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De schepping doen verrijzen
P. Tjon Kiem Sang

De wereld van vandaag is getekend door de 
werkelijkheid en de repercussies van een 
veranderend klimaat. Gletsjers die gestaag 
smelten. Intense stormen die steeds sterker 
worden. Zeeniveaus die stijgen. Overstromingen 
die zich steeds meer verspreiden. Hittegolven 
en droogten die steeds langer duren. En de 
vernietiging en ontwrichting, die al deze 
gebeurtenissen veroorzaken voor mensen in alle 
delen van de planeet, nemen maar toe.

Decennialang wordt de wereld reeds 
gewaarschuwd voor wat er gaat komen zolang de 
mens maar doorgaat met het pompen van steeds 
meer warmtehoudende gassen in de atmosfeer, 
een gevolghebbend bijproduct van het gebruik van 
fossiele brandstoffen vnl. door geïndustrialiseerde 
landen. En toch, ondanks de toenemende 
verschrikkelijke voorspellingen van nog grotere 
verwoestingen die ons te wachten staan indien 
het huidig opwarmingstempo voortgaat, blijven 
wetenschappers benadrukken dat er nog is tijd, 
hoewel beperkt, om een dergelijke toekomst te 
beperken. Maar dat doel bereiken vraagt om een 
historisch vertoon van snelle actie, economische 
transformatie en internationale samenwerking.

Tot op heden is de wetenschap er niet in geslaagd 
om te voorzien in de vonk om de politieke inertie, 
die zich verzet tegen een dergelijke gigantische 
verandering,  te overwinnen. Steeds meer begint 
men te geloven dat een morele kracht nodig is. 
In die beweging introduceerde paus Franciscus 
bijna vier jaren geleden zijn encyclische mijlpaal, 
Laudato si, over zorg voor ons gemeenschappelijk 
huis. Deze encycliek is een beknopt handboek van 
katholieke leer en denken over de schepping en 
de rol van de mens daarin. In dit document heeft 
de paus in ondubbelzinnige woorden uitgelegd 
dat de wezenlijke plicht van de mens om te 
zorgen voor de natuur de kern vormt van wat het 
betekent om christen te zijn. En daarmee heeft hij 
de wereldwijde katholieke kerk geplaatst als een 
vooraanstaande stem over klimaatverandering en 
milieuverontreiniging waarmee bevolkingen over 
heel de wereld worden geconfronteerd.

Since de publicatie van de encycliek is de 
aarde blijven opwarmen op een historisch en 
gevaarlijk tempo. Elk van de vier laatste jaren 
staan gezamenlijk als de vier heetste jaren ooit 
genoteerd. Als we even verder duiken zien we 
dat ’s wereld twintig heetste jaren allemaal zijn 
voorgekomen in de afgelopen 22 jaren. Vorig 
jaar oktober werd door het klimatologisch 
wetenschappelijk orgaan van de VN een rapport 
uitgebracht dat aangaf dat de aarde nu reeds 1 
graad Celsius heter is dan vóór de industriële era 
en dat wij op weg zijn naar 1.5° Celsius verder 
verwarming tegen het jaar 2040, of misschien 

zelfs een decennium eerder. De snelheid van 
verwarming van sinds het midden van de 20ste 
eeuw overschaduwt verreweg wat de planeet in 
eeuwen heeft ervaren, of zoals het Amerikaanse 
NASA dat stelt “weergaloos van decennia tot 
millennia.”

Enkele maanden nadat Laudato si was 
gepubliceerd werd het Parijsakkoord door 
regeringsleiders aangenomen als het eerste 
mondiaal verbond waarmee alle naties verplicht 
werden om de opwarming te stuiten beneden de 
drempel van 1.5°. En hoewel thans alle landen zich 
hebben verenigd in dat klimaatakkoord – met de 
VS als enige die aangeeft eruit te willen treden – is 
de volume van uitlaatgassen toegenomen in de 
afgelopen twee jaren en nationale klimaatplannen 
richten zich enkel op het beperken van de 
opwarming tot 3° tegen het eind van de eeuw.

Paus Franciscus richtte zijn encycliek als een 
pleidooi tot de hele mensenfamilie, en deed het 
verzoek om een nieuwe dialoog over de wijze 
waarop vorm geven aan de toekomst van onze 
planeet. Hij riep niet alleen op tot conversatie 
maar uiteindelijk om bekering en actie om beter te 
zorgen voor ons gemeenschappelijk aardse huis die 
steeds meer in een ernstig vervallen staat komt te 
verkeren. En in het geval van klimaatverandering 
wijst hij op de dringende noodzaak om beleid te 
ontwikkelen opdat in de komende jaren de uitstoot 
van kooldioxide en andere zwaarvervuilende 
gassen drastisch gereduceerd kunnen worden.

De encycliek heeft wel zeker een impact gehad, 
zeker in de kerk. Het heeft bij velen (nieuwe) 
interesse gewekt voor de katholieke leer over de 
zorg voor de schepping, en waarom de kerk zich 
zorgen maakt over welke gassen in onze atmosfeer 
worden gepompt. Voor anderen was het een 
versterking en herladen van pastorale initiatieven, 
die reeds decennia eerder waren begonnen, om 
milieuverontreiniging aan te pakken en te zorgen 
voor de mensen die daardoor het meest getroffen 
waren. De paus zelf heeft de dag van 1 september 
uitgeroepen tot dag van gebed voor de zorg voor 
de schepping en heeft katholieken wereldwijd 
opgeroepen om die maand te gedenken als het 
seizoen van de schepping. Hij heeft ook voorgesteld 
om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis 

toe te voegen aan het lijstje van de traditionele 
zeven werken barmhartigheid. Meer dan 650 
katholieke organisaties wereldwijd hebben 
zich aangesloten bij de mondiale katholieke 
klimaatbeweging (catholicclimatemovement.
global), die was opgericht in afwachting van de 
encycliek. Bisschoppen wereldwijd hebben keer 
op keer pastorale boodschappen uitgebracht over 
milieukwesties en klimaatverandering en de zorg 
voor de schepping. In sommige gevallen hebben die 
boodschappen zelfs controverses teweeg gebracht 
tussen de kerk en lokale overheden. Wereldwijd 
zijn er steeds meer bisdommen en parochies die 
overgaan tot het installeren van zonnepanelen en/
of het beter beheersen van hun energieverbruik.

Ondanks al deze inspanningen van de kerk 
op verschillende plaatsen in de wereld, blijft 
het gevoel dat de katholieke betrokkenheid in 
klimaatverandering en milieukwesties maar 
blijft bij stuksgewijze initiatieven en niet een 
overheersende mentaliteit is. Ondanks het zaad 
dat door paus Franciscus is geplant, moeten die 
nog wortel schieten en groeien tot het prominent 
niveau waartoe de encycliek was bedoeld. Over 
het algemeen is het katholieke denken theologisch 
nog heel eng wanneer het aankomt op het 
heropvatten van de mens binnen de wijdere sfeer 
van de schepping. Laudato si heeft in dat opzicht 
totnutoe weinig theologische veranderingen 
teweeg gebracht. Het theologisch omarmen van de 
evolutie van de wereld is iets dat nog niet tot stand 
is gekomen, en daarmee hoe de mens beschouwd 
en begrepen wordt in een wereld van dynamische 
verandering en complexiteit. Tijdens een toespraak 
tot theologen in het Vaticaan, moedigde paus 
Franciscus hen aan om dieper te graven in 
milieuverantwoordelijkheid. Hij merkte daarbij 
op dat hij zelden of nooit iemand hoort biechten 
over het vervuilen of beschadigen van de aarde. 
“Wij zijn ons nog steeds niet bewust van deze 
zonde!” Wij kunnen niet blijven voortbouwen op de 
klassieke middeleeuwse filosofieën en theologieën, 
zoals Augustinus en Aquino, en op dezelfde 
wijze theologie doen in de 21ste eeuw. Ook in de 
theologie moeten wij doen wat de wetenschap 
doet, en dat is het paradigma verschuiven.

