Christus in de eucharistische gedaanten, 
maar ook bij het Woord dat God tot ons 
spreekt, het werk van de heilige Geest, 
de vrede die God ons geeft door Zijn 
Zoon, het lijden van Christus en Zijn 
verrijzenis.
‘De biecht als sacrament van de 
goddelijke barmhartigheid dient weer 
een meer centrale plaats te krijgen 
in het leven de gelovigen,’ zegt paus 
Franciscus. We richten ons tot God 
omdat we ons ervan bewust zijn dat 
Hij barmhartig is. God is de enige die 
ons van onze zonden kan reinigen. 
Deze gebedswake is volgens paus 
Franciscus een gunstige gelegenheid 
om het sacrament van de biecht intens 
te beleven. Door dit sacrament van de 
verzoening vindt men de weg weer 
om terug te keren tot de Heer, om een 
ogenblik van intens gebed te beleven en 
de zin van het eigen leven opnieuw te 
ontdekken.” 
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Liederen voor de vierde en vijfde zondag in de vastentijd

Martien Noordermeer OMI – 

In de vorige editie van Omhoog zijn wij gestart met 
het aanbieden van liederen voor de zondagen in 
de vastentijd, ten behoeve van belangstellenden, 
parochies, koren, groepen zangers, liturgiegroepen 
enz.. Zo willen wij ook onbekende liederen bekend 
maken en een groter gebruik van nieuwe liederen 
stimuleren.
De lijst van liederen heeft de volgende 
hulpmiddelen:
1. De bladzijde in Jubilate: Jub.;
2. De bladzijde in de muziekuitgave: Mb; 
3. Een referentie naar de 18 cd’s met liederen, 
die het bisdom heeft uitgegeven, zodat u die kunt 
beluisteren op de cd voor geval u die niet kent. 
Bijvoorbeeld (04-08): 04 is het nummer van de CD 
en 08 is het nummer van de track.
Ook voor de psalmen geven we de referentie voor 
de psalm en de Evangelische Acclamatie: PsB.
We geven de “wisselende gezangen” met zelfs 2 of 
3 liederen naar keuze. Blaadje, verwijst naar die 
parochies die een blaadje hebben besteld voor de 
vastentijd!

Lijst van liederen voor de 4e zondag van de 
vastentijd 2019:
1. Intredezang
A-De Heer zal ons bevrijden (Jub. 254) (Mb. 42) 
(04-02)
B-Gods volk onderweg (Blaadje) (04-08)
2. Na de eerste lezing
Ps. 33 Let op en bemerkt (Jub. 136) (Zie 19e Z “B”) 
(Psb. 242) (B4-01 + C2-09)

3. Evangelische Acclamatie
Vergeving, Heer + tekst uit het lectionarium 
4. Offerande
A-Ik zal opstaan en teruggaan (Jub. 267) (Mb. 127) 
(04-17)
B-Zie naar Uw volk, o Heer (Blaadje) (Gregoriaans) 
(PsB. 21)
5. Communiezang
A-Heer God, wij gaan (Jub. 259) (Mb. 127)
B-Zo spreekt de Heer (Jub. 293) (Mb. 279) (04-14)
C-Wie als een God wil leven (Jub. 290) (Mb. 197) 
(04-22)
6. Slotlied
Met de boom des levens (Jub. 273) (Mb.176) (06-24 
+ 15-16)
Sommige parochies hebben een blaadje met daarop 
enige liederen/psalmen die nit in Jubilate staan.

Lijst van liederen voor de 5e zondag van de 
vastentijd 2019:
1. Intredezang
A- Gods volk onderweg (Blaadje) (04-08) (m. In 
Psalmboek blz. 22)
B-Gij Zoon die voor de eeuwen (Jub. 258) (Mb. 80) 
Rijst op voor Jezus
2. Na de eerste lezing
Ps. 126 Geweldig was het (PsB. 243) (Jub. 147) (30e 
Z. “B”) (C2-08)
3. Evangelische Acclamatie
Vergeving, Heer + Niet de dood v/d zondaar + tekst 
uit het lectionarium (PsB. 244) (c2-08)
4. Offerande
A-Broeders die op uittocht gaat (Jub. 251) (Mb. 29) 
B-Vasten, bidden, geven (Jub. 289) (Mb. 246) (04-

09)
5. Communiezang
A- Zie naar Uw volk, o Heer (Blaadje) (Gregoriaans) 
(PsB. 21)
B-Wie heeft U zo geslagen (Jub. 291) (Mb. 261) (04-
22)
C-Het mensenvolk dat (Jub. 260) (Mb. 110)
6. Slotlied
Mijn ogen zijn gevestigd (Jub. 274) (m. O Hoofd vol 
bloed/ik wil mij gaan vertroosten)
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geloof & leven
Obra de Maria aan het werk in Suriname

Charles Chang – 

Missionarissen
“We beginnen eerst bij de Braziliaanse parochie, 
daarna gaan we ons ook inzetten in de rest van 
de Surinaamse gemeenschap,” zegt Ana Carolina 
Ferreira(31) vastberaden. Naast haar zitten 
Isis Mota(30) en Fabilene das Neves, eveneens 
eenendertig jaar oud. Alle drie komen ze van 
Recife, de hoofdstad van de staat Pernambuco 
in Noordoost Brazilië. De komst van de dames is 
het resultaat van een verzoek van bisschop Karel 
Choennie aan hun organisatie vorig jaar. 
‘Obra de Maria’ (Werk van Maria), zo heet de 
beweging, is een katholieke agogische beweging 
die rechtspersoonlijkheid geniet en erkend 
door het Vaticaan. Het is een onderdeel van 
de Internationale Broederschap van Nieuwe 
Gemeenschappen en bestaat uit geestelijken 
en leken die zich missionarissen noemen. Als 
vrijgezellen of koppels leggen ze huisbezoeken af 
en evangeliseren ze alle vormen van vreugde die 
nodig zijn. “We bidden de rozenkrans en lezen 
uit het evangelie. Voor de kinderen doen we de 
catechese en verder bestaat ons sociaal werk ook 
uit ziekenbezoek en bezoek aan mensen in de 

gevangenis. Eigenlijk waar de behoefte is, daar 
zullen we ons inzetten zoals het werk van Maria 
dat vraagt,” zegt Fabilene. Zij heeft zich pas twaalf 
jaar geleden aangesloten bij Obra de Maria, terwijl 
de twee anderen mee zijn opgegroeid. “Mijn ouders 
waren al mee bezig toen ik werd geboren,” zegt 
Isis. Ze raakt helemaal verlegen als haar naam 
wordt gekoppeld aan de terroristische organisatie.

