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Jij bent het licht van de wereld!

Paul Tjon Kiem Sang

Motu proprio
Op 7 mei jl. werd door paus Franciscus een motu 
proprio uitgegeven, waarin hij verregaande 
strenge maatregelen afkondigt voor het omgaan 
met en voorkomen van misdaden van seksueel 
misbruik in de kerk. Dit motu proprio, dat per 
1 juni van kracht wordt, is het resultaat van de 
recente consultatie die de paus heeft gehouden met 
bisschoppen uit heel de wereld over het probleem 
van seksueel misbruik in de kerk. De schandalen 
van seksueel misbruik, waarmee onze kerk de 
laatste decennia ernstig mee geplaagd wordt, 
vragen thans om een strenge en harde aanpak 
vanuit de kerkelijke autoriteiten. De kritiek vanuit 
de wereld op de kerk wordt steeds groter en luider, 
en de paus wil daarom voor eens en voor altijd 
hierin een ommekeer brengen. Een motu proprio 
is een voorschrift of decreet, die door de paus zelf 
en op eigen titel wordt uitgebracht, niet per sé 
vanwege het advies van kardinalen of anderen, 
maar om redenen die de paus zelf voldoende acht.

Herderlijke leiders
De kritiek die op de kerk en haar leiders geleverd 
wordt is echter niet de hoofdreden waarom de 
paus deze kwestie nu streng wil aanpakken. Het 

gaat er, zoals verwoord in het motu proprio, om de 
slachtoffers en de enorme fysieke, psychologische 
en geestelijke schade die hen en de rest van de 
geloofsgemeenschap wordt toegebracht door de 
misdaad van seksueel misbruik. De paus legt de 
verantwoordelijkheid hiervoor ten eerste op de 
schouders van de opvolgers van de Apostelen, 
nl. de bisschoppen. Zij zijn door God uitverkozen 
om herderlijke leiders te zijn van Zijn volk, en Hij 
eist van hen een verbintenis dat zij heel nauw het 
pad van de goddelijke Meester volgen. Wegens 
hun pastoraat, “besturen [bisschoppen in feite] 
de hun toevertrouwde particuliere kerken als 
plaatsvervangers en afgezanten van Christus door 
hun raadgevingen, opwekkingen en voorbeelden, 
maar ook door hun gezag en hun gewijde macht. 
Hiervan maken zij echter slechts gebruik om hun 
kudde in de waarheid en de heiligheid te stichten, 
het woord indachtig dat de voornaamste zich moet 
gedragen als de jongste en degene die bevelen 
geeft als iemand die dient” (Tweede Vaticaans 
Oecumenisch Concilie, Dogmatische constitutie 
over de Kerk, 27).

Beschrijving schendingen
De paus begint zijn motu proprio met een 
beschrijving van o.a. wat verstaan moet worden 
onder schendingen van het zesde gebod van de 

Tien Geboden, waaronder hij de misdaad van 
seksueel misbruik plaatst. Deze schendingen 
omvatten: 
1) iemand d.m.v. geweld, bedreiging of 
gezagsmisbruik dwingen tot het plegen van of 
zich onderwerpen aan seksuele handelingen; 2) 
het plegen van seksuele handelingen met een 
minderjarige of kwetsbare persoon; 
3) het produceren, vertonen, bezitten of 
verspreiden, inclusief via electronische media, van 
kinderpornografie, evenals het werven of verleiden 
van een minderjarige of kwetsbare persoon tot 
deelname in pornografische vertoningen.

Verder geeft hij aan wat hij verstaat onder:
1) een minderjarige: een persoon jonger dan 18 
jaar of die door het civiele recht wordt beschouwd 
als te zijn gelijk aan een minderjarige; 
2) een kwetsbare persoon: elke persoon die 
verkeert in een toestand van ziekte, fysieke of 
geestelijke beperking, of die beroofd is van zijn/
haar persoonlijke vrijheid waardoor in feite de 
persoon beperkt is in zijn/haar capaciteit om het 
misdrijf te begrijpen of daar weerstand aan te 
willen bieden; 

wordt vervolgd op pagina A4



KATERN A – Pagina 2 OMHOOG zondag 19 mei 2019

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

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”Opgericht 01 januari 1956

Nieuwe pastoor OLV van Nazareth
Op donderdag 23 mei, de herdenkingsdag van 
de zaligverklaring van Petrus Donders 37 jaar 
geleden, zal Mgr. Choennie de nieuwe pastoor 
voor de parochie OLV van Nazareth in het bezit 
stellen van zijn ambt. Pater Joseph Patrick Dorcey, 
C.Ss.R., die op 19 februari van dit jaar in ons 
land arriveerde, wordt de nieuwe pastoor van 
de parochiegemeenschap van OLV van Nazareth. 
Pater Dorcey is oorsponkelijk afkomstig uit de VS, 
waar hij lid was van de Amerikaanse provincie 
der Redemptoristen. Hij heeft jarenlang in Brazilië 
gewerkt en is vandaar uit naar ons land gekomen, 
om de communiteit van Redemptoristen in 
Suriname te versterken. We heten pater Dorcey 
van harte welkom en vragen God hem te zegenen 
en leiden in zijn pastoraat.

Diploma-uitreiking
Op vrijdag 21 juni a.s. zullen de studenten van 
de Opleiding Kader Bisdom Paramaribo (periode 
2014-2017) hun studie formeel afronden en 
hun diploma of certificaat in ontvangst nemen. 
Deze plechtigheid vindt plaats in de kapel van 
het Bisschopshuis, voorafgegaan door een 
eucharistieviering. Dit is dan de derde groep 
van opgeleid kader die de opleiding aflevert 
aan het bisdom. De vierde groep is reeds in een 
vergevorderde fase van de opleiding, en als alles 
meezit kan die groep misschien volgend jaar 
reeds afstuderen. Wij feliciteren degenen die nu 
afstuderen en vertrouwen op hun toegewijde en 
deskundige inzet voor de kerk met het behalen 
van het diploma.

