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Geroepen als Maria en Jezus
Dorothy Amier –
Bidden voor roepingen
Het is al bijna twee jaren dat in ons bisdom iconen
in de verschillende parochies rondgaan om in
onze gezinnen te bidden voor roepingen voor het
priesterschap en religieus leven in ons bisdom. Van
28 april tot 5 mei had ik het voorrecht om de icoon
voor de derde keer mee te nemen naar mijn gezin
waar ik samen met mijn kinderen en kleinkind of
soms alleen kon bidden voor roepingen. Het waren
voor mij bijzondere momenten waar ik dwars door
alle bezigheden tijd had om bij de Heer te zijn. Bij
de laatste keer kreeg ik enkele inzichten bij het
bidden van het rozenkransgebed die ik met u wilt
delen. Ik hoop dat het zal bijdragen aan de devotie
bij het bidden van het rozenkransgebed en bovenal
dat wij net als Maria en Jezus volledig “ja” kunnen
zeggen aan onze roeping.
Vaak genoeg wil men wanneer er gesproken wordt
over het rozenkransgebed denken dat het gaat
om Maria, omdat er drieënvijftig Weesgegroetjes
worden gebeden. Maria wordt aanbeden, hoor
je anderen zeggen. Maar in het gebed zien wij
een onlosmakelijke band tussen Maria en haar
zoon Jezus. Moeder en zoon die God de Vader
gehoorzaam zijn geweest, koste wat kost. Maria
die niets begreep toen de engel Gabriel haar vroeg

om de zoon van God te baren, door haar geloof en
vertrouwen zei: “Mij geschiede naar uw woord,”
niet wetende dat zij als moeder het lijden van haar
zoon zou moeten aanschouwen. Jezus die in alle
doodsangst zei:“Vader als het mogelijk is laat deze
beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil
maar Uw wil geschiede.”

Rozenkransgebed
Bij het bidden van het rozenkransgebed overwegen
wij de verschillende mysteries. Momenten in het
leven van Jezus, want ook Hij heeft blijde, droevige
en glorievolle momenten gekend. Door het
overwegen van de mysteries, herkennen wij ons
eigen leven. Het leven van Jezus is dan een spiegel
voor ons. De vraag is dan: “Hoe ging hij ermee om?”
Vanuit die weerspiegeling kunnen wij tot Hem
gaan, biddend om kracht en vertrouwen.
Bij het bidden van de rozenkrans doorlopen wij het
hele leven van Jezus, verwoord in de verschillende
evangeliën. Het is goed om samen de rozenkrans
te bidden, maar het is volgens mij beter dat alleen
te doen als het gaat om het meditatief bidden. Op
je eigen tempo de mysteries overwegen, want
wat jou aanspreekt hoeft de andere niet aan te
spreken. Jouw moment van overweging kan bij een
andere mysterie zijn. Met andere woorden: de ene
kan stilstaan bij het terugvinden van Jezus in de

tempel en het gevoel ervaren van de dankbaarheid
en blijdschap van Maria toen zij Jezus terugvond,
omdat die een kind heeft die een losbandig leven
leed en door het gebed tot rust is gekomen. De
andere persoon kan het doen bij de overweging
van de geboorte van Jezus en een dankbaar gevoel
hebben om de geboorte van een kind of kleinkind.
Het bidden van het Rozenkransgebed vereist
tijd om te bezinnen. Het is voor ons een voertuig
om bij God te komen. Een moment om Hem te
ontmoeten met ons lijden, onze vreugde en zorgen,
door de mysteries een voor een te overwegen.
Een mysterie, iets dat je niet onder woorden
kan brengen, maar in het diepste van je ziel kan
ervaren. Bijvoorbeeld een ontmoeting hebben net
als Saulus die met een vurig hart Christus ging
verkondigen, gevangenschap en zweepslagen
trotserend. Hem ontmoeten die ons heeft beloofd
om met ons te zijn.

Schuld belijden
Zoals ik het al eerder zei heeft het
rozenkransgebed meer dan wij soms denken.
Maria wil ons door het bidden van het gebed ons
in herinnering brengen wat Jezus voor ons heeft
gedaan. Tussen de mysteries en de Weesgegroetjes
bidden wij het Onze Vader, het gebed dat Jezus aan
zijn leerlingen leerde toen die verlangde de relatie
die Jezus met zijn vader heeft, te ontvangen. Jezus
zegt daarmee, God is niet alleen mijn vader maar
ook jullie vader. Wat hij voor mij doet, wil Hij ook
voor jullie doen. Maak tijd voor Hem zoals ik het
doe, dan zal je ook de kracht, wijsheid en inzichten
krijgen die je nodig hebt. Gaan wij verder op onze
rozenkrans dan bidden wij ook “Eer aan de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest”; de goddelijke drieeenheid. Een ander mysterie van ons geloof, een
weergave van een andere band die Jezus heeft
met zijn Vader en de Heilige Geest. Zij die Hem
te allen tijde hebben bijgestaan om zijn missie
in deze wereld te volbrengen. En als wij bidden
“Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar
ons voor het vuur van de hel,” dan is het een korte
schuldbelijdenis die wij uitspreken.
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FOCOLARE OPENMIDDAG 2019
UITNODIGING
De Focolare-beweging is een beweging die streeft naar een verenigde wereld. Het is een beweging die
ontstaan is in Italië in 1943 tijdens de 2e wereld oorlog en zich heeft verspreid over vele landen in de
wereld.
Het gaat hier om een nieuwe spiritualiteit, gericht op de eenheid.
• Door middel van een radicale beleving van het evangelie, “de naaste beminnen”, probeert men een
omwenteling te brengen in de gemeenschap.
• Door middel van sociale initiatieven, de economie van de gemeenschap, door inzet voor de oecumenie,
door interreligieuze dialoog, wil men deze spiritualiteit concrete gestalte geven in elke samenleving. ”
Dat allen één mogen zijn” (Joh. 17,21).
De Focolare-beweging in Suriname, organiseert een Openmiddag.
Datum:
zaterdag 18 mei 2019
Tijd:		
17:00-19:00 uur
Locatie:
Grote zaal v/h Fatima Oord a/d Henck Arronstraat 70
Iedereen is van harte welkom!