‘Minimaal zes jaren’
Als lid van Obra de Maria mogen ze trouwen of een 
partner hebben, maar dan alleen met iemand van 
dezelfde communiteit (kerkelijke gemeenschap).
Het duurt drie jaar voordat ze ingewijd kunnen 
worden tot missionaris. De persoon krijgt dan 
een medaille met daarop een afbeelding van Jezus 
aan het kruis en twee biddende missionarissen. 
Na het vijfde leerjaar krijgen ze een vergulde 
afbeelding. In feite ook een ieder die zich al 
acht jaren heeft ingezet. Over hun verblijf in 
Suriname zeggen de dames ‘minimaal zes jaren’. 
Vandaar dat ze van plan zijn om het Nederlands 
te leren om zodoende hun werk niet alleen 
onder de Brazilianen maar ook onder de andere 
Surinaamse bevolkingsgroepen uit te voeren. 
Obra de Maria bestaat uit bijna drieduizend 
leden en is vertegenwoordigd in twintig landen. 
In december vorig jaar was hun leider al in 

Suriname geweest voor een oriëntatie bezoek. 
Gilberto Gomes Barbosa, de stichter van Obra de 
Maria, is een echte Pernambuquense of inwoner 
van Pernambuco. Hij is geboren in april 1968 en 
vader van drie dochters. Barbosa heeft een graad 

in filosofie en theologie, daarnaast is hij ook een 
klinisch psychoanalyticus. Hij is President van de 
eerder genoemde Internationale Broederschap van 
de Nieuwe Gemeenschappen van het Leven en het 
Verbond van Pauselijk Recht. 

Mariaal en charismatisch
In 1985 maakte Barbosa voor het eerst kennis 
met de katholieke charismatische vernieuwing 
en kreeg hij zijn persoonlijke ontmoeting met 
God. Vanuit deze ervaring werden de eerste 
stappen gezet in de richting van het stichten 
van de gemeenschap van Maria. Oorspronkelijk 
samengesteld uit 7 jonge mensen, was Obra 
de Maria geconfigureerd met mariale en 
charismatische spiritualiteiten. Mariaal omdat 
de toegewijde leden zich ervan bewust zijn 
dat zij kinderen zijn van Onze Lieve Vrouw. De 
Charismatische spiritualiteit verwijst naar de 
wortels van de Gemeenschap in het midden van de 
katholieke charismatische vernieuwing.
De medeoprichter heet Maria Salomé Ventura, 
een Paraibana, geboren in de stad Monteiro. 
Ze is schrijfster en heeft een dochter. Ventura 
heeft een diploma in toerisme behaald aan de 
Katholieke Universiteit van Brasília en is ook een 
klinisch psychoanalyticus.  Het hoofdkantoor van 
Obra de Maria ligt op 3 km van het busstation 
van Recife, tegenover de Pernambuco Arena, 
een stadion dat werd gebouwd voor de FIFA 
Wereldbekerwedstrijden in 2014 in Pernambuco. 
Op deze plaats van belofte zijn het administratieve 
gedeelte, de huisvesting van interne leden van de 
gemeenschap en ruimten voor sportactiviteiten, 
retraites en evenementen en vieringen 
ondergebracht.
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OOK DE SCHEPPING VERLANGT VURIG NAAR DE OPENBARING VAN GODS 
KINDEREN (ROM. 8, 19)

Veertigdagentijd 2019

Dierbare broeders en zusters,

Jaarlijks gunt God zijn gelovigen, via onze Moeder 
de Kerk, de vreugde met een zuiver hart naar 
het paasfeest toe te gaan  en vanuit het mysterie 
van de verlossing te groeien in de genade die het 
nieuwe leven in Christus ons toezegt. Zo kunnen 
we van Pasen naar Pasen op weg gaan tot aan 
de volheid van onze verlossing, die we dankzij 
de verrijzenis van Jezus Christus al hebben 
ontvangen: want in deze hoop zijn wij gered 
(Rom. 8,24). Dit heilsmysterie, dat al tijdens 
ons aardse leven in ons aan het werk is, is een 
dynamisch proces. Het maakt deel uit van de 
geschiedenis en van de hele schepping. Paulus 
schrijft: De schepping ziet er reikhalzend naar uit 
dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Rom. 
8,19). Het is vanuit dit perspectief dat ik enkele 
overwegingen aanreik op onze tocht van bekering 
in de volgende Veertigdagentijd.

De verlossing van de schepping
1. De viering van het Paastriduüm van het lijden, 
de dood en de verrijzenis van Christus vormt het 
hoogtepunt van het liturgische jaar. Het roept ons 
elke keer opnieuw op om op weg te gaan en ons 
voor te bereiden in het besef dat onze bestemming 
om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.  een 
onschatbaar geschenk van Gods barmhartigheid is.

Als wij leven als kinderen van God, als mensen 
die verlost zijn, geleid door de Heilige Geest  en 
in staat om Gods wet te herkennen en ernaar te 
leven – te beginnen met de wet die in ons hart en 
in de natuur geschreven staat - dan werken we 
ook mee aan de bevrijding van de hele schepping. 
Daarom zegt Paulus dat de schepping reikhalzend 
uitziet naar het moment waarop openbaar wordt 
wie Gods kinderen zijn. Met andere woorden, dat 
al wie de genade van Jezus’ paasmysterie geniet, 
die verlossing ook in zijn menselijke lichaam zelf 
mag ervaren. Als de liefde van Christus het leven 
van de heiligen verandert (transfigureert) in geest, 
lichaam en ziel, dan worden zij een lofzang op God. 
Door gebed, contemplatie en kunst betrekken 
ze ook andere schepselen in die lofzang, zoals 
dat prachtig wordt vertolkt in het Zonnelied van 
Sint-Franciscus van Assisi.  En toch wordt in die 
wereld de harmonie, die door de verlossing wordt 
voortgebracht, voortdurend bedreigd door de 
negatieve kracht van zonde en dood.