Afwezigheid bisschop
Zoals eerder bericht was de bisschop was van 
4 t/m 11 mei in Cayenne voor het bijwonen 
van de jaarvergadering van de Antilliaanse 
Bisschoppenconferentie. Meteen daarna is 
hij vertrokken naar Rome voor de tweede 
vergadering van de pre-synodale raad. Deze 
raad ondersteunt het secretariaat van de 
Bisschoppensynode in de voorbereiding van 

de Synode van de Amazone in oktober 2019. 
Hoofdpunt van de agenda is het behandelen 
van het Instrumentum Laboris, oftewel het 
werkdocument van de synode in oktober. Dit 
werkdocument is samengesteld op basis van de 
rapporten die door de negen Amazonelanden 
zijn uitgebracht n.a.v. vragen die hen waren 
gesteld over de toestand van het regenwoud en de 
biodiversiteit, de volken die er leven, en vooral de 
betrokkenheid van de kerk daarbij. Mgr. Choennie 
keert maandag 20 mei terug.

Afwezigheid vicaris-generaal
Gelijk na de terugkeer van de bisschop vertrekt 
de vicaris-generaal naar Rome voor het bijwonen 
van de jaarlijkse vergadering van de Pauselijke 
Missiewerken in Rome. Zoals eerder was bekend 
gemaakt, is pater Esteban Kross de national 
director van de PMW voor de AEC. Op de a.s. 
bijeenkomst in Rome komen alle national 
directors van heel de wereld samen, worden alle 
subsidie-aanvragen die zijn ingediend bestudeerd, 
en wordt besloten hoe de opbrengsten van de 
PMW-collecten redelijk verdeeld zullen worden 
over al de aanvragen. Het is geen geheim dat het 
totaal van alle aanvragen die binnen komen vele 
malen hoger zijn dat het opbrengsttotaal van de 
PMW-collecten. Om zoveel mogelijk aanvragers 
tegemoet te komen kan men daarom nooit het 
volledig aangevraagde bedrag toekennen, maar 
slechts een deel daarvan. De opbrengsten van 
de PMW-collecten vertonen al jaren een dalende 
trend. Pater Kross zal afwezig zijn van dinsdag 21 
mei t/m vrijdag 07 juni.

Vormsel
Het vormselseizoen breekt weer aan. Hier een 
overzicht van de parochies waar het H. Vormsel in 
de komende weken wordt toegediend:
zaterdag 25 mei: Redi Doti; 
zondag 26 mei: Maria Koningin; 
vrijdag 31 mei: kathedraal (volwassenen); 
zaterdag 1 juni: Nickerie; 
zondag 2 juni: Wageningen.

Van de bisschop

Het Pastoraal Centrum is te bereiken op de nummers:

Tel : 424245/ 476888 |  Fax: 425368  | Mobiel/whatsapp: 8811492
E-mail: pastoraalcentrum@bisdomparamaribo.org 
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Jaarlijkse plenaire vergadering Antilliaanse bisschoppenconferentie 
afgesloten
Melvin Mackintosh – 

St.-Oscar Romero
De Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) 
heeft van 4 – 11 mei jl. haar jaarlijkse plenaire 
vergadering gehouden in Cayenne, Frans Guyana. 
De bisschoppen van het Caribisch gebied kwamen 
bijeen in het St. Therese Spiritueel Centrum 
in Cayenne. Het was voor de 63e keer dat de 
jaarvergadering werd gehouden. In een persbericht 
deed het AEC een kort verslag over deze 
bijeenkomst en liet twee markante gebeurtenissen 
optekenen: de openingsmis in de Cathédrale Saint 
Sauveur de Cayenne en het toedienen van het 
H. Vormsel aan 622 jongeren in de sporthal van 
Cayenne die tot de laatste plaats bezet was. 
Na de opening gingen de bisschoppen twee dagen 
in retraite. Het thema van de retraite was ‘St. 
Oscar Romero: Option For The Poor’ en werd geleid 
door de heer Julian Filochowski. De bisschoppen 
gaven aan dat het een geloofsversterkend effect 
had op hun. “We werden geleid in een aangrijpende 
recensie die ons een intieme ontmoeting gaf met 
de heilige, wiens leven gekroond werd met het 
martelaarschap.” Het leidde tot een diepgaand 
begrip van het kruis en discipelschap en die te 
omarmen als onmiskenbare kenmerken van onze 
bisschoppelijke bediening, aldus het AEC in het 
persbericht.

Solidariteit
De AEC-jaarvergadering boog zich over 
verschillende onderwerpen. Zo verkenden zij de 
stand van zaken met betrekking tot hun pastorale 
brief Nieuwe Wegen van Kerk-zijn in het Digitaal 
Milieu. “Het proces zal momentum en praktische 
toepassing krijgen omdat we plannen maken 
om onze bisschoppelijke bediening te laten 
karakteriseren door een synodale benadering.” 
De AEC merkte ook op dat zij een gerichte 
partnerschap voorstaat om de missie van de kerk 
met alle leden van de kerk te verwezenlijken, “met 
een speciale nadruk op het begeleiden van jonge 
mensen.” 

Het persbericht maakte melding van twee 
bijzondere activiteiten op het programma van 
de Antilliaanse bisschoppenconferentie: het 
eerste missiecongres voor het Caribisch gebied 
van 19 – 22 september in Trinidad & Tobago en 
de Buitengewone Missiemaand in oktober met 
het thema ‘Gedoopt en Gezonden’. De toewijding 
aan een gericht partnerschap zal gekenmerkt 
worden door activiteiten in al onze bisdommen, 
schreef de AEC. Het startsein ter voorbereiding 
van deze evenementen zal worden gegeven met 
een ceremonie en prachtig vertoon met Pinksteren 
2019 in elk van de bisdommen van de AEC.
Tijdens deze jaarlijkse plenaire vergadering in 
Cayenne, betuigden de bisschoppen van de AEC 
hun solidariteit met de kerk in Venezuela en de 
vele Venezolanen die nu migranten zijn in de 
regio. De AEC liet weten solidair te zijn met de 
bisdommen die de oproep van paus Franciscus 
volgen om migranten en vluchtelingen in hun land 
te verwelkomen, te beschermen en te integreren.