Het kost u niets dan uw aanwezigheid en uw openheid voor Gods liefde.
Neemt u ook vrienden mee, van welk geloof dan ook, het gaat slechts om het uitdragen van de liefde,
zonder verlies van je eigen identiteit.
De vrienden van de Focolare-beweging in Suriname.

Beste lezers van “Omhoog”.
Namens de familie Monk en onze congregatie
willen wij u van harte bedanken voor alle blijken
van medeleven, betrokkenheid en gebed tijdens
de ziekte en het overlijden van onze medezuster
Zuster Egno Monk.
Na een ziekteperiode van ruim twee jaar heeft
zij op 13 april haar leven terug gegeven in Gods
hand en op Paaszaterdag hebben we haar
uitvaart gevierd en haar te ruste gelegd op ons
kloosterkerkhof van St. Elisabeth in Roosendaal.
Na een periode werkzaam geweest te zijn in het
onderwijs ging zij met pater Toon werken voor de
bewoners in het binnenland. Het werd een lange
periode van 36 jaar waarin zij, elkaar aanvullend,
als een goed team hebben samengewerkt. Helaas
kwam door ziekte een einde aan dit mooie werk.
Nog vers in ons geheugen ligt de prachtige
afscheidsviering in de kathedraal van Paramaribo
op zondag 21 januari 2018.
Wij vertrouwen er op dat zuster Egno mag rusten
in de liefdevolle palm van Gods hand.
Zuster Margriet van der Vliet.
Algemeen overste Zusters
Franciscanessen van Mariadal Roosendaal.

Opgericht 01 januari 1956

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Bloemen voor moeder
Het is weer Moederdag en tijd om moeder lekker
in de watten te leggen, we krijgen de mooiste
moederdag gedichtjes en liedjes te horen,
moederdag ontbijt en brunch worden aangeboden,
bloemen en attenties, ga zo maar door.
Maar in vele harten is er ook intens verdriet om de
moeders die er niet meer zijn. Hoe verwerk je het
verdriet om de vrouw die jou het levenslicht heeft
laten zien, die jou negen maanden in de intimiteit
van haar schoot heeft gewiegd, verlangend naar
de dag om je in haar armen te kunnen sluiten. De
vrouw die jou met de grootste zorg en liefde heeft
verzorgd, gevoed, begeleid, gecoacht, vermaand,
getroost, aangemoedigd en die het voor je opnam
wanneer de hele wereld tegen je was ?
Misschien is dit verdriet niet te verwerken en
zullen we onze moeder die er niet meer is, op onze
eigen speciale manier in ons hart blijven koesteren
tot de dag dat we haar weer zullen ontmoeten,
daar op die plaats waar er geen tranen meer zullen
vallen.
Voor nu kunnen we alleen maar roepen: Mama, ik
mis je ! En ja, moederdag is ook die speciale dag
waarop we het gemis van onze moeder die er niet
meer is, mogen uiten en beleven en haar bijzonder
eren. We denken aan haar en aan de zovele mooie
en bijzondere momenten die we met haar hebben
beleefd.

Tijdens onze Lotgenoten bijeenkomst van deze
maand zullen we speciaal aandacht besteden aan
alle lieve moeders die ons helaas reeds hebben
verlaten. U bent van harte welkom op donderdag
16 mei om 18.00 u in de parochiezaal van St. Alfons
parochie. Indien u dat wilt kunt u een foto van uw
moeder meenemen.
Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
OMHOOG”
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geloof & leven
Ontspanning misdienaars Parochie Noord
volleybal, iedereen had wel pret op zijn of haar
eigen manier. Er was een innige familieband te
bespeuren. Een interessante quiz spel stond ook
op het programma, waarin werd terugblikt op de
vastentijd. Het programma werd volledig met het
belonen en oprecht bedanken van de misdienaars
die geregeld hun roeping waar maken en trouw de
kerk bezoeken. Je zou wel willen dat zij dagelijks
het huis van God bezoeken. Misdienaar worden
is misdienaar blijven! Dit laten deze trouwe
misdienaars van ons zeker blijken. We blikken
met veel plezier en dankbaarheid terug op deze
ontspannen, plezierige en welverdiende dag. Dank
aan de parochie familie, pater Kumar en pater Jan
voor de voorbereiding en assistentie bij deze dag,
de misdienaars van Parochie Noord voor hun inzet
en aanwezigheid en de ouders/ verzorgers voor
hun ondersteuning.

Op 1 mei jl. hadden de misdienaars van Parochie
Noord hun jaarlijks uitje. Vroeg in de ochtend
was het verzamelen en gereedmaken voor
vertrek. De prettige sfeer zat er in. De slechte
weersomstandigheden mocht de stemming
absoluut niet drukken! Na het ochtendgebed
door pater Jan Verboogen was de groep van
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Geroepen als Maria en Jezus

42 misdienaars en begeleiders helemaal in de
‘mood’ om enthousiast de bus in te stappen
voor vertrek naar het recreatieoord Da Kaboera
resort in Powakka. Bij aankomst aldaar werden
korte instructies gegeven waarna het moment
van het plezier maken aanbrak. Spetteren in het
water, een kaartspel, gezellig een potje djoel of

Banken voor diensten Hollandse Kamp
de Maria ten Hemelopneming kerk in Witsanti,
aan de Kennedyweg. Met dit initiatief werkt het
kerkbestuur van Hollandse Kamp gestaag naar
een eigen kerkgebouw toe. De behoefte hieraan
is voelbaar omdat er steeds meer mensen naar de
diensten komen. Het dorp is duidelijk in de groei.
Er komen meer mensen wonen, er wordt meer
gebouwd. Vorig jaar nog is gestart met het initiatief
voor een eigen begraafplaats in Hollandse Kamp,
op verzoek van de dorpsgemeenschap.