De destructieve kracht van de zonde
2. Inderdaad, als we niet leven als kinderen van 
God gedragen we ons vaak op een destructieve 
manier tegenover onze naasten, de andere 
schepselen en ook tegenover onszelf. We 
denken dan dat we hen naar eigen goeddunken 
kunnen gebruiken. Mateloosheid neemt dan de 
bovenhand. We beginnen een leven te leiden 
dat de grenzen van ons menselijke bestaan en 
van de natuur overschrijdt. We geven toe aan de 
ongecontroleerde verlangens die het Boek Wijsheid 
toeschrijft aan de goddelozen, d.i. aan mensen die 
handelen zonder te denken aan God of zonder hoop 
voor de toekomst.  Als we niet voortdurend streven 
naar Pasen, naar de horizon van de verrijzenis, zal 
de mentaliteit van Ik wil alles en wel meteen! en 
Teveel is nooit genoeg uiteindelijk overheersen.

De oorzaak van alle kwaad, we weten het, is 
de zonde. Sinds haar allereerste verschijning 
heeft de zonde de gemeenschap met God, met de 

anderen en met de schepping, waarmee we door 
ons lichaam op een bijzondere manier verbonden 
zijn, verbroken. Deze breuk met God ondermijnt 
net zo goed onze harmonieuze relatie met het 
milieu waarin wij geroepen zijn te leven, zodat de 
tuin een wildernis is geworden.  Zonde drijft de 
mens ertoe zichzelf als de god van de schepping 
te beschouwen, zichzelf te zien als de absolute 
heerser en de schepping niet te gebruiken voor het 
doel waarvoor de Schepper haar heeft bedoeld, 
maar voor zijn eigen belang. Dit gaat ten koste van 
de andere schepselen.

Als iemand aan Gods wet, de wet van de liefde, 
verzaakt, dan wint de wet van de sterkste het van 
de zwakste. De zonde die schuilt in het hart van 
de mens  neemt de gedaante aan van hebzucht 
en ongebreideld najagen van het eigen comfort, 
van gebrek aan zorg voor het welzijn van anderen 
en vaak zelfs voor het eigen welzijn. Het leidt 
tot exploitatie van de schepping, de mens en het 
milieu. De oorzaak ervan ligt in de onverzadigbare 
hebzucht, die elke begeerte als een recht 
beschouwt en die vroeg of laat alles vernietigt wat 
in zijn greep komt.

De genezende kracht van berouw en vergiffenis
3. De schepping heeft dringend nood aan de 
openbaring van Gods kinderen, van diegenen dus 
die een nieuwe schepping geworden zijn.

Want, schrijft Paulus: Daarom ook is iemand die 
één met Christus is, een nieuwe schepping. Het 
oude is voorbij, het nieuwe is gekomen (2 Kor. 
5,17). Inderdaad, krachtens de openbaring van 
haar eigen zijn, kan de schepping zelf ook Pasen 
(Pascha) vieren en zich openstellen voor een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  De weg naar 
Pasen vraagt dat we ons gezicht en ons hart als 
christenen vernieuwen door berouw, bekering en 
vergiffenis. Zo kunnen we de hele rijkdom van de 
genade van het paasmysterie ten volle beleven.

Dit brandende ongeduld, die verwachting van 
de hele schepping, zal vervuld worden in de 
openbaring van Gods kinderen, namelijk wanneer 
christenen en alle mensen resoluut zullen kiezen 
voor het labeur dat echte bekering met zich 
meebrengt. De hele schepping wordt samen 
met ons geroepen om bevrijd te worden uit de 
slavernij van de vergankelijkheid en te delen 
in de vrijheid en de luister die Gods kinderen 
geschonken wordt (Rom. 8,21). De veertigdagentijd 

is een sacramenteel teken van deze bekering. Het 
nodigt Christenen uit om het paasmysterie in hun 
persoonlijke, gezins- en sociale leven op een meer 
intense en concrete manier vorm te geven, vooral 
door vasten, gebed en het geven van aalmoezen.

Vasten wil zeggen: leren ons gedrag tegenover 
anderen en de hele schepping te veranderen, ons 
af te keren van de verleiding om alles te verslinden 
en onze hebzucht te bevredigen. Het betekent 
bereid zijn om te lijden voor de liefde, die in staat 
is om de leegte van onze harten te vullen. Bidden 
leert ons af te zien van afgoderij en van onze 
zelfgenoegzaamheid, en te erkennen dat we nood 
hebben aan de Heer en zijn barmhartigheid. We 
geven aalmoezen om onszelf te bevrijden van de 
waanzin om alles voor onszelf op te potten in de 
illusie dat we een toekomst kunnen veiligstellen 
die ons niet toebehoort. Het komt dus erop aan 
de vreugde van Gods plan voor de schepping en 
voor elk van ons te herontdekken. En dat betekent: 
houden van Hem, van onze broers en zussen en 
van de hele wereld, en in die liefde het ware geluk 
vinden.

4. Dierbare broeders en zusters, de veertig 
dagen durende ‘vasten’ van Gods Zoon in de 
woestijn van de schepping had als doel om die 
opnieuw tot de tuin van gemeenschap met God te 
maken die hij was vóór de erfzonde.  Moge onze 
Veertigdagentijd dit jaar een tocht worden langs 
datzelfde pad. Zo kan Christus’ hoop via ons de 
schepping bereiken zodat ook die bevrijd zal 
worden uit de slavernij van vergankelijkheid en 
delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen 
geschonken wordt (Rom. 8,21). Laat deze gunstige 
tijd ons niet vruchteloos voorbijgaan! Laten we 
God vragen ons te helpen om een weg van echte 
bekering voor ons uit te stippelen. Laten we onze 
zelfzucht en onze zelfingenomenheid achter ons 
laten en ons keren naar Jezus’ Pascha. Laten we 
de kant kiezen van onze broeders en zusters in 
nood en onze spirituele en materiële goederen 
met hen delen. Door op die manier Christus’ 
overwinning op zonde en dood concreet in ons 
leven te verwelkomen, zullen we op onze beurt zijn 
alles veranderende kracht uitstralen over de hele 
schepping.

Vaticaan, 4 oktober 2018

Feest van Sint-Franciscus van Assisi.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vierde zondag in de veertigdagentijd – jaar C

Eerste lezing: Jozua 5, 9a.10-12
In die dagen sprak de Heer tot Jozua: ‘Vandaag heb 
Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.’ Terwijl 
de Israelieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij 
het paasfeest op de veertiende dag van de maand, 
in de avond in de vlakte van Jericho. En daags na 
Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en 
geroosterd graan dat van het land zelf afkomstig 
was. De volgende dag hield het manna op; ze 
konden nu eten wat het land voortbracht. Voortaan 
kregen de Israelieten geen manna meer; zij aten 
gedurende heel het jaar wat Kanaan voortbracht.