Motu Proprio
De AEC-bisschoppen hadden ook een reflectie op 
het Motu Proprio ‘Jij bent het licht van de wereld.’ 
Het Motu Proprio is door paus Franciscus op 9 
mei 2019 uitgevaardigd en gaat over de aanpak 
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van het schandaal over misbruik in de kerk. “We 
merken de noodzaak op voor elke bisschop om 
de nota zorgvuldig te lezen en de instructies van 
het document ter harte te nemen, aangezien het 
aangeeft dat niemand boven de wet staat, er geen 
immuniteit is voor belanghebbenden van de kerk 
die medeplichtig zijn aan de misdaden van seksueel 
misbruik tegen kinderen, kwetsbare volwassenen 
en machtsmisbruik.” De huidige richtlijnen en 
procedures van de AEC zullen moeten worden 
herzien conform de richtlijnen in het Motu Proprio.
De bisschoppen van de AEC hernieuwden hun 
inzet voor het waarborgen en beschermen van 
de jonge en kwetsbare personen tegen misbruik. 
Tegelijkertijd bevestigden de bisschoppen stappen 
te zullen nemen om ervoor te zorgen dat priesters, 
religieuzen, leken en belanghebbenden de waarden 
van het evangelie zullen blijven beleven en 
uitdragen als vertegenwoordigers van de kerk.
De 63e jaarlijkse plenaire vergadering in Cayenne 

Jaarlijkse plenaire vergadering Antilliaanse 
bisschoppenconferentie afgesloten

3) kinderpornografie: elke vorm van het vertonen 
van een minderjarige, ongeacht de wijze waarop 
dat gebeurt, die betrokken is in expliciete seksuele 
handelingen, of die nou echt of gesimuleerd zijn, en 
elke vertoning van de seksuele lichaamsdelen van 
minderjarigen primair ten behoeve van seksuele 
doeleinden.

Toegangelijke systemen
De paus gebiedt bisdommen, 
bisschoppenconferenties en andersoortige 
kerkelijke entiteiten, dat zij binnen een jaar na 
het van kracht worden van het motu proprio en 
de daarin opgenomen normen, een of meerdere 
openbare, stabiele en gemakkelijk toegankelijke 
systemen opzetten voor het indienen van 
meldingen, eventueel zelfs d.m.v. het oprichten 
van een specifiek kerkelijk bureau daartoe. De 
verantwoordelijke bisschoppen moeten daarna 
de pauselijke vertegenwoordiger daarvan op 
de hoogte stellen. Het melden van gevallen van 
seksueel misbruik weegt voor de paus heel 
zwaar en daarom is een heel artikel gewijd aan 
de procedure voor het faciliteren van en omgaan 
met dergelijke meldingen. De paus verbiedt ten 
strengste dat er een plicht tot zwijgen wordt 
opgelegd aan welke persoon dan ook m.b.t. de 
inhoud van zijn/haar melding. Hiermee wil de 
paus een zekere bescherming bieden aan degenen 
die melding maken van een geval van seksueel 
misbruik. Ook benadrukt en omschrijft de paus 
hoe kerkelijke gezagsdragers met veel zorg moeten 

omgaan met degenen die aangeven dat hen schade 
is berokkend, tezamen met hun familie. Dergelijke 
personen moeten behandeld worden met 
waardigheid en respect, en in het bijzonder moeten 
zij: a) verwelkomd, gehoord en ondersteund 
worden, inclusief het voorzien in specifieke 
dienstverlening; b) geestelijke begeleiding 
krijgen; c) tevens medische assistentie, inclusief 
therapeutische en psychologische begeleiding, 
zoals vereist wordt door elk individueel geval.
Tenslotte moet ervoor gezorgd worden dat de 
goede naam en de privacy van de betrokken 
personen, evenals de confidentialiteit van hun 
persoonlijke informatie, beschermd worden.

Procedures voor onderzoek
Het motu proprio geeft verder aan op wie de 
normen betrekking hebben, welke de bevoegde 
kerkelijke instanties zijn die erbij betrokken 
moeten worden, de procedures voor het doen 
van een onderzoek en de bevoegde personen of 
instanties daartoe, de verantwoordelijkheden van 
diverse kerkelijke gezagsdragers in elk onderdeel 
van de procedure en de duur van het onderzoek. 
In zijn motu proprio legt de paus ook vast dat 
kerkelijke provincies, bisschoppenconferenties, 
bisschoppensynodes en andere kerkelijke 
bestuursraden, bevoegd zijn om fondsen aan te 
leggen voor het bekostigen van de onderzoeken 
die gepleegd moeten worden en hoe die fondsen 
dienen te opereren.

De paus eindigt zijn motu proprio door te 
benadrukken dat de normen die daarin zijn 
vastgelegd van toepassing zijn zonder afbreuk 
te doen aan de rechten en plichten die op elke 
plaats door het civiele recht zijn vastgesteld, 
in het bijzonder die te maken hebben met de 
meldingsplicht aan de daartoe bevoegde civiele 
autoriteiten.

Verantwoordelijkheid
Het motu proprio van de paus focust zich 
voornamelijk op het omgaan met feitelijke gevallen 
van seksueel misbruik. Dat er duidelijk normen 
en richtlijnen daartoe worden opgesteld door de 
kerk is van eminent belang. Het is echter cruciaal 
dat in de eerste plaats ervoor gezorgd wordt 
dat dergelijke misdaden niet voorkomen. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij 
de paus of de bisschoppen, maar bij ons allen: hoe 
kunnen wij allen ervoor zorgen dat onze kinderen 
en kwetsbare personen veilig en beschermd zijn 
tegen de snode plegers van seksueel misbruik? 
Het zal niet gemakkelijk zijn (misschien zelfs 
onmogelijk) om de neiging tot misbruik uit te 
bannen. Daarom is de noodzaak tot bescherming 
en het scheppen van veilige omgevingen 
dringender dan ooit. Niet alleen in de kerk, maar 
in elke situatie waar kinderen en kwetsbare 
personen het risico lopen van seksueel misbruik of 
fysieke mishandeling.

