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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Melvin Mackintosh

Pontificale hoogmis Paasfeest
Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo, 
heeft in zijn preek tijdens de pontificale 
hoogmis op Paaszondag, de geloofsgemeenschap 
opgeroepen om aanwezig te zijn in de digitale 
wereld en gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de digitale wereld biedt om Jezus te 
verkondigen en om te getuigen dat Hij leeft. “De 
digitale wereld heeft tal van mogelijkheden. Het 
heeft ook schaduwzijden,” zei Mgr. Choennie. 
“Ik roep u op om de mogelijkheden van deze 
wereld te gebruiken om Jezus te verkondigen, 
om te verkondigen dat Hij leeft en dat hij ons 
telkens de kracht en de mogelijkheden geeft om 
opnieuw te beginnen, daar waar er vernieling is, 
daar waar er verdeeldheid heerst, daar waar er 
woestijnvorming plaatsvindt, daar waar dieren 
uitsterven, daar waar de mens zichzelf in gevaar 
brengt. De geest van God zal ons de kracht geven 
om te verrijzen.” De pontificale hoogmis in de 
kathedrale basiliek, op zondag 21 april jl.  werd 
ook rechtstreeks uitgezonden door Apintie Radio 
& TV en Radio Immanuel, het station van bisdom 
Paramaribo.

Digitale wereld
De bisschop begon zijn preek met met de 
opmerking dat de wereld een nieuw tijdperk is 
ingegaan; zo noemt hij de digitale wereld. Hij 
gaf aan dat de ontwikkelingen in die digitale 
wereld zich kenmerken door snelle en ingrijpende 
veranderingen. ‘De wereld is dramatisch 
veranderd. Politieke en geografische grenzen 
zijn vervaagd en de wereld is kleiner geworden,” 
zei de bisschop. “De wereld is een global village 
geworden.” Hij nam de brand van de Notre Dame 
in Parijs als voorbeeld. “We konden allemaal 
ooggetuige zijn van de eerste rookwolken uit 
het dak van de Notre Dame, Onze Lieve Vrouw 
in Parijs. We stonden als het ware met de 
Parijzenaren vol ongeloof, vol verbijstering en 
machteloosheid te kijken naar de vernietigende 
vlammenzee. We voelden mee.” Mgr. Choennie 
zei dat, hoewel we duizenden kilometers 
verwijderd waren, in een land met een hele 
andere geschiedenis en cultuur, wij ons betrokken 
voelden. Dat, zei hij, is nu de kracht van de digitale 
wereld. “Iedereen kan overal in de wereld, in real-
time, wanneer het gebeurt, erbij zijn.”

Resolute houding
Mgr. Choennie zei voorts dat we konden delen in de 
angst, in de verbijstering en in de machteloosheid 
van de Fransen maar ook getuige waren van hun 
resolute houding. “De Fransen zeiden nog tijdens 
de brand ‘we zullen het herbouwen, we zullen het 
mooier maken. En later voegde de Franse president 
er nog een periode aan: we zullen het in vijf jaren 
doen.” De bisschop haalde dit aan en zei dat het 
niet onbelangrijk was dat het in de Goede Week 

gebeurd is. “De vernietiging, de dood, maar ook 
de resolute wil om te veranderen, om opnieuw 
te beginnen, als iedereen mee zal doen. Dat kan 
voor ons een les zijn in verrijzenis.” Mgr. Choennie 
zei dat deze gebeurtenis nooit zo diep in het 
bewustzijn van de wereld gegrift zou kunnen zijn 
zonder de mogelijkheden van de digitale wereld. 
Die resolute houding mogen we best aannemen. 
Omdat er in onze regio ook vernietiging aan de 
gang is, in ons bos, “in de Amazone en bij onze 
volkeren, waar dieren uitsterven.” De bisschop 
vindt dat de wereld ook resoluut hiertegen moet 
staan en “geloven dat wij een verandering kunnen 
brengen in de bedreiging van de schepping.”

Schaduwzijde
De bisschop vindt dat wij als kerk het digitale 
tijdperk moeten ingaan. “Wij hebben als kerk, als 
Surinaamse kerk, de opdracht om de verrijzenis 
van Christus te verkondigen aan alle mensen van 
alle tijden. Vanmorgen kunnen wij dankzij Apintie 
overal in de wereld zijn. Met u volgen Surinamers 
en anderen in Amsterdam, in Noorwegen, in 
Miami deze dienst. We zijn verbonden. En wat 
u voelt zullen zij ook voelen en ervaren.” Mgr. 
Choennie waarschuwt voor de schaduwzijde van 
de digitale wereld. Hij zei dat een ieder snel aan 
informatie kan komen. Maar hoe betrouwbaar is 
deze informatie? “We krijgen wel snel informatie 
binnen, maar wat is waarheid? Daarom moet de 
kerk aanwezig zijn.” De bisschop gaf aan dat onze 
privacy weg is: “Men weet, door het gebruik van 

onze mobiel, waar onze voorkeur naar uitgaat, 
hoe we ons geld besteden, op welke politieke 
partij we zullen stemmen. En wij hebben het 
vrijwillig opgegeven om mee te kunnen doen 
om met Facebook, met Youtube, met Instagram, 
met Twitter. Door de toepassing van algoritmen 
kunnen deze grote providers ons gedrag 
manipuleren.”

Eigen creatie van het individu
De bisschop vindt dat vanaf de intrede van de 
digitale wereld “steeds meer mensen zijn gaan 
bekennen dat ze niet tot een bepaalde religie 
behoren. Men kiest zelf uit een supermarkt van 
mogelijkheden: een beetje verrijzenis, een beetje 
incarnatie, een beetje boeddhisme, een beetje 
van niks en een beetje van dat.” Mgr. Choennie 
noemt dat een eigen creatie van het individu. Hij 
gaf aan dat de millenials, de generatie geboren 
vanaf 2000, informatie krijgt en verwerkt op een 
hele andere manier dan de generatie die daarvoor 
geboren is. “De millenials vinden deze preek saai 
en waardeloos en hebben allang naar iets anders 
geswitcht. Maar we moeten aanwezig zijn, om in 
hun taal en met hun beelden tot ze te spreken.” De 
bisschop vertelde het volgende: 
“Hoe ingrijpend deze wereld is, kon ik onlangs 
beleven. Ik liep naar huis na de mis van 12 uur en 
een meisje, ik denk vijfde klas, kwam naar mij en 
zei: 
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DANKBETUIGING!
GEBEDSWAKE “24 UREN VOOR DE HEER”

Dank aan alle gelovigen die aanwezig waren!!