Antwoordpsalm: 
Psalm 34, 2-3.4-5.6-7

Tweede lezing: 2 Korintiers 5, 17-21
Broeders en zusters, 
Wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het 
oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit 
alles komt van God. Hij heeft ons door Christus 
met zich verzoend en ons, apostelen, de dienst 
van die verzoening toevertrouwd. Ja, God was het 
die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij 
telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij 
de boodschap van verzoening mee. Wij zijn dus 
gezanten van Christus, God roept u op door ons 
woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met 
God verzoenen! Hem die geen zonde heeft gekend 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.

Evangelielezing: Lucas 15, 1-3.11-32
In die tijd kwamen de tollenaars en zondaars van 
allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren. 
De Farizeeen en de Schriftgeleerden morden 
daarover en zeiden: ‘Die man ontvangt zondaars 
en eet met hen.’ Hij hield hun een gelijkenis voor: 
‘Een man had twee zonen. Nu zei de jongste van 
hen tot zijn vader: Vader geef mij het deel van het 
bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde 
zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte 
de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar 
een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een 
losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had 
kwam er een verschrikkelijke hongersnood over 
dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij 
in dienst bij een der inwoners van dat land die hem 
het veld instuurde om varkens te hoeden. En al had 
hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die 
de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam 
hij tot nadenken en zei: Hoeveel, van mijn vader 
hebben eten in overvloed, en ik verga hier van de 
honger. Ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem 
zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en 
u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten maar 
neem mij aan als een van uw dagloners. Hij ging 
dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al 
in de verte aankomen en hij werd door medelijden 
bewogen; hij snelde op hem toe viel hem om de 

hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot 
hem: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en u, 
ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Doch 
de vader gelastte zijn knechten: Haalt vlug het 
mooiste kleed en trekt hem aan, steekt hem een 
ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. 
Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten 
en feestvieren want deze zoon van mij was dood 
en is weer levend geworden, hij was verloren en is 
teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. 
Intussen was zijn oudste zoon op het land. Toen hij 
echter terugkeerde en het huis naderde hoorde hij 
muziek en dans. Hij riep een van de knechten en 
vroeg wat dat te betekenen had. Deze antwoordde: 
Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het 
gemeste kalf laten slachten omdat hij hem gezond 
en wel heeft teruggekregen. Maar hij werd kwaad 
en wilde niet naar binnen. Toen zijn vader naar 
buiten kwam en bij hem aandrong gaf hij zijn vader 
ten antwoord: Al zoveel jaren dien ik u en nooit heb 
ik uw geboden overtreden, toch hebt gij mij nooit 
een bokje gegeven om eens met mijn vrienden feest 
te vieren. En nu die zoon van u is gekomen die uw 
vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen, 
hebt ge voor hem het gemeste kalf laten slachten. 
Toen antwoordde de vader: Jongen, jij bent altijd bij 
me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er 
moet een feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer 
van je dood was en levend is geworden, verloren 
was en is teruggevonden.

De veertigdagentijd wordt vanouds begrepen 
als een catecheseperiode, bestemd voor de 
nieuwe doopleerlingen die in de paasnacht 
gedoopt gaan worden. Voor de reeds gedoopten 
is het een jaarlijkse herhalingsoefening voor 
hun doopbeloften, die zij in de paasnacht gaan 
vernieuwen. 

Pasen in het beloofde land!
Driemaal in de eerste jaren van haar ontstaan 
viert het slaven- en bevrijde volk Israël Pesach. 
De eerste keer is voor de uittocht (Ex. 12), tussen 
de aankondiging en de uitvoering van de tiende 
dodelijke plaag op Egypte en de farao. De tweede 
keer vindt onderweg plaats, in de woestijn (Num. 
9,1-14). En de derde keer in het beloofde land. 
Een nieuwe tijd breekt aan, een nieuwe geboorte, 
met een nieuwe generatie, die opnieuw besneden 
wordt, want de generatie van de woestijn, daar 
geboren, was onbesneden. Nu is dan alles achter 
ons: de schande van Egypte, de onderhorigheid, de 
knechtschap aan farao. Met de besnijdenis van de 
nieuwe generatie (Jozua 5,2- 8) wordt deze geheel 
aan de HEER toegewijd en de horigheid aan de 
vreemde overheerser afgelegd. Op dat moment is 
het de juiste tijd om Pesach te vieren. Dat gebeurt 
geheel volgens de inzettingen en de geboden, zoals 
de Heer die in Exodus 12 had kenbaar gemaakt. 
Zo deden zij, nu aan de overkant. Het voedsel 
van de woestijn is overbodig geworden, want het 
land zelf brengt vruchten voort, koren en most, 
wijn en vijgen. En dat al op de eerstvolgende dag, 
het graan hoefde niet re rijpen, het was er al. Het 
manna, woestijnvoeding uit de hemel, bleef vanaf 
nu uit. Het hield op, alsof de navelstreng werd 
doorgesneden. Nu zullen ze leven van de opbrengst 
van het land. Vruchtbaar zal het zijn, zoals heel de 
aarde: om te bewerken, te behoeden en te bewaren. 
Dat jaar aten ze van het werk van hun handen. De 
woestijntijd is voorbij.

Proef en geniet de goedheid van de HEER
De antwoordpsalm 34 is goed gekozen, want daarin 
wordt hoorbaar hoe de dankbaarheid klank krijgt, 
vooral rond het vieren van Pesach, de bevrijding en 
redding uit dood en slavernij. Vers 9 en 10 kunnen 
de spits zijn, na de paasmaaltijd in de woestijn: 
‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig 
de mens die bij Hem schuilt. Wie de HEER zoekt, 
ontbreekt het aan niets.’ Het is aanbevelenswaardig 
om deze psalm in zijn geheel onberijmd te zingen.