Jij bent het licht van de wereld!

eindigde met een ontspannen reis naar Kourou 
voor een informatieve rondleiding in het European 
Space Center, waar raketten de ruimte in worden 
gelanceerd om satellieten te plaatsen.

vervolg van pagina A1

DOORDENKERTJE
“Je kunt beter honderd 
stappen zetten op één 
pad, 
dan tien stappen op tien 
paden.”

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

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vijfde zondag van Pasen

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 
14, 21 – 27
In die dagen keerden Paulus en Barnabas 
terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar 
bevestigden zij de leerlingen in hun goede 
gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof 
te volharden en ze zeiden dat zij door vele 
kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. 
In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten 
oudsten voor hen aan, en vertrouwden hen toe 
aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden 
door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in 
Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep 
naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade 
toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk 
dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen 

zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God 
met hun medewerking tot stand had gebracht en 
hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof 
had geopend.

Antwoordpsalm: 
Psalm 145, 8 – 9. 10.12 – 13b

Tweede lezing: Openbaring van de heilige 
apostel Johannes 21, 1 – 5a
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren 
verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag 
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit 
de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich 
voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een 
machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods 
woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. 
Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God – met – hen, zal 

hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, 
geen geween, geen smart zal er zijn want al het 
oude is voorbij’. En Hij die op de troon is gezeten 
sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’.

Evangelielezing: Johannes 13, 31 – 33a.34 – 
35
Het nieuwe gebod van de liefde.
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: ‘Nu is de 
Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt 
in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God 
ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem 
spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort 
zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet 
elkaar liefhebben; zoals ik u heb liefgehad, zo 
moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen 
kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij 
de liefde onder elkaar bewaart’.

Het evangelie van deze zondag komt uit de 
afscheidsrede van Jezus. In die lange toespraak, 
die de hoofdstukken 13-17 beslaat, spreekt Jezus 
zijn leerlingen nog één keer toe. Het zijn woorden 
waarin
Hij zijn leven en zijn boodschap samenvat en zijn 
leerlingen toerust om verder te gaan als Hij niet 
fysiek meer in hun midden is. Eigenlijk is dit het 
verhaal van Witte Donderdag. De voetwassing is 
net geweest. Judas heeft de kamer verlaten om te 
gaan doen wat ‘moet’ worden gedaan. Hij heeft 
de uitnodiging toch voor de liefde te kiezen niet 
aangenomen. Het evangelie past ook naadloos in 
deze weken waarin
we op weg zijn naar Hemelvaart. Ook nu is er 
sprake van weg gaan en verder moeten. Toch is er 
een belangrijk verschil: Witte Donderdag stond 
in het teken van afscheid, verraad en dood. Deze 
periode heeft veel meer de kleur van een andere, 
nieuwe aanwezigheid. In de tekst van het evangelie 
vinden we beide aspecten terug.

Nieuw
Jezus geeft zijn leerlingen een nieuw gebod: ze 
moeten elkaar liefhebben. Nu was er al een gebod 
tot liefde. In Leviticus 19,18 staat dat je de ander 
lief moet hebben als jezelf. In Johannes 13,34 staat 
dat de leerlingen elkaar moeten liefhebben zoals 
Jezus hen heeft liefgehad. Ze hebben die liefde net  
voorgedaan gekregen. Aan het begin van hoofdstuk 
13 wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Het is 
een zelfloze liefde: een liefde die overstroomt, die 
niets voor haar inspanningen terug wil, die zich 
dienstbaar maakt aan de ander. Agapè staat er in 
het Grieks. Liefde kan ook eros of philos zijn, maar 
in die vormen van liefde zit nog een zelf met zijn 
behoeftes en verlangens. Agapè, de belangeloze 
liefde, is altijd nieuw, omdat het het zelf overstijgt. 
Hoe ver deze overstijging gaat, blijkt ook bij de 
voetwassing. Judas zit nog aan tafel. Ook zijn voeten 
worden gewassen. Ook naar hem gaat deze liefde 
uit, zonder bijvoorbeeld de voorwaarde dat hij zijn 
verraad zal intrekken. Hij ontvangt de liefde niet 
en gaat alsnog. Agapè-liefde sluit de vijanden in (zie 
ook Matteüs 5,44).

Verheerlijking
Deze liefde brengt verheerlijking. Het Griekse word 
voor verheerlijking, doxa is ook te vertalen met 
glorie of luister. Het is een woord dat associeert met 
licht en stralen. Opmerkelijk, want de evangelist 
heeft net nog verteld dat het nacht was (13,30). 

Daar bedoelde hij meer mee dan het feitelijk 
tijdstip!

De verheerlijking komt ‘op het uur’. In Johannes 
13,1 is Jezus zich bewust dat dat uur gekomen is. 
Het is het uur van zijn afscheid, een uur dat Hem 
verdrietig maakt (13,21). Maar zijn dood is ook 
een thuiskomen. Deze terugkeer naar de Vader is 
met heerlijkheid omgeven. Die stroomt tussen de 
Vader en de Zoon heen en weer. Soms is niet eens 
helder wie wie verheerlijkt. Ook het tijdstip van de 
verheerlijking laat de Griekse tekst in het midden. 
De werkwoordsvormen verraden dat het in het
verleden al is gebeurd, dat het nu gebeurt en dat 
het nog zal gebeuren. Omdat ‘het uur’ ook meer 
is dan een tijdstip op de klok, maar een moment 
waarop tijd en levensbestemming samenkomen in 
God, mogen we misschien concluderen dat ook de 
verheerlijking geen eenmalig, historisch gebeuren 
is, maar een gebeuren van goddelijke orde, van alle 
tijden.

