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Door Maria tot Christus
Pater Fransiskus Mistrianto, CM

Meimaand Mariamaand
In een artikel van pater Kross las ik het officieel 
besluit over de Mariamaand in ons bisdom: 
“Hierbij wordt dus de officiële beslissing 
bekendgemaakt, die genomen is door onze 
Apostolische Administrator pater Toon te 
Dorsthorst, verenigd met de emeritus-bisschoppen, 
priesters en diakens van ons bisdom, dat vanaf dit 
jaar 2015 de Mariamaand in geheel ons Bisdom 
weer in de maand mei gevierd zal worden.” 
Het is dus al vier jaren dat in ons bisdom de 
Mariamaand weer in mei wordt gevierd. Ik 
heb de bekendmaking herhaald in de OLV van 
Fatima parochie om Mariamaand te vieren. 
Elke maandag en donderdag is er om 18.00 
uur een eucharistieviering in de kerk. Voor de 
eucharistieviering is er een rozenkrans gebed. Al is 
er weinig animo, samen met de Zusters Franciscus 
Charitas bidden wij het door. Er is een spreuk: 
“non multa sed multum” d.w.z. het komt niet aan 
op de kwantiteit maar op de kwaliteit. Op 1 mei 
jl. heb ik in de St.-Jozef parochie Copieweg een 
speciale eucharistieviering gehouden ter inluiding 
van de Mariamaand. De parochieraad besloot om 
elke vrijdag in mei de parochieanen ook te laten 
samenkomen om de rozenkrans te bidden, elke 
keer om 18.30 uur. En wij zullen op vrijdag 31 
mei een speciale eucharistieviering houden ter 
afsluiting van de Mariamaand. Als het weer mooi 
is dan bidden we het rozenhoedje bij de Mariagrot. 
Het is een leuke ervaring wanneer gelovigen samen 
bidden. Het doet me denken aan de leuke ervaring 
in Indonesië, waar veel mensen pelgrimstochten 
maken en bidden in de Mariagrot.

De meimaand in de vroomheid
De meimaand is de maand, waarin volgens een 
algemene gebruik in kerken en gezinnen de 
christenen met een grote liefde aan de Moeder 
Gods Maria de hulde brengen van hun gebed en 
verering. Het is ook de maand, waarin de gaven 
van goddelijke barmhartigheid ons rijker en 
overvloediger toestromen vanaf de troon van 
onze Moeder. Daarom geeft deze vrome gewoonte 
van de viering van de meimaand, die zoveel eer 
brengt aan de allerheiligste Maagd en die voor het 
christenvolk zo rijk is aan geestelijke vruchten, 
ons een gevoel van geluk en troost. Omdat Maria 
terecht beschouwd kan worden als de weg, die 
ons tot Christus brengt, is elke ontmoeting met 
haar uit zichzelf ook een ontmoeting met Christus. 
Want wat anders doen wij in onze voortdurende 
gebed tot Maria dan het zoeken naar Christus, 
onze Verlosser, in haar armen, in haar, door haar 
en met haar. Temidden van de angsten en gevaren 
van deze wereld moeten de mensen vanuit een 
innerlijke behoefte gaan tot Hem als de haven van 
het heil en als de bovenaardse bron van het leven.
(Paus Paulus VI, Encycliek Mense maio, 29 april 
1965, nr. 1-2).

Verschillende “Mariamaanden” in oost en west
In de verschillende Kerken van het oosten en het 
westen kent men op verschillende momenten 
“Mariamaanden.” In de Byzantijnse ritus is 
vanaf de dertiende eeuw de maand augustus, 
waarvan de liturgie gericht is op het hoogfeest 
van de “dormitio” van Maria (15 augustus), een 
ware “Mariamaand”; in de koptische ritus valt 
de “Mariamaand” in wezen samen met de maand 
kiakh (december-januari) en is hij liturgisch 
gestructureerd rond Kerstmis.
In het westen heeft men de eerste getuigenissen 
van de meimaand die toegewijd is aan de Maagd, 
tegen het einde van de zestiende eeuw. In de 
achttiende eeuw komt de Mariamaand veel voor in 
de moderne betekenis van het woord; het betreft 