Het overwegen van de mysteries brengt ons in
herinnering wat verkeerd is in ons leven. Dan
kunnen wij eerlijk toegeven dat wij zwakke en
zondige mensen zijn die zijn barmhartigheid nodig
hebben.

“Mij geschiede naar Uw woord”
Bij dit alles zie ik Maria zoals wij haar kennen
vanuit de Bijbel, steeds op de achtergrond
verdwijnen zoals zij dat deed op de bruiloft te
Kana, nadat zij de aandacht van haar zoon had
gevestigd op de nood van de gastheer. Zo wil zij
ons bij het bidden van het rozenkransgebed in
herinnering brengen wat Jezus voor ons heeft
gedaan en waartoe hij is gekomen in deze wereld.
Maria, de moeder van onze Heer, maar ook onze
moeder, lijdt samen met haar zoon als wij negeren
het heil dat hij voor ons bracht in deze wereld. Zij
roept ons op om samen met haar zoon Jezus de
werken van de Vader te doen. Zoals zij Hem op zijn
kruisweg moed in sprak, zo wil ook zij, de Moeder
van de Kerk, ons bemoedigen. Wees niet bang
als de Vader jou roept. Laten wij doen wat Maria
deed. Haar Ja-woord heeft redding en verlossing
gebracht voor de gehele mensheid. Ook onze “Ja”
kan vandaag heil brengen voor de mensen om
ons heen. Neem het voorbeeld van Maria, ook
al begrijpen wij het niet, aan God zeggen: “mij
geschiede naar Uw woord.” Het vraagt vertrouwen
om de angst voor het onbekende te verdrijven.
Maar geloof in de grootheid van God, zoals wij het
lezen bij Lucas, voor God is niets onmogelijk, geeft
kracht om elke roeping te beantwoorden.
Gebed: Maria, Uw zoon Jezus heeft U aan ons
gegeven als Moeder van de Kerk. Wij hebben U in

De geloofsgemeenschap van Hollandse Kamp, het
inheems dorp net achter de landingsbaan van
Johan Adolf Pengel internationale luchthaven,
heeft banken vervaardigd voor haar diensten in de
recreatiezaal van het dorp. Nu hoeven ze niet meer
elke week Jardin stoelen te huren. Het initiatief
kwam van het kerkbestuur. Er is geen kerkgebouw
in Hollandse Kamp. De diensten worden
gehouden in de recreatiezaal door de pastorale
leiders R. Jubitana en R. Buth. Voor vieringen op
hoogtijdagen moest de geloofsgemeenschap naar
liefde aanvaard. Wij vragen u, bidt voor ons dat
wij ons net als u, in alle nederigheid openstellen
voor de wil van de Vader. Zie de nood in het
bisdom Paramaribo.
Wees een voorspraak bij uw zoon Jezus voor zij
die geroepen zijn als werkers in zijn wijngaard.
Heilige Geest raakt de harten aan van hen die
nog twijfelen. Haal weg elke barrière die een
belemmering is om ja te zeggen tegen de roepstem
van de Vader.
Dit vragen wij U, Almachtige God, in de naam van
Uw zoon Jezus onze Heer. Amen.

DOORDENKERTJE
“Er bestaat een
groot verschil

tussen veel geld

hebben en rijk zijn.”
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Nieuw Christusbeeld Allerheiligste Verlosser
Jenny Sopawiro
Zondag 5 mei jl. markeerde een bijzondere
gebeurtenis in de Allerheiligste Verlosserparochie
te Domburg. In de eucharistieviering op deze
dag werd onder grote belangstelling het
nieuwe Christusbeeld onthuld en gezegend.
Onder de aanwezigen bevonden zich vrienden
en vriendinnen uit onder andere Lelydorp,
Paramaribo en Nederland. De parochiepriester,
pater Gilson, mocht samen met Wonny Sadi
en mevrouw Tjoe Ny aan de lintjes trekken
waarmee het doek was vastgezet om het beeld te
bedekken. Het gracieus vallende doek onthulde
een adembenemend tafereel: de verrezen Christus
onder de stralende zon aan de heldere hemel. Het
Christusbeeld is door de parochie zelf aangeschaft
nadat er sinds 2017 begonnen is met fundraising
zoals het verkopen van gedoneerde kleding en
crafts gemaakt door een lieve en bescheiden
parochiaan. Ook spontane donaties van vrienden
hebben een grote bijdrage geleverd tot de aankoop
van het beeld. De parochie dankt een ieder voor
hun spontane bijdragen.

Teambuilding Pastoraal Centrum
Jenny Sopawiro

De teambuildingssessie was zeer gevarieerd met
een goede balans tussen denk- en fysiek werk. In
het eerste gedeelte kregen we enkele oefeningen,
waarbij we onze collega’s mochten karakteriseren.
Er waren bijvoorbeeld vier categorieën: doer,
thinker, performer en caretaker. Bij wie overheerst
wat?
Voor mij waren er verrassende resultaten. Terwijl
ik dacht dat ik een stille denker (thinker) ben,
bleek dat de meeste collega’s me juist ervaren
als een zorgzame persoon (caretaker). De
denkoefeningen werden afgewisseld met fysieke
arbeid en teamwork moest tot fabuleuze resultaten
leiden. Daar werd er wat afgelachen en het is ons
gelukt om zeker 95% van de taken succesvol af te
ronden. Wat wil je met zo’n goed geoliede team als
van dat van het Pastoraal Centrum?
Groeien in geloof
De uitdaging lag in de tijdsdruk, we moesten
de taken in zeer korte tijd uitvoeren en dat is
best stressvol. Een yell en een originele gebaar/
beweging bedenken was er één van. Wij hebben
de woorden “GA, UIT EN VERKONDIG MIJN

BOODSCHAP” als yell gekozen. De groep riep met
krachtige stem de woorden GA en UIT en Gerda,
onze manager, complementeerde heel melodieus
met de laatste woorden. De leukste taak vond ik
zelf het produceren van een ‘kunstwerk’ waarin
ons werk en missie duidelijk tot uiting komt.
De coaches hadden voor genoeg craftmateriaal
gezorgd.
Om ons werk en missie uit te beelden hebben wij
een manjaboom gemaakt waaraan een manja
hangt in de kleuren geel en groen. De manjapit is
namelijk in onze logo verwerkt. De kleur staat voor
groei en vruchtbaarheid. Hiermee willen wij ook
aangeven dat het Pastoraal Centrum een plaats
is waar gewerkt wordt aan en met het geloof. Wij
brengen groei in de geloofsgemeenschap en een
ieder die tot het r.-k. geloof behoort. De takken en
bladeren symboliseren de werkgebieden diaconie,
catechese, scholen, jongeren, trainingen. Alles staat
in het teken van groei en dat komt ook tot uiting in
de slogan die wij hebben bedacht: groeien in geloof.
Voor mij waren het zeker drie vruchtbare uren
geweest die zijn omgevlogen en ik kijk uit naar de
volgende sessie.