Innige verbondenheid
Telkens opnieuw spreekt Jezus in de afscheidsrede 
over zijn innige verbondenheid met de Vader. Hij wil 
zijn leerlingen uitnodigen daar deel van uit te gaan 
maken. De liefde tussen de leerlingen is zijn liefde 
voor hen. Zijn liefde is de liefde die van de Vader is 
uitgegaan. In 13,33 noemt Hij hen ‘kindertjes’. In 
het Grieks staat hier teknia dat van een werkwoord 
komt dat ‘dragen’ betekent. Een moeder draagt haar 
kind negen maanden. Zijn de leerlingen in Jezus’ 
ogen nog zo klein als het gaat om de liefde? Hij 
spreekt ze hier vol moederlijke zorg en liefde toe. Er 
is in dit evangelie al eerder sprake van ’kinderen’
(tekna): in Johannes 1,12, waar zij die geloven 
in Jezus’ naam en het licht hebben ontvangen, 
‘kinderen van God’ worden genoemd, en in 8,39 
waar het gaat over de ‘kinderen’ van Abraham, 
die zouden moeten doen wat Abraham deed. Hoe 

dan ook, de liefde waar Jezus over spreekt, zal een 
teken voor de wereld zijn. Sterker nog: het is het 
handelsmerk van Jezus’ leerlingen in de wereld 
(13,35).

Veel beweging
In de eerste lezing gaat deze nieuwe boodschap 
de oude wereld in. Er wordt verslag gedaan van 
de reis die Paulus en Barnabas maken door wat 
nu Zuid-Oost Turkije is. Ze reizen er door steden 
en dorpen, ontmoeten er leerlingen die Jezus zelf 
nooit spraken, preken en bidden er en sterken de 
beginnende kerkgemeenschappen. Er gebeurt veel 
in een paar zinnen. Er zit energie in. Overal zijn 
mensen die zich op de weg van Jezus gaan begeven. 
Er is alleen een klein maar: lijden en beproevingen 
zijn deel van deze weg.

God komt wonen op aarde
De evangelist Johannes schrijft ook het boek 
Openbaring. Hij getuigt in zijn evangelie van het 
begin van de nieuwe boodschap en in Openbaring 
beschrijft hij de afloop ervan. De voltooiing van 
de boodschap van Jezus is een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Dat de eerste hemel en aarde 
voorbij zijn, lijkt een ervaring van alle eeuwen. Aan 
het einde van de eerste eeuw warden christenen 
vervolgd. Hoe moest de liefde hier overwinnen? 
Ook de mensen van onze tijd kennen het failliet van 
de oude wereld. Vaak geeft dit reden tot wanhoop 
en cynisme. God lijkt zijn handen van zijn werk 
afgetrokken te hebben: het is een mislukt project, 
maar voor Johannes eindigt het daar niet. Uit het 
failliet van de eerste wereld rijzen de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde op. God komt nog intiemer 
nabij: Hij gaat wonen op aarde. Hij heelt alle 
gebrokenheid en verdriet. De weg van Jezus is zo 
betrouwbaar dat die het hart van alle mensen kan 
vervullen en de aarde tot haar bestemming kan 
brengen. Deze boodschap kan ons op koers houden 
als we te midden van alle verwarring en geweld in 
deze wereld proberen in liefde te leven.

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
 

za. 16.00u
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Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

*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 zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in 
Majella

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e 
zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

vr 17 18.30u: Rozenkransgebed

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 18 19.00u: H. Mis
zo 19 08.00u: H. Mis
 09.30u: Doop v.d communicantjes
za 25 19.00u: H. Mis
zo 26 08.00u: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

za 18 10.00u: Woco. Huize Ashiana
zo 19 08.00u: Woco | 19.00u: H. Mis
wo 22 19.00u: H. Mis
za 25 10.00u: Woco Huize Estherhof 
zo 26 08.00u: EHC scholen | 19.00u: Woco
wo 29 19.00u: Requiemmis
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor elke woensdag van 17.00 uur 
tot 18.00 uur.
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Catholic Men’s Fellowshipgroep HF: Persoonlijk Gebed 
en Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888

zo 19 08.00u: Woco
ma 20 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 23 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.
 
 

zo 19 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.

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 
za 25 19.00u: Eucharistieviering
zo 26 08.00u: Doopdienst 
 10.00u: Hoogmis
do 30 19.00u: Petrus Donderslof
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.
• De plebaan, Pater Esteban Kross, zal uitlandig zijn van 20 
mei t/m 7 juni a.s.

za 18 17.30u: H. Mis 
wo 22 17.30u: Marialof
za 25 17.30u: H. Mis 

za 18 18.00u: Vooravondmis vijfde zondag van Pasen 
zo 19 08.00u: H. Mis vijfde zondag van Pasen
10.00u: H. Mis Eerste heilige communie
ma 20 18.00u: H. Mis
wo 22 18.00u: H. Mis
vr 24 18.00u: H. Mis
za 25 18.00u: H. Mis vooravond zesde zondag van Pasen 
met kindernevendienst
zo 26 08.00u: H. Mis zesde zondag van Pasen met 
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Gedurende de meimaand is er vóór alle diensten 
rozenkransgebed. Wij beginnen een half uur voor aanvang 
van de dienst. Dit is een goede voorbereiding op de 
eucharistieviering of woord- en gebedsdienst. 
• 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. Ouders en verzorgers zijn op de hoogte van de 
oefendagen, waarbij alle kinderen worden verwacht.
• Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zijn er wederom 
kindernevendiensten.
• Op vrijdag 31 mei zal de meimaand worden afgesloten 
met een Mariaprocessie op het domein van de Heilige 
Driekoningenkerk.
• In de Heer zijn overleden: Marijke Doerijah Somenawi 
(74), uitvaart vanuit onze kerk op donderdag 9 mei, en 
Thea Lo-Sie-Sen (71), uitvaart op vrijdag 10 mei eveneens 
vanuit onze kerk. Wij gedenken hen met eerbied en 
genegenheid en condoleren de bedroefde families. De 
rouwdienst vindt plaats op woensdag 29 mei.