echter een tijd waarin de herders hun apostolisch 
handelen - behalve wat de boetedoening en het 
eucharistisch offer betreft - niet zozeer op de 
liturgie richten, als wel op de oefeningen van 
godsvrucht en bij voorkeur de gelovigen in die 
richting sturen. In het westen hebben zich parallel 
aan de liturgische eredienst de aan de Maagd Maria 
toegewijde maanden ontwikkeld die opgekomen 
zijn in een tijd waarin men zelden verwees naar 
de liturgie als naar een normatieve vorm van de 
christelijke eredienst. Dat heeft geleid en leidt 
nog steeds tot enkele problemen van liturgisch-
pastorale aard die een nauwkeurige beoordeling 
verdienen. (Directorium over volksvroomheid en 
liturgie, nr. 190)

wordt vervolgd op pagina A4
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BIDDEN VOOR SURINAME

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 bidden wij een jaar lang vanaf 25 mei 2019 de 
speciale devotie van de “3 weesgegroetjes” voor de toekomst van ons land.

De devotie van de “3 weesgegroetjes” is een hele oude devotie in onze RK Kerk die wordt gebeden voor 
persoonlijke bekering, zuiverheid en volharding. De 3 weesgegroetjes worden gebeden ter ere van God 
de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Bid elke morgen bij het opstaan en elke avond vόόr het slapen gaan 3 weesgegroetjes. We beginnen op 
25 mei 2019 en eindigen op 25 mei 2020. Pray, Hope and Don’t worry. (St. Padre Pio)
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geloof & leven

Ronaldo de Faria

“Dit draag ik jullie op: dat je elkaar liefhebt!”(Jo 15,9-
17)

De overste van de redemptoristen regio Suriname, 
pater Roque Silva Alves, heeft van 9 t/m 12 mei 
een bezoek gebracht aan zijn medebroeders in 
Paramaribo. Pater Roque is ook de president 
van de Unie van de Redemptoristen in Brazilië 
(URB). Gedurende de dagen van zijn bezoek 
hebben de redemptoristen samen met pater Roque 
gesprekken gevoerd en bezinning gehouden over 
de actuele situatie van hun missie in Suriname. 
In het bijzonder hebben ze aandacht geschonken 
aan zalige Petrus Donders en zijn voorbeeld als 
missionaris. De intentie is dat ze steeds meer 
naar mogelijkheden zoeken om de devotie aan 
onze Peerke te promoten, niet alleen in Suriname 
maar ook in Brazilië. De bezinning heeft hen 
bemoedigd om door te gaan met de evangelisatie. 
Zeer enthousiast over de missie in Suriname, 
wilde pater Roque ook de parochies waarin de 
redemptoristen werken, bezoeken. Er was ook 
tijd vrijgemaakt voor een vruchtbaar gesprek met 

Overste redemptoristen regio Suriname op bezoek

de vicaris-generaal, pater Esteban Kross, waarin 
de overste de toezegging deed de missie van de 
redemptoristen in Suriname door te zetten en alles 
te willen doen om de communiteit in Suriname 
te versterken. “Met het broederlijke bezoek van 
onze superieure overste, voelen we ons vurig 

om de overvloedige verlossing van de Heer met 
creativiteit, liefde en geloof te blijven getuigen,” 
zegt pater Ricardo van de parochie Maria Koningin 
van de Wereld. “Onze hoop en gevoeligheid willen 
wij delen met de meest verlaten van onze tijd en 
land en van elkaar houden.”