Betegelde parkeerplaats Barmhartige Samaritaan.
Uit ontvangen donaties heeft onze parochie de parkeerplaats betegeld.
Dank aan de donateurs. God zegene u allen!

Denken en doen
Op donderdag 2 mei j.l. had het personeel van
het Pastoraal Centrum een teambuildingssessie
onder leiding van Joelle Chiu Hung en Rodney
Martodrono van On Stage Performing Arts.
Sommigen van ons gingen er heen met wat schrik
in het hart, want de dag ervoor vernamen wij in
de groepsapp dat we sportkleding en gympen
moesten meenemen. De vraag was: wat gaan we
doen? Hopelijk niet rennen en springen. Gelukkig
bleek onze vrees ongegrond en waren het leuke
ontspanningsoefeningen die we moesten doen.
Omstreeks negen uur waren alle teamleden
present en werden wij van harte verwelkomd
door de coaches en direct op ons gemak gesteld.

foto: Parkeerplaats Barmhartige Samaritaan
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vierde zondag van Pasen jaar C. Zondag van
de Goede Herder – Roepingenzondag
Eerste lezing: Handelingen van de apostelen
13, 14.43 – 52
In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs
Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de
sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van
de dienst in de synagoge liepen vele joden en
godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas
mee; dezen spraken hen toe en drongen er bij hen
op aan in de genade van God te volharden. De
volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren. Bij het
zien van die grote menigte werden de joden zeer
afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting
van Paulus met beschimpingen. Toen verklaarden
Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: ‘Tot u
moest wel het eerst het woord van God gesproken
worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het
eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten
wij ons voortaan tot de heidenen. Want aldus
luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u

De vierde zondag van Pasen is traditioneel de
zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag.
Het beeld van God of Jezus als herder komt terug
in de lezingen en de kerk bidt om roepingen voor
herders in onze gemeenschap. Een echte herder is
gezonden door God, zo laat Paulus ons zien: ‘Ik heb
je bestemd tot een licht voor alle volken om redding
te brengen’ (Handelingen 13,47). In de Bijbel is de
herder het beeld van Gods leiding en zorg. Jezus is de
goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen
(Johannes 10,1-18; vergelijk Jesaja 40,11). Het volk
is zijn kudde, niet als volgzame schapen, maar als
bewuste gelovigen die echt voor Hem kiezen, die door
Hem gekend en geweid worden en die zelf op hun
beurt zorg hebben voor elkaar en, net als Hij, zorgen
dat niemand verloren raakt. Dan zal er één kudde
zijn en één herder, de eenheid waar Johannes zo naar
verlangt, maar die ook in die tijd al ver te zoeken was.

Ieder die gelooft, is welkom
Op de sabbat kon, aansluitend op de gelezen
Schriftgedeelten, ieder volwassen mannelijk
gemeentelid in de synagoge op uitnodiging
deelnemen aan het verklaren van de gelezen teksten.
Paulus, in verbondenheid met zijn eigen Joodse
volk, maakt hier graag gebruik van. Met zijn preek
doorloopt hij Israëls geschiedenis van Exodus tot
Samuël, Saul en David, en zo komt hij uit bij Davids
afstammeling Jezus, wiens komst door Johannes
de Doper werd voorbereid (Handelingen 13,1625). Vervolgens spreekt hij over de boodschap van
redding. Deze gaat vooral over de dood en opstanding
van Jezus. Zijn verrijzenis bewijst dat Hij de Messias
is en dat in Hem de belofte aan de vaderen is vervuld
(13,26-37). Jezus schenkt vergeving van zonden, Hij
spreekt degenen die geloven vrij van alles waarvan
de wet van Mozes geen vrijspraak kon geven (13,3839). Deze heilsboodschap is bedoeld voor alle mensen,
Joden en niet-Joden, ieder die gelooft. Onder de indruk
van zijn woorden wordt Paulus de volgende sabbat
weer genodigd om te spreken en velen komen naar
hem luisteren (13,44). Maar de Joodse leiders worden
jaloers (13,45). Zij zijn bezorgd dat de zuiverheid en
het uitverkoren zijn van het Joodse volk, beschermd
door de Wet van Mozes en haar rituelen, wordt
aangetast door de toestroom van niet-Joden op
grond van hun geloof in Jezus Christus. Paulus en

bestemd als een licht voor de heidenen, opdat
gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde
van de aarde’. Toen de heidenen dit hoorden,
waren zij verheugd en verheerlijkten het woord
van God, en allen die tot het eeuwig leven waren
voorbestemd namen het geloof aan. Het woord
des Heren verbreidde zich door heel die streek,
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen
op die uit de toonaangevende kringen kwamen
en ook de voornaamste burgers uit de stad; zij
veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en
Barnabas, en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen
schudden het stof van hun voeten ten teken dat zij
met hen gebroken hadden en gingen naar Ikonium.
De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en
van de heilige Geest.
Antwoordpsalm:
Psalm 100, 2.3.5

Tweede lezing: Openbaring van de heilige
apostel Johannes 7, 9. 14b – 17
Ik, Johannes zag een geweldige menigte, die
niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen

Gedachten bij de schriftlezingen

Barnabas laten zich echter niet intimideren. Het was
nodig, zo geven ze aan, eerst de boodschap aan hen te
verkondigen. Als zij niet gered willen worden, zullen
zij zich tot de heidenen wenden. Die zijn verheugd
en komen wel tot geloof (13,46-49). De Joden gaan
nog verder met hun tegenwerking en richten zich
tot de welgestelde en invloedrijke burgers van de
stad, waarop Paulus en Barnabas verdreven worden
(13,50). Zij antwoorden met het symbolische en
bijbelse gebaar het stof van hun voeten te schudden
en laten daarmee zien dat ze geen contact meer met
hen willen hebben (13.51). Maar hun komst naar dat
gebied is niet vergeefs geweest. De opmerking dat
de achterblijvende leerlingen vervuld waren met
vreugde en blijdschap van de heilige Geest (13,52),
betekent dat er ondanks de tegenwerking een
bloeiende gemeenschap is ontstaan.