zo 19 08.00u: H. Mis vijfde zondag van Pasen
zo 26 08.00u: Woord-Comm. dienst zesde zondag van 
Pasen met kindernevendienst 

zo 19 09.00u: Woord-Comm. dienst vijfde zondag van 
Pasen
zo 26 09.00u: H. Mis Eerste heilige communie

zo 19 10.00u: H. Mis | 11.45u: Engelse mis
zo 26 10.00u: Eerste Heilige Communie (scholen/
parochiecatechese) | Geen engelse mis

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

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

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

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

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

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

parochieberichten

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

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

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce 

Soares  t. 8185517t

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA 
HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, 

Bernharddorp
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

pater Kenneth Vigelandzoon | FB: heiligebernadettekerk

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

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

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

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

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

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

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST. 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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
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Meimaand: Mariamaand
za 18 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 19 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: H. Mis; zondag 5 
na Pasen (C)
ma 20 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 21 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos 
 16.30u: Parochiecatechese
wo 22 16.30u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 23 06.30u: H. Mis
vr 24 07.00u: H. Mis 
16.00u: Gebedsgroep Hazard

zo 19 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: H. Mis; zondag 5 na Pasen (C)

zo 19 08.30u: Woco; zondag 5 na Pasen (C)
ma 20 16.00u: PK jaar I 
wo 22 16.30u: PK jaar II
do 23 16.30u: PK jaar III 

zo 19 09.00u: Woco

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

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

2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Zaterdag 8 juni van 22.00-06.00u: Pinksterwake in de St. 
Bonifaciusparochie
Maandag 10 juni om 18.00-21.00u: Grote Pinksterdienst in 
de Kathedrale Basiliek

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

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

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.

zo 19 08.00u: Eucharistieviering (na de dienst fundraising)
di 21 16.30u: PK-EHC
wo 22 16.30u: PK-H.Vormsel
do 23 18.30u: Eucharistieviering
vr 24 18.30u: Maria uurtje.
za 25 19.00u: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 19 08.00u: WoCo

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
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

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

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.

NAASTENLIEFDE ZONDER ZACHTMOEDIGHEID IS ZUUR

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

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

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

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 8 mei 
blikte de paus terug op zijn driedaagse reis naar 
Bulgarije en Noord-Macedonië.

Geliefde broers en zussen goedendag!
Gisteravond ben ik teruggekeerd na een 
apostolische reis van drie dagen naar Bulgarije 
en Noord-Macedonië. Ik dank God dat ik deze 
bezoeken heb kunnen afleggen.  Mijn dank 
gaat ook uit naar iedereen, voor de warmte en 
toewijding waarmee zij mijn bedevaart hebben 
gesteund.

De weg van de broederlijkheid
In Bulgarije was de herinnering aan de heilige 
Johannes XXIII mijn gids. Hij werd in 1925 naar 
die landen gezonden als visitator en later als 
apostolische nuntius. Bewogen door zijn voorbeeld 
van pastorale liefde, heb ik de mensen ontmoet. 
Zij hebben de roeping de poort te zijn tussen 
Centraal-, Oost- en Zuid-Europa.
Ik heb allen uitgenodigd de weg te bewandelen 
van de broederlijkheid. Op die weg heb ik een stap 
kunnen zetten in de ontmoeting met de patriarch 
van de Bulgaars-orthodoxe Kerk Neofit en met de 
leden van de Heilige Synode.
Immers, als christenen hebben we de roeping en 
zending een  instrument te zijn van de eenheid. We 
kunnen dat zijn als we, met de hulp van de Heilige 
Geest, voorrang geven aan wat ons verbindt boven 
dat wat ons nog scheidt.

Cyrillus en Methodius
Het huidige Bulgarije is een van de streken die 
werden geëvangeliseerd door de Heiligen Cyrillus 
en Methodius. Zij werden door de H. Joannes 
Paulus II, naast de H. Benedictus, patronen van 
Europa. In Sofia heb ik in de grootse patriarchale 
kathedraal van de H. Alexander Nevkij gebeden 
bij de beeltenis van de heilige broers. Zij waren 
van Griekse afkomst, uit Saloniki. Ze slaagden 
erin hun cultuur tot instrument te maken om de 
christelijke boodschap aan de Slavische volkeren 
te verkondigen. Zij ontwikkelden een nieuw alfabet 
dat ze gebruikten om de Bijbel en de liturgische 
teksten in het Slavisch te vertalen.
Ook vandaag is er behoefte aan bewogen en 
creatieve verkondigers, zodat het Evangelie ook die 
mensen kan bereiken die het nog niet kennen.

Hoop en vrede
Tegen deze achtergrond heb ik tweemaal 
eucharistie gevierd met de katholieke 
gemeenschap in Bulgarije en heb ik haar 
aangemoedigd hoopvol te zijn.
Samen met vertegenwoordigers van verschillende 
godsdiensten  heb ik gebeden om de genade van 
de vrede terwijl een groep kinderen brandende 
fakkels droeg als teken van geloof en hoop.