Biechtvaders: Mgr. Karel Choennie, pater Esteban 
Kross, pater Fransiskus, pater Jan Verboogen, 
pater Kumar, pater Iyke, pater M. Noordermeer, 
pater Gilson, pater Johan Geerits, pater Toon, pater 
Guillaume Woei A Jin, pater Kenneth Vigelandzoon

Deelnemende groepen/personen:
Antonius’ Lof, Biddende moeders, 
Ziekenhuispastoraat, OFS Fiorettie Masanga, 
Zusters van Paramaribo en geassocieerde 
leden, Haitiaanse gemeenschap, Catholic Men’s 
Ministry, ABP Bijbelstudie, Katholieke Jongeren 
Suriname, Blessed Media, Opleiding Kader 
Bisdom, St. Alfonsusparochie, OLV van Nazareth, 
Basisgemeente Hanna’s Lust & Sunny Point, 
Katholieke Charismatische Vernieuwing, St. 
Vincentiusvereniging, Zrs Dienaressen van de Heer 
en de Maagd van Matara, Marriage Encounter, H. Driekoningen, Zrs Santo Fransiskus Charitas, Maria 
Legioen, St. Isidorus-Reeberg, Begi Kerki, Mary Guide of the Wanderer, Stg Devotie Petrus Donders, 
Inheemse gemeenschap, RKBO, Glory to God en Margo Hek.

Last but not least: Secretariaat Kathedrale Basiliek, Radio Immanuel, Blessed Media, Charles Chang, 
Earl Tokarijo, Irsa Tjong A Kiet, Sygna Paujali-Kapel,  Lorenzo Afon, Irmgard Braafheid, Allan Tjon 
Kiem Sang en alle well wishers.

Hartelijk bedankt. Moge God u rijkelijk zegenen!

‘U bent de bisschop toch?’ 
En ik zei: ‘Ja.’ 
‘De juffrouw heeft me naar u gestuurd want ik heb 
een vraag. Vanwaar komt de mens?’ 
‘Ik denk: zo moeilijk is dat niet. God heeft de mens 
geschapen, was mijn antwoord. Maar er is ook een 
andere theorie, van een grote ontploffing, maar wij 
geloven dat God de mens geschapen heeft.’
‘En hoe weet u dat?’
‘Uit de Bijbel, toch.’
‘Ze bleef me maar aankijken en toen dacht ik: laat 
mij haar vragen wat zij gelooft. En wat geloof jij?’
‘En toe zei ze heel serieus: aliens. Aliens hebben 
ons hier gebracht en zijn daarna vertrokken.’”
Mgr. Choennie concludeerde dat het kind haar 
eigen wereld heeft gecreeerd: “De autoriteit van 
de ouders doet er niet meer toe, de juffrouw wist 
er geen raad mee, ga het maar aan de bisschop 
vragen, de autoriteit van de bisschop doet er niet 
meer toe en toen de bisschop een beroep deed op 

de bijbel, had ook de bijbel geen autoriteit. Dat is de 
kracht van de digitale wereld en de invloed die het 
heeft op onze kinderen.”

Kracht van het gezin
Het wordt steeds moeilijker om waarden en 
normen op de gebruikelijke manier door te 
geven, zei de bisschop. Daarom moeten wij erbij 
zijn en aanwezig zijn in de digitale wereld. Mgr. 
Choennie hield de geloofsgemeenschap voor dat 
bepaalde instituten versterkt moeten worden, 
zoals onze gezinnen. “Ons gezin is de plaats waar 
echte communicatie aanwezig is, waar dialoog 
is, waar meningen gevormd kunnen worden.” De 
bisschop zei dat de digitale wereld doordringt 
in de gezinnen en de kracht van de gezinnen 
ondermijnt. “Ik heb meegemaakt dat kinderen aan 
tafel met hun mobiel zitten en hun oordopjes in 
hun oor. En als ze daarop worden aangesproken 
dan lopen ze boos weg. Als we dat toestaan, laten 
wij de digitale wereld alle gezag ondermijnen, de 
kracht van het gezin totaal wegslaan omdat wij 
dan niet meer onze waarden, ons geloof kunnen 
doorgeven. Mobielverslaving is een realiteit.” Mgr. 
Choennie herhaalde dat de digitale wereld tal van 
mogelijkheden heeft en door gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de digitale wereld om Jezus 
te verkondigen, om de waarheid te vertellen en om 
resoluut op te staan voor Gods schepping, kunnen 
wij waarden en normen doorgeven.

De Kerk en de digitale wereld

DOORDENKERTJE

Een slim iemand 
weet hoe een 
leugen 
te brengen; 
een wijs iemand 
weet hoe haar 
te vermijden.

vervolg van pagina A1
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Plantenkas voor Christoforus-internaat