Een onafzienbare menigte
Passend bij de gedachte dat de goede Boodschap
voor iedereen bestemd is, is het visioen van de
onafzienbare menigte in de lezing uit Openbaring.
Deze menigte die niet te tellen was, wijst naar de
universaliteit van de uitverkorenen en verbeeldt
alle volgelingen van Jezus die in Hem geloofd
hebben, zowel Joden als niet-Joden. Ze dragen witte
kleren, zinnebeeld van de opstanding, en ze hebben
palmtakken in hun hand, zoals de Joden hadden toen
de grote vijand uit Israël was verdreven (1
Makkabeeën 13,51; 2 Makkabeeën 10,7) en vooral
zoals het volk ze had in Jeruzalem bij de laatste
intocht van de Messias (Johannes 12,13). De palmtak
was een teken van vreugde en werd het klassieke
beeld van de overwinning. Zij zijn allen overwinnaars.
Hun zege is een deelneming aan de overwinning van

en volken en talen. Zij stonden voor de troon
en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en
met palmtakken in de hand. Toen zei een van de
oudsten tot mij: ‘Dat zijn degenen die komen uit
de grote verdrukking, die hun gewaden hebben
wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom
staan zij voor de troon van God en dienen Hem dag
en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is
gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen
nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek
of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in
het midden van de troon zal hen weiden en voeren
naar de waterbronnen van het leven en God zal alle
tranen van hun ogen afwissen’.
Evangelielezing: Johannes 10, 27 – 30
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn
schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze, en
ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen
in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal
ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze
Mij gegeven heeft is groter dan allen; en niemand
kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de
Vader, Wij zijn één.

het Lam, dat ze aanbidden. Hun eredienst is eeuwig,
want hij speelt zich af in de aanwezigheid van God. Hij
is hun verlosser en redder. Hij zal te midden van hen
wonen. Zij zijn thuis bij Hem en zullen geen honger
of dorst lijden of last hebben van de brandende zon
(vergelijk Jesaja 49,8-9). Het is de oeroude droom van
de messiaanse toekomst waar alle leed geleden is en
alle ellende voorbij zal zijn. Volgens de Joodse traditie
herbergt het bloed leven. De verwijzing naar het bloed
van het lam duidt tevens op de kruisdood van Jezus.
Het lam zal hen hoeden, de Heer is hun herder (Psalm
23). Of zoals Psalm 100, de antwoordpsalm van deze
zondag, zegt: ‘De Heer is God. Zijn volk zijn wij, de
kudde die Hij weidt’ (vers 3).
Jezus als herder
Johannes ziet Jezus als de volmaakte herder: ‘Ik ben
de goede herder’ (10,11). Ik ken mijn schapen, ze
luisteren naar mijn stem, ze volgen Mij. Tussen de
herder en zijn schapen bestaat een innerlijke
band. Ze kennen en herkennen elkaar. De verhouding
tussen Jezus en de Vader is het model van de
verhouding tussen Jezus en zijn volgelingen. Jezus is
de stem (10,3), de deur (10,7.9), de herder (10,11.14).
In leven en dood heeft Hij bewezen de enige te zijn op
wie men kan vertrouwen. Bij alle andere leiders komt
men bedrogen uit. Alleen Hij is door God gestuurd.
Onder zijn hoede kan men veilig leven, ook zijn
volgelingen zijn in Gods hand. Dit geldt echter alleen
voor de echte gelovigen, niet voor de Joden die in de
tempel om Hem heen komen staan en blijven vragen
of Hij de Messias is (10,24). Zij willen immers niet
echt tot geloof komen. Daarom krijgen ze ook geen
direct antwoord, maar antwoordt Jezus door middel
van een beeldverhaal: de herder die zijn schapen kent
en ze nooit verloren laat gaan (10,27-28). Wie het wil
verstaan, is welkom. De herder was in de loop der
tijd hét beeld geworden voor de Messias, die het volk
door de kracht van de Eeuwige zou weiden en zijn
kudde in veiligheid zou doen wonen tot aan het einde
der aarde (Micha 5,1-4). Voor iedere toehoorder was
het dan ook duidelijk: de verwijzing naar de herder is
een onmiskenbaar ja op de vraag ‘Bent U de Messias?’
(10,24). ‘De Vader en Ik zijn één’ (10,30) geeft
eveneens aan dat er tussen hen geen onderscheid is:
God en Jezus, ze zijn een en dezelfde herder, op Hem
kun je vertrouwen.
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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 11 11.00u: Gelegenheid tot biechten
19.00u: Eucharistieviering
zo 12 10.00u: Hoogmis
za 18 11.00u: Gelegenheid tot biechten
19.00u: Eucharistieviering
zo 19 10.00u: Eerste Heilige Communie leerlingen St.
Elisabeth 1-, St. Elisabeth 2- en Kathedrale Koorschool
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.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 11 17.30u: H. Mis
wo 15 17.30u: Marialof
za 18 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 11 18.00u: Vooravondmis vierde zondag van Pasen kindernevendienst - Moederdag
zo 12 08.00u: H. Mis vierde zondag van Pasen kindernevendienst - Moederdag
ma 13 18.00u: H. Mis Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
wo 15 18.00u: H. Mis
vr 17 18.00u: H. Mis
za 18 18.00u: H. Mis vooravond vijfde zondag van Pasen
zo 19 08.00u: H. Mis vijfde zondag van Pasen
10.00u: H. Mis met eerste communie
Mededelingen op Noord
• Gedurende de meimaand bidden wij volgens goede
gewoonte de rozenkrans van de blijde, droevige en
glorievolle geheimen. Begonnen wordt een half uur vóór
aanvang van de dienst. Een goede voorbereiding op de
ontmoeting met de Heer in de eucharistieviering.
• Dit weekeinde is het Roepingenzondag, tegelijk
Moederdag - met een attentie voor de moeders. Er is ook
weer kindernevendienst in de drie kerken.
• Zondag 19 mei: eerste heilige communie in de
Driekoningenkerk. Aanvang van de dienst om 10.00 uur.
Eerste heilige communie in Sint-Jozef: zondag 26 mei om
9.00 uur. In Sint-Augustinus: zondag 2 juni om 8.00 uur.
• Onze felicitaties aan de twee dopelingen van zondag 5
mei: Mulyano en Keano. Een goede toekomst voor hen in
het gezin en de familie waarin ze opgroeien!
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 12 08.00u: Woord-Comm. dienst vierde zondag van
Pasen – kindernevendienst - Moederdag
zo 19 08.00u: H. Mis vijfde zondag van Pasen
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 12 09.00u: H. Mis vierde zondag van Pasen kindernevendienst - Moederdag
zo 19 09.00u: Woord-Comm. dienst vijfde zondag van
Pasen
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
zo 12 10.00u: Woco |
11.30u: Kinderdoop viering
12.00u: Engelse mis
zo 19 10.00u: H. Mis |
11.45u: Engelse mis
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
za 11 19.00u: Woco