Martien Noordermeer OMI – 

Hemelvaartsdag
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart van de Heer. Dat 
valt precies op de veertigste dag na Pasen. Veertig is 
een heilig getal dat beproeving inhoudt, vasthoudend 
zijn en volharden. De Bijbel staat bol van dit heilig 
getal: gedurende de zondvloed regende het 40 dagen 
en 40 nachten. Mozes werd 40 dagen in Egypte op 
de proef gesteld, veertig jaren in de woestijn met 
het volk op weg naar het Beloofde Land, Canaän. De 
regering van Saul, David en Salomon (drie generaties: 
opa, vader en zoon) duurde elk jaar veertig jaar. 
Aan de bewoners van Ninivé werd 40 dagen uitstel 
gegeven voor hun bekering. Jezus werd 40 dagen in 
de woestijn op de proef gesteld. Jezus werd gegeseld 
met 40 zweepslagen. Jezus verbleef 40 dagen na Zijn 
Verrijzenis op aarde en verscheen aan Zijn leerlingen 
om ze te overtuigen dat Hij werkelijk was verrezen. 
Op Hemelvaartsdag, deze 40e dag na Pasen, heeft 
Jezus, - om het even oneerbiedig uit te drukken 
- Zijn aardse loopbaan volbracht en keert terug 
naar Zijn Vader. Voor Lucas was deze gebeurtenis 
heel belangrijk. Hij eindigt Zijn eerste boek -het 
Evangelie- met de Hemelvaart en begint zijn 2e boek 
-de Handelingen- met de Hemelvaart. Het is als het 
ware een soort “scharnier” in het leven van Jezus. 
Hij ging met Zijn leerlingen naar de Olijfberg en daar 
krijgen de leerlingen een enorme opdracht: “Mij is 
alle macht gegeven in de Hemel en op aarde. Gaat dan 
en maakt alle mensen tot Mijn leerlingen en doopt 
ze ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest…’” (Mt. 28/18…) Hij vroeg Zijn leerlingen naar 
Jeruzalem terug te keren en naar de bovenzaal te 
gaan waar zij regelmatig bij elkaar kwamen en waar 
ze ook het Avondmaal hadden gevierd. “Blijft daar 
en wacht tot ik U de beloofde Vertrooster zal zenden. 
Johannes heeft gedoopt met water maar gij zult 
gedoopt worden met de Heilige Geest…”

‘Brood breken’
Als we zo de handelingen lezen dan merken dat 
het ook lijkt op een soort “geschiedenisboekje” hoe 

Handelingen der Apostelen
geleidelijk aan de plaatselijke groep leerlingen van 
Jezus gestalte kreeg en groeide in aantal en aanzien. 
In het begin gingen de leerlingen ook gewoon naar 
de tempel zoals ze dat gewoon waren, en zij die niet 
in Jeruzalem waren, gingen dan naar de synagoge in 
hun plaatsje of dorp. De synagoge was voor de joden 
het centrum, van het dagelijkse en religieuze leven. 
Tot op de dag van vandaag. Elke vrijdagmiddag, 
tegen het vallen van de avond kwam men bij elkaar 
in de tempel of synagoge en begon de Sabbat, de dag 
des Heren, de zevende dag, geheiligd zoals het boek 
Genesis het schrijft: …”God zegende de zevende dag 
en maakte hem heilig want op die dag rustte Jaweh 
uit van al het werk dat Hij verricht had…” (Gn.2/3)
Heel geleidelijk aan begonnen de leerlingen bij elkaar 
te komen om het “Brood te breken”. Dat deden ze 
in het begin vooral op de Donderdag, zo maar bij 
iemand thuis. Ze waren trouw aan de opdracht van 
de Heer: “Doet dit tot Mijner gedachtenis”. Later 
begonnen ze op de “Eerste dag van de Week” bij 
elkaar te komen, de dag van de Verrijzenis, onze 
huidige zondag. De meesten van de leerlingen van 
Jezus waren Joden - we mogen ook zeggen alle 
leerlingen van Jezus in die tijd waren Joden - en 
ze bleven trouw aan hun joodse gebruiken en 
verplichtingen. Zo lezen in de Handelingen dat Petrus 
en Johannes, volgens hun gewoonte naar de tempel 
gingen op het uur van het gebed. Ze luisterden 
naar de schriftlezingen, zongen de psalmen en 
luisterden eveneens naar de schriftgeleerden die 
uitleg gaven. Later gingen ze zich afzonderen om 
samen het “Brood te Breken”. Hoe dat verliep kunnen 
we misschien begrijpen als we het verhaal van de 
Emmaüsgangers lezen.

Het verhaal van de Emmaüsgangers
…Op de eerste dag van de week, dus de dag na 
de Sabbat, gingen twee van Zijn leerlingen van 
Jeruzalem terug naar hun huis in Emmaüs. Ze waren 
ontgoocheld en teleurgesteld. Ze hadden zo hun hoop 
op Jezus gesteld. Onderweg naar huis, net buiten 
Jeruzalem, komt er iemand met hem meelopen die 
vraagt waarom ze zo bedroefd zijn en wat ze toch 
wel allemaal aan het bespreken waren. ‘Bent U dan 
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet 
wat daar gebeurd is, met die Jezus van Nazareth.’ 
Wat dan? vraagt de onbekende. ‘Jezus, een man, 

