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Gouden bruiloften in Galibi
Melvin Mackintosh
Feest
Afreizen naar Galibi, aan de monding van de
Marowijnerivier, betekent vroeg in de weer
zijn. Galibi is alleen per boot te bereiken. Alle
genodigden, feestgangers, familieleden en
vrienden moesten op dezelfde manier zich hebben
voorbereid voor de reis naar Galibi op zaterdag 27
april jl. voor een bijzondere gebeurtenis. Een ieder
die er al eens is geweest kent het: de aankomst in
Albina, verzamelen bij de bootstandplaats aan de
waterkant van het kleine grensstadje, een ‘hey,
fawaka’ met personen die elkaar herkennen en dan
de boottrip in grotere boten dan een stadsmens
gewend is te zien, compleet met het monotone
geluid van de krachtige buitenboordmotor en de
stevige bries in het gezicht en om de oren. Dat
ondergingen ook enkele VIP’s van het bijzonder
feestje. De districtscommissaris van Marowijne,
een DNA-lid en Mgr. Karel Choennie, bisschop
van Paramaribo. Ook van de Franse zijde waren
er VIP’s, maar die deden de oversteek vanuit
Awala Yalimapo, het stadje aan de Franse zijde
van de Marowijnerivier, naar Galibi: Jean-Paul
Fereira, burgemeester, of zoals iedereen het
uitspreekt le maire de Awala Yalimapo en Mgr.
Emanuel Lafonte, bisschop van Cayenne. Samen
met de gemeenschappen van Langamankondre
en Christiaankondre, de twee dorpen die Galibi
uitmaken, waren VIP’s, familie en vrienden bijeen
om te vieren dat 50 jaren geleden het huwelijk van
60 echtparen werd ingezegend op één dag. Van de
60 echtparen die destijds in het huwelijksbootje
stapten, zijn 12 nog in leven. Drie echtparen
konden niet naar de grote recreatiezaal komen
voor het feestje en werden thuis bezocht.
Huwelijksbeloften
De voorbereidingen voor het feest begon lang
geleden toen bekend werd dat deze mijlpaal
bereikt zou worden. De dorpsbesturen van
Langamankondre en Christiaankondre staan
bekend om hun spontane en goede samenwerking
en de planning werd gauw gemaakt, gaf basja
Heinie Langaman van Langamankondre aan.
De huwelijksdatum was 23 april 1969 en het
jubileum zou dan zijn op dinsdag 23 april
2019. Om organisatorische redenen werd het
feest verschoven naar de zaterdag daarop,

zodat kinderen en kleinkinderen van heinde
en verre konden afreizen. In 1969 werd de
huwelijksinzegening gedaan door pater De Groot.
Petrus Alemware was toen 14 jaar oud, maar kon
zich die dag nog goed herinneren. “Het was een
bijzondere dag voor heel Galibi. De kerk was te
klein en de 60 echtparen moesten buiten zitten,
aan de oever van de Marowijnerivier, onder de
kokospalmen, daar waar nu een speeltuin is voor
de school,” vertelde hij. “Pater De Groot was met
een misdienaar uit Marijkedorp meegekomen en
ze vroegen mij om ook misdienaar te zijn voor
die dag. Dat was leuk!” Eén voor één werden dan
de echtparen naar binnen in de kerk geroepen
om voor het altaar hun huwelijksbeloften
te doen ten overstaan van de priester en de
geloofsgemeenschap. Als een man en vrouw
trouwen voor de kerk, wordt gesproken van een
huwelijksinzegening. Het vraagt voorbereiding
vooraf en omvat verschillende stappen. De priester
of diaken vraagt het bruidspaar of ze echt uit vrije
wil trouwen, of ze elkaar trouw zullen blijven en of
ze een gezin willen stichten. Daarna spreken bruid
en bruidegom naar elkaar hun trouwbelofte uit,
waarin ze elkaar aanvaarden als man en vrouw
en elkaar trouw beloven, in voor- en tegenspoed.
Ze spreken uit dat ze elkaar lief zullen hebben en
waarderen alle dagen van hun leven. De priester
of diaken bevestigt dan dat de kerk deze twee
mensen vanaf dat moment ziet als man en vrouw
van elkaar. Bij de viering afgelopen zaterdag liet de
bisschop de aanwezige bruidsparen van 1969 die
huwelijksbelofte hernieuwen.

Mijlpaal
Het was een bijzonder moment, niet alleen
voor de jubilerende echtparen en hun familie,
maar ook voor de dorpsgemeenschappen van
Galibi. Verschillende familieleden, kinderen,
kleinkinderen, deden spontaan een vermelding
hiervan op Facebook. Heel fijn om dan enkele van
die namen te lezen, ook al zijn velen teruggeroepen

naar de Heer. Voor ‘oom’ Petrus Alemware,
intussen 64 jaar oud en tegenwoordig in
Paramaribo woonachtig, waren die namen teveel
om te onthouden. Maar het gevoel van genade is
bijgebleven. ‘Mijn vrouw en ik hebben zelf niet zo
lang geleden onze zilveren huwelijksfeest mogen
vieren. Dat kon alleen met de hulp van mijn vrouw
en de Heer daarboven.”
Basja Heinie bevestigde dat het een bijzondere
ervaring was. “Het is een mijlpaal die niet zomaar
voorbij mocht gaan. Vanaf het begin zijn wij actief
bezig geweest met de planning. Het was teamwork
van Christiaankondre en Langamankondre.

We hebben ook spontane medewerking en
bijdragen gehad van ondernemers in het dorp zoals
snacks en drinks,” vertelde basja Heinie. Hij zei
dat in de laatste week vooraf aan het evenement,
een videograaf in het dorp was die besloot om de
werkzaamheden, de echtparen en hun familie te
filmen en een kleine documentaire van te maken.
“Die zal dan worden gegeven aan de echtparen.”
De basja zei dat er aan het begin van het jaar 14
jubilerende echtparen geregistreerd stonden.
Helaas zijn tussen januari en april door overlijden
twee echtparen niet meer intact.
Basja Heinie: “We waren dan ook blij en dankbaar
dat een weduwe de kracht heeft gevonden om
aanwezig te zijn bij de viering.”
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Van de bisschop
Onze bisschop, Mgr. Karel Choennie, zal van 4 t/m 19 mei uitlandig zijn. Hij gaat eerst naar Cayenne,
waar dit jaar de jaarlijkse plenaire vergadering van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie (AEC) wordt
gehouden van 4 tot 11 mei. De bisschoppen van Port-of-Spain en Georgetown, resp. Mgr. Gordon en
Mgr. Alleyne, zullen samen met Mgr. Choennie er naartoe reizen via de weg. Dit geldt eveneens voor de
nuntius, Mgr. Nwachukwu, en zijn secretaris.
Meteen na deze AEC-vergadering zal Mgr. Choennie op 12 mei vertrekken naar Rome, waar hij van 1415 mei de tweede vergadering van de pre-synodale raad zal bijwonen. De paus heeft vorige jaar deze
raad geïnstalleerd om de grote synode van de Amazone, die in oktober dit jaar zal plaatsvinden, voor
te bereiden. In deze raad zitten de meeste bisschoppen van de negen Amazonelanden, dus ook Mgr.
Choennie, die de twee andere bisschoppen van de Guyana’s vertegenwoordigt.