zo 12 08.00u: H. Mis
za 18 19.00u: H. Mis
zo 19 08.00u: H. Mis
09.30u: Doop v.d communicantjes
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

*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

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)

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

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
zo 12 08.00u: H. Mis | 19.00u: H. Mis
wo 15 19.00u: H. Mis
za 18 10.00u: Woco. Huize Ashiana
zo 19 08.00u: Woco | 19.00u: H. Mis
wo 22 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 12 08.00u: Woco
ma 13 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 16 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 12 07.30u: Rozenkransgebed |08.00u: Eucharistieviering
• 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

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 zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
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
vr 10 18.30u: Rozenkransgebed en eucharistische
aanbidding
zo 12 10.00u: Eucharistieviering in javaanse taal
vr 17 18.30u: Rozenkransgebed
za 18 18.30u: Eucharistieviering
vr 24 18.30u: Rozenkransgebed
zo 26 09.00u: Rozenkransgebed en Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
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geloofsverdieping
PAUS FRANCISCUS: ‘NIET GOD BEKOORT, MAAR SATAN’
In de catechese over het Onze Vader belichtte de
paus tijdens zijn audiëntie op woensdag 1 mei de
voorlaatste bede over de beproeving.

Geliefde broers en zussen, goedendag!
We gaan verder met de catechese over het Onze
Vader. We zijn gekomen bij de voorlaatste bede:
En breng ons niet in beproeving (Mt 6,13). In een
andere versie luidt het: Laat ons niet in bekoring
vallen.

Dialoog met de Vader
Het Onze Vader begint met ons verlangen dat het
grote project van God in ons midden werkelijkheid
zou worden. Dan volgt een beschouwing van de
levensrealiteit en we vragen om wat we elke dag
nodig hebben: het dagelijkse brood. Vervolgens
staat het gebed stil bij onze interpersoonlijke
relaties die vaak door egoïsme worden vergiftigd.
We vragen om vergiffenis en beloven vergiffenis
te schenken. Met deze voorlaatste bede in onze
dialoog met de hemelse Vader komen we als het
ware tot de kern van het drama, dat wil zeggen
op het terrein waar onze vrijheid geconfronteerd
wordt met de listen van de Kwade.
Het beeld van God
Zoals bekend kan men de Griekse uitdrukking
die in het Evangelie gebruikt wordt niet precies
vertalen. Alle moderne vertalingen lopen dan ook
mank. Over één element is men het wel eens: we
moeten uitsluiten dat de Vader het initiatief zou
nemen van de bekoringen die kenmerkend zijn
voor de levensweg van de mens. Alsof God zijn
kinderen zou vangen in listen en valstrikken.
Dergelijke interpretatie wordt niet door de
originele tekst ondersteund en is ver verwijderd
van het beeld van God dat Jezus ons heeft
geopenbaard.

God is niet de auteur
Christenen hebben niets te maken met een naijverige God, die concurrent is van de mens of
die er plezier in vindt de mens te pesten. Dat zijn
beelden van heidense goden. In de brief van de
apostel Jacobus lezen we: Niemand mag zeggen,
als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen
bekoord. God brengt niemand in verzoeking,
zo min als Hijzelf door het kwade kan worden
bekoord (1,13). Integendeel: de Vader is niet de
auteur van het kwaad. Aan een kind dat om een vis
vraagt geeft Hij geen slang (cf. Lc 11,11). Zo leerde
Jezus.
Wanneer het kwaad in het leven van de mens
verschijnt, strijdt God aan zijn zijde om ervan
bevrijd te worden. God strijdt altijd voor ons, nooit
tegen ons.
Hij is Vader! In deze geest bidden wij het Onze
Vader.

Jezus onze Broeder
Deze twee feiten -beproeving en bekoring- maken
op een mysterieuze manier deel uit van het leven
van Jezus. Door deze ervaring is de Zoon van God
onze broeder geworden.
Die delen uit het Evangelie tonen aan dat de laatste
moeilijke beden van het Onze Vader al verhoord
werden. God heeft ons niet alleen gelaten, maar in
Jezus heeft Hij zich geopenbaard als God-met-ons
tot in het uiterste. Hij is bij ons wanneer Hij ons
het leven schenkt. Hij is bij ons tijdens het leven, in
vreugde, in beproevingen en verdriet. Hij is bij ons

in onze nederlagen, wanneer we zondigen.