geloof & leven
Hij is niet dood, Hij leeft

Jo-Ann Ooft-Monsels - 
Reality check
In 2016 ontmoette ik een christenbroeder uit 
Iran op een internationaal kerstfeest. Het familie 
kerstdiner was speciaal georganiseerd voor 
buitenlanders in Brussel die niet naar hun familie 
konden afreizen. Reza kon moeilijk reizen naar 
zijn familie in Iran, omdat hij daar de doodstraf 
had gekregen voor het christen-zijn. Ik vond het 
bizar. De hele getuigenis heeft hij ook nog naar 
me gemaild om te benadrukken dat de Here 
Jezus leeft en dat deze God persoonlijk praat met 
mensen in gebed en via dromen en engelen. Niet 
de onzekerheid en het verdriet van de vervolging 
in Iran waren winst, maar de intense manier 
waarop Reza de Here Jezus kon ervaren. Reza 
deed hard zijn best om me uit te leggen hoe nabij 
de Here Jezus was bij alle leed van hem, maar ik 
kon tijdens het gesprek slechts de gemeenheid van 
de christenachtervolging zien. Ik kan nog altijd 
niet geloven dat iemand voor het christen-zijn de 
doodstraf verdient.
Al met al is het leven op aarde uiteindelijk tijdelijk 
en we hebben in de Here Jezus hoop op een eeuwig 
leven in Hem. Vorige maand kreeg ik hiervan een 
onsmakelijke reality check. Na een jaar geworsteld 
te hebben met kanker, is Reza vorige maand 
overleden. Ik zou Reza tekortdoen door na te 
vertellen hoe intens hij de Here Jezus heeft ervaren 
tijdens zijn ziekbed. Om die reden deel ik liever de 
link, waarin hij motiveert om een hechte relatie te 
hebben met de Here Jezus in alle levensfasen.
Klik hier voor de link naar de clip Arise op de site 
Best Life. 

Here Jezus van dichtbij ervaren
Reza’s dood leek in eerste instantie een heel 
oneerlijke dood, totdat ik besefte dat ik niet van 
dood kan spreken in de Here Jezus. “Ik ben de 
verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft 

in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. 
Gelooft gij dit?” Zij zei tot Hem:”Ja, Heer, ik geloof 
vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in 
de wereld komt.” (Johannes 11,19-27). Net als 
ik moesten sommige vrouwen eeuwen geleden 
wakker geschud worden over de betekenis van de 
dood. De dood had de Here Jezus niet in Zijn greep. 
De dood heeft ons niet in zijn greep. “Een engel 
richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang, 
ik weet dat jullie Jezus de gekruizigde zoeken. 
Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij 
gelegen heeft. En ga nu naar zijn leerlingen en zeg 
hun: Hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten 
jullie weten, Hij gaat jullie voor naar Galilea, 
daar zul je Hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen 
heb.”(Matteus 28: 5-7). 

Reza is op wonderbaarlijke manier de doodstraf 
ontsnapt in Iran en ik wenste hem een lang en 
gelukkig en veilig leven toe in Europa. Gods 
gedachten van een eeuwig leven zijn anders, ze 
zijn eeuwig. Via social media heeft Reza voor zijn 
dood nog benadrukt zich te verheugen om spoedig 
bij de Here Jezus te zijn. Hij benadrukte dit op 
dezelfde persoonlijke manier als toen hij met me 
sprak tijdens het kerstdiner. Ik had bij het afscheid 
van het kerstdiner niet kunnen vermoeden dat 
het wederzien zo lang zou duren. Terwijl we 
maar net Pasen hebben gevierd, hoop ik dat de 
geloofsgemeenschap in Suriname de Here Jezus 
heel dichtbij kan ervaren bij ieder nieuwsbericht, 
ieder onverwacht wonder en de dagelijkse 
zegeningen.

Faroz Abdoelrazak – 

Met een kleine, korte plechtigheid op locatie werd 
op vrijdag 12 april jl. de overdracht gedaan van een 
plantenkas aan het Christoforus-internaat aan de 
Prinsessestraat. De overdracht geschiedde door 
Walter Tjon-A-Tjieuw van Lions Club Paramaribo 
North aan Johan Tjang-A-Sjin, vertegenwoordiger 
van bisdom Paramaribo, die het op zijn beurt 
weer overdroeg aan Lucius Romalo, directeur 
van het Christoforus-internaat. De plantenkas is 
gebruiksklaar opgeleverd en moet de jongeren 
van het internaat motiveren om te leren planten 
en het internaat voor wat groenten betreft 
zelfvoorzienend te maken.
De heer Tjon-A-Tjieuw vertelde dat de Lions 
Club Paramaribo North aanwezig was op 
verzoek van LBS, een Lions club in Nederland 
waar de initiatiefnemer voor dit project lid van 
is. “Wij hebben ervaring met het bouwen van 
plantenkassen. We hebben eentje helemaal 
zelf gebouwd voor de St. Carolusschool aan de 
Adhinweg met de bedoeling dat de kinderen 
warm gemaakt worden voor het planten. Ik heb 
dat ook jong geleerd en doe dat nog steeds.” 
Tjon-A-Tjieuw gaf aan dat de St. Carolusschool 
nu geniet van de oogst uit de kas en met het 
planten van verschillende groentesoorten, met 

medewerking van LVV-Domburg. “Ze doen nu 
zelf aan plantvermeerdering waarbij de plantjes 
dan verkocht worden aan leerlingen voor een 
symbolisch bedrag van SRD 1, zodat die thuis ook 
zelf gaan planten.”
Het project voor het Christoforus-internaat is 
een initiatief van Jimmy Fernandes, uroloog 
verbonden aan het St. Vincentius ziekenhuis 
(RKZ). Aanvankelijk bood de heer Fernandes 
het aan Stichting RKBO, maar het belandde bij 
Johan Tjang-A-Sjin. “Toen Jimmy het initiatief 
toelichtte, haalde hij een slogan aan: jong geleerd, 
oud gedaan,” haalde Tjang-A-Sjin aan in zijn 