Mgr. De Bekker 80 jaar
Vorige week zaterdag, 27 april, vierde onze
emeritus bisschop, Mgr. Wim de Bekker zijn
80ste verjaardag. Dit deed hij in de kapel van het
Sint Vincentius Ziekenhuis, aangezien hij voor
medische behandeling er ligt en nog enige tijd zal
moeten verblijven. Velen zijn afgekomen op zijn
uitnodiging om deze voor hem speciale dag te
vieren: de kapel was tot de laatste zitplaats vol, en
rondom de kapel waren er extra stoelen en banken
geplaatst voor de aanwezigen. Mgr Choennie kon
niet bij de viering aanwezig zijn vanwege een
bijzondere verplichting die hij reeds had op Galibi
dezelfde dag. Pater Kross en pater Toon hebben in
zijn plaats de viering geleid. Het was een prachtige
viering, geheel met liederen die door Mgr. De
Bekker zelf waren uitgekozen. Aan het eind van de
viering werd een speciale felicitatie uitgesproken
door de heer Manodj Hindori, directeur van het
St. Vincentius Ziekenhuis. In zijn korte toespraak
prees hij Mgr. De Bekker voor diens inzet om
de band tussen het bisdom en het ziekenhuis te
verstevigen en te intensiveren. Na de viering was
er gelegenheid tot felicitatie en traktatie in de
kantine van het ziekenhuis.
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Juliana Lassoe
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Adeleida 		
				Kajoemarie

Hiernaast de namen van de 12 echtparen die hun
gouden bruiloft mochten vieren op 27 april 2019:
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geloof & leven
Cook-Out in de Heilige Familie als fundraising

Het paasfeest
Martien Noordermeer OMI –
In dit artikel wil ik eens terugblikken op ons
Christelijk paasfeest en het plaatsen in het licht
van het Joodse paasfeest. Verschillende verhalen
van Witte Donderdag en de Paaswake liggen nog
fris in ons geheugen en er is een duidelijk verband
tussen beide. Hiervoor put ik uit een cursus die ik
lang geleden heb gegeven op het seminarie in Haiti,
en later uitgewerkt voor de catechisten aldaar. Om
de betekenis van ons paasfeest te begrijpen gaan
we eerst het Joods paasfeest bekijken.

Het Joods paasfeest
In het boek ‘Exodus’, het boek van de Uittocht,
lezen we in het 12e Hoofdstuk vanaf vers 1:“...
Jahwe richtte het woord tot Mozes en Aäron in
Egypte en sprak: ‘Deze maand, Nisan, (maart) moet
gij beschouwen als de eerste maand van het jaar.
Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een
lam uitkiezen. Het lam moet gaaf zijn, mannelijk en
éénjarig.

wordt vervolgd op pagina A4

door E.H. Guillaume Woei A Jin
Op zondag 28 april was het eindelijk zover dat
na maanden van vergaderen en voorbereiden
de Heilige Familieparochie haar cook-out heeft
georganiseerd. Het doel van deze activiteit was
primair om fondsen te generen voor de aflossing
van een lening ($36.000) welke was aangegaan
voor de renovatie van het dak van het kerkgebouw.
Wetende dat deze activiteit een kleine druppel op
een gloeiende hete plaat is, was het ook belangrijk
dat de parochianen van de Heilige Familie
samenwerkten als familie en elkaar ondersteunden
om zo tot uitdrukking te laten komen dat wij allen
samen kerk zijn en deel uitmaken van het mystiek
lichaam van Christus hier op aarde. De doelen zijn
geslaagd. Alle werkgroepen hebben geparticipeerd
aan deze cook-out en de parochianen van de
Heilige Familie en die van andere parochies binnen
ons bisdom waren aanwezig op deze fundraising.
Al vroeg in de ochtend kwamen de leden van de
verschillende werkgroepen met al hun kookgerei,
en andere attributen welke nodig waren voor
het welslagen van de activiteit. Zo werd er op
locatie gekookt van zoet-zure varkenspoot tot
bami en nasi, van saoto soep tot pannekoek en
niet te vergeten de overheerlijke bruine bonen
met of zonder zoutvlees van de pastoor. Kortom
er werden verschillende traditonele gerechten
en snacks ter verkoop aangeboden. De zusters
Fransiskus Charitas uit Indonesie hebben ook
geparticipeerd met hun snacks zoals lemper,
nogosari, en kroepoek. Ook was er speciaal voor de

kinderen grabbelton. De stand van de misdienaars,
de welzijnszorg en de liturgiegroep waren heel
mooi versierd om zo te werken op het koopgedrag
van de “consumenten”. Er was ook muziek die de
sfeer verhoogde en als klap op de vuurpijl was er
een speciale dansattractie van de “internationale”
danseressen van de groep waarvan een trouwe
parochiaan (Helen) deel uitmaakt. Zij hebben hun
kunnen getoond en “jong” dat ze zijn hebben ze
het aanwezige publiek kunnen bekoren met hun
danspasjes.
Al met al is deze cook-out geslaagd gezien de
vele tevreden gezichten van zowel de organisatie
van het geheel, de participanten aan de cookout en u die het geheel heeft ondersteund door