Bekoord door het kwaad
Wanneer we bekoord worden door het kwaad,
door de broederlijkheid te negeren en een absolute
macht over het andere en de anderen na te
streven, dan heeft Jezus voor ons deze bekoring
reeds overwonnen. De eerste bladzijden van de
evangelies tonen dat aan. Meteen na door Johannes
gedoopt te zijn, gaat Jezus naar de woestijn en
wordt daar door de duivel bekoord. Zo begint het
openbare leven van Jezus, met een bekoring door
satan. Veel mensen zeggen: Waarom spreken over
de duivel, is dat niet ouderwets? Maar kijk wat het
Evangelie leert: Jezus werd geconfronteerd met
de duivel. Hij werd door satan bekoord, maar Hij
wijst elke bekoring af en wordt de overwinnaar.
Het evangelie volgens Matteüs heeft, bij het eind
van de tweestrijd tussen Jezus en de vijand, deze
opmerking: Nu liet de duivel Hem met rust en er
kwamen engelen om Hem hun diensten aan te
bieden (4,11).
Bij beproevingen waakt God
Ook op het ogenblik van de grootste beproeving
laat God ons niet alleen. Wanneer Jezus in
Getsemane gaat bidden, wordt zijn hart
bezwaard door onmetelijke angst, zo zegt Hij
aan zijn leerlingen. Hij ervaart eenzaamheid
en verlatenheid, voelt zich alleen met de
verantwoordelijkheid voor de zonden van heel
de wereld op zijn schouders. Alleen met een
onbeschrijfelijke angst.

De beproeving is vernietigend zodat iets
onverwachts gebeurt. Jezus bedelt nooit om
liefde voor Zichzelf en toch, die nacht is zijn ziel
tot de dood toe bedroefd. Op dat ogenblik vraagt
Hij om de nabijheid van zijn vrienden: Blijft hier
en waakt met Mij (Mt 26,38). We weten dat de
leerlingen overmand door angst in slaap vielen. Op
het moment van de doodstrijd vraagt God aan de
mens Hem niet te verlaten. Maar de mens slaapt.
Wanneer de mens dergelijke beproeving kent,
waakt God.

wordt vervolgd op Pagina B4

vervolg van pagina B2

ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
za 11 19.00u: Eucharistievieirng
di 14 16.30u: PK-EHC
wo 15 16.30u: PK-H.Vormsel
do 16 18.30u: Eucharistieviering | 19.15u: Vergadering
kerkbestuur
vr 17 18.30u: Maria uurtje.
zo 19 08.00u: Eucharistieviering
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
zo 12 08.00u: WoCo. Roepingzondag en moederdag
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

zo 12 09.00u: H. Mis. zondag 4 na Pasen (C)
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 11 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 12 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis; zondag 4
na Pasen (C)
ma 13 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 14 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos
16.30u: Parochiecatechese
wo 15 16.30u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 16 06.30u: H. Mis
vr 17 07.00u: H. Mis
16.00u: Gebedsgroep Hazard
HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 12 09.30u: Rozenkransgebed
10.00u: Woco; zondag 4 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 12 17.00u: H. Mis; zondag 4 na Pasen (C)
ma 13 16.00u: PK jaar I
wo 15 16.30u: PK jaar II
do 16 16.30u: PK jaar III
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 12 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 13 mei
Dagtekst:
Joh. 3,7: Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren
wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.”

Overweging:
Wij moeten in ons leven steeds weer opnieuw
geboren worden. Zo alleen blijft ons leven vitaal.
Een crisis, waardoor alles ineenstort wat wij tot dan
toe hebben opgebouwd, kan een kans op een nieuwe
geboorte zijn. Het vuur waarin wij terechtkomen,
kan een beeld zijn voor het nieuwe dat in ons
geboren wil worden.
Gebed:
Barmhartige God, Het is uw woord dat mij steeds
uitdaagt om te blijven vertrouwen op een betere
wereld en mij afkeert van al wat daarmee strijdig
is. Ik vraag U lieve trouwe Vader: Open mijn oren
om dit te verstaan en open mijn hart om het ook
te begrijpen. In de naam van Jezus Christus bij
wie ik mij geborgen voelt, nu en altijd, tot in Uw
eeuwigheid. Amen.
Dinsdag 14 mei

Dagtekst:
Fil. 2,13: God is het immers die zowel het willen als
het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te
verwezenlijken.

Overweging:
De mensen blijven bezig het raadsel van het leven op
te lossen. Nog steeds heerst er optimisme eenmaal
het geheim van ons leven te kunnen ontcijferen. Aan
de nieuwe christenen in Efeze tekent Paulus een
duidelijke, ander weg. De onthulling van het raadsel
van ons leven ligt gelegen in het leven van Christus
Jezus. Zo wordt op een unieke manier het kwaad
overwonnen. Dat vergt geloof in Hem. Soms vraagt
het een leven lang zoeken. Maar wat God begonnen
is in u, zal Hij voltooien. Het is een weg naar grote
voltooiing; de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Daar mogen de nieuwe christenen hun denken en
handelen op richten. De energie om het raadsel van
ons leven op te lossen, mogen we steken in een leven
van de kracht van de opgestane Heer. Dan kunnen
we leven met het raadsel van ons leven en genieten
van dit geheim.
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PAUS FRANCISCUS: ‘NIET GOD
BEKOORT, MAAR SATAN’

Bewijs van de menswording
Op de meest slechte momenten van ons leven,
op de pijnlijkste ogenblikken, op de meest
angstaanjagende momenten, waakt God met
ons, strijdt God voor ons, is Hij ons steeds nabij.
Waarom?