Er zijn heel wat mensen die de encycliek van de 
paus ter hand hebben genomen en ermee aan de 
slag zijn gegaan door het deel te maken van het 
parochieleven. Hoewel dat een goed initiatief is 
blijkt uit onderzoeken steeds weer een gebrek 
aan urgentie en het tot prioriteit maken. Het blijft 
iets ondergeschikt, zelfs optioneel. Parochianen 
geven aan dat hun pastoor de kwestie niet tot een 
prioriteit maakt. Priesters op hun beurt geven 
aan dat de bisschoppen geen nadruk leggen op 
ecologische bezorgheid, of dat hun parochianen de 
zorg voor de schepping niet zien als belangrijk voor 
hen. 

wordt vervolgd op pagina A3
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Uitnodiging b.g.v. 
de tachtigste verjaardag van 

Mgr. De Bekker

80 JAAR
Door omstandigheden mag ik mijn 

tachtigste verjaardag vieren 
in het  St. Vincentius ziekenhuis op 

zaterdag 27 april. 
Mgr. Choennie zal om 12.00uur voorgaan 
in de eucharistieviering in de Kapel van 
het R.K.Z. Ingang via de Kosterstraat. U 

bent van harte welkom.

Mgr. Wilhelmus de Bekker

“Hoe mooier de herinnering, des te 
moeilijker is het afscheid”.

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus 
parochie

Elke 3e donderdag van de maand om 
18.00 u in de parochiezaal van de 

St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor 

iedereen die een dierbare heeft verloren 
en in het rouwproces wat steun zoekt. 

Omdat Witte Donderdag op de 
3e donderdag, 18 april, viel is de 

bijeenkomst van april verschoven van de 
3e naar de 4e donderdag t.w. donderdag 

25 april.

U bent van harte welkom!

“Verkondig aan de wereld mijn grote, 
ondoorgrondelijke barmhartigheid. 

Bereid de wereld voor op mijn tweede 
komst. Voordat Ik als rechter kom, 

zet Ik eerst de poorten van mijn 
barmhartigheid nog heel ver open”

NOVEEN TOT DE GODDELIJKE 
BARMHARTIGHEID

Jaarlijks ter voorbereiding op 
het Feest van de Goddelijke 

Barmhartigheid, op de zondag 
na Pasen, wordt de noveen tot de 

Goddelijke Barmhartigheid gebeden.
De noveen start op Goede Vrijdag en 
eindigt op de zaterdag voor het Feest 
van de Goddelijke Barmhartigheid, 
dat dit jaar wordt gevierd op zondag 

28 april.

Doe mee met de noveen en verkrijg 
Gods overvloedige barmhartigheid 

voor allen, vooral voor degenen die dit 
het hardst nodig hebben.
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De schepping doen verrijzen

geloof & leven

In vele landen in Europa en Noord-Amerika, maar 
ook elders in de wereld, werd ernstig roet in 
het eten gegooid van de milieu-agenda, door het 
heropduiken van de seksueel misbruikschandalen 
in de kerk.

Elk gesprek over de katholieke kerk en het milieu 
zal ongetwijfeld leiden tot de immense capaciteit 
die de kerk heeft om een forse kracht ten goede 
te zijn in deze kwestie. De grootte van de kerk en 
haar mondiaal bereik, de duizenden gebouwen 
en onroerend goed waarover zij beschikt, en 
bovenal de invloed die zij uitoefent, nog zelfs 
temidden van de huidige schandalen. Hoe kan 
deze potentie van de kerk dan omgezet worden 
in hogere niveaus van actie? Een eerste stap is 
het begrijpen en waarderen van de ernst waar de 
wetenschap het over heeft. Een tweede stap is een 
grotere erkenning en begrip van het idee van een 
integrale ecologie – waaraan een heel hoofdstuk 
in Laudato si is besteed – dat klimaatverandering 
en ecologische kwesties een impact hebben op elke 
sector van het openbaar leven en op elke ethische 
kwestie van de kerk. Een echt verandering, een 
groene aarde, vereist een praktische aanpak. Er 
is een praktische theologie nodig. Een theologie 
die zich vertaalt in het leven van de mensen. 
Een theologie die begint in de evangelies, die 
de waarden die daarin worden uitgedrukt – 
gemeenschap, attentheid, compassie en dat Gods 
liefde zich uitstrekt naar heel de schepping – en die 
bestudeert door de lens van de evolutie.

Het gaat om een type verandering die niet slechts 
cosmetisch kan zijn. Het gaat ook niet om een 
intellectuele verandering. Het gaat om diepe 
verandering in ons zijn, in de wijze waarop wij 
onszelf zien als mens, wat wij zijn in de wijdere 
sfeer van de schepping, en hoe God werkzaam is 
in dee dynamische samenhang van het geschapen 
leven.

Een vraag die hier rijst is in hoeverre kerkelijke 

leiders bereid zijn om profetisch op te treden in 
de confrontatie met het te verwachten verzet 
vanuit de wereld van de politiek en economie. 
Paus Franciscus heeft vaker aangehaald 
dat de bedoeling van zijn encycliek was om 
onderhandelingen tijdens de klimaattop in Parijs 
dat jaar te beïnvloeden. Het politiek arena is 
sindsdien wel dramatisch veranderd. De president 
van de VS – die samen met China gezien worden 
als de grootste bronnen van broeikasgassen in 
de atmosfeer – heeft aangegeven de VS terug 
te trekken uit het Parijsakkoord. De opkomst 
van nationalistische sentimenten heeft andere 
landen, zoals Brazilië, ertoe geleid om hun 
toezeggingen tot het verminderen van de uitstoot 
van schadelijke gassen opnieuw aan de kaak te 
stellen, en tegelijkertijd intensief inzetten op 
mijn- en bosbouw. Tijdens de laatste klimaattop 
hadden wereldleiders heel veel moeite om 
hun kortetermijn economische en politieke 
belangen terzijde te leggen om te werken aan het 
gemeenschappelijk goed.

In zijn encycliek vraagt de paus aan de mensen 
van de wereld, om niet slechts na te denken over 
wat voor een wereld zij willen voor hun kinderen 
om op te groeien, wat zij willen nalaten voor 
toekomstige generaties, maar om te worstelen met 
diepere vragen over het doel van ons leven in deze 
wereld. Wat hier op het spel staat is onze eigen 
waardigheid. Het nalaten van een bewoonbare 
planeten voor toekomstige generaties ligt ten 
eerste aan onszelf. Deze kwestie raakt ons op 
dramatische wijze want het heeft te maken met 
de uiteindelijk betekenis van ons vertoeven op 
aarde. Doemvoorspellingen kunnen wij niet langer 
met ironie of minachting beantwoorden. Het is 
best mogelijk dat wij voor de komende generaties 
niets anders achterlaten dan puin, verwoesting 
en vuil. Zijn wij als mens in staat enge belangen 
terzijde te leggen en de handen ineen te slaan om 
de schepping te doen verrijzen uit het graf dat wij 
ervoor graven?