dankwoord. “Ik dacht gelijk aan een internaat.” 
Hij zei dat het contact gauw gelegd was. Ook Rudi 
Darson was bereid een steentje bij te dragen. Johan 
Petres ging namens Darson gelijk van start met 
de bouw. De heer Tjang-A-Sjin: “Het Christoforus 
internaat heeft op dit moment 82 jongelui dagelijks 
te voeden. Dat moet enorm veel geld kosten. Door 
eigen groenten te planten bespaar je niet alleen 
maar leer je ook om te planten. En kan je je eigen 
tuin later beplanten.” Tjang-A-Sjin gaf ook aan 
dat er “bij het Christoforus-internaat genoeg plek 
is voor uitbreiding van de plantenkas, van een 
groentetuin, waardoor er straks voldoende is om 
ook te verkopen en inkomsten te genereren.”
De heren Jimmy Fernandes en Rudi Darson helpen 
ook verder nadenken over de exploitatie van de 
kas. “Er kan een goed irrigatiesysteem toegevoegd 
worden aan het systeem en er kan uitbreiding 
plaatsvinden aan verschillende onderdelen 
aan de kas zoals LED-verlichting, sensoren, 
zonnepanelen, hydroponics en andere high-tech 
elementen,” schrijft Rudi Darson. Hij gaf ook aan 
de samenwerking te bevorderen met studenten 
van TU Delft en andere deskundigheid van Natin, 
PCT, ADEK om de mogelijkheden voor horticultuur 
te bekijken. De heer Tjang-A-Sjin dankte een ieder 
voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit 
project.
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Indrukken vieringen paastriduüm 2019 in de H. Familie, H. Driekoningen en HH. 
Petrus & Paulus.
Foto’s: Blessed Media
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Eerste lezing: uit de Handelingen van de 
apostelen 5, 12 – 16
Door de handen van de apostelen geschiedden er 
vele wondertekenen onder het volk. Allen waren 
eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang 
van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich 
bij hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. 
Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen 
zowel als vrouwen sloten zich in grote groepen bij 
hen aan. Men bracht zelfs de zieken op straat; ze 
werden neergelegd, de één op een bed, de ander op 
een draagbaar, in de hoop dat Petrus voorbijging 
tenminste zijn schaduw op één van hen zou vallen. 
Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden 
de mensen toe. Zij brachten zieken mee en mensen 
die van onreine geesten te lijden hadden, en allen 
werden genezen.

Antwoordpsalm: Psalm 118, 2 – 4, 22 – 24.25 
– 27a

Tweede lezing: Openbaring van de heilige 
apostel Johannes 1, 9 – 11a. 12 – 13. 17 – 19
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot 
in de verdrukking en in het koninkrijk en de 

verwachting van Jezus, ik bevond mij op het 
eiland Patmos omwille van het woord Gods en het 
getuigenis over Jezus. Ik raakte in geestvervoering 
op de dag des Heren en hoorde achter mij een 
stem, luid als een trompet, die riep: ‘Schrijf op in 
een boek wat gij ziet en stuur het aan de zeven 
kerken’. Ik keerde  mij om om te zien wie mij 
had aangesproken. En toen ik mij omkeerde zag 
ik zeven gouden luchters, en tussen de luchters 
iemand als een Mensenzoon, gekleed in een 
gewaad dat tot de voeten reikte, het middel 
omgord met een gouden gordel. Toen ik Hem zag 
viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde 
zijn rechterhand op mij en sprak: ‘Vrees niet. Ik 
ben het, de Eerste en de Laatste, de Levende. Ik 
was dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen. 
En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 
Schrijft dan op wat gij gezien hebt, én wat nu is, én 
wat hierna geschieden zal’.

Evangelielezing: Johannes 20, 19 – 31
Op de avond van de eerste dag van de week, toen 
de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 
gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam 
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zijn u’. Na dit gezegd te hebben, toonde 
Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 
waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 
Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u’. Zoals de 

Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u’. Na deze 
woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de 
heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan 
zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn 
ze niet vergeven’. Tomas, een van de twaalf, ook 
Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen 
Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: 
‘Wij hebben de Heer gezien’. Maar hij antwoordde: 
‘Zolang ik in zijn handen niet het teken van de 
nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de 
nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde 
leggen, zal ik zeker niet geloven’. Acht dagen later 
waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu 
was Tomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren 
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en 
zei: ‘Vrede zij u’. Vervolgens zei Hij tot Tomas: ‘Kom 
hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw 
hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer 
ongelovig maar gelovig’. Toen riep Tomas uit: ‘Mijn 
Heer en mijn God!’. Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat 
ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien 
hebben en toch geloofd hebben’. In het bijzijn van 
zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen 
gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, 
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt 
geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, 
en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn 
Naam.

Na de arrestatie van Jezus waren de leerlingen 
weggevlucht en hadden zich verspreid over 
verschillende adressen in de stad. Op de avond 
van de eerste paasdag komen ze voor het eerst 
na Jezus’  gevangenneming weer samen ergens in 
Jeruzalem. Waarschijnlijk is het de kleine groep 
leerlingen, die oorspronkelijk tot ‘de twaalf’ hebben 
behoord, die nu bij elkaar komen (vergelijk Marcus 
16,14-18; Lucas 24,33-49; 1 Korintiërs 15,5). Wel 
zonder Judas Iskariot, die zichzelf van het leven 
had beroofd (Matteüs 27,3-5; Handelingen 1,17-18) 
en Tomas, die afwezig was. Dat de angst voor ‘de 
Joden’ bij de leerlingen er goed in zat, blijkt wel uit 
het feit dat de evangelist Johannes vermeldt dat 
de leerlingen de deur van de vergaderplaats op 
slot hadden gedaan. Deze angst voor de Joden was 
niet zonder reden. Een aantal dagen eerder had de 
hogepriester Jezus uitdrukkelijk gevraagd naar zijn 
leerlingen en zijn leer (18,19) en ook elders in het 
Johannesevangelie wordt gesproken over de angst 
van de volgelingen van Jezus voor de Joodse leiders 
(zie 7,13; 9,22; 12,42; 19,38).