uw aanwezigheid en door het kopen van wat ter
verkoop werd aangeboden. Tegen een uur of één in
de middag waren alle stands uitverkocht. Sommige
gerechten werden verkocht als warme bollen zoals
natuurlijk de bruine bonen van pater, de lekkere
sates van de misdienaars en niet te vergeten de
zoet-zure varkenspoot van de welzijnzorg. Een
ieder gingen tevreden huiswaarts.
Van deze plaats wil ik een ieder bedanken die heeft
bijgedragen tot het welslagen van deze cook-out.
Alle werkgroepen die hebben geparticipeerd, de
zusters Fransiskus Charitas, de “internationale”
danseressen, de dj de heer Neil Sakimin, de
werkers op de achtergrond, de sponsoren welke
niet bij naam willen worden genoemd en u allen
die aanwezig waren. Nogmaals heel heel hartelijk
dank. Samen zijn wij kerk en op naar de volgende
activiteit van de Heilige Familieparochie.
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Het paasfeest
Het bloed van het lam moet ge op de deurposten
strijken als teken van redding. In dezelfde nacht
moet het lam gegeten worden met ongedesemd
brood: staande , met staf in de hand, ongedesemd
brood, want ge hebt geen tijd om het brood te laten
gisten… schoeisel aan de voeten, klaar voor het
vertrek, want dit is de nacht waarop Jahwe, Uw
God, jullie, Zijn uitverkoren volk, uit het slavenland
van Egypte zal leiden naar het land dat Hij aan
Uw voorvaderen, Abraham, Isaäk en Jakob had
beloofd… Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en bij
de Egyptenaren alle eerstgeborenen van mens en
dier, doden. Maar het Bloed aan uw deurposten zal
u redding brengen...”
Dit is een korte samenvatting van hoofdstuk 12
dat we hebben gehoord tijdens de viering van
Witte Donderdag, waarin die gebeurtenis wordt
beschreven hoe het Joodse volk, de Hebreeën, zoals
de Egyptenaren hen noemden, uit de slavernij
in Egypte werd bevrijd en op weg ging naar het
Beloofde Land. Jahwe liet Zijn macht zien aan
de pharao van Egypte, en vooral de dood van
zijn eerstgeborene en enige zoon deed hem het
joodse volk laten gaan om weg te trekken uit het
land Egypte. Dit gebeuren is historisch. Hoe het
precies allemaal gegaan is kunnen we nu niet meer
achterhalen, maar Jahwe zorgde voor Zijn volk
dat Hij zich had uitgekozen: “...Ik ben uw God… Gij
zijt Mijn volk…” In de loop van de eeuwen zijn al
deze verhalen door de mondelinge overlevering
een beetje aangepast, mooier verteld, de rol van
Jahwe aangedikt, maar de kern van de zaak blijft
hetzelfde: “Het Joodse volk is bevrijd door Jahwe
uit de lichamelijke slavernij in Egypte!”
Een van de eerste dingen die ons opvalt in deze
tekst is de opmerking dat de maand Nisan (maart)
de eerste maand van het jaar is. Dat is ook eeuwen
en eeuwen zo geweest en gebleven. Dit verklaart
dan ook dat met maart als eerste maand de
maanden september tot en met december hun
oorspronkelijke waarde terug krijgen. September
is nu de negende maand, maar in de vroegere
jaartelling was het inderdaad de zevende maand en
oktober de achtste. Dit verklaart ook dat wij om de
vier jaar een schrikkeljaar hebben. Deze extra dag
wordt toegevoegd aan het einde van de romaanse
kalender om te voorkomen dat het ‘kalenderjaar’
(van 1 januari tot 31 december) te veel gaat
afwijken van het ‘tropisch jaar’. “Een tropisch jaar
is de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan
om de zon van lengtepunt tot lengtepunt te draaien
en dat is niet exact 365 dagen, maar 365 dagen,
5 uur, 48 minuten en 45 seconden.” (A. Jaubert).
Februari was dus de maand die in de romaanse
kalender gold als de laatste maand van het jaar.
(NB: In 1582 heeft Paus Gregorius XIII de
Romaanse kalender veranderd in de zogenaamde
Gregoriaanse kalender: Dit op verzoek van de
wetenschappers uit die tijd. Aangezien de paus
in die tijd een groot aanzien had en een algemeen
erkend gezag zowel binnen als buiten de Kerk,
is dit gebeurd, ook al om de toen reeds moeilijke
situatie dat er een wanverhouding bestond tussen
het kalenderjaar en het tropisch jaar! Een grote
ingreep op een eeuwenoude traditie!)
Het Joodse paasfeest is dus een gedachtenisviering
aan de gebeurtenissen in Egypte waar de Hebreeën
het land verlieten, bevrijd werden uit hun zwaar
lichamelijke slavernij, uit hun ‘keti-koti’! “...
Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken. Ge
moet hem vieren als een feest ter ere van Jahwe,
van geslacht op geslacht moet ge hem als een
eeuwigdurende instelling vieren. Gedurende 7
dagen moet ge ongedesemd brood eten...” Jahwe
zelf heeft bevolen om deze dag te blijven gedenken.
Daaraan zijn de joden, tot op dag van vandaag,
trouw gebleven, waar ook ter wereld. Op die dag
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moogt ge niet werken , tenzij alleen het bereiden
van de nodige spijzen…” (Ex.12/14.)
In de loop der eeuwen kreeg deze
gedachtenisviering een bepaald ritueel, manier
van vieren. Heel kort wil ik dit samen vatten.
1. De paterfamilias gaat voor, d.w.z. de eerste
verantwoordelijke in het gezin. Mochten er
meerdere gezinnen bij elkaar het paasfeest vieren,
dan wordt de oudste in leeftijd gevraagd voor
te gaan in de huiselijke viering. We spreken hier
dus over de viering thuis, niet in de tempel of
synagoge. Daarvoor waren er priesters of rabbis
als voorganger.
2. De jongste in het gezin stelt dan de vraag:
“Waarom is deze nacht anders dan alle andere
nachten?” En dan antwoordt de ‘paterfamilias’ met
het voorlezen van het verhaal over de Uittocht uit
Egypte.
3. Hierop volgde dan de zogenoemde Hallelpsalm, psalm 136. Deze psalm is opgenomen in de
eerste uitgave van Jubilate (1974) als zijnde een
belangrijke liturgische psalm voor de paastijd.
Maar nergens, in geen enkele van onze parochies,
of door geen enkel parochiekoor is deze psalm
aangeleerd. Bijgevolg staat de psalm ook niet
meer in de nieuwe Jubilate. Heel erg jammer. Het
paasverhaal wordt erin bezongen. Leest u deze
psalm maar eens: Blz 312 in de oude Jubilate.
4. Verschillende keren wordt het glas met wijn
geheven, wordt er ‘getoast’.
5. Er wordt een lam geslacht en gegeten. Daarbij
wordt er ook rauwe en bittere kruiden gegeten
die hen moest herinneren aan de rauwheid en de
bitterheid van de lichamelijke slavernij in Egypte.
6. De laatste keer dat het glas geheven wordt
tijdens het joodse paasmaal is de “beker van de
Zegening”. Jezus zal deze “beker van Zegening”
gebruiken om die rond te laten gaan bij Zijn
leerlingen en te zeggen: “Dit is de Beker met Mijn
Bloed dat vergoten wordt voor de vergeving van
de zonden. Doet dit iedere keer als ge het doet, ter
gedachtenis aan Mij…”
Het historisch gebeuren in Egypte staat dus in het
middelpunt van de joodse paasviering. Het volk
verlaat Egypte en gaat op weg naar hun Beloofde
Land dat Jahwe hun voorouders. Abraham, Isaak
en Jakob had beloofd, Kanaän. Ze zullen er lang
over doen: zoals de Bijbel het ons vertelt duurt
het 40 jaar. Maar al gauw na hun vertrek krijgen
ze een groot probleem om de Rode Zee, ook
wel Rietzee genoemd, over te steken. Het is in
sommige periodes van het jaar een gemakkelijk
doorwaadbare plaats voor mensen die te voet
gaan, maar moeilijk voor mensen die in karren
zich verplaatsen, zoals de Egyptenaren. Dat Jahwe
ingreep komt duidelijk tot uitdrukking in het
verhaal zoals Exodus het vertelt: “...Toen sprak
Jahwe tot Mozes: beveel de Israëlieten verder te
trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf
uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten.
Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem
van de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren koppig
maken zodat ze jullie achterna gaan door diezelfde
droge weg op de bodem van de zee. En dan zal Ik
mij verheerlijken ten koste van de farao en heel zijn
legermacht. De Egyptenaren zullen weten dat ik de
JAHWE ben…” (Ex.14/15)
Zo trokken de Israëlieten door de Rode Zee en bij
de achtervolging door de Egyptenaren werden
die verzwolgen door het water van de Rode Zee,
nadat Mozes, op bevel van Jahwe, zijn staf weer
uitstrekte over de zee. Het water kwam weer
tesamen en het Egyptisch leger werd verzwolgen.
Door het water van de Rode Zee kwamen de
Israëlieten veilig aan op de andere oever van de
zee op weg naar hun Land. Dit thema is een ander
belangrijk thema van het Joodse paasfeest, nl. dat