E.H. Guilaume Woei A Jin – 

Goede ideeën misdienaars
Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 april hadden 
de misdienaars van de Heilige Familie kerk een 
bezinningsweekend. Deze jongeren waren op 
vrijdag 5 april reeds voor de afgesproken tijd 
(17.00 uur) aanwezig. Om 17.30 uur deden ze 
mee aan de kruisweg staties gevolgd door stille 
aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament. 
De avond werd afgesloten met een gezamenlijke 
avondmaaltijd. De volgende dag waren de jongeren 
ook vroeg aanwezig. De eerste sessie, geleid door 
de pastoor van de parochie, was een lectio divina 
naar aanleiding van het evangelie van de vijfde 
zondag in de veertigdagentijd. Hier lieten de 
jongeren op hun eigen manier het evangelie tot zich 
spreken. Na het ontbijt volgde de tweede sessie, 
ook geleid door de pastoor. Deze sessie ging over 
de werken van barmhartigheid naar aanleiding 
van Matteus 25,35-36. Hierna volgde er een 
groepsopdracht. De jongeren werden ingedeeld 
in vijf groepen en kregen als opdracht hoe elk van 
deze werken toe te passen in de omgeving Zorg en 

Hoop. Hieruit kwamen hele goede ideeën van de 
misdienaars naar voren die echt toe te passen zijn 
in de buurt maar ook op een groter forum. Toen 
was het tijd voor de lunch. 

Kruisen en rozenkransen
Na de lunch om 13.30 uur was er een Bijbel 
speurtocht o.l.v. Chequita Goedschalk, waarbij 
de jongeren verdeeld over 4 groepen eerst op het 
kerkterrein verschillende materialen/voorwerpen 
moesten verzamelen om hun eigen kruis te maken. 
Vervolgens kregen zij verschillende teksten uit de 
Bijbel aangeboden en moesten zij per groep nagaan 
hoeveel keren het woord kruis in voorkwam. Hier 
werd gediscussieerd in de groep wat de teksten 
betekenden voor zichzelf om daarna per groep tot 
een conclusie te komen en hun eigen groepskruis 
te maken. Het resultaat was zeer gevarieerd, van 
eenvoudige, kleine kruisen tot hele grote, van kaal 
tot mooi versierd. Maar het prachtigste was om 
van de groep te horen wat de motivatie was om 
zo’n kruis te maken. 

Geslaagde bezinningsweekend misdienaars H. 
Familieparochie
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In Memoriam
Het is onze droeve plicht bekend te maken dat 
op zaterdag 13 april 2019, zuster Egno Monk 
teruggeroepen is tot haar en onze Schepper. De 
algemene overste van de zusters van Roosendaal, 
zuster Margriet van der Vliet laat weten dat 
zuster Egno was toegegroeid naar rust en 
overgave en in vrede haar lot aanvaardde. 
Eerder in de week liet zuster Margriet al weten 
dat alle behandelingen waren gestopt en zuster 
Egno palliatief werd verzorgd. Mgr. Karel 
Choennie memoreert de wezenlijke bijdrage van 
zuster Egno aan de geloofsgemeenschap en de 
Surinaamse samenleving in de 42 jaren waarin 
ze in Suriname gewerkt heeft en vraagt ons allen 
gebed voor haar. 

Mgr. de Bekker
Onze emeritus bisschop, Mgr. Wim de Bekker, ligt 
nog in het St. Vincentius Ziekenhuis, herstellende 
van een aandoening aan zijn benen. Hij viert 
op zaterdag 27 april zijn 80e verjaardag. Er 
zal daarvoor een speciale dankdienst worden 
gehouden in de kapel van het ziekenhuis om 12:00 
uur ’s middags.

Uitlandigheid Mgr. Choennie
De bisschop zal van 4 tot 11 mei uitlandig 
zijn i.v.m. de jaarlijkse plenaire vergadering 
van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie 
(AEC), die dit jaar wordt gehouden in Cayenne. 
Alle bisschoppen van de AEC zullen op deze 
vergadering aanwezig zijn. De nuntius en zijn 
secretaris, de aartsbisschop van Port-of-Spain en 
de bisschop van Georgetown zullen via Suriname 
daar naartoe reizen.Vicaris-generaal pater 
Esteban Kross zal ook aanwezig zijn bij de eerste 
helft van de plenaire vergadering in Cayenne.
Meteen na deze AEC-vergadering zal Mgr. 
Choennie doorreizen naar Rome, waar hij 
van 12 tot 19 mei de tweede vergadering 
van de pre-synodale raad zal bijwonen. Deze 
pre-synodale raad is vorig jaar door paus 
Franciscus ingesteld ter voorbereiding van de 
grote bisschoppensynode over de Amazone,die 
in oktober van dit jaar zal plaatsvinden. Mgr. 
Choennie is door de paus benoemd tot lid van 
deze raad.

Van de bisschop
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De middag werd vervolgd met het maken van een 
eigen rozenkrans o.l.v. de zusters Christine en 
Odilia van het religieus instituut Franciscanen 
Charitas (FCh) uit Indonesië. Allen hebben 
hun eigen rozenkrans gemaakt met eigen 
kleurencombinatie. De rozenkransen werden 
gezegend door de pastoor in de viering van de 
heilige eucharistie welke na de sessie volgde. 
De avond werd afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd. 

Kruis in eigen leven
Op de derde dag werd er eerst de eucharistie 
gevierd gevolgd door een presentatie van zuster 
Boomiki SSVM over heiligheid en of dat voor 
iedereen is. Zij gaf op een heel ontspannen wijze 
de definitie van heiligheid, wat is heiligheid, de 
oorsprong, voor wie, hoe en wat het belangrijkste 
is. De conclusie na haar presentatie was dat 
een ieder die gedoopt is en leeft volgens de wil 
van God heilig kan worden. Het zijn eenvoudige 
kinderen, volwassenen die heilig zijn en daar in 
de hemel zijn en voor ons bidden. De laatste sessie 
van het bezinningsweekend werd verzorgd door 
Chequita Goedschalk die het had over het kruis 
in je eigen leven; het kruis dat je zelf draagt. Het 
kruis kan vergeleken worden met jouw lichaam. 
Hoe onvolmaakt het kruis (lichaam) ook is, je kan 

je leven net zo gelukkig of ongelukkig maken als je 
wilt. Probeer de balans in je eigen leven te vinden 
om boven alle negatieve gevoelens en invloeden 
van buiten te overstijgen. Het zal niet altijd 
even gemakkelijk gaan, maar kwaad met kwaad 
vergelden maakt het erger. 

Enkele reacties
Was leerrijk. Geleerd om teksten te zoeken in de 
Bijbel wat een kruis betekent, vooral de speurtocht 
in de Bijbel; verder heel erg goed.
Behalve religieus/spiritueel ook leren werken met 
elkaar.
Geleerd om een kruis te maken en in 
groepsverband te werken en ‘socializen’ en een 
beetje stressend om een rozenkrans te maken. 
Er wordt nu al uitgekeken naar het volgend jaar. 
En bovenal ik heb me cell minder gebruikt dit 
weekend en wist niet dat het mogelijk bij me was 
om minder aandacht aan me cell te besteden.
Al met al werd het een geslaagde 
bezinningsweekend voor de misdienaars. Van deze 
plaats uit willen de misdienaars en de leiding de 
weldoeners en de mensen van goede wil hartelijk 
dank zeggen voor hun bijdrage, in welke vorm dan 
ook. Nogmaals dank en moge God u allen rijkelijk 
zegenen.