H. Moeder Theresa
In Noord-Macedonië vergezelde de sterke 
spirituele aanwezigheid van de Heilige Moeder 
Theresa van Calcutta mij. Zij werd in 1910 te 
Skopje geboren. In haar parochie ontving ze 
de initiatiesacramenten en leerde ze Jezus 
beminnen. In deze vrouw, tenger, maar vervuld 
van kracht door de werking van de Heilige Geest, 
zien we een beeld van de Kerk in dat land en in 
andere randgebieden van de wereld: een kleine 
gemeenschap die met de genade van Christus, 
een gastvrij huis wordt waar velen kracht vinden 
voor hun leven. Nabij het Memoriaal voor Moeder 

Theresa heb ik gebeden en er de eerste steen 
gezegend van een heiligdom aan haar gewijd.
Gastvrijheid                                                                                                                                          
      
Noord-Macedonië is sinds 1991 een onafhankelijk 
land.  Met mijn bezoek heb ik vooral steun willen 
betuigen aan zijn traditionele bekwaamheid om 
verschillende etnische en religieuze tradities 
gastvrijheid te bieden. Ook heb ik mijn steun willen 
betuigen aan de inzet om in de jaren 2015-2016 
een grote groep migranten en vluchtelingen op te 
vangen en te helpen. De Macedoniërs hebben een 
groot hart. De migranten vormen voor hen een 
probleem, maar toch onthalen ze hen en hebben 
ze lief. Dan lossen de problemen zich wel op. Een 
groot gebaar van dit volk.

Luister naar het spreken van God
Op het institutionele vlak is Noord-Macedonië 
een jong land dat zich moet openstellen voor 
ruime horizonten zonder zijn eigen wortels te 
verloochenen. Daarom was het zo betekenisvol dat 
daar de ontmoeting met de jongeren plaats vond. 
Jongens en meisjes van verschillende christelijke 
belijdenissen en ook van andere godsdiensten 
– moslims bijvoorbeeld – verenigd in hetzelfde 
verlangen: iets moois van het leven te maken. 
Ik heb hen aangespoord grootse dromen te 
dromen, het te wagen, zoals de jonge Agnes – de 
toekomstige Moeder Theresa – door te luisteren 
naar het spreken van God in het gebed en in de 
behoeftige medemens.

Naastenliefde
Ik was diep onder de indruk bij mijn bezoek aan 
de zusters van Moeder Theresa: ze leven met de 
armen. Ik werd getroffen door de evangelische 
tederheid van deze vrouwen. Die tederheid komt 
voort uit het gebed, de aanbidding. 

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

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

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

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 19 mei 2019

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

zegen te leven.

Gebed:
Geen mens is zo klein of verscholen of U ziet hen 
van verre en kent hun naam. Trouwe Vader: zo wil 
ik naar U  blijven zoeken en luisteren wat U zegt. 
Laat mij U met vreugde ontvangen en brengt U het 
goede nieuws in mj naar boven om het te kunnen uit  
dragen overal waar ik mensen tegen kom. Dit vraag 
ik U uit naam van Jezus Christus Uw Zoon en onze 
Heer. Amen.

Dagtekst:
Joh. 15, 16: Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik 
u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en 
vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. 
Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn 
Naam vraagt.

Overweging:
Laten we dat tot ons levensdoel maken; zorgen dat 
onze hemelse Vader trots op ons kan zijn. Gebruik 
jouw unieke persoonlijkheid om dat te doen. Jij 
bent ter wereld gekomen omdat je geroepen bent. 
Beschouw jezelf niet als een product van het DNA 
van je ouders, maar als een gloednieuw idee uit de 
hemel. En concentreer je uit alle macht op God. Word 
wie je bent, voor Hem! Heeft Hij jou niet bevrijd 
uit een saai, doodlopend leven en je overgebracht 
naar een leven vol avontuur, met de hemel als 
bestemming? Denk eraan: ‘Je bent uitbverkoren om 
de grote daden van God te verkondigen.’ En om dat 
elke dag van je leven te doen. Bij God is elke dag 
belangrijk en telt elke persoon. Ook jij.

Gebed:
Goede God, U heeft mij geroepen om als een vrij 
mens te leven. Ik dank U voor de tekenen van uw 
aanwezigheid. Heer sterk mijn geloof, vervul me 
met Uw liefde. Dat ik in woord en gedachte  mag 
handelen, zodat Uw Woord vrucht mag dragen in 
mij en ik mij verbonden voel met Jezus Christus, Uw 
Zoon en onze Heer, die met U is en de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst:
Efeze, 6,6:  Niet als ogendienaars om mensen te 
behagen, maar als knechten van Christus, die Gods 
wil van harte volbrengen. 

Gebed:
Eeuwige God, Heel de schepping roemt Uw glorie, 
Uw goedheid kent geen einde. Maar veel te vaak 
ga ik aan U voorbij, verblind als ik ben door eigen 
belang. Vader, genees mijn blindheid, zodat ik kan 
zien wat belangrijk is in Uw ogen, U die de Enige 
bent tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: 
Mc. 10,15:  Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt 
als een kind, zal er zeker niet binnengaan.

Gebed:
Liefdevolle Vader, Steeds roept U mij  om een 
volgeling van Uw Zoon Jezus te zijn. Houdt u mijn 
hart geopend en geeft U mij de inzicht hoe ik, 
dienstbaar aan U, goed te kunnen zijn voor mens en 
wereld. Roept U mij  op om van U te getuigen, deze 
dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

vervolg van Pagina B3

ging niet alleen naar het huis van Maria en Martha, 
toen Lararus was gestorven, maar ook naar de 
bruiloft te Kana. Hij huilde met hen die huilden en 
verblijdde zich met hen die blij waren. Iemand zei 
eens: Overdag staan er net zoveel sterren aan de 
hemel als ’s nachts, ook al zien we ze niet door het 
zonlicht.’ Ik denk niet dat we onze beproevingen 
en tegenspoed ooit zullen begrijpen voordat we 
veilig in de hemel zijn. Wanneer we dan terugkijken, 
zullen we verbijsterd zijn over hoe God – zelfs in 
de stormen van het leven – voor ons zorgde en ons 
zegende. Maar ook in goede tijden is Hij bij ons. 
Laten we Hem voor die tijden danken en ze aan Hem 
opdragen, net zoals we dat met moeilijke perioden 
doen.