Jahwe God hen veilig had geleid door het water van
de Rode Zee.
Om het heel kort samen te vatten: op het Joodse
Paasfeest wordt gevierd “...DAT DE JODEN BEVRIJD
WERDEN UIT DE LICHAMELIJKE SLAVERNIJ IN
EGYPTE EN DOOR HET WATER VAN DE RODE ZEE
OP WEG WERDEN GEZET NAAR HUN BELOOFDE
LAND, KANAÄN...”

Het Christelijk paasfeest
Matteüs vertelt ons: “...Op de eerste dag van het
ongedesemd brood kwamen de leerlingen bij Jezus
om te vragen: ‘Waar wilt Gij dat wij het Paasmaal
voor U gereed maken…?’” (26/17) Het was dus al
afgesproken dat de leerlingen samen het paasmaal
zouden vieren, een kleine groep, net zoals een
familie. Jezus zou dan voorgaan en Johannes, als
jongste en links liggend van Jezus, zou dan de alom
bekende vraag stellen: “...Meester, waarom is deze
nacht anders dan alle andere…?” Deze vraag krijgt
dan een dubbele, diepere betekenis, want deze
nacht, deze paasmaaltijd, Pesach, - zoals de Joden
het tot op heden nog steeds noemen - zal anders
worden dan alle andere nachten doordat Jezus aan
het Joodse paasmaal een diepere betekenis geeft.
Hij zal zich volledig houden aan de voorschriften
en gebruiken waaraan de Joden toen – en ook
nu nog - vasthielden als iets heiligs dat uit een
ver verleden tot hen was gekomen en eeuwen en
eeuwen en generaties lang gewoon waren: …Lam…
wijn… ongedesemd brood (matzes geheten) bittere
kruiden… lezing over de bevrijding… de Hallelpsalm… maar Jezus heeft er iets aan toegevoegd.
Bij de “beker der Zegening”, de laatste keer dat de
beker met wijn rondgaat, en waar - oneerbiedig
uitgedrukt- “getoast” wordt op de bevrijding uit
Egypte, en daarvoor Jahwe God bedankt wordt
voor hetgeen Hij gedaan heeft in het verleden
voor hun voorouders in Egypte… - en voor hun
nageslacht - heeft Jezus de beker genomen en er
een diepere betekenis aan gegeven: “...Neemt deze
beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker
van het Nieuwe en het Oude Verbond (Testament)
dat voor u en velen vergoten wordt tot vergeving
der zonden….. Iedere keer als jullie dit doen, doet
het dan ter gedachtenis aan Mij...” Hij liet de beker
rondgaan en ieder dronk er uit.
Van te voren, aan het begin van de maaltijd, nadat
Judas het stukje brood dat Jezus hem had gegeven
(als teken: Hij is het!) samen met Jezus zijn hand
in de schaal met saus doopte, had Jezus aan Judas
gezegd: “...Wat je te doen hebt, doe dat spoedig!”
Toen verliet Judas de zaal. Judas heeft volgens
de gegevens zoals de Evangelies ons die hebben
overgeleverd, maar een klein gedeelte van het
paasmaal meegevierd. Pas na het vertrek van Judas
zal Jezus de Eucharistie aan ons geven.
Als wij het Laatste Avondmaal van Jezus zouden
kunnen samenvatten dan mogen we dit doen
met begrippen uit het Joodse paasmaal, vaak ook
avondmaal genoemd omdat het altijd gevierd
werd “na-het- vallen-van-de-avond”. Ik gebruik
hierbij dezelfde zinsnede als boven bij het Joodse
paasfeest.

Om het heel kort samen te vatten: op het
Christelijk paasfeest wordt gevierd “...DAT
DE CHRISTENEN BEVRIJD WORDEN UIT DE
GEESTELIJKE SLAVERNIJ VAN DE ZONDE EN DOOR
HET WATER VAN HET DOOPSEL OP WEG WORDEN
GEZET NAAR ONS BELOOFDE LAND, HET HEMELS
VADERLAND, DE HEMEL…”
Op Witte Donderdag en in de Paaswake hebben we
deze verhalen gehoord en als U ze wilt nalezen dan
zijn hier de volgende verwijzingen:
Witte Donderdag: 1e lezing: Ex. XII/1-8, 11-14
Paaswake: 3e lezing: Ex. XIV/15-XV/1.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Derde zondag van Pasen jaar C
Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 5, 27b –
32. 40b – 41
In die dagen ondervroeg de hoge priester de
apostelen: ‘Hebben wij u niet uitdrukkelijk
verboden in de naam van Jezus onderricht te
geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol
van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van
die man aanrekenen’. Maar Petrus en de andere
apostelen gaven ten antwoord: ‘Men moet God
meer gehoorzamen dan de mensen. De God
van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,
aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het
kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en
verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan

Israël bekering en kwijtschelding van zonden te
schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar
ook de heilige Geest die God geschonken heeft
aan wie Hem gehoorzamen’. Maar men verbood
de apostelen te spreken in de naam van Jezus en
stelde hen in vrijheid. Zij verlieten de Hoge Raad,
verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad
te lijden omwille van Jezus’ naam.
Antwoordpsalm:
Psalm 30, 2.4.5 – 6. 11 – 12a. 13b

Tweede lezing: Openbaring van de heilige apostel
Johannes 5, 11 – 14
Ik, Johannes zag toe en hoorde de stem van talloze
engelen rondom de troon en de stem van de

Evangelielezing: Johannes 21, 1 – 19 (of: 1 – 14)
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen bij het meer.
Hij wordt door hen in geloof herkend.