Geslaagde bezinningsweekend 
misdienaars H. Familieparochie

Stichting Devotie Petrus Donders: varia

Wielfred T. Tjin A Tam - 

Bedevaart Batavia 30 maart
Zaterdag 30 maart was onze gebruikelijke, 
maandelijkse bedevaart op de laatste zaterdag van 
de maand. Een reguliere bedevaart zou je denken 
maar het is toch een bijzondere geworden: één 
van onze stonfutu’s, mevrouw Vidjawatie Ladi 
is 75 jaar geworden. Zij heeft besloten op haar 
bigi jari met ons te zijn en het samen te vieren op 
Batavia met een zevental naaste familieleden en 
een veertigtal andere bedevaartgangers. Dit was 
haar 35e bedevaart naar Batavia. Elke laatste 
zaterdag van de maand is ze present en ook op 
elke laatste donderdag van maand is zij aanwezig 
bij onze lofviering ter ere van zalige Petrus 
Donders in de basiliek. Voorwaar een trouwe 
en devote vereerster van onze zalige Petrus 
Donders. We wensen haar nog vele gezonde en 
gelukkige levensjaren toe. Het was een prachtige 
bedevaartsdag en zeer geslaagd. 90% van deze 
groep is voor de 1e keer op bedevaart geweest 
naar Batavia en zij zeggen dat zij het zullen 
herhalen. Hartelijke dank aan onze medewerkers: 
pater Martin Noordermeer en dames Toetie, Irene, 
Astrid en Legijem.

Vastenoffer
Terwijl op zaterdagmorgen 06 april de 
Kruisweg Batavia werd gebeden/gezongen als 
een programma onderdeel van de gebedwake 
24 uur voor de Heer in de basiliek waren een 
tiental werkers - 8 leden van de Salvatoriaanse 
Lekenbeweging Suriname en twee bestuursleden 
van de Stichting Devotie Petrus Donders  - bezig 
met schoonmaak werkzaamheden op Batavia. 
Drie personen uit deze groep hebben ook 
deelgenomen aan het programma onderdeel 
van de aanbidding in de basiliek tussen 04.30 
en 05.00 uur in de ochtend. Om 6 uur sloten zij 
zich aan bij de overige deelnemers om samen 
te vertrekken vanuit het kerkplein van de H. 

Driekoningenkerk. Bij de Mariagrot bad pater 
Kumar het reisgebed en zegende ons. Deze 
schoonmaakactiviteit in de veertigdagentijd is 
ons vastenoffer geweest. Een groot deel van de 
kosten is gedragen door de werkers en enkele 
donateurs hebben schoonmaakartikelen en 
-gereedschappen geschonken; onze hartelijke 
dank hiervoor. Het pelgrimshuis – vloeren, deuren, 
ramen, wanden, uitstalkasten, toilettengroep 
en overige tentoongestelde museum attributen 
– heeft een grondige  schoonmaakbeurt gehad. 
Onkruid werd bespoten en in de directe omgeving 
van de 14 staties werd het onkruid uitgetrokken. 
Heel dankbaar is het om ook op deze wijze onze 
tijd, onze talenten en tegoeden ten goede aan te 
wenden. Op het eind van deze geslaagde werkdag 
(op Batavia) dankte Wielfred de aanwezigen van 
harte voor hun bijzondere inzet: Elly, Anne, Iwan, 
Lilian, broeder Henk, pater Kumar, Marci, Gerard 
en Jürgen. Ook dank aan de 8-jarige Jaelen, broertje 
van beheerder Andy, die ook heeft geholpen met 
harken en opruimen. Hij wilde zo graag meedoen. 
Ook complimenten aan onze busdriver Roy en 
onze bootsman oom Jan. Onze zalige Petrus 
Donders is zeker ook trots op ons. Wielfred 
sloot af met het gebed voor onze aarde van Paus 
Franciscus, uit Laudate Si’ en een gebed voor de 
heiligverklaring voor Petrus Donders. Rond 17.30 
waren wij veilig terug bij H. Driekoningenkerk, net 

op tijd voor de avondmis van 18 uur. De volgende 
schoonmaakactie (door Noord) zal plaatsvinden op 
zaterdag 20 juli 2019.

Enkele  korte reacties
Vastenoffer is goed geweest, een prachtige en 
mooie werkdag op Batavia.
Ik ben voldaan teruggekeerd, het heeft mij heel 
goed gedaan om ook op deze manier voor onze 
zalige Petrus Donders te werken.
Hartelijke dank dat ik er ook bij mocht zijn.
Ik heb ook de kruisweg gelopen maar op een heel 
andere, niet – gebruikelijke  wijze. Samen met 
Jaelen ging ik van statie tot statie, in de brandende 
zon, sjouwend met houwer, hark en kruiwagen, 
en de omgeving bij elke statie schoonmakend. Ik 
overwoog hierbij ook de weg die Petrus Donders 
toen dagelijks (gedurende 27 jaren) ging op 
Batavia van hut tot hut met onze zieke zusters en 
broeders; hij maakte deze hutten één voor één 
schoon en verzorgde ook liefdevol de melaatse 
bewoners. Is emotioneel!

In Lourdes
Audrey (van zieken- en bejaardenzorg Noord) 
heeft, gestoken in één van onze prachtige Petrus 
Donders t-shirts (rood), recent de Mariagrot en 
de plaatselijke basiliek in Lourdes bezocht en ons 
deze mooie foto’s gestuurd

vervolgd van pagina A3
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Hoogfeest van Pasen jaar C

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 
10, 34a. 37 – 43
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: ‘Gij 
weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus 
van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het 
doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem 
gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. 
Hij ging weldoende rond en genas allen die onder 
de dwingelandij van de duivel stonden, want God 
was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij 
in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan 
heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen 
en vermoord. God heeft Hem echter op de derde 
dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan 
het hele volk, maar aan de getuigen die door God 
tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem 
gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de 
doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan 
het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door 

God aangestelde rechter is over de levenden en de 
doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis 
af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn naam 
vergiffenis van zonden verkrijgt’.

Antwoordpsalm: Psalm 118, 1 – 2.16ab – 17. 
22 – 23

Tweede lezing: Kolossenzen 3, 1 – 4
Broeders en zusters, als gij met Christus ten 
leven zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar 
Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op 
het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers 
gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij 
verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid.

Evangelielezing: Johannes 20, 1 – 9
Op de eerste dag van de week kwam Maria 
Magdalena in de morgen – het was nog donker – 

bij het graf en zag dat de steen van het graf was 
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar 
de andere, de door Jezus beminde leerling en zei  
tot hen: ‘Ze hebben de Heer uit het graf genomen 
en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd’. 
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg 
naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die 
andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het 
eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de 
zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. 
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het 
graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels 
er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd 
had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens 
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen 
ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf 
was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde 
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er 
geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden 
moest opstaan.