Gebed:
Goede  God, Ik dank U voor alles wat U mij schenkt. 
De talenten, nieuwe levenskansen, vriendschap, 
vreugde, vrede en liefde die ik uit Uw hand mag 
ontvangen. Vader ik ben U dankbaar en mag 
beseffen ik rijk ben, dat ik voldoende heb om er van 
te delen. Open mijn ogen, open mijn oren, dat ik  U 
kan begrijpen. Door Jezus christus, Uw Zoon Jezus 
Christus. Amen.

Dagtekst:
Jer. 1,5: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, 
koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde 
Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u 
aangewezen.

Overweging:
Wat zullen christenen van toen opgekeken hebben 
door die woorden: God heeft mensen in zijn liefde 
gekozen. Dankbaarheid klinkt bij de apostel. In die 
dankbaarheid mogen de mensen uit de gemeente 
delen. God verrast met liefde die ons leven een 
fundament geeft. Voor veel mensen vormen we 
vandaag echter de maakbare maatschappij: wij 
maken het leven van begin tot eind. Dan komt de 
een er bekaaid af en de ander heeft veel. Vanuit Zijn 
verbond met ons maakt God begaanbare wegen voor 
Zijn liefde als omgangsvorm namens Hem. Iedereen 
krijgt gelijke kansen via Gods volk. Geen sprake 
van discussie of wij wel gekozen zijn. We mogen 
leren vertrouwen op en genieten van die liefde in 
christus. Heiligen zijn we, die in vertrouwen de weg 
van het leven beoefenen met Jezus als gids bij vallen 
en opstaan. We zullen steeds meer beseffen dat we 
gekozen zijn om Hem ter eer en onze naasten tot 

Dagtekst:
1 Tim. 4,12: Wees een voorbeeld voor de gelovigen 
door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in 
zuiverheid

Overweging:
Wie is je grote voorbeeld? Vaak is dat een ouder 
iemand. Je moeder, een leraar, een ervaren collega. 
Iemand met de nodige levenservaring van wie 
je denkt: zo zou ik ook willen worden. Kun je als 
jongere ook een voorbeeld zijn? Paulus vindt van 
wel. Hij roept de jongere voorganger Timoteüs 
ertoe op: ‘Wees voor de gelovigen een voorbeeld.’ 
Voor jongeren en ouderen. Misschien keken oudere 
gemeenteleden een beetje neer op Timoteüs, hij 
kwam tenslotte nog maar net kijken. En toch is 
Paulus ervan overtuigd dat een jongere ook een 
voorbeeld kan zijn. Dat kan, wanneer je Gods liefde 
zo door je heen laat werken, dat andere mensen 
het gaan merken. Door wat je zegt, door de manier 
waarop je gelooft, door je houding naar andere 
mensen. Daarin kun je een voorbeeld zijn. En dan 
maakt het niet uit hoe oud je bent.

Gebed:
Barmhartige God, U bent één, in U is er geen 
verdeeldheid, en Uw liefde geldt voor heel de aarde 
en alle mensen. In Uw naam kom ik, verbonden 
met allen die in U geloven. Ik bid dat ik, gericht 
op U blijft, de verdeeldheid te overwinnen. Moge 
de eenheid tussen mij en anderen die door U 
gewaarborgd wordt, mij inspireren en mij de juiste 
weg wijzen. In Jezus naam. Amen.

Dagtekst:
Ps. 84, 12: Want een wering, een schild is de Heer, 
zijn gunst schenke God ons, zijn luister; de Heer zal 
geen zegening onthouden aan wie in oprechtheid 
hun weg gaan.

Overweging:
We maken vaak de vergissing te denken dat we 
Jezus alleen nodig hebben bij ziekte of in tijden 
van groot leed en verdriet. Zo is het niet. Zeker, 
God is bij ons in onze nood en dat is een troostrijke 
wetenschap. Maar luister: Jezus wil betrokken zijn 
bij elke ervaring en elk moment van ons leven. Hij 

gebeden voor iedere dag
Maandag 20 mei

Dinsdag 21 mei

NAASTENLIEFDE ZONDER 

ZACHTMOEDIGHEID IS ZUUR

Zaterdag 25 mei

Zij vangen iedereen op, ze weten zich zussen 
en moeders van allen en ze doen dat met 
beminnelijkheid. Vaak verliezen wij christenen 
deze beminnelijkheid, we worden vaak te ernstig, 
zuur. Deze zusters zijn zachtmoedig en beoefenen 
zo de naastenliefde.
Naastenliefde zonder tederheid en liefde is alsof we 
over onze werken een beker zuur uitstorten. Neen, 
naastenliefde is vreugdevol, niet zuur. Die zusters 
zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Een weinig gist
Naast het getuigenis van de jongeren heb ik in 
Skopje de getuigenissen gehoord van de priesters 
en van de godgewijde personen. Mannen en 
vrouwen die hun leven aan Christus hebben 
geschonken. Zij ervaren vroeg of laat de bekoring: 

woensdag 22 mei

Heer, wat betekent mijn kleine bijdrage ten aanzien 
van de problemen van Kerk en Wereld?
Daarom heb ik hen eraan herinnerd dat een 
weinig gist het deeg kan doen rijzen en dat een 
weinig parfum, zuiver en geconcentreerd, heel de 
omgeving doet geuren.

Zaad van nieuw leven
Het is het mysterie van Jezus’ eucharistie dat 
zaad van nieuw leven is voor de mensheid. In 
de eucharistieviering op het hoofdplein van 
Skopje hebben we Gods mirakel hernieuwd, daar 
waar met weinig gedeelde broden en vissen, de 
honger van de menigte verzadigd wordt. Aan zijn 
onuitputtelijke Voorzienigheid vertrouwen we het 
heden en de toekomst toe van de volkeren die ik 
heb bezocht tijdens deze reis. Ik nodig jullie allen 
uit tot Onze-Lieve-Vrouw te bidden om Bulgarije en 
Noord-Macedonië te zegenen.

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

Donderdag 23 mei

Vrijdag 24 mei
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