De Heer verschijnt aan de leerlingen
Ondanks de afgesloten deur verschijnt Jezus 
onverwacht op de vergadering van de leerlingen. 
Hij begroet zijn leerlingen met de, op zichzelf 
gewone, vredegroet. Deze vredegroet krijgt door 
zijn woorden in 14,27 en 16,33 wel een diepere 
lading mee. Het is een vrede die alleen de opgestane 
Heer aan zijn leerlingen kan geven. Nadat Jezus de 
wonden in zijn handen en zijn zijde heeft laten zien 
en nogmaals de vredegroet heeft uitgesproken, 
ontvangen zijn leerlingen van Hem de opdracht
tot het apostolaat. Zoals de Vader Jezus de wereld 
ingezonden had, zo worden nu door Jezus zijn 
leerlingen de wereld in gezonden. Zij zullen nu het 
werk van Jezus op aarde gaan voortzetten. Deze 
opdracht aan de leerlingen was hun al tijdens het 
afscheidsgesprek met Jezus voorzegd (14,12-14; 
15,16) en in het door Jezus aan God opgedragen 
gebed (17,18-19). Om deze opdracht te kunnen 

vervullen, ontvangen zij de heilige Geest. Als teken 
van het ontvangen van de Geest blaast Jezus over
hen heen. Jezus blaast op de leerlingen, zoals God 
de levensadem in de eerste mens blies (Genesis 2,7, 
vergelijk Wijsheid 15,11 en Ezechiël 37,9). Het gaat 
Johannes bij de schenking van de heilige Geest ook 
om een nieuwe schepping, om het voortbrengen 
van nieuwe mensen die geboren zijn vanuit de 
Geest (vergelijk 1,11-12; 3,3-8). Door de Geest zal 
Jezus altijd met zijn leerlingen zijn en hen bijstaan 
bij het volbrengen van hun opdracht (14,15- 26). 
Zo vallen in het evangelie naar Johannes Pasen en 
Pinksteren op een en dezelfde dag!

De Heer verschijnt aan Tomas
Tomas, die zich blijkbaar later bij de groep 
leerlingen heeft gevoegd, weigert het 
ooggetuigenverslag van Jezus’ verschijning te 
geloven, tenzij hij zelf de tekenen van de spijkers 
in de handen van de opgestane Heer ziet en zijn 
hand in zijn zijde heeft gestoken. Deze houding 
van Tomas heeft hem de onfortuinlijke bijnaam 
‘de ongelovige’ opgeleverd. Deze bijnaam is niet 
terecht. Ook de andere leerlingen geloofden in 
eerste instantie weinig van de opstandingsverhalen 
(Marcus 16,11-13; Lucas 24,11), de Emmaüsgangers 

vinden het zelfs maar vrouwenpraat en geloofden 
niet dat Jezus was opgestaan (Lucas 24,22-24). De 
leerlingen komen pas tot geloof op het moment dat 
Jezus zelf aan hen was verschenen (Marcus 16,14; 
Lucas 24,30-49). Ook voor de andere leerlingen 
geldt dus: eerst zien en dan geloven! Een week 
later zijn de leerlingen opnieuw bij elkaar gekomen 
achter gesloten deuren. Ook nu verschijnt Jezus 
plotseling in hun midden en begroet hen met de 
vredegroet. Jezus richt zich dan direct tot Tomas en 
hij blijkt nauwkeurig op de hoogte te zijn van wat 
Tomas een week eerder heeft gezegd. Jezus kent 
ieder mens door en door (1,48; 2,25)! Jezus draagt 
Tomas op zijn wonden te inspecteren en nodigt hem 
uit om vanaf nu te geloven. Of Tomas ook echt de 
wonden heeft aangeraakt, vermeldt Johannes niet.
Tomas verwoordt direct zijn geloof in de opgestane 
Heer door een geloofsbelijdenis uit te spreken: ‘Mijn
Heer en mijn God!’ Deze woorden van Tomas 
gaan uit boven ‘Meester’ (20,16) en ‘Heer’ (20,25). 
Tomas maakt met zijn belijdenis duidelijk dat 
hij Jezus gezien heeft zoals Jezus gezien wil en 
moet worden. De combinatie ‘Heer’ en ‘God’ 
wordt zowel in de Septuagint (LXX) als in de 
hellenistische cultuur en de keizercultus gebruikt 
als Godsaanduiding. De anderen leerlingen hebben 
wel gezien, maar Tomas belijdt wat de opstanding 
theologisch betekent. Zo verbindt Tomas het einde 
van het Johannesevangelie met het begin van 
dit evangelie (1,1). Uit 20,29 blijkt dat Johannes 
met de ontmoeting tussen Tomas en Jezus een 
verbinding wil leggen tussen de apostelen en latere 
generaties gelovigen. Niet langer zal het gaan om 
zien en geloven, maar juist om niet zien en toch 
geloven. Tomas en de andere leerlingen van Jezus 
hebben het met eigen ogen gezien en met hun eigen 
handen aangeraakt. Op basis van hun zintuiglijke 
waarneming van het heil van God worden 
toekomstige generaties gelovigen opgeroepen om 
hen op hun woord te geloven (1 Johannes 1,1–2).
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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.
zo 5 10.00u: Eucharistieviering + zegening en onthulling 
nieuw Christusbeeld. U bent van harte welkom!

Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

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)

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 28 08.00u: Eucharistieviering p. Jan

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

za 27 17.00u: Huwelijksinzegening Stephanie Wagimin & 
Grislow Tawjoeram
 19.00u: Eucharistieviering
di 30 18.30u: Gebedsdienst & zangoefening
do 2 18.30u: Eucharistieviering
za 4 19.00u: WOCO

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 27 10.00u: H.Mis Estherhof
zo 28 08.00u: Plechtige Hoogmis (Beloken Pasen)
10.00 - 14.00u: Cook-Out op het terrein van de St. Thomas 
van Aquinoschool
19.00u: H. Mis
wo 1 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. mis
za 4 10.00u: H. Mis Huize Albertine
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor elke woensdag van 17.00 uur 
tot 18.00 uur.
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Catholic Men’s Fellowshipgroep HF: Persoonlijk Gebed 
en Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888

zo 28 08.00u: Woco
ma 29 17.00u: Spreekuur
do 2 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededeling
Pater Iyke is afwezig tot en met de 2e week in juni 2019

zo 28 07.30u: Rozenkransgebed
08.00u: WOCO
• 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 voor doop- 
inschrijvingen, intenties, zaalhuur en nog veel meer. 
INTENTIES TOT UITERLIJK VRIJDAG 11:00 UUR!
• Majella: Elke zaterdag om 17:30u: Eucharistieviering

za 27 11.00u: Gelegenheid tot biechten
 19.00u: Eucharistieviering
zo 28 08.00u: Doopdienst
 10.00u: Hoogmis
za 04 19.00u: Eucharistieviering
zo 05 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.
• In verband met de nationale vrije dag op woensdag 01 
mei zal er alleen om 12.00u een H. Mis zijn, en niet om 
06.30u. 
• Op vrijdag 10 mei om 08.00u Doopdienst voor de 
leerlingen die de Eerste H. Communie zullen ontvangen.