Het is een bijzondere keuze om met déze lezingen 
het hoogfeest van Pasen te vieren,- inmiddels 
in het volle daglicht van de paasmorgen. De 
evangelielezing lijkt wel erg krap bemeten, 
daar blijven we nog grotendeels bevangen in de 
beklemming van bange vermoedens. De Opgestane 
komt nog niet in beeld, er is alleen een begin van 
paasgeloof bij een van de leerlingen. Dat is niet 
waar je het volle orgel en de trompetten voor 
laat schallen. Je houdt er veeleer de adem bij in, 
wachtend op de bevrijdende ontknoping waarin 
de drie leerlingen niet elk apart in de ban van 
hun vermoedens zijn, maar één worden in de 
ontmoeting met de verrezen Heer. De lezing uit 
de Handelingen vertelt juist weer een heel ruim 
verhaal: het hele leven van Jezus vanaf zijn doop 
tot en met de zending van zijn leerlingen – en het 
gebeuren van paasmorgen komt daarin voor, maar 
wel in één adem met alles wat ervoor en erna 
kwam. Hoe kunnen we bij deze twee verhalen 
zinnig over Pasen vertellen?

Logeerkamer
Het spannende van de evangelielezing is dat 
daarin stapje voor stapje een beeld wordt 
opgebouwd. Eerst ontdekt Maria Magdalena 
dat het graf geopend is, dan ontdekt de geliefde 
leerling dat de doeken in het graf liggen, en ten 
slotte ontdekt Petrus dat de gelaatsdoekapart 
opgerold ligt. De eerste gedachte is aan grafroof. 
Als dan de doeken er blijken te liggen, kunnen de 
bange gedachten alle kanten op – wat hebben ze 
met Hem gedaan? Maar de gelaatsdoek laat het 
beeld kantelen: je staat opeens in een verlaten 
logeerkamer waar de gast het bed heeft afgehaald 
en de deur heeft opengelaten. De geliefde leerling 
‘zag het en geloofde’ (Johannes 20,8). Er wordt 
wel verondersteld dat de evangelist deze leerling, 
die nooit bij name wordt genoemd, bedoeld heeft 
als een blanco personage waar de lezer zelf in 

kan stappen: je wordt uitgenodigd om de geliefde 
leerling te zijn. Maria Magdalena is verbijsterd en 
Petrus snapt het nog niet (zie 20,9), maar bij jou, 
geliefde lezer, begint het te dagen. Het is aan jou 
om de ban te breken waar Maria en Petrus nog in 
gevangen zijn. Hij leeft! Als jij het niet zegt, zegt 
niemand het – dat is een mooie aanmoediging om 
in deze kerkdienst uit volle borst paasliederen te 
zingen!

Eten en drinken
In de lezing uit Handelingen vertelt Petrus het hele 
Jezus-verhaal ten huize van de Romeinse militair 
Cornelius. Eigenlijk wel fraai dat we op paasmorgen 
zo’n compacte samenvatting van het totale verhaal 
krijgen. Interessant dat het dan niet gaat over ‘Gods 
Zoon die in de wereld gezonden is’, maar over Jezus 
van Nazaret die bij zijn doop met de kracht van God 
werd bekleed. Petrus zegt niet ‘Hij was God’, maar 
‘God stond Hem bij’ (10,38) en ‘God heeft Hem weer 
tot leven gewekt’(10,40). Hij spreekt over de mens 
Jezus in heel andere (minder vergoddelijkende) 
taal dan Johannes de evangelist. Intussen houdt hij 
wel staande dat deze Jezus door God tot rechter 
van levenden en doden is gemaakt en Heer van alle 
mensen is (10,42). De strekking van het verhaal is 
dan: niet een of andere keizer of geweldenaar
zal Heer en rechter over ons allen zijn, maar 
deze kwetsbare weldoener die mensen vrede en 
bevrijding gunt. Om dit verhaal te kunnen houden 
moest Petrus volgens Handelingen eerst in een 
droomvisioen ervan overtuigd worden dat hij bij 
de heidense Cornelius aan tafel mocht gaan zonder 
zich af te vragen of de spijzen wel koosjer zouden 
zijn. In dit verband is het wel frappant dat Petrus 
in zijn preekje zegt dat hij en zijn medegetuigen 
met de Opgestane gegeten en gedronken hebben 

(10,41), want ook dat is een onmogelijke communie. 
De Opgestane had kunnen zeggen: met mijn 
verheerlijkte lichaam hoef ik jullie brood niet – 
zoals Petrus het onreine eten van Cornelius zou 
hebben geweigerd. Maar de Opgestane doorbreekt 
grenzen tussen werelden, en in die beweging komt 
Petrus in het heidense huishouden terecht.

Boven en beneden
De epistellezing (Kolossenzen 3,1-4) roept op om 
te leven volgens de nieuwe werkelijkheid, ook al 
ben je ‘hier beneden’ nog helemaal omgeven door 
de oude realiteit. Dat is een krachtig beeld: we zijn 
altijd geneigd om te reageren op wat direct om 
ons heen is, ons te laten meeslepen of opfokken 
in de maalstroom van wat beneden is. Maar het 
opstandingsleven van de Heer is de eigenlijke en 
uiteindelijke context van ieder gedoopt mens. 
We zijn geroepen om infiltranten vanuit de 
hemel te zijn, belichaming van de Opgestane in 
de aardse realiteit. Dat is ook wat Petrus doet: 
zoals de verheerlijkte Christus maaltijd hield met 
stervelingen, zo eet hij als jood met heidenen: hij 
kopieert de hemelse orde naar het hier en nu, zo 
goed en zo kwaad als dat in deze voorlopige orde 
gaat.

De verworpen steen
Petrus citeert in zijn preekje uit de antwoordpsalm 
van deze zondag, Psalm 118. Daar vinden we 
opnieuw een krachtig beeld voor de grote 
paradigmawisseling die Pasen ons brengt. De 
bouwvakkers hebben voor hun bouwwerk stenen 
geselecteerd, liefst zo eenvormig mogelijk,
zo rechthoekig als het kan. Sommige stenen zijn 
echt onbruikbaar, die passen niet: te driehoekig, 
te rond, te raar. Maar laat nu, om het gebouw 
samenhang te geven, in het laatst overgebleven gat 
(stel je een gevelboog, een gewelf of een bovenhoek 
voor) geen enkele fatsoenlijke steen passen. Precies 
die meest onmogelijke steen, al over het randje van 
het perceel gekieperd, blijkt het puzzelstukje te zijn 
waardoor alles opeens klopt en klikt en vaststaat 
als een huis. Het oordeel moet herzien, de
verworpen steen krijgt een ereplaats, en voortaan 
ga je met respect om met wat niet in het plaatje 
van jouw alledaagse oordeel past. Het zou te 
gemakkelijk zijn om dat alleen op ‘het geval Jezus’ 
toe te passen en er niet een ‘wetmatigheid van het 
nieuwe leven’ van te maken.