Gedachten bij de schriftlezingen

Na de zo genoemde verschijningsverhalen
in Johannes 20, waarin duidelijk sprake
is van een afronding van het evangelie
(20,30-31), volgt er nog een hoofdstuk.
De oorspronkelijke afronding blijkt niet
definitief. Het ontstaan van hoofdstuk
21 wordt echter niet veel later ingeschat.
Vrijwel alle handschriften hebben met de
hoofdstukken 1-20 steeds deze ‘epiloog’
ook overgenomen. Men vermoedt daarom
dat dit hoofdstuk 21 in de onmiddellijke
omgeving van Johannes door een
van zijn naaste geestverwanten
geschreven is, al of niet na de dood van
Johannes.

Vroeg in de morgen
De inclusie van het eerste tekstgedeelte
Johannes 21,1-14 wordt gevormd door
het meermaals gebruikte Griekse
werkwoord voor ‘verschijnen’: fanerooo
(21,1a.1b.14). Na het afsluitende
hoofdstuk 20 vraagt de schrijver weer de volle
aandacht. Daarom opent dit nieuwe slot met: ‘Na
dit alles verscheen Jezus weer aan de leerlingen en
wel als volgt’ (21,1). Na de voorgaande ‘opstanding’
en ‘verschijningen’, zoals in de NBV de opschriften
in hoofdstuk 20 aangeven, spitsen we met
extra aandacht onze oren. Ten tonele komen de
figuranten: Jezus en zeven leerlingen. Ook wordt de
locatie aangegeven: het Meer van Tiberias (21,12). Op het eind van dit tekstgedeelte lezen we dan
samenvattend: ‘Dit was al de derde keer dat Jezus
aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood
was opgestaan’ (21,14). Kennelijk was de schrijver
overigens de tel kwijt of werd het verhaal rond
de ontmoeting van Jezus met Maria van Magdala
niet als openbaring/verschijning meegeteld,
zoals we in veel commentaren lezen. Er wordt in
21,1-14 beeldend, maar ook enigszins rommelig
verteld. Er is sprake van zeven in plaats van twaalf
leerlingen, maar het gaat vooral om Simon Petrus
en de geliefde leerling. De groep leerlingen is
duidelijk niet meer in Jeruzalem (zie hoofdstuk
19-20), maar weer aan de oever van het Meer van
Tiberias (vergelijk 6,1). Dit subgroepje is kennelijk
teruggekeerd naar Galilea waar Jezus’ prediking
indertijd begon, en waar zijn optreden al steeds
meer op waarde geschat werd dan in het statige
Jeruzalem. Deze zeven, van wie er vier naamloos
blijven naast de genoemde (Simon) Petrus, Tomas
en Natanaël, hebben hun oude vissersberoep
weer opgepakt. Op instigatie van Petrus gaan
ze gezamenlijk ‘in de nacht’ het water op (21,3).
Hun inspanningen blijkenvruchteloos, totdat er

levende wezens en van de oudsten; en hun getal
was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden
duizendtallen; en zij riepen luid: ‘Waardig is het
Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en
de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en
heerlijkheid en lof’. En elk schepsel in de hemel
en op de aarde en onder de aarde en in de zee,
het ganse heelal hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die
gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en
de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der
eeuwen!’. En in de vier levende wezens zeiden:
‘Amen’. En de oudsten vielen in aanbidding neer.

(19,25-27). Niet voor niets (h)erkent
deze geliefde leerling als eerste de Heer
(21,7).

‘vroeg in de morgen’ (21,4) iets gebeurt. Het wordt
spannend. De nieuwe ochtend is beloftevol: nieuwe
schepping? Opnieuw Pasen!

De geliefde leerling
Jezus zelf, die nog niet als zodanig (h)erkend wordt,
moedigt de vissers in dit nieuwe daglicht aan om
het net aan de rechterkant (stuurboord) uit te
gooien – bijbels gezien de goede, de goddelijke
kant. Er zaten vervolgens zo oneindig veel vissen
en vissoorten in (blijkens het genoemde aantal
van honderddrieënvijftig) dat ze het net niet
meer omhoog konden halen (21,6). Dit deed ‘de
leerling van wie Jezus hield’ tegen Petrus zeggen/
uitroepen: ‘Het is de Heer!’ (21,7) Opvallend is
dat waar Petrus in hoofdstuk 21 voortdurend bij
naam genoemd wordt, deze geliefde leerling van
Jezus naamloos blijft, maar zijn rol is er niet minder
om. Zo hoorden we al hoe hij op paasmorgen met
Petrus naar Jezus’ graf ging, hoe hij vooruit rende
en er als eerste aankwam, maar Petrus voor liet
gaan en hoe hij zelf pas daarna naar binnen ging en,
op grond van wat hij in het graf zag, als eerste tot
geloof in de opstanding kwam (20,2-10). Bijzonder
én raadselachtig is deze geliefde leerling van Jezus.
Het kan zijn dat hij, blijkens 1,35-40, tot Jezus’
vroegste volgelingen hoort. De eerste keer dat
hij echt duidelijk aanwezig is, is pas weer tijdens
de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
Daarbij ligt hij als een vertrouweling naast Jezus en
vraagt hij op aandringen van Petrus naar de naam
van de verrader (13,21-30). Aan het kruis ten slotte
vertrouwt Jezus hem de zorg voor zijn moeder toe

Herkansing voor Petrus?
Maar ook de acties van Petrus zijn niet
toevallig. Actief en enigszins wisselvallig
als hij volgens de verhalen altijd al was,
is hij een voorman. Op zijn initiatief gaat
immers het groepje van zeven leerlingen
weer over tot de (oude) orde van de dag
(21,3). Terug naar het gewone leven
vóór Jezus’ sterven misschien? Naar het
Meer van Tiberias als domein van de
oude gesloten wereld voordat hem echt
de ogen open gaan omtrent Jezus? Sloeg
Pasen nog niet bij hem aan? Moest hij,
Petrus, misschien als het ware opnieuw
‘gedoopt’ worden (uitgebeeld in zijn
(haast naakte) sprong in het water
(21,7) om vervolgens als nieuw tot
navolging van Jezus te komen (vergelijk
21,19)? Was deze ‘move’ misschien nodig na zijn
onbetrouwbaar gebleken gedrag bij de arrestatie
van Jezus (vergelijk 18,17.23.25)? Tot drie keer toe
immers, zo lezen we in het tweede gedeelte van
de perikoop van vandaag (21,15-19), mag hij nu
opnieuw uitspreken dat ook híj van Jezus houdt.
Hem wordt vergeven én een nieuwe kans gegeven.
Waar ‘de geliefde leerling’ staat voor de rustige,
weloverwogen johanneische gemeente(leider),
de ekklesia van Efeze, staat de persoon en het
stormachtige gedrag van Petrus meer voor de kerk
van Rome, zo geven veel exegeten aan.
Nabijheid, door de dood heen
In een sprookjesachtige setting legt Jezus vanaf
de oever van het meer contact met zijn vroegere
leerlingen. Hij vraagt zijn ‘jongens’ (in het Grieks
staat er: paidia): ’Jongens, hebben jullie misschien
wat vis voor Me?’ (21,5) Dat klinkt vertrouwelijk.
Jammer dat de NBG-vertaling (1951), maar ook de
NBV (2004) deze nuance helemaal weg vertaalt. De
Bijbel in Gewone Taal (2014), die fijnzinnigheden
in de Griekse grondtekst omwille van het principe
‘gewone taal’ te vaak wegpoetst, vertaalt hier nu
heel getrouw. Jezus zoekt contact, nabijheid met
zijn oude makkers. Door zijn vertrouwelijkheid
en zijn vertrouwen gaan ze in op zijn goede raad.
De overvolle netten die niet scheuren, maken
het compleet: ‘Het is de Heer!’, zegt zijn geliefde
leerling. En Jezus geeft hun te eten: brood en vis
(21,13). Nieuwe schepping, uitgebeeld in breken en
delen van de vrucht van de aarde en de vrucht van
de zee.
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parochieberichten
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.