za 27 17.30u: H. Mis 
za 04 17.30u: H. Mis 
Mededelingen
• Marialof is met vakantie tot 08 mei 2019

za 27 18.00u: Vooravondmis Tweede zondag van Pasen - 
zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
zo 28 08.00u: H. Mis Tweede zondag van Pasen
ma 29 18.00u: H. Mis 
wo 01 18.00u: Geen dienst wegens algemene feestdag
do 02 18.45u: Doopinstructie in de Driekoningenkerk
vr 03 18.00u: H. Mis Heilige apostelen Filippus en Jakobus
za 04 18.00u: H. Mis vooravond Derde zondag van Pasen, 
zo 05 08.00u: H. Mis Derde zondag van Pasen
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Nu de drukte van Goede Week en Pasen weer voorbij 
is, past het allen van harte te bedanken die - op welke 
wijze dan ook - hebben bijgedragen tot het welslagen van 
deze hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Wij mogen met 
tevredenheid terugblikken op zinrijke vieringen, die ons 
hopelijk hebben bemoedigd voor ons leven als christenen, 
ook als de dagen nu weer hun gewone gang hernemen. 
Op de sociale media van onze parochie kunt u nog eens 
nagenieten van dat alles.
• Op woensdag 1 mei is het jaarlijkse uitstapje van de 
misdienaars van de parochie Noord. De avonddienst van 
zes uur komt die dag te vervallen.
• Op vrijdag 3 mei is er een bijeenkomst met de leiding van 
de kindernevendienst.
• Doopgelegenheid baby’s en kleine kinderen: zondag 
5 mei om 10.00 uur. Doopinstructie: donderdag 2 mei om 
18.45 uur in de kerk.

zo 28 08.00u: Woord-Comm. dienst Tweede zondag van 
Pasen- zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
zo 05 08.00u: H. Mis Derde zondag van Pasen 

zo 28 09.00u: H. Mis Tweede zondag van Pasen - zondag 
van de Goddelijke Barmhartigheid
zo 05 09.00u: Wo-Co. dienst Derde zondag van Pasen 

zo 28 10.00u: H. Mis | 11.45u: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 27 19.00u: H. Mis

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

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

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

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

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

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

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

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

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

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

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

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

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

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

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. 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 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.

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

ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078

email: alwinlinger@gmail.com 
Facebook: Sint Antonius parochie
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zondag 2 na Pasen (C)
ma 29 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 30 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos 
wo 1 Geen dienst
do 2 06.30u: H. Mis
vr 3 07.00u: H. Mis. Stille aanbidding 
 16.00u: Gebedsgroep Hazard|18.00u: Sacramentslof
Mededeling:
Ondersteun de Vastenactie voor de Stichting voor het Kind

zo 28 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; zondag 2 na Pasen ( C )

zo 28 08.30u: Woco; zondag 2 na Pasen ( C )
ma 29 16.00u: PK jaar I 
wo 1 Geen PK les 
do 2 16.30u: PK jaar III 

zo 28 09.00u: Woco

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

 

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

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
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.
za 28 12.00u: Eucharistieviering (mgr. Choennie) bgv de 
80e verjaardag van mgr. Wim de Bekker

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 zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 28 08.00u: H. Mis (ptr. Noordermeer  )
Mededelingen
Zaterdag 28 april om 12.00u: Eucharistieviering b.g.v. 80e 
verjaardag van mgr. Wim de Bekker in de kapel van het 
RKZ. U bent van harte welkom.

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 27 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 28 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis; 
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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.

OP HET KRUIS  WORDT JEZUS VERHEERLIJKT

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

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

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

In zijn catechese tijdens de audiëntie van woensdag 
17 april 2019 stond de paus stil bij enkele woorden 
die Jezus tijdens zijn lijden tot de Vader bad.

Geliefde broers en zussen, goedendag!
De voorbije weken hebben we nagedacht over het 
Onze Vader.  Aan de vooravond van het Paastriduüm 
staan we stil bij enkele woorden waarmee Jezus, 
tijdens zijn lijden, tot de Vader heeft gebeden.

De eerste bede
De eerste bede komt na het Laatste Avondmaal, 
wanneer de Heer zijn ogen ten hemel slaat en zegt: 
Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk Uw Zoon – en 
dan – verheerlijk Mij met de heerlijkheid die Ik bij U 
had voordat de wereld was (Joh 17,1.5).
Jezus vraagt de verheerlijking, een schijnbaar 
tegenstrijdige vraag met het lijden voor de boeg. Over 
welke verheerlijking gaat het?
In de Bijbel is verheerlijking een verwijzing naar het 
zich openbaren van God, zij is het onderscheidende 
teken van Gods reddende aanwezigheid bij de 
mensen. Welnu, Jezus is op definitieve wijze 
aanwezigheid van God en redding door God. Hij doet 
dit met Pasen: op het kruis verheven wordt Jezus 
verheerlijkt (Joh 12,23-33). Daar openbaart God zich 
finaal. De laatste sluier valt weg.
We ontdekken dat de glorie van God volledig liefde 
is: zuivere liefde, dwaas en ondenkbaar, voorbij elke 
grens.

Nederigheid van de liefde
Laten we het gebed van Jezus tot het onze maken. 
Laten we de Vader vragen de sluiers van onze ogen 
weg te nemen, zodat wij in deze dagen, kijkend naar 
de Gekruisigde, zouden verstaan dat God liefde is. Zo 
vaak gebeurt het dat we ons God voorstellen als een 
baas en niet als een Vader. Vaak stellen we ons God 
voor als strenge rechter meer dan als barmhartige 
Verlosser! Maar met Pasen verkleint God de afstand 
tot nul door zich te tonen in de nederigheid van een 
liefde die om onze liefde vraagt. Dus, wij verheerlijken 
God wanneer we alles wat we doen, met liefde 
beleven. Wanneer we alles van harte doen, voor Hem 
(cf. Kol 3,17).