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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vr 19 15.00u: Goede Vrijdag: Kruisweg en aanbidding
za 20 22.00u: Paaswake
zo 21 08.00u: Hoogmis van Pasen
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H. 
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• 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.
vr 19 15.00u: Goede Vrijdag. Herdenking van het lijden en 
sterven van onze Heer Jezus Christus
za 20 19.00u: Eucharistieviering (kaars+cup meenemen). 
Stille Zaterdag
zo 21 10.00u: H. Mis. Hoogfeest van Pasen

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 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)

zo 21 10.00u: H. Mis Hoogfeest van Pasen (gelegenheid 
om wijwater af te halen)
zo 28 09.00u: H. Mis Tweede zondag van Pasen -  Beloken 
Pasen - zondag van de goddelijke Barmhartigheid

vr 19 15.00u: Lijden van de Heer
 18.00u: English service
za 20 10.00u: Inwijding v.h. water. Stille zaterdag
 19.00u: Heilige Paaswake
zo 21 10.00u: H. Mis. Hoogfeest van Pasen
 12.00u: English mass
zo 28 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

vr 19 15.00u: Lijden van de Heer
za 20 19.00u: Heilige Paaswake met volwassenendoop
zo 21 08.00u: H. Mis. Hoogfeest van Pasen
za 27 19.00u: H. Mis
zo 28 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

za 20 10.00u: H.Mis Huize Ashiana | 20.00u: Plechtige 
Hoogmis
zo 21 08.00u: Plechtige Hoogmis
ma 22 08.00u: H.Mis | 10.00u: Doopviering
wo 24 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: Requiemmis
za 27 10.00u: H.Mis Estherhof
zo 28 08.00u: H.Mis | 19.00u H.Mis
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  
o.l.v. de hr. Pooters  864-9718
• Elke zaterdagmiddag om 16.30u: Padvinderij (de gidsen 
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw Bijlhout (8573310)
• Catholic Men’s Fellowshipgroep HF: Persoonlijk Gebed 
en Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888
zo 21 08.00u: Eucharistieviering. Hoogfeest van Pasen

ma 22 10.00u: Doopdienst
do 25 17.00u: Spreekuur | 18.00u: Rozenkransgebed
Mededeling
Pater Iyke is afwezig tot en met eind mei 2019

vr 19 11.00u: Kinderviering Goede Vrijdag
 15.00u: Plechtige viering Goede Vrijdag
za 20 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 21.30u: Paaswake; Dopen, EHC, H. Vormsel 
volwassenen
zo 21 10.00u: Pontificale Hoogmis van Pasen
ma 22 10.00u: Hoogmis van 2de Pasen; na de dienst 
verstrekking van wijwater
do. 25 17.00u: Huwelijksinzegening Edward Mehciz en 
Sharon Boldewijn
 19.00u: Petrus Donderslof
za 27 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 28 08.00u: Doopdienst
 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.

vr 19 09.00u: Kruisweg
za 20 18.30u: Paaswake
za 27 17.30u: H. Mis 
Mededelingen
• Marialof is met vakantie tot 08 mei 2019

za 20 19.00u: Paaswake met lichtritus, schriftlezingen, 
zegening doopwater, hernieuwing doopbeloften en 
eucharistieviering
zo 21 08.00u: H. Mis Hoogfeest van Pasen (gelegenheid 
om wijwater af te halen tot 11.00 uur)
ma 22 10.00u: H. Mis met Zieken- en Bejaardenzorg, 
waarna paasfeest in de parochiezaal 
wo 24 18.00u: Maandelijkse rouwdienst, tevens jaardienst 
pater Gerard Geyskens
vr 26 18.00u: H. Mis 
za 27 18.00u: H. Mis vooravond tweede zondag van Pasen, 
Beloken Pasen, zondag van de goddelijke Barmhartigheid
zo 28 08.00u: H. Mis tweede zondag van Pasen, Beloken 
Pasen, zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Mededelingen op Noord
• Voor de paaswake op Stille Zaterdag 20 april om 19.00u 
wordt u verzocht zelf kaars+cup mee te brengen.
• Op paasdag wijwater afhalen na de dienst tot 11.00 uur. 
In Sint-Augustinus en Sint-Jozef direct aansluitend aan de 
dienst.
• Voor wie nog wil deelnemen aan de vastenactie: 
enveloppen liggen achter in de kerk. U kunt deze gevuld 
deponeren in de offerdoos. 
• De verlichting in de Driekoningenkerk is intussen gereed. 
Eventuele feedback vernemen wij graag van u!
• Op woensdag 24 april: maandelijkse rouwdienst, tevens 
jaargetijde voor pater Gerard Geyskens (+2018).
• Het Kwartiertje voor God valt op donderdag 25 april uit. 
Eerstvolgende gelegenheid tot aanbidding: donderdag 30 
mei a.s.
• Graag uw bijzondere attentie voor de verkeersveiligheid 
op de parkeerplaats. Zeker in de drukke dagen rond Goede 
Week en Pasen moet de vrije doorgang gewaarborgd zijn.
• Op woensdag 1 mei is het jaarlijkse uitstapje van de 
misdienaars van de parochie Noord.
• In Majella is op 8 april overleden mevrouw Sie Chin, beter 
bekend als ‘Tjapo’, weduwe van Johannis Simasjoei, in de 
leeftijd van 99 jaar. Zij woonde voorheen op de Goudstraat 
in Maretraite. Op maandag 15 april hebben wij haar vanuit 
de Driekoningenkerk uitgeleide gedaan. Wij bidden voor 
haar en condoleren de naaste familieleden.

zo 21 08.00u: H. Mis Hoogfeest van Pasen (gelegenheid 
om wijwater af te halen)
zo 28 08.00u: Woord-Comm. dienst Tweede zondag van 
Pasen -  Beloken Pasen - zondag van de goddelijke Barm
Barmhartigheid

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 
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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

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

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

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. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

pater Kenneth Vigelandzoon | FB: heiligebernadettekerk
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hernieuwing van de doopbeloften
ma 22 08.30u: Paasmaandag. H. Mis van Pasen
di 23 06.30u: H. Mis
wo 24 19.00u: H. Mis
do 25 06.30u: H. Mis 
vr 26 07.00u: H. Mis | 16.00 u Gebedsgroep Hazard
Groot Henar: 
Paaszondag 21 april: 11.30 u H. Mis met ziekencommunie

zo 21 09.00u: Paaszondag WOCO. Hernieuwing 
Doopbeloften 
ma 22 10.00u: Paasmaandag H. Mis met wijding van water

zo 21 09.00u: Paaszondag. H. Mis  Hernieuwing 
Doopbeloften
Maandag, woensdag en donderdag geen PK les

zo 21 09.00u: Woco
De gemeente dankt een ieder die heeft deelgenomen aan 
de nachtwake van zaterdag 6–zondag 7 april jl. Het was 
een zeer mooie gebedservaring.

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
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
Zaterdag 27 april om 11.00u: soepochtend parkeerplaats 
Choi’s Supermarkt, Joh. Mungrastraat.

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.
21 april: 1e Paasdag GEEN DIENST
22 april: 2e Paasdag Eucharistieviering Mgr.K. Choennie
28 april: Woco dienst

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

za 20 19.00u: Paaswake
zo 21 GEEN DIENST
di 23 18.30u: Gebedsdienst/zangoefening
do 25 17.30u: Spreekuur pater
18.30u: Eucharistieviering
za 27 19.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

vr 19 15.00u: Kruisweg. Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer. Kruisverering. 
Goede Vrijdag: vasten en onthouding
za 20 10.00u: Zegenen van wijwater. Stille zaterdag
10.15u: Oefenen met de misdienaars
19.00u: Paaswake. Kaars meenemen in een cup
zo 21 08.30u: H. Mis. Hoogfeest van Pasen
Mededelingen
Mgr Wim de Bekker is voor behandeling in het ziekenhuis 
opgenomen. Wij wensen hem beterschap toe.