Eén met Christus
De apostel is een vurig pleitbezorger van Christus 
geworden. Volgens Paulus is er sprake van een 
totaal nieuwe situatie. Vanwege Christus hebben 
wij een open relatie met God, en God met ons, en 
met de hele wereld. Onze zonde, onze onmacht, 
ons falen: omwille van Christus, die dit alles van 
ons gedragen, weggedragen heeft, is er sprake van 
een totale verzoening tussen God en ons. Voortaan 
zijn wij gerechtvaardigde mensen. En voor zover 
nog niet gedaan: accepteer de verzoening, luidt 
het advies van Paulus, namens Christus (zie 5,20). 
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, zei Jezus, maar 
zijn woorden niet (Lucas 21,33). En zie, Paulus 
bevestigt deze woorden met zijn uitroep: jullie zijn 
‘één met Christus, een nieuwe schepping’.

Verzoening tussen broeders?
Natuurlijk zal de verzoening van God met ons een 
gevolg dienen te krijgen in onze verzoening met 
onze broeder en zuster. Daar gaat de gelijkenis 
over, die van de twee zonen. Er zijn nogal wat 
vaders met twee zonen in de Bijbel. Jezus voegt 
zijn bijdrage aan deze verhalentraditie toe, hier 
met een vader en een jongste en oudste zoon. 
We kennen de gelijkenis als die ‘van de verloren 
zoon’. We hebben meer en meer verstaan dat de 
verlorenheid vooral schuilt in de oudste broer. Alles 
wat van zijn vader is, is van hem. Hem ontbreekt 

niets. Hij maakt er geen gebruik van. Mist hij zijn 
jongere broer? Of is hij in zijn hart jaloers? Of 
is hij boos op hem, nu hij alleen het huis moest 
onderhouden, de verantwoordelijkheid moest 
dragen, als oudste zoon. De gelijkenis staat in een 
kader. Het is de laatste van een drietal (Lucas 
15,3-7.8-10.11-32). Alle drie hebben ze de vreugde, 
de blijdschap als thema. Het kleine, dat zoek was 
en verloren, is het grote. Het zijn de kleine dingen 
die het – bij God – doen, ook in de hemel. Daar is 
meer vreugde om een zondaar die zich omkeert 
dan om negenennegentig rechtvaardigen die dat 
niet nodig hebben. Verloren zijn, gevonden worden, 
dood en leven – dat is uiteindelijk in de Schriften de 
positie waarin wij verkeren. Deze moeten we niet 
als biologische verschijnselen verstaan, maar als 
theologische, spirituele levenspraktijk. We kunnen 
levend als doden zijn en, uit die doden opgewekt, 
leven. De jongste zoon weet hoe het werkt, hoe de 
juiste relaties in acht genomen dienen te worden 
tegenover God (omschreven als ‘de hemel’) en zijn 
naaste (wie dan ook): ‘Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel, en tegen u‘ (15,21). Hij zoekt naar 
verzoening. Hij kent zijn eigen hart, wist zich 
tijdelijk verwijderd van de invloedssfeer van zijn 
eindeloos barmhartige vader, maar hij herpakt 
zich. Hij weet zich niet waardig, maar keert toch 
terug. Hij belijdt zijn zonden en ontvangt vergeving. 
De vader wil van zijn zonde niet horen! Hij 
overtroeft de zondenbelijdenis van zijn zoon met 
een uitgebreid banket! Een geschenk dat de oudste 
zoon elke dag van zijn leven kan ontvangen.

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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zo 31 07.25u: Rozenkransgebed | 08.00u: Woco (jongeren)
vr 5 18.00u: Kruisweg
za 6 18.30u: 3e Meditatieve dienst
• 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)

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

zo 31 09.00u: H. Mis - Halfvasten - met kindernevendienst
zo 07 09.00u: Wo-Co (kindernevendienst+ thuiscommunie)

zo 31 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass
zo 7 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 30 19.00u: H. Mis
zo 31 08.00u: H. Mis
za 6 19.00u: H. Mis
zo 7 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

zo 31 08.00u: H.Mis | 19.00u: H.Mis
wo 3 19.00u: H. Mis
vr 5 17.30u: Kruisweg
za 6 10.00u: Huize Albertine
zo 7 08.00u: H. Mis met ziekencommunie | 19.00u: H.Mis
wo 10 17.00u: Huwelijksinzegening van Alder, Ryan en Siem 
A Joe , Marijke
vr 12 16.30u:  Huwelijksinzegening van Tjin A Djie, Gilberto 
en Ferrier, Tatiana.
vr 12 17.30u: Kruisweg
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke dinsdagmiddag om 17.00u PK lessen voor de 
kinderen en tieners, 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 31 08.00u: H. Mis
ma 1 17.00u: Spreekuur | 18.00u: PK EHC
18.30u: Bidgroep Charismatische Vernieuwing
do 4 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed | 18.30u: H. Mis 
vr 5 06.30u: Stille Mis | 18.00u: Kruisweg statie
Mededeling
Op maandag 15 april om 18.30 uur boeteviering, daarna 
gelegenheid tot biecht.
Eerstvolgende doopdienst is op 2e Pasen: 22 april 2019.

vr 29 17.00u: Huwelijksinzegening August Muringen en 
Jolanda Kom
za 30 11.00u: Gelegenheid tot biechten 
 19.00u: Eucharistieviering
zo 31 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
vr 5 12.00u: 24 uren Bidden voor de Heer t/m za. 6 april 
om 12.00u 
za 6 11.00u: Gelegenheid tot biechten 
 19.00u: Eucharistieviering
zo 7 10.00u: Hoogmis 
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het 
paviljoen. Verkoop van soep, warm eten, drank, verse 
groenten, planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.

za 30 17.30u: H. Mis 
wo 3 17.30u: Kruisweg
za 6 17.30u: H. Mis
Mededelingen
• Kruisweg op woensdag 03 april en 10 april telkens om 
17.30u.
• Marialof zal met vakantie zijn van 10 april tot 08 mei 
2019. 