De ware heerlijkheid
De ware heerlijkheid is de heerlijkheid van de liefde, 
want zij is de enige die de wereld leven geeft. Deze 
heerlijkheid is het tegendeel van de wereldse glorie, 
die zichtbaar wordt wanneer men bewonderd 
wordt, geprezen en toegejuicht, wanneer men in 
het centrum staat … wanneer ik in het centrum 
van de belangstelling sta. De heerlijkheid van God 
daarentegen is schijnbaar tegenstrijdig. Geen applaus, 
geen publiek. In het centrum staat niet het ik, maar 
de ander.  Met Pasen zien we hoe de Vader de Zoon 
verheerlijkt en hoe de Zoon de Vader verheerlijkt. 
Niemand verheerlijkt zichzelf.
Voor welke verheerlijking leef ik? De mijne of die van 
God? Verlang ik alleen van de ander te krijgen of wil ik 
ook aan de ander geven?

De Vader omhelzen in de beproeving
Na het Laatste Avondmaal komt Jezus in Getsemane. 
Ook daar bidt Hij tot de Vader. Terwijl de leerlingen 
niet wakker kunnen blijven en Judas met de soldaten 
nadert, begint Jezus angst en vrees te ervaren om wat 
Hem te wachten staat: verraad, verachting, lijden en 
mislukking. Hij is bedroefd en vanuit die afgrond richt 
Hij zich tot de Vader met het meest tedere en innige 
woord: Abba, dat wil zeggen 'papa' (Mc 14,33-36). Op 
deze wijze leert Hij ons in de beproeving de Vader te 

omhelzen, want in het gebed tot de Vader schuilt de 
kracht om verder te gaan in het lijden.

Bidden is verlichting
Bij uitputting is bidden verlichting, bemoediging en 
troost. Verlaten door allen is Jezus toch niet alleen, Hij 
is bij de Vader.  Wij daarentegen kiezen ervoor alleen 
te blijven in onze Getsemane in plaats van te zeggen 
'Vader' en ons aan Hem toe te vertrouwen, zoals Jezus 
deed. Ons toe te vertrouwen aan Zijn wil die ons ware 
goed is.

Maar als we in de beproeving in onszelf opgesloten 
blijven, graven we een inwendige tunnel, een pijnlijke 
innerlijke weg die slechts één richting heeft: altijd 
maar dieper in onszelf.
Het grootste probleem is niet het lijden, maar de 
wijze waarop men ermee omgaat. Eenzaamheid 
biedt geen uitweg. Bidden wel, want dat is relatie en 
toevertrouwen.

Jezus heeft alles en zichzelf geheel aan de Vader 
toevertrouwd, door Hem toe te vertrouwen wat Hij 
voelt en in de strijd volledig op Hem te vertrouwen. 
Wanneer we in onze Getsemane komen – ieder van 
ons heeft zijn Getsemane, heeft het reeds gehad of 
zal het nog beleven - laten we ons dan herinneren en 
als volgt bidden: Vader.

Vergeving en vergiffenis
De derde bede van Jezus tot de Vader is voor ons. 
Vader vergeeft hen, want ze weten niet wat ze 
doen (Lc 23,34). Jezus bidt voor wie slecht met Hem 
heeft gehandeld. Hij bidt voor zijn moordenaars, op 
het ogenblik van de kruisiging, in de grootste pijn, 
wanneer de nagels in zijn polsen en voeten worden 
gedreven.

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Dagtekst:
Ps. 27,1: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik 
dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor 
wie zou ik beducht zijn?

Overweging:
We zijn bang voor leegte. We willen lege plekken en 
loze tijd benutten, opvullen. We willen bezig zijn. En 
als we niets om handen hebben, maken we ons zorgen. 
Dan beginnen we die lege ruimtes vast in te vullen met 
piekeren en zeggen we: ‘Maar als nou’...
Het is moeilijk om leegte een plaats te geven in 
ons leven. Leegte vraagt dat we bereid zijn om de 
dingen niet in de hand te hebben, om iets nieuws en 
onverwachts de kans te geven. Het vraagt vertrouwen, 
overgave, leiding aanvaarden. God wil in onze leegte 
wonen. Zolang we bang zijn dat God wat onderneemt, 
is het erg onwaarschijnlijk dat wij God die leegte 
zullen aanbieden. Bid maar dat je minder bang bent 
voor God, en dat je die bron van liefde in je toelaat.

Gebed:
Enige en Getrouwe God, U die mij het levenslicht heb 
geschonken, in Jezus heeft U mij getoond hoe krachtig 
dat licht schijnt en hoe alle duister ervoor wijkt. In U 
bestaat geen duisternis, U bent helder als de zon. Ik 
vraag U Heer, maak mij ontvankelijk voor Uw Woord. 
Help mij om waarachtig te zijn in al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is. U die  mijn Gids en Leidsman is. Amen.

Dagtekst:
Ps. 146,10: De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God, 
Sion, geslacht op geslacht. 

Overweging:
De psalmdichter roept in dit lied eerst zichzelf op om 
de Heer te loven, om uiteindelijk Sion, oftewel Israël 
als volk van God, tot zingen te brengen. Hij wil in Zijn 
loflied niet alleen staan. God is toch zeker de lof van 
heel Zijn volk waard? Hij regeert als koning en doet 
dat op een rechtvaardige manier. Dat is een manier 
die mensen tot hun recht laat komen. Deze koning 
heelt wat gebroken en verbroken is. Wie terneerligt, 
richt Hij op. Die woorden willen niet gehoord worden 
als loze beloften, maar als een zekerheid, iets wat 
vaststaat! Daarom richt de dichter de aandacht aan 
het slot van zijn lied nog één keer nadrukkelijk op 
deze koning en zijn macht. Die is namelijk ‘tot in 
eeuwigheid’. Zijn inzet gaat niet voorbij. Het werk dat 
Hij doet, stáát! Dat geeft vertrouwen voor vandaag en 
hoop voor de toekomst, als God alles en in allen zal 
zijn!