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: 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 20 21.00u: Stille Zaterdag. Plechtige viering van de 
verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
zo 21 09.00u: Paaszondag. WOCO. Paasviering met 

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 21 09.00u: Clusterviering Pasen door ptr Fransiskus
wo 24 16.30-18.00u: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30u: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00u: Spreekuur p. Fransiskus (volgens 
afspraak)
do 25 10.00-16.00u: Spreekuur p. Jan
zo 28 08.00u: Eucharistieviering p. Jan

zo 14 10.00u: Eucharistieviering. Palmzondag
do 18 19.00u: Avondmis met voetwassing en daarna 
nachtwake tot 06.00u.
vr 19 09.00u: Kinderkruisweg
 15.00u: Herdenking van het Lijden van Jezus Christus 
met Kruisverering
za 20 23.00u: Paaswake met vernieuwing doopbelofte
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
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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, 8600078

email: alwinlinger@gmail.com 
Facebook: Sint Antonius parochie

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

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.

NIEMAND IS PERFECT

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

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

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

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

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

“Niemand van ons is perfect, niemand”, zei paus 
Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 10 
april over het Onze Vader.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Nadat we God om ons dagelijks brood hebben 
gevraagd, komen we met het Onze Vader op het 
terrein van onze relaties met de naasten. En Jezus 
leert ons aan de Vader te vragen: “Vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren” (Mt. 6,12). Net zoals we brood nodig 
hebben, hebben we ook vergeving nodig. En dat 
elke dag weer.

Dank aan de Vader
De biddende christen vraagt aan God vooral dat 
zijn schulden hem mogen worden vergeven, zijn 
zonden, de slechte dingen die hij doet. Dat is 
de eerste waarheid van elk gebed: al waren we 
perfecte mensen, al waren we kristallen heiligen 
die het nooit moe worden goed te leven, dan nog 
blijven wij altijd kinderen die alles aan de Vader te 
danken hebben.

Wat is de gevaarlijkste houding van elk christelijk 
leven? Dat is de trots. Het is de houding van de 
mens die voor God verschijnt en denkt dat hij altijd 
al zijn zaakjes met Hem op orde heeft: de trots doet 
geloven dat alles in orde is.

De trotse mens en de zondaar
Zoals de farizeeër die in de tempel denkt te bidden, 
maar in werkelijkheid zichzelf staat te prijzen voor 
God: “God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest 
van de mensen”(Lc. 18, 11). Mensen die zichzelf 
perfect voelen en die anderen bekritiseren, dat 
zijn trotse mensen. Niemand van ons is perfect, 
niemand.

De tollenaar daarentegen, een door iedereen 
verguisde zondaar, blijft op de drempel van de 
tempel stilstaan en voelt zich niet waardig genoeg 
om naar binnen te gaan. Hij geeft zich over aan 
Gods barmhartigheid. En Jezus vertelt: “Deze ging 
gerechtvaardigd naar huis en niet die andere” (Lc. 
18,14), ofwel hij was vergeven, gered. Waarom? 
Omdat hij niet trots was, omdat hij zijn grenzen en 
zijn zonden erkende.

De hoogmoed
Er zijn zonden die je ziet en zonden die je niet ziet. 
Er zijn ernstige zonden die tot ophef leiden, maar 
er zijn ook stiekeme zonden, die zich in ons hart 
nestelen zonder dat wij dat zelf merken.  De ergste 
daarvan is de hoogmoed die ook de mensen kan 
raken die een intens religieus leven leiden.
Er was eens een nonnenklooster, ergens tussen 
1600 en 1700. Een beroemd klooster, ten tijde 
van het jansenisme. De zusters waren meer dan 
perfect en er werd over hen gezegd dat ze net zo 
puur waren als engelen, maar hoogmoedig als 
demonen. Dat is vreselijk. De zonde doorbreekt de 
broederschap. De zonde doet ons denken dat we 
beter zijn dan anderen. De zonde doet ons denken 
dat we gelijk zijn aan God.

Zondaars en schuldenaren
Maar voor God zijn we allemaal zondaars en 
moeten we allemaal ons hoofd buigen – allemaal! – 
zoals die tollenaar in de tempel. 
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vraag ik U in naam van Jezus de Messias, beeld en 
gelijkenis van Uw aanwezigheid in deze wereld. Amen.

Dagtekst
Joh. 21,1: Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij 
het meer van Tiberias. 

Overweging: In in woord dat Johannes gebruikt 
om deze ontmoeting tussen Jezus en zijn leerlingen te 
beschrijven, ligt opgesloten dat Jezus zichzelf bekend 
maakt. Hij openbaart zich. Zijn bedoeling is dat Zijn 
leerlingen Hem hierdoor nog beter leren kennen. Want 
Jezus kennen is het ware leven! Zonder Jezus leef je 
niet echt… Zes oud-leerlingen van Jezus zijn bij het 
meer. Petrus wil weer gaan vissen. We weten niet of 
Petrus dat doet uit teleurstelling of in de hoop dat 
hij Jezus opnieuw zal ontmoeten. Maar Johannes laat 
wel weten dat Jezus aan zijn leerlingen is verschenen 
met een teken van Zijn macht. Daarmee heeft Jezus 
het dode punt bij Zijn leerlingen overwonnen. Hij 
geeft deze overwinning door! Hij overwint ook onze 
doodsheid! Dat te weten geeft moed!

Gebed: Heilige en barmhartige God, U draagt zorg 
voor ieder van ons en U  trekt zich het lot aan van 
mensen in nood. Trouwe Vader, zo vraag ook ik U om 
mij te helpen en te begeleiden wanneer ik niet verder 
kan. Ik dank U daarvoor liefdevolle Vader en bid dat ik 
Uw Woord mag en kan verstaan, zodat ik in mijn doen 
en laten steeds weer tot U kan komen  en een mens te 
zijn naar het voorbeeld van Uw Zoon Jezus, die met U 
en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Ps. 30,12: En toen hebt Gij veranderd 
mijn rouwgang in een reidans, mijn sombere dracht 
ontgord en mij gekleed in vreugde.

Overweging: Op het eerste gezicht lijkt vreugde te 
maken te hebben met anders zijn dan anderen. Als 
je een compliment krijgt, of een prijs, ligt je geluk in 
het feit dat je niet zo bent als anderen. Je was sneller, 
geestiger of knapper, en dat onderscheid is de oorzaak 
van je vreugde. zulke vreugde is maar van korte 
duur. Echte vreugde schuilt juist in datgene wat we 
met anderen delen: broosheid en stervelijkheid. De 
vreugde te behoren tot het mensdom. De vreugde 
dat we samen horen als vrienden, kameraden, 
reisgenoten. Dat is de vreugde van Jezus, die Emanuel 
is: God met ons.

Gebed: God, U kent mij vanaf den beginne. Ik dank U 
voor het testament dat Jezus voor mij heeft nagelaten. 
U bent de bron van leven en de kracht in mij. Ik vraag 
U:  schenk mij Uw heilige Geest die mij helpt om wegen 
te banen uit angst en verdrukking en die ons geleiden 
van duisternis naar licht. Dit vraag ik U in de naam 
van Koning Jezus. Amen.

Dagtekst: Spr. 4,23: Bewaar uw hart, meer dan alles 
wat gij moet behoeden, want daar ontspringt de bron 
van het leven.