za 30 18.00u: Vooravondmis vierde vastenzondag met 
kindernevendienst
zo 31 08.00u: H. Mis vierde vastenzondag - Halfvasten - 
met kindernevendienst 
ma 1 18.00u: H. Mis 
wo 3 18.00u: H. Mis
do 4 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.) met 
biechtgelegenheid
18.30u: Doopinstructie in de kerk
vr 5 18.00u: H. Mis
za 6 18.00u: Vooravondmis vijfde zondag in de 
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 7 08.00u: H. Mis vijfde zondag in de veertigdagentijd 
met kindernevendienst - thuiscommunie zieken en
ouderen
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Maandag 1 april om 19.00 uur samenkomst voor de 
lectoren van de drie kerken in lokaal 5.
• Woensdag 3 april om 19.00 uur vergadert de 
parochieraad in lokaal 5.
• Donderdag 4 april is er om 18.30 uur doopinstructie in de 
Driekoningenkerk als voorbereiding op de doopdienst van 
zondag 6 april.
• Donderdag 4 april om 19.00 uur instructie voor de 
cantors.
• Zondag 7 april thuiscommunie zieken en ouderen - 10.00 
uur: doopdienst baby’s en kleine kinderen.
• Biechtviering voor Pasen op woensdag 10 april om 18.00 
uur. Er zullen meerdere priesters zijn voor het sacrament 
van verzoening.
• U wordt verzocht enveloppen voor de vastenactie mee 
te nemen. Deze liggen achter in de kerk en kunnen gevuld 
weer gedeponeerd worden in de offerdoos. Dank voor uw 
bijdrage!
• Om het parkeren bij onze kerk vlot te doen verlopen 
zijn er speciale tekens op het plaveisel en extra borden 
aangebracht. De ingang tot onze parking is vanuit de 
Verlengde Mahonielaan, uitrijden gebeurt via de Prins 
Hendrikstraat. Dringend verzoek om de doorgangswegen 
niet te blokkeren, zeker met het oog op eventuele 
noodgevallen, wanneer vrije doorgang gewaarborgd dient 
te zijn. Parkeren kan ook bij de Sint-Margarethaschool. Dit 
alles met het oog op ieders veiligheid!

zo 31 08.00u: Woord-Comm. dienst vierde vastenzondag - 
Halfvasten - met kindernevendienst
zo 7 08.00u: H. Mis vijfde vastenzondag met 
kindernevendienst + thuiscommunie

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
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

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

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

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

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

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

• 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
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

Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 30 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: H. Mis; zondag 4 vd Veertigdagentijd
zo 31 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; zondag 4 vd Veertigdagentijd
ma 1 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis 
di 2 06.30u: H. Mis |16.00u: Seniorensoos
 16.30u: Parochie en volwassenencatechese
wo 3 19.00u: H. Mis. Vastendag
do 4 06.30u: H. Mis
vr 5 07.00u: H. Mis. Stille aanbidding tot 17.30u. Vasten- 
en onthoudingsdag
 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg. Geen sacramentslof
Mededelingen
• H. Bernadette van Lourdesparochie: donderdag 4 april 
om 17.00u Kruisweg o.l.v. parochianen
• St. Franciscus Xaverius (Paradise): vrijdag 5 april om 
18.00u Kruisweg bij parochianen aan huis.
• TAPURIPA: H. Hartparochie. Kerkdiensten i.d. 
veertigdagentijd o.l.v. Catechist Silvy Beck – Jubitana en 
parochianen.
• Ondersteun uw Kerk met de kleurkaartenactie voor de 
renovatie van de St Jozefkerk (Nickerie) en de Vastenactie 
voor de Stichting van het Kind.

zo 31 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; zondag 4 vd Veertigdagentijd
vr 5 17.00u: Kruisweg O.H. Jezus Christus

zo 31 08.00u: Rozenkransgebed
 08.30u: H. Mis; zondag 4 vd Veertigdagentijd
ma 1 16.00u: PK Leerjaar I
wo 3 16.30u: PK Leerjaar II. Vastendag
do 4 16.30u: PK Leerjaar III
vr 5 09.00u: Stille aanbidding tot 12.00u. Vasten- en 
onthoudingsdag
 17.00u: Kruisweg van O.H. Jezus Christus

zo 31 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 

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 31 08.00u: Eucharistieviering (ptr Fransiskus)
ma 1 16.30u: Catecheseles EHC
di 2 16.30u: Catecheseles H. Vormsel
wo 3 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering
 19.15-21.00u: Spreekuur (volgens afspraak)
do 4 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30u: Cateceheseles EHC met pater
 19.15u: Kerkbestuur
za 6 19.00u: Eucharistieviering (ptr Kumar)

zo 31 10.00u: Eucharistieviering
vr 5 18.30u: Kruisweg
za 6 19.00u: Eucharistieviering
vr 12 18.30u: Kruisweg en eucharistische aanbidding
zo 14 10.00u: Eucharistieviering in de javaanse taal
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 30 19.00u: Eucharistieviering 
di 2 16.30u: PK-EHC| 18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
wo 3 16.30u: PK-H.Vormsel (leidster)
do 4 18.30u: Eucharistieviering
za 6 19.00u: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 30 17.00u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 31 08.00u: H. Mis
za 6 17.00u: Spreekuur  en gelegenheid  om te  biechten.
zo 7 08.00u: H. Mis

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
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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

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 vervolgde zijn catechesereeks  
over het Onze Vader op het Sint Pietersplein met de 
derde bede: Uw wil geschiede. 
De derde bede moet gelezen worden samen met de 
eerste twee  - Uw naam worde geheiligd en Uw rijk 
kome - zodat ze samen een drieluik vormen.

Omkering van perspectief
Voorafgaand aan de zorg voor de wereld vanwege 
de mens, is er de onvermoeibare zorg van God voor 
mens en wereld. Het Evangelie weerspiegelt die 
omkering van perspectief. De zondaar Zacheüs klimt 
in een boom omdat hij Jezus wil zien. Wat hij niet 
beseft, is dat God al veel eerder op zoek was naar 
hem. Wanneer Jezus langskomt zegt Hij: “Zacheüs, 
klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in 
Uw huis te gast zijn.” En aan het einde zegt Hij: “De 
Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was.” (Lc. 19, 5.10).

Zoeken en redden
Ziedaar de wil van God, waarover wij bidden dat hij 
zou geschieden. Wat is de wil van God die door Jezus 
wordt vertolkt? Zoeken en redden wat verloren is. 
En wij vragen in het gebed dat de zoektocht van God 
succes zou hebben. Wij vragen dat het universele 
plan van verlossing werkelijkheid wordt, eerst in 
ieder van ons en later in heel de wereld. Heb je er al 
aan gedacht wat het betekent dat God op zoek is naar 
jou? Ieder van ons kan de vraag stellen “Zoekt God 
mij?” Inderdaad, Hij zoekt jou! Hij zoekt mij, Hij zoekt 
eenieder, persoonlijk. God is groot. Wat een liefde zit 
achter dit alles.