za 04 19.00u: Eucharistieviering
zo 05 10.00u: Hoogmis
vr 10 08.00u: Doopdienst voor leerlingen parochiescholen
ivm EHC
za 11 19.00u: Eucharistieviering
zo 12 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.
• Op vrijdag 10 mei om 08.00u Doopdienst voor de
leerlingen die de Eerste H. Communie zullen ontvangen.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 04 17.30u: H. Mis
wo 08 17.30u: Marialof
za 11 17.30u: H. Mis
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.
za 4 18.00u: Vooravondmis derde zondag van Pasen –
zo 5 08.00u: H. Mis derde zondag van Pasen.
Thuiscommunie zieken en ouderen
10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 6 18.00u: H. Mis
wo 8 18.00u: H. Mis
vr 10 18.00u: H. Mis
za 11 18.00u: H. Mis vooravond vierde zondag van Pasen,
met kindernevendienst
zo 12 08.00u: H. Mis vierde zondag van Pasen Roepingenzondag - Moederdag - Kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Zondag 5 mei: thuiscommunie voor zieken en ouderen.
Om 10.00 uur doopdienst voor baby’s en kleine kinderen.
• Woensdag 8 mei: 19.00 uur vergadering van de
parochieraad in lokaal 5.
• Alle ouders en verzorgers van de kinderen van de eerste
communie worden op donderdag 9 mei om 19.00 uur in de
parochiezaal verwacht voor een algemene ouderavond.
• Op vrijdag 10 mei is er een bijeenkomst met de leiding
van de kindernevendienst. Om 19.00 uur in lokaal 5.
• Roepingenzondag en Moederdag op 12 mei a.s. Er is dan
ook weer kindernevendienst!
• Wij danken ook allen die hebben meegedaan met
de Vastenactie ten bate van de verlichting van de
Driekoningenkerk en de renovatie van de Sint-Jozefkerk.
In de mededelingen en via de sociale media zal de juiste
opbrengst bekend worden gemaakt.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 5 08.00u: H. Mis derde zondag van Pasen.
Thuiscommunie zieken en ouderen
zo 12 08.00u: Woord-Comm. dienst vierde zondag van
Pasen - Roepingenzondag - Moederdag - kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 5 09.00u: Woord-Comm. dienst derde zondag van
Pasen. Thuiscommunie zieken en ouderen
zo 12 09.00u: H. Mis vierde zondag van Pasen Roepingenzondag - Moederdag - kindernevendienst
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
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
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
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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
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)
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
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
za 4 10.00u: Woco. Huize Albertine
zo 5 08.00u: H. Mis | 10.00u: Doopviering
19.00u: H. Mis
wo 8 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. mis
zo 12 08.00u: H. Mis | 19.00u: H. Mis
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
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
zo 5 08.00u: H. Mis
ma 6 17.00u: Spreekuur
17.00u: PK EHC
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 9 17.00u: Spreekuur
18.00u: Rozenkransgebed
Mededeling
Pater Iyke is afwezig tot en met de 2e week in juni 2019.
I.v.m 30 jaar Barmhartige Samaritaan wordt er op 15 juni
2019 een jeugd songfestival georganiseerd. De kaarten srd
20 zijn reeds te verkrijgen bij de deelnemende parochies.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 5 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST. CLEMENS |Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 –
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u

*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
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 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag 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.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
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!
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

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

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)
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
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD
Welgedacht A/Indira Gandhiweg
Pastor: Jan Geerits – Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t.367480/8590593
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
za 4 19.00u: WOCO
di 7 16.30u: PK-EHC
18.30u: Gebedsdienst en zangoefening
wo 8 16.30u: PK-H.Vormsel
do 9 18.30u: Eucharistieviering
vr 10 18.30u: Maria uurtje.
za 11 19.00u: Eucharistieviering
wordt vervolgd op Pagina B3
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geloofsverdieping
“ZOALS OOK WIJ VERGEVEN AAN ONZE SCHULDENAREN”
Tijdens de algemene audiëntie van 24
april sprak paus Franciscus, in zijn
catechese over het Onze Vader, over
vergiffenis krijgen en geven.
Geliefde broers en zussen
goedendag!
Vandaag zullen we bij de vijfde
bede van het Onze Vader stilstaan:
Zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren (Mt 6,12). We hebben gezien dat
het eigen is aan de mens ten aanzien van God
schuldenaar te zijn. Van Hem hebben we alles
gekregen. Zowel natuur als genade. Ons bestaan
werd door God niet slechts gewild, maar ook
geliefd. Wanneer we de handen vouwen tot gebed
is er geen ruimte voor verwaandheid.

Een onoverbrugbare schuld
Wie bidt, leert 'dank je' zeggen. Vaak vergeten we
dat te zeggen. We zijn egoïsten. Wie bidt, vraagt
God welwillend te zijn met hem of haar. Hoe we ons
ook inspannen, ten aanzien van God blijft er een
onoverbrugbare schuld.
Er zal altijd een reden zijn om God vergiffenis te
vragen: ons gebrek aan dankbaarheid, onze dagen
vol verstrooidheid, de momenten waarin de wrok
ons hart bezet hield. Het zijn dit soort ervaringen
die ons doen bidden: Heer, Vader, vergeef ons onze
schulden. Zo vragen wij God om vergeving.
Verticale en horizontale relatie
Aan de bede om vergiffenis van onze schulden
knoopt Jezus nog een andere bede vast. De
welwillende verticale relatie van God vraagt om
vertaald te worden in een nieuwe verhouding tot
de broeders: een horizontale relatie. De goede God
vraagt ons evenzeer goed te zijn. Wij vragen aan
de Heer onze zonden te vergeven, zoals ook wij
vergiffenis schenken aan onze vrienden, aan de
mensen die met ons samenleven, onze naasten,
mensen die ons iets lelijks aangedaan hebben.
Wanneer Jezus voor zijn leerlingen het gelaat van
God schildert, gebruikt Hij uitdrukkingen van
tedere barmhartigheid. Hij zegt dat in de hemel
meer vreugde is om een zondaar die zich bekeert,
dan om een veelheid rechtvaardigen die geen
bekering nodig hebben. Niets in het Evangelie
wijst erop dat God de zonden niet vergeeft van
wie berouw heeft en vraagt om opnieuw geliefd te
worden.