Gebed:
Goede God,
In alle tijden verzamelt U Uw mensen. Ook ik kom met 
mijn gebed tot U. Open mijn oren en mijn hart om Uw 
Woord te verstaan en laat mij delen in Uw wijsheid, 
Uw goedheid, naar U en uw koninkrijk, door Jezus 
Christus, Uw Zoon en onze Heer, vandaag en alle 
dagen van mijn leven. Amen.
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betrouwbaar.

Gebed:
Eeuwige God,
Uw  liefde roept een mens tot leven. Help mij daarom 
om te luisteren naar Uw roepstem en leer mij de 
tekenen te herkennen waarmee U zich aan mij wilt 
kenbaar maken. Dit vraag ik u door Jezus, Uw Gezalfde 
en onze Broeder en Heer, die met U leeft , vandaag en 
tot in lengte van dagen. Amen.

Dagtekst:
2 Kor. 17: Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat 
wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, 
dankzij de troost die wij van God ontvangen. 

Overweging:
Soms zijn we zo verdrietig dat we niet meer kunnen 
geloven in de vreugde. Het leven lijkt wel tot de rand 
gevuld met oorlog, geweld, miskenning, eenzaamheid 
en eindeloze teleurstellingen. Op zulke momenten 
moeten onze vrienden ons eraan herinneren dat 
geperste druiven heerlijke wijn voortbrengen. We 
kunnen misschien nauwelijks geloven dat ons verdriet 
ooit vreugde zal veranderen, maar het zou goed zijn 
als we de richting durven in te slaan die onze vrienden 
aanwijzen. Ook al kunnen we nog niet ervaren dat het 
waar is wat ze zeggen, onderweg vinden we misschien 
de vreugde terug die we kwijt lijken te zijn. Zo wordt 
ons verdriet leefbaar.

Gebed:
God van Liefde, In het leven en bestaan dat gebroken 
is, laat gij U kennen als een genezende kracht. Uw 
Zoon Jezus is met mensen begaan zoals een vader of 
moeder met een kind. Heer neem mij ook op in Uw 
bescherming. Open mijn hart voor U en mij naaste. 
Dan zal de wereld vernieuwd worden, door Christus 
onze Heiland en Heer. Amen.
Dagtekst:
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit 
de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het 

verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, 
zal het u vergelden. 

Beeldoverweging:
 

Gebed:
Liefdevolle Vader,
Ik eer U en dank u om wie u bent. Ik nodig U uit om 
ook weer vandaag in mijn leven aanwezig te zijn. 
Help mij, zo bid en vraag ik U dat ik waakzaam en 
voorbereid ben, zodat ik de heer naar behoren kan en 
mag ontvangen. Amen.

Dagtekst:
1 Kor. 13,5b: Zij geeft niet om de schone schijn, zij 
zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en 
rekent het kwade niet aan.

Overweging:
Onze liefde hangt af van de ontvanger ervan. Als er 
duizend mensen langs ons lopen, zullen we niet bij 
iedereen hetzelfde gevoel hebben. Onze liefde wordt 
onder andere bepaald door iemands uiterlijk en zijn 
persoonlijkheid. En zelfs als we een paar mensen 
vinden die we graag mogen, zullen onze gevoelens 
wisselen. Hoe de ander ons behandelt, heeft invloed op 
onze liefde voor Hem. De ontvanger beïnvloedt onze 
liefde. Dat geldt niet voor de liefde van God. Wij hebben 
geen invloed op de thermostaat van Zijn liefde voor 
ons. De liefde is afkomstig uit Zijn binnenste en heeft 
niets te maken met wat Hij binnen in ons aantreft. Zijn 
liefde bestaat zonder oorzaak en is spontaan... Houdt 
Hij van ons vanwege onze goedheid? Vanwege onze 
vriendelijkheid? Vanwege ons geweldig grote geloof? 
Nee, Hij houdt van ons vanwege Zijn goedheid, Zijn 
vriendelijkheid en Zijn grote geloof.

Gebed:
Levende God, 
U heeft mij geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Ik 
vraag U liefdevolle Vader: Open mijn ogen, mijn oren 
en mijn hart, opdat ik kan inzien dat ik geen mens 
tekort doe aan voedsel  liefde, vrede en recht. Vader 
laat mij inzien dat ik niet meer of minder ben dan mij 
medemens. In Jezus naam. Amen.

Dagtekst:
Joh. 15,17: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Overweging:
Liefde en trouw vormen een koningskoppel. Die twee 
horen bij elkaar. In de liefde gaat het opzien naar 
God en omzien naar de naaste. Het gaat om beide 
relaties. Die moeten beide goed zijn. De liefde komt 
van binnenuit. Het is de drijfveer om God en de ander 
te zoeken en te dienen. Liefhebben is ook trouw zijn.  
Liefde is trouw! Zij geeft niet op. De ander kan op je 
blijven rekenen. Liefde en trouw zijn van je gezicht 
af te lezen. Ze zijn opvallende sieraden. Ze tekenen 
jou. Als je zo gezien wordt, zul je respect en acting 
ondervinden. Je zult gewaardeerd worden. Door 
God en door de mensen. Wie wijs is, is liefdevol en 

gebeden voor iedere dag
Maandag 29 april

Dinsdag 30 april

Vrijdag 03 mei

OP HET KRUIS  WORDT 

JEZUS VERHEERLIJKT

Donderdag 02 mei

Zaterdag 05 mei

Op dat hoogtepunt van de pijn, komt de liefde tot 
haar toppunt: de vergeving, dat wil zeggen de gave 
die de kracht heeft de cirkel van het kwaad te breken.
Geliefde broers en zussen, wanneer we in deze 
dagen het Onze Vader bidden, kunnen we een van 
deze genades vragen: ons leven te leven voor de 
verheerlijking van God, dat wil zeggen: met liefde 
leven. Ons weten toe te vertrouwen aan de Vader en 
in de beproeving tot de Vader te zeggen: papa.
In de ontmoeting met de Vader zullen we de kracht 
vinden voor de vergiffenis en het schenken van 
vergeving. Beide gaan samen. De Vader vergeeft ons 
en geeft ons de moed vergiffenis te schenken.

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

woensdag 01 mei

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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