Omdat Hij Vader is. Zo zijn we dit gebed begonnen:
Onze Vader. Een vader verlaat zijn kinderen niet.
Die nacht van pijn van Jezus, die nacht van strijd, is
het uiterste bewijs van de menswording: God daalt
af in onze afgronden en in de kwellingen die de
geschiedenis tekenen.
Gebed
God, moge die tijd van beproeving en bekoring ver

Gebed:
Goede God, U die met mij meetrekt en mij zo helpt
de weg te vinden die naar het leven leidt, Ik bid en
vraag U getrouwe God: wees altijd aanwezig in en
door mij. Open mijn hart voor uw richtinggevend
Woord en help mij de weg te volgen naar uw
koninkrijk van liefde en gerechtigheid voor alle
mensen. Dit alles in Jezus naam, vandaag en alle
dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
woensdag 15 mei

Dagtekst:
Ps. 112,1: Godlof! Gelukkig de man die de Heer
vreest, diepe vreugde vindt in zijn geboden.

Overweging:
Het lijkt wel of de belangstelling voor engelen de
laatste tientallen jaren is toegenomen. Je hoort
steeds meer over bijzondere ervaringen waarbij
mensen denken dat ze met een engel te maken
gehad. Een engel die iets goeds voor hen heeft
gedaan. In de Bijbel vinden we de engelen als
dienaren van God. Ze doen wat Hij zegt. Als ze
voor een mens zichtbaar verschijnen dan komen
ze meestal een boodschap brengen. Denk maar
eens aan de engel die aan Zacharias verscheen om
te vertellen dat hij en zijn vrouw op hoge leeftijd
nog een kind zouden krijgen. Of de engel die Maria
kwam vertellen dat zij de moeder zou zijn van Gods
Zoon. De naam engel komt dan ook van het Griekse
Angelos, dat boodschapper betekent. De boodschap
die zij brengen, is altijd een boodschap van God, zij
die doen wat God zegt en wat Hij goed vindt. Daar
kunnen wij nog wat van leren.
Gebed:
Barmhartige God, Vader in de hemel,
U omgeeft mij met liefde en goedheid en alles wat
mijn leven verrijkt, komt voort uit Uw hand. Ik
vraag U goede God: maak mij gewetensvol in doen
en laten. Laat U kennen in Uw Woord dat klinkt
wanneer de Schrift geopend wordt, zodat ik Uw
geboden kan onderhouden. Laat U kennen in de
mens die U gezonden hebt naar deze wereld: Jezus
Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.
Donderdag 16 mei

Dagtekst:
2 Tes 3: De genade van onze Heer Jezus Christus zij
met u allen.

Overweging:
Vertel me eens wat de misdadiger aan het kruis
heeft dat hij hulp zou krijgen? Hij heeft zijn leven
verspild. Wie is hij dat hij om vergeving zou smeken?
Hij bespotte Jezus publiekelijk. Wat voor recht
heeft hij dat hij bidt: ‘Jezus denk aan mij als U in Uw
koninkrijk komt?
Wil je het echt weten? Hetzelfde recht als jij. Zie je,
daar aan het kruis hangen jij en ik. Naakt, verlaten,
hopeloos en vervreemd. Dat zijn wij. Dat zijn wij die
van ons blijven. Maar als die tijd voor ons komt,
toon dan dat Gij onze Vader zijt, dat we niet alleen
zijn. Toon ons dat Jezus ook het gewicht van dat
kruis reeds op zich heeft genomen. Toon ons dat
Jezus ons roept om het samen met Hem te dragen
door ons in vertrouwen over te geven aan de liefde
van de Vader. Dankjewel.
(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

vragen. We scheppen niet op. We komen niet met
onze lijst. Ieder offer lijkt dwaas als het voor God
aan een kruis neer wordt gelegd. We hebben net als
de misdadiger nog maar een gebed. En net als de
misdadiger horen we de stem van Genade. De stem
van Jezus.

Gebed:
Goede en liefdevolle God, U heeft mij geroepen om
Uw liefde te verkondigen, om vrede te bewerken
en te doen wat goed is. Ik vraag U liefdevolle
Vader: raak me met Uw Woord en maak me tot een
levensbrenger in Uw naam. Laat mij zo getuigen van
Uw komend rijk, deze dag en alle dagen, tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Vrijdag 17 mei

Dagtekst:
Jes. 66,13: Zoals een moeder haar kind troost, zo zal
Ik u troosten: in Jeruzalem zult gij getroost worden.
Beeldoverweging:

Gebed:
God van liefde, In leven en bestaan dat gebroken
is, laat Gij U kennen als een genezende kracht. Uw
Zoon Jezus was met mensen begaan zoals eenvader
of moeder met een kind. Heer neemt U ook mij in
bescherming. Open mijn hart voor U en mij naaaste.
Dan zal de wereld vernieuwd worden, door Jezus
Christus. Amen.
Zaterdag 18 mei

Dagtekst:
1 Joh 4,12: Nooit heeft iemand God gezien, maar als
wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn
liefde in ons volmaakt geworden.

Overweging:
Zonder de liefde van onze ouders, zussen en broers,
echtgenoten, geliefden en vrienden kunnen we niet
leven. Zonder liefde gaan we dood. Veel mensen
ontvangen echter liefde die gebrekkig en beperkt
is. Liefde kan aangetast zijn door machtsvertoon,
afgunst, wrok, rancune en misbruik. Liefde van
mensen is nooit zo volmaakt als we verlangen, en
soms zo onvolmaakt dat we het nauwelijks liefde
kunnen noemen. Om niet te bezwijken onder de
verwondingen die deze onvolmaakte liefde kan
toebrengen moeten we geloven dat de bron van alle
liefde ligt in Gods onbeperkte, onvoorwaardelijke,
volmaakte liefde. De liefde is niet onbereikbaar. Ze is
dichtbij, want Gods Geest woont in ons.
Gebed:
Goede God, In alle tijden roept U mij bij me naam
en wijst U mij Uw wegen van vergeving en liefde.
Daarom stel ik mijn vertrouwen in U, zoals een kind
is toevertrouwd aan zijn vader en moeder. Geeft
u mij vandaag de woorden van hoop, van leven en
nieuwe toekomst. Vormt U mij om tot een mens
die toenadering zoekt in naam van Uw Zoon, Jezus
Christus, vandaag en alle dagen. Amen.
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