Engagement
Maar de overvloedige genade van God is altijd een
engagement. Wie veel ontvangen heeft, moet leren
veel te geven en niet voor zichzelf te houden wat
hij ontvangen heeft. Het is niet toevallig dat het
evangelie volgens Matteüs na het Onze Vader blijft
stilstaan bij een van de zeven beden, namelijk die
over de broederlijke vergeving. 'Want als gij aan de
mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader
ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de
mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet
vergeven' (Mt 6, 14-15). Dat is sterk! Ik denk dan
aan mensen die ik heb horen zeggen: Padre, ik kan
het niet, want die lui hebben mij zoveel kwaad
gedaan …
Kunnen we vergiffenis schenken?
Wie geen vergiffenis schenkt, zal geen vergiffenis
ontvangen. Je sluit immers de deur. Ooit
vertelde een priester mij vol angst dat hij de
laatste sacramenten aan een oude vrouw in
stervensgevaar ging toedienen. De arme dame

kon niet meer praten. En de priester
vroeg: Mevrouw, heb je spijt over je
zonden? De vrouw knikte: ja. Dat was
voldoende. Maar hij stelde dan de
vraag: Heb je de anderen vergiffenis
geschonken? En deze vrouw in
stervensnood gaf te kennen: Neen.
De priester was vol onzekerheid. Als
jij geen vergiffenis schenkt, zal God
jou geen vergiffenis schenken. Wij
die hier samenzijn, denken we dat we vergiffenis
kunnen schenken of niet?
Als je er niet in slaagt, vraag dan de Heer de kracht
om het toch te kunnen: 'Heer, help mij vergiffenis
te schenken.’ Dit is de verbinding tussen de liefde
tot God en de liefde tot de naaste. Liefde roept
liefde op, vergiffenis roept vergiffenis op.

Parabel
In Matteüs vinden we een parabel over de
broederlijke vergevingsgezindheid. Daarom gelijkt
het Rijk der hemelen op een koning die rekening en
verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren.
Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij
hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar
hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat
hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De dienaar
wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb
geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer
kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan
en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen
die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere
dienaar die hem honderd denariën schuldig was.
Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je
schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor
hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik
zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs
in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou
hebben betaald.
De wet van de liefde
Jezus brengt in de menselijke relaties de kracht
van de vergiffenis. In het leven wordt niet alles
opgelost door rechtvaardigheid. Zeker waar een
grens moet worden gesteld aan het kwaad, is
liefde nodig die verder gaat dan het vereiste. Het
kwaad kent vormen van wraak. Als men er niet
in slaagt het te breken, is het in staat de wereld te
verstikken. De wet der vergelding – wat jij aan mij
doet zal ik je betaald zetten – kennen we allemaal.
In de plaats hiervan brengt Jezus de wet van de
liefde. Wat God aan mij gedaan heeft, doe ik aan
jou.
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HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 4 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 5 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis; zondag 3
na Pasen (C)
ma 6 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 7 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos
16.30u: Parochiecatechese
wo 8 16.30u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 9 06.30u: H. Mis
vr 10 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 5 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: H. Mis; zondag 3 na Pasen ( C )
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
zo 5 08.30u: Woco; zondag 3 na Pasen ( C )
ma 6 16.00u: PK jaar I
wo 8 16.30u: PK jaar II
do 9 16.30u: PK jaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 5 09.00u: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee.
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.
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.
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 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
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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gebeden voor iedere dag
Maandag 06 mei
Dagtekst:
Hab. 3,19: Jahwe, de Heer, is mijn kracht, Hij maakt
mijn voeten als de voeten van hinden en doet mij de
hoogten betreden. Voor de koorleider: met snarenspel.
Overweging:
Je houdt grote kracht in je handen, zorg dat je die goed
gebruikt tot het voordeel van het geheel. Kracht kan
positief of negatief gebruikt worden, het is eenvoudig
jouw keus hoe je haar gebruikt. Als je alleen de
allerbeste resultaten wilt zien en je gebruikt haar
positief, kunnen de meest heerlijke gebeurtenissen
plaatsvinden. Wanneer de kracht van elektriciteit
positief gebruikt wordt, kan zij enorme machines
in beweging brengen; zij kan steden verlichten; zij
kan de meest verbazingswekkende dingen doen.
Maar als zij op de verkeerde manier gebruikt wordt,
kunnen de resultaten vernietigend zijn. Zo is het ook
met de spirituele kracht, die zelfs groter is. Zij is er,
wachtend om gebruikt te worden. Dan kan er alleen
maar goeds van komen en je zult wonder na wonder
zich in waarlijke perfectie zien ontvouwen. Die zielen
die voorbereid en klaar zijn om deze kracht goed te
gebruiken worden aan het werk gezet om in deze
tijd te helpen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te
brengen.
Gebed:
Goede God, God van tijd en eeuwigheid,
ondoorgrondelijk is Uw bestaan. U laat U kennen in
Uw Woord en in Jezus Christus, Uw Zoon. Heer steeds
blijf ik u zoeken en bid ik; open mijn hart en verruim
mijn verstand, opdat ik Uw boodschap kan verstaan
en prober ernaar te leven. Dit vraag ik U in Jezus’
naam. Amen.
Dinsdag 07 mei

Dagtekst:
Joh. 14,23: Jezus gaf hem ten antwoord: “Als iemand
Mij liefheeft, zal hij mijn Woord onderhouden, mijn
Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot Hem komen
en verblijf bij Hem nemen.
Overweging:
Hoe kunnen wij ooit geloven dat er een
onvoorwaardelijke liefde bestaat, als veel, zo niet
alles, wat we ondervonden hebben het tegendeel is
van liefde – angst, haat, geweld, misbruik? Toch zijn
we er niet toe veroordeeld om slachtoffer te zijn! We
hebben de mogelijkheid in ons, ook al moeten we

vervolg van Pagina B3

“ZOALS OOK WIJ VERGEVEN
AAN ONZE SCHULDENAREN”
Vergiffenis is een genade
Als wij geen vergiffenis kunnen schenken, dan
moeten wij de Heer vragen ons de genade van de
vergiffenis te schenken. Want vergiffenis kunnen
schenken, is een genade en is het kostbaarste dat
we ontvangen hebben.