God is helder
God is niet dubbelzinnig. Hij verbergt zich niet in 
raadsels. Hij heeft de toekomst van de wereld niet 
op een onkenbare wijze gepland. Neen, Hij is helder. 
Als we dit niet begrijpen, lopen we het gevaar de 
betekenis van de derde bede van het 'Onze Vader' 
niet te verstaan. De Bijbel is vol van uitdrukkingen 
die ons de positieve wil van God ten aanzien van 
de wereld doen kennen. In de Catechismus van de 
Katholieke Kerk vinden we een verzameling citaten 

die getuigen van die trouwe en geduldige wil van 
God.

De wil van God
In de eerste brief aan Timotheus schrijft de heilige 
Paulus: God wil dat alle mensen gered worden en tot 
de kennis van de waarheid komen (Tim. 2, 4). Dat is 
zonder enige twijfel de wil van God: de redding van 
de mens, van de mensen. Om ons naar Zich toe te 
trekken en ons verder te doen gaan op de weg van 
de verlossing. God is ieder van ons nabij met zijn 
liefde om ons bij de hand te nemen op de weg van de 
redding. Die liefde zit achter dit alles.

Gebed van kinderen
Met andere woorden, wanneer we bidden “Uw wil 
geschiede”, worden we niet uitgenodigd op een 
slaafse wijze het hoofd te buigen, als waren we 
slaven. Neen! God wil ons vrij. Het is zijn liefde die 
ons bevrijdt. Het 'Onze Vader' is inderdaad het gebed 
van kinderen, niet van slaven. Van kinderen die het 
hart van hun Vader kennen en zeker zijn over zijn 
plan van liefde. Het zou voor ons erg zijn, als we 
bij het uitspreken van deze woorden de schouders 
ophalen als een teken van berusting in een lot dat we 
niet kunnen veranderen.
Het is integendeel een gebed vol vurig vertrouwen in 
God die voor ons het beste wil, het leven, de redding. 
Een moedig gebed, strijdvaardig zelfs, omdat er in de 
wereld teveel situaties zijn die niet volgens Gods plan 
lopen.

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

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

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.

WOORD VAN DE PAUS

Onze Vader: Uw wil geschiede
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Dagtekst: Joh. 17,22: Ik  heb hun de heerlijkheid 
gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn 
zoals Wij één zijn

Beeldoverweging:

Gebed: Barmhartige God, Gij die om mensen 
bewogen zijt en enkel mijn vreugde op het oog 
hebt, wie is een Vader zoals U? Ik bid en vraag U 
Vader: maak mij hart open voor het woord van Uw 
ontferming. Geef dat ik niet ophoud U op te zoeken als 
ik verloren dreig te raken. Bind mij op het hart dat U 
mij trouw bent, vandaag en alle dagen van ons leven 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

in Zijn handen gelegd, en nu laat Hij Jezus aan Zijn lot 
over. Het kan niet anders, of God moet hier zelf aan 
geleden hebben. De dood van Jezus breekt zijn hart. 
Maar om ons vast te kunnen houden, moet Hij Zijn 
Zoon loslaten. Dat is de prijs. Een prijs die Jezus wilde 
betalen: Hij ging het kruis niet uit de weg. Voor ons 
is het ‘waarom’ daarmee niet afdoende beantwoord. 
Waarom moest dit zo? Eén ding is zeker: hoe het 
antwoord ook luidt, het woord liefde komt er zeker in 
voor.

Gebed: Eeuwige God, U trekt al generaties lang 
met ons mee. Zo vraag ik U om ook in deze periode 
van bezinning met mij mee te trekken. Omringt U 
mij met liefde en trouw. Steeds weer roept U mij op 
om weerstand te bieden aan wat mij afleidt van U. 
Ik smeek U goede Vader: beproef mij niet boven mij 
macht. Open mijn hart voor Uw Woord, zodat ik, in 
navolging van Jezus, de weg mag gaan die bevrijding 
brengt. Dit vraag ik U omwille van diezelfde Jezus, uw 
Zoon en onze Redder en Heer. Amen.

Dagtekst: Mt. 16,18:  Gij zijt Petrus; en op deze 
steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der 
hel zullen haar niet overweldigen.

Overweging: Schelden doet geen pijn. Je kunt hard 
roepen dat woorden geen pijn kunnen doen, maar 
woorden hebben kracht. Je kunt ze voor positieve 
doeleinden inzetten, maar ook het negatieve 
bewerken. Petrus weet zijn woorden goed te 
gebruiken. Hij is vol van de geweldige invloed die 
Jezus op zijn leven heeft. Het staat voor hem vast: 
‘Jezus, U bent de Messias.’ De door God gezalfde 
Koning die eeuwenlang beloofd is. Het Griekse woord 
voor ‘Messias’ is ‘Christus’, en betekent ‘Gezalfde’. 
In de Bijbel wijzen deze termen naar de Zoon van de 
levende God. Daarom zegt Jezus: ‘Jij bent Petrus: de 
rots.’ Jezus legt de basis van de kerk bij hem, vanwege 
zijn woorden. Het gaat om de vorming van een nieuwe 
groep mensen voor wie de dood niet het laatste woord 
zal hebben.
Gebed:

Dagtekst: Ps. 84,6: Gelukkig de mensen die sterk zijn 
in U, met de pelgrimsweg in het hart.

Overweging: Ieder van ons heeft een zending in 
dit leven. Jezus bidt tot de Vader voor Zijn leerlingen 
met deze woorden: ‘Zoals U Mij naar de wereld hebt 
gezonden, zo heb Ik hen naar de wereld gezonden’ 
(Joh. 17,18). We realiseren ons bijna nooit dat we 
gezonden zijn om de taken te vervullen die God 
ons heeft opgedragen. We zijn altijd bezig alsof wij 
zelf moeten kiezen hoe, waar, en met wie we leven. 
Alsof we zomaar in de schepping gedropt zijn en ons 
moeten vermaken tot we doodgaan. We zijn evenwel 
in de wereld gezonden met een opdracht van God, net 
zoals Jezus gezonden werd. Als je eenmaal vanuit die 
overtuiging begint te leven, zul je gauw ontdekken wat 
je opdracht is.