Gebed: Barmhartige God, Ik ben niet volmaakt, 
hoe ik mijn uiterste best probeer te doen. Ik vraag 
U hemelse Vader, help mij als ik tekort schiet in de 
omgang met U en mij medemens, sterkt U mij om mijn 
fouten te bekennen, zodat ik in alle oprecht vergeving 
van U mag ontvangen. Heer door Uw geboden te 
onderhouderhouden, wil ik steeds meer op Uw Zoon 
Jezus gaan lijken. Amen.
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Dagtekst: Lev 5:24: Datgene waarover hij een valse 
eed heeft afgelegd, geheel vergoeden, vermeerderd 
met een vijfde van de waarde, en dat op de dag van zijn 
schuldoffer aan de eigenaar geven.

Overweging: Het paasevangelie mag gestalte 
krijgen in ons leven. Het hersteloffer opent onze ogen 
voor een belangrijk aspect daarvan. De vraag die we 
onszelf vandaag mogen stellen: zijn wij een medemens 
iets schuldig? Pronken wij met andermans veren, 
hebben we door een leugen iemand tekort gedaan? 
God schrijft de Israëlieten voor de rechtmatige 
eigenaar zijn bezit terug te geven plus een vijfde extra 
vergoeding. Maar dat niet alleen. Ook de verhouding 
met God moet worden hersteld: een hersteloffer is 
nodig. God en mens hebben alles met elkaar te maken. 
Heb God lief en je naaste als jezelf. ‘Geef de keizer wat 
van de keizer is en God wat van God is’, komt hierop 
neer: steel niet van je medemens. Zacheüs mag een 
praktisch voorbeeld zijn.

Gebed: God van leven, hoe groot zijn soms de 
verleidingen om niet de weg te gaan die Gij mij wijst. 
Ik bid en vraag U Vader om mij steeds weer de kans te 
geven om tot u terug te keren. Open mijn hart en mijn 
oren voor Uw Woord van gerechtigheid en leven. Dit 
vraag ik U door Jezus Christus Uw Zoon, vandaag en 
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Joh. 16,7: Toch zeg Ik u de waarheid: het is 
goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal 
de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot 
u zenden. 

Beeld-
overweging:
 

Gebed: Goede God, Gij hebt de gerechtigheid lief. 
Vervult U mij met hoop en kracht om te werken aan 
aan een wereld van waarachtige vrede, liefde en 
dienstbaarheid. Trouwe Vader, ik smeek U: Kom mij 
te hulp met Uw Woord van leven, vorm mij, maak mij 
nieuw, zodat Uw toekomst in mij kan beginnen. Dit 

Dagtekst: Mc 16, 5-6: Binnengetreden in het graf 
zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een 
jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot 
haar: “Schrikt niet, Gij zoekt Jezus de Nazarener, die 
gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk, dit is 
de plaats waar men Hem neergelegd had.

Overweging: Totaal verschillend: de situatie die 
Marcus beschrijft en wat we in het lied ‘Daar juicht 
een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans 
Jerusalem!’ zingen: er klonk helemaal geen galmende 
stem! De beide Maria’s en Salome zwegen! Bevangen 
door angst en schrik, zo geeft Marcus aan. Verward en 
overweldigd. Eerlijk gezegd kan ik het mij voorstellen: 
je zult maar worden geconfronteerd met iemand die 
uit de dood is opgestaan! Ondertussen betekent deze 
houding van angst en zwijgen wel dat het blijde bericht 
van ‘Jezus opstanding niet verder verteld wordt. Dat 
moet anders! God zal deze angst overwinnen!  Wij 
worden er vandaag op gewezen dat God een jongeman 
tegen bange en verwarde vrouwen laat zeggen: wees 
niet bang! Oftewel: God helpt ons over onze angsten 
heen. Ook vandaag. Want Jezus leeft. Amen.

Gebed: Liefdevolle Vader, Ik verheug me, omdat de 
vreugde van pasen mij bezielt. Open mijn hart om de 
schriften te verstaan, opdat ik de pijn van het lijden 
kan doostaan. Leer mij te leven in de verwachting van 
de toekomst die mij is beloofd in de verrijzenis van 
Jezus Christus , Uw enige Zoon en onze Broeder voor 
altijd. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 22 april Dinsdag 23 april

Woensdag 24 april

Vrijdag 26 april
NIEMAND IS PERFECT

Donderdag 25 april

Zaterdag 27 april

De apostel Johannes schrijft in zijn Eerste Brief: 
“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen 
wij onszelf en woont de waarheid niet in ons” (1 
Joh. 1,8). Als je jezelf voor de gek wilt houden, zeg 
dan dat je geen zonden hebt.
We zijn vooral schuldenaren omdat we in dit leven 
zoveel hebben gekregen: ons bestaan, een vader 
en een moeder, vriendschap, de wonderen van de 
schepping… Ook al krijgt iedereen te maken met 
moeilijke tijden, toch moeten we altijd bedenken 
dat ons leven een genade is, een wonder dat God uit 
het niets heeft doen ontstaan.
We zijn schuldenaren omdat, ook al zijn wij in staat 
lief te hebben, niemand dat op eigen kracht kan. De 
ware liefde is kunnen liefhebben met Gods genade. 
Niemand van ons schijnt door zijn eigen licht.

Mysterium lunae
Er is iets dat de theologen uit de Oudheid het 
'mysterium lunae' noemden, niet alleen in de 
identiteit van de Kerk, maar in ieder van ons. Wat 
betekent dit 'mysterium lunae'? Het is als de maan 
die geen eigen licht heeft: de maan weerkaatst het 
licht van de zon.
Ook wij hebben geen eigen licht: het licht dat we 
uitstralen is een weerkaatsing van Gods genade, 
van Gods licht. Als jij liefhebt, is dat omdat iemand 
buiten jezelf glimlachend naar jou keek toen je nog 
een kind was en je leerde om te antwoorden met 
een glimlach. Als jij liefhebt, is dat omdat iemand 
die liefde in je heeft opgewekt en je zo de zin van 
het bestaan heeft doen begrijpen.

Eigen verantwoordelijkheid
Laten we eens proberen te luisteren naar 
het verhaal van mensen die de fout in zijn 
gegaan: een gevangene, een veroordeelde, 
een drugsverslaafde… we kennen heel veel 

mensen die fouten begaan in hun leven. De eigen 
verantwoordelijkheid is altijd persoonlijk en toch 
vraag je je soms af wie er schuldig is aan diens 
fouten: alleen het geweten van die mens, of de hele 
geschiedenis van haat en uitsluiting die zo iemand 
met zich mee draagt?
Dat is het mysterie van de maan: wij hebben lief, 
omdat wij geliefd worden; we vergeven omdat we 
vergeven zijn. En als iemand niet verlicht wordt 
door het licht van de zon, wordt die zo bevroren als 
een winterse akker.

Gods liefde voor ons
Hoe zouden we in de liefde niet de voorzienige 
aanwezigheid van Gods liefde  kunnen herkennen? 
Niemand houdt zoveel van God als Hij van ons 
houdt. Ga maar eens voor het kruis staan om de 
onevenredigheid te ontdekken: Hij heeft van ons 
gehouden en Hij houdt altijd als eerste van ons.
Laten we daarom bidden: Heer, ook de meest 
heilige mens in ons midden houdt nooit op uw 
schuldenaar te zijn.  Vader, wees ons genadig!

(Bron: KN/bewerkt-mk)
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