God geeft aan elke christen de genade in het
leven van zijn broeders een geschiedenis van het
goede te schrijven. Vooral bij hen die iets verkeerd
gedaan hebben. Door een woord, een omhelzing,
een glimlach kunnen we aan anderen geven wat
wij als kostbaarste hebben ontvangen.
(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

daar hard naar zoeken, om te kiezen voor de liefde.
Er zijn mensen die afschuwelijke afwijzingen en
wrede martelaren hebben ondergaan, maar die toch
hebben kunnen kiezen voor de liefde. Door voor liefde
te kiezen lieten ze zien hoeveel veerkracht mensen
hebben, maar ze lieten ook zien dat Gods liefde alle
menselijke liefde overstijgt. Mensen die voor liefde
durven te kiezen waar haat en angst heersn, zijn
mensen die de wereld hoop geven en Gods Woord
onderhouden.

Gebed:
Goede God, steeds opnieuw toont U Uw liefde aan
mij, opdat ik niet verloren ga. Vader blijft U mij
bemoedigen met Uw Woord, zodat ik weet hoe ik leven
moet, dienstbaar aan U en aan mij medemens. Dit
vraag ik U door Jezus Christus, Uw Zoon, die met mij
is, vandaag en al de dagen van mijn leven. Amen.
woensdag 08 mei

Dagtekst:
Hebr. 10,22: Laten we dan dichterbij komen, maar met
een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons
geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,
ons lichaam gewassen met zuiver water

Overweging:
Het was leuk geweest als God ons het leven had
laten bestellen zoals we een maaltijd bestellen. Ik
wil gezondheid en een hoog IQ. Laat het gevoel voor
muziek maar zitten, maar geef me maar wel een snelle
spijsvertering. Was leuk geweest. Maar zo ging het
niet. Toen het ging om jouw leven op aarde, had je geen
keuze, geen stem in het geheel. maar wat betreft het
leven na de dood, heb je wel een keuze. En volgens mij
is dat een goede deal. Vind je ook niet? Hebben we een
groter voorrecht gekregen dan het voorrecht van vrije
keus? Je hebt in je leven een aantal verkeerde keuzes
gemaakt, of niet soms? Je hebt de verkeerde baan, of
misschien zelfs de verkeerde levenspartner. Je kijkt
terug op je leven en zegt: ‘Kon ik maar... kon ik die
verkeerde keuzes ongedaan maken’. Dat kun je ook.
Eén goede keus voor de eeuwigheid weegt op tegen
duizend verkeerde keuzes op aarde. De keuze is aan
jou.
Gebed:
Getrouwe God, Met liefde schenkt U Uw woord tot
mij, dat leven geeft en toekomst bidet. Heer, wilt u mij
begeleiden met uw Geest om al seen bezielde mens
wegen te gaan, die leidennaar uw koninkrijk van
vrede. Trouwe Vader, dit vraag ik U omwille van Uw
Zoon, Jezus Christus. Amen.
Donderdag 09 mei

Dagtekst:
Ex. 33,12c: Ik heb mijn keuze op u laten vallen en u
mijn bijzondere gunst geschonken.
Beeldoverweging:

Gebed:
Al goede God, U die naar mensen omziet, U hebt Uw
menslievendheid bij uitstek getoond in Jezus van
Nazaret, mens naar Uw hart,Uw evenbeeld. Leer mij
mijn open te stellen voor mensen die anders zijn en
doen dan ik. Geef dat ik anderen van harte gun wat ik
zelf verlang: vrede, liefde, gerechtigheid. Dit vraag ik U
i Jezus naam. Amen.

Vrijdag 10 mei
Dagtekst:
Job 1,21: 'Naakt kom ik uit de schoot van moeder
aarde, naakt keer ik daar terug. Jahwe geeft, Jahwe
neemt, gezegend de naam van Jahwe.'

Overweging:
De schrijver heeft in de inleiding niets te veel gezegd:
uit de recactie van Job op het leed dat hem getroffen
heeft, blijkt hoe vroom hij is. Zelfs na het verlies van
al zijn bezittingen én al zijn kinderen, weet hij nog
woorden te vinden om God te loven. En toch wringt
iets: Job gaat er wel heel gemakkelijk van uit dat Gód
het leven van zijn kinderen heeft genomen. Alsof er
geen Satan is die de hand heeft in het kwaad. Daarom
kunnen we Job niet zomaar nazeggen. Het is niet
vroom om God verantwoordelijk te maken voor alles
wat er in deze wereld gebeurt. Ook als gelovigen
worden we door het kwaad getroffen – die ruimte
krijgt Satan van God. Maar als Satan dreigt te winnen,
zal de Heer ons – gelukkig wel – tot Zich nemen. ‘De
naam van de HEER zij geprezen!’

Gebed:
Machtige God, Gij bevrijdt mensen uit verdrukking
en dood, verdriet doet Gij wederkeren in vreugde.
Liefdevolle vader; ik dank u voor al de wonderen van
uw hand. Kom tot mij, zo vraag ik u en laat mij zien
dat Gij ook voor mij de weg ten leven schept. Dit bid
en vraag ik U in naam van Koning Jezus, Uw Zoon, die
Gij uit uit de doden hebt opgewekt en die nu leeft bij U,
vandaag en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Zaterdag 11 mei

Dagtekst:
Lev. 7,35: Dit is het deel van de offergaven van Jahwe,
dat Aäron en zijn zonen toekomt, vanaf de dag dat zij
als priesters van Jahwe zijn aangesteld.

Overweging:
De feestdagen zijn voorbij: we gaan verder met het
leven van alledag. We staan stil bij iets wat we de
afgelopen dagen in de bijbelgedeelten een paar keer
zijn tegengekomen: een deel van de gaven voor de
HEER is bestemd voor de priesters. Het wordt zelfs het
‘allerheiligste’ genoemd. Wat een bijzonder gegeven:
God zorgt voor degenen die Hij in dienst geroepen
heeft. De priesters hadden immers geen tijd om een
akker te bewerken of een veestapel te onderhouden
en zo te zorgen voor brood op de plank. Ook wij zijn
geroepen tot dienst aan Hem en hebben dagelijks
brood nodig. Jezus sprak hierover: ‘God weet dat u dit
nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en al het andere
ontvangt u bovendien. Dagelijks mogen we de dienst
aan God prioriteit geven en erop vertrouwen dat God
zorgt voor degenen die Hij geroepen heeft Hem te
volgen.
Gebed:
Heilige God, Jezus verkondigde de boodschap van Uw
heil, een boodschap die doorklinkt tot in deze tijd.
Met een oprecht hart wil ik naar U luisteren door
mij steeds open te stellen voor Uw Woord dat tot
mij spreekt, om zo te leven naar het ideaal dat u ons
voorhield. In Jezus naam. Amen.
Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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