Gebed: Goede God, U vraagt mij niet om wonderen 
of grote daden, bij U hoef ik mij niet voor te doen dan 
ik al ben. Maar wel vraagt U mij om open te staan voor 
Uw Woord, om het te proeven en het zijn heilzame 
werking te laten gdoen. Ik vraag U Hemelse Vader: 
schenk mij Uw heilige Geest, opdat ik meer doe dan 
ik voor mogelijk houd en een liefde beoefen die alle 
grenzen overstijgt. Dit vraag ik U door Uw Zoon, Jezus 
Christus, onze Heer. Amen.

Dagtekst: Rom. 8,26: Wij weten niet eens hoe wij 
behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Overweging: Als je geestelijk vrij bent, hoef je 
er niet over in te zitten wat je moet zeggen of doen 
in onvoorziene, moeilijke omstandigheden. Als het 
je niet hindert wat anderen van je denken en als je 
niet zit te wachten op een beloning, dan zal het van 
binnenuit wel duidelijk worden wat je moet zeggen 
of doen. De Geest van God, die ons tot vrije kinderen 
van God maakt, zal door onze persoon heen spreken 
en handelen. Jezus zegt: ‘Wanneer ze jullie uitleveren, 
maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en 
wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven 
worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het 
niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader 
die jullie spreekt’ (Matteüs 10, 19:20). We moeten 
vertrouwen op Gods Geest die in ons leeft, zodat we 
als vrije mensen kunnen leven in een wereld die ons 
voortdurend wil beoordelen en evalueren.

Gebed: God van mensen, Ik zoek en tast U, op U is 
mijn hoop gericht, op U alleen. Open mijn hart voor 
Uw woord; dat Uw goede Geest onze twijfel verdrijft, 
dat Zij mij sterkt in mijn geloof, zodat ik mij steeds 
meer met U verbonden voel en met Uw Zoon, Jezus, de 
levende, vandaag en alle dagen die komen gaan. Amen.

Dagtekst: 1 Joh. 4,7: Vrienden, laten wij elkander 
liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die 
liefheeft is een kind van God, en kent God.

Overweging: Liefde kun je alleen bewaren 
door ze weg te geven. Geluk dat we voor onszelf 
alleen zoeken, is nergens te vinden, want geluk dat 
vermindert wanneer wij het met anderen delen, is 
niet groot genoeg om ons gelukkig te maken. Veel 
mensen zoeken het geluk in de liefde. Ze zijn gelukkig 
wanneer ze zich geliefd voelen. Maar liefde kun je niet 
vasthouden. Ze zal alleen in je stromen wanneer je ze 
doorgeeft. En wel niet alleen aan degene die van jou 
houdt, maar ook aan andere mensen. Liefde die met  
velen wordt gedeeld, is de weg naar geluk. Geluk naar 
God. Liefde is een mooi symbool om het aan anderen 
door te geven, het verruimt  ons hart om gelukkig te 
zijn. Liefde geeft een blij hart en een hart dat bemint, 
is altijd jong. Laten wij elkaar beminnen en liefhebben, 
omdat God zelf ons voor is geweest.

Gebed: Liefdevolle Vader, In Jezus Uw Zoon, raak 
ik toevertrouwd aan uw alles en omvattende liefde. 
Ik vraag U: kom tot mij met Uw Woord, maak mij 
saamhorig, maak mij één met me medemens. Dat 
de liefde  die ik van U ontvang,  op mijn beurt mag 
uitstralen naar allen die ik op mij weg tegenkom. 
Dit vraag ik U in de naam van Jezus, de mensenzoon, 
eerstgeboren uit de doden, die leeft met U, nu en in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Ps. 21, 4:  Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten?

Overweging: Deze psalm kunnen we niet lezen 
zonder aan Jezus en Zijn lijden te denken. De Heiland 
heeft deze woorden op de lippen terwijl Hij de 
kruisdood sterft. Waarom, ja waarom laat God op dat 
moment zijn dienstknecht in de steek? Zo kennen we 
Hem toch niet? Generatie na generatie heeft op Hem 
vertrouwd: Abrahams kinderen hebben hun toekomst 

gebeden voor iedere dag
Maandag 01 april

Dinsdag 02 april
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Woensdag 03 april

Vrijdag 05 april

Verander zwaarden in ploegijzers
In een parafrase op de profeet Jesaja zouden we 
kunnen zeggen: Op aarde, Vader, hebben we oorlog, 
machtsmisbruik, uitbuiting. Maar wij weten dat U 
het beste voor ons wilt, daarom vragen wij U: dat 
uw wil geschiede! Heer, verander de plannen van de 
wereld, verander zwaarden in ploegijzers en lansen 
in sikkels, dat niemand zich nog oefent in de kunst 
van de oorlog!

God wil vrede. Het 'Onze Vader' is een gebed dat in 
ons de liefde van Jezus zelf voor de wil van de Vader 
ontsteekt. Een vuur dat ertoe drijft de wereld met 
liefde te veranderen. De christen gelooft niet in een 
onontkoombaar noodlot. Er is niets willekeurigs in 
het geloof van de Christenen. Er is een verlossing 
die zich wil openbaren in het leven van elke man en 
vrouw en tot vervulling wil komen in de eeuwigheid.

Altijd aanwezig
Als wij bidden dan gebeurt dat omdat wij geloven dat 
God de werkelijkheid kan en wil veranderen door het 
kwade te overwinnen met het goede. Het heeft zin 
aan die God te gehoorzamen en zich aan Hem toe te 
vertrouwen, ook in de meest harde beproeving.
Zo was Jezus in de hof van Getsemane, toen Hij de 
angst ervoer en bad: “Vader, als Gij wilt, laat dan deze 
beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar 
uw wil geschiede.” (Lc. 22, 42).
Jezus wordt verpletterd door het kwaad van de 
wereld en vertrouwt zich rotsvast toe aan de oceaan 
van liefde van de Vader. Ook de martelaren zochten 
in hun beproeving niet de dood, maar de verrijzenis.
Uit liefde kan God ons ertoe brengen moeilijke wegen 
te gaan, wonden en pijnlijke doornen te ervaren, 
maar nooit zal Hij ons verlaten. Altijd zal Hij bij ons 
zijn, aan onze zijde, in ons. Voor een gelovige is dit 
meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is altijd 
bij mij!

(Bron: RKDoc/bewerkt-mk/maart 2019)

Onze Vader: Uw wil geschiede

Donderdag 04 april

Zaterdag 06 april
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