machtig in woord en daad. Wij hadden zo gehoopt 
dat Hij het zou zijn die Israël kwam verlossen van 
de onderdrukking. Het is nu al de derde dag dat dit 
is geschied. Wel zijn er vanmorgen enige vrouwen 
naar het graf gegaan en die zeiden dat het graf leeg 
was. Ze hadden wel een verschijning gehad van een 
engel die zei: Dat Hij was verrezen! Kijk maar, het 
graf is leeg!’ Dan nam de onbekende het woord: ‘O gij 
onverstandigen en kleingelovigen. Moest de Christus 
dit alles niet lijden om zo Zijn glorie binnen te gaan?’ 
En te beginnen met Mozes en de Profeten begon Hij 
hen uit te leggen wat er over de Messias geschreven 
was.
Toen ze bij Emmaüs aangekomen waren deed de 
vreemdeling of Hij door wou gaan, maar zij zeiden: 
‘Blijf bij ons Heer, want het is al laat!’ En Hij ging met 
hen naar binnen. Het was al donker geworden en het 
avondmaal werd gereed gemaakt. Zittend aan tafel 
met de twee leerlingen, waarvan een Cleopas heette, 
nam Hij het Brood, sprak de dankzegging uit, brak 
het en gaf het aan de twee… Toen pas gingen hun de 
ogen open. Maar eenmaal herkend, verdween hij uit 
hun midden.”

Onzichtbare kracht
Het lijkt erop dat dit gebeuren voor ons ook een 
les inhoudt. Het is alsof dit verhaal ons wil zeggen 
dat wij de lichamelijke aanwezigheid van de Heer 
niet meer nodig hebben, omdat wij Hem kunnen 
herkennen in het “Breken van het Brood”. Het 
“Breken van het Brood” werd voor de eerste tijd 
van het christendom het teken bij uitstek voor 
de Christenen. Flavius Josephus, een romeinse 
geschiedschrijver, beschrijft de christenen als volgt: 
“Dat zijn volgelingen van een Rabbi van Nazareth, 
mensen die regelmatig bij elkaar komen om de 
verhalen over die Rabbi door te vertellen en op Zijn 
verzoek het “Brood te Breken” zoals Hij hen dat 
had voorgedaan op de avond voordat Hij door de 
Romeinse Gouverneur Pontius Pilatus ter dood werd 
veroordeeld. Hun aantal is enorm gegroeid omdat 
Zijn Apostelen op de een of andere manier bezield 
zijn geworden op de 50ste dag na Zijn dood, die 
dag waarop de Joden het Pinksterfeest vieren, hun 
jaarlijks oogstfeest. Een onzichtbare kracht bezielde 
deze leiders die Apostelen werden genoemd. (Flavius 
Josephus in zijn boekje “de DIDACHE.”).
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De verhouding tussen liturgie en volksvroomheid
Binnen de grenzen van de gewoonte in het westen 
om een “Mariamaand” te vieren in mei (november 
in sommige landen op het zuidelijk halfrond) zal 
het nuttig zijn om rekening te houden met de eisen 
van de liturgie, de verwachtingen van de gelovigen, 
hun rijping in het geloof en om de problematiek 
te bestuderen waarvoor men zich door de 
“Mariamaanden” in het kader van de algehele 
pastoraal van de lokale Kerk gesteld ziet. Men moet 
situaties van pastorale tegenstelling vermijden die 
de gelovigen desoriënteren, zoals dat bijvoorbeeld 
het geval zou zijn, als men zou stimuleren de 
“meimaand” af te schaffen.
In veel gevallen zal de beste oplossing zijn de 
inhoud van de “Mariamaand” in overeenstemming 
te brengen met de daaraan parallel lopende tijd 
van het liturgisch jaar. Zo zullen bijvoorbeeld 
gedurende de maand mei, die grotendeels 
samenvalt met de vijftig dagen van Pasen, de 
oefeningen van godsvrucht de deelname moeten 
belichten van de Maagd aan het paasmysterie 
(vgl. Joh. 19, 25-27) en aan het pinkstergebeuren 
(vgl. Hand. 1, 14), waarmee de tocht van de Kerk 
begint: een tocht die zij, deelgenote geworden 
aan de nieuwheid van de Verrezene, aflegt onder 
de leiding van de Geest. En omdat de “vijftig 
dagen” de tijd vormen die geschikt is voor de 
viering van de mystagogie van de christelijke 
initiatiesacramenten, zullen de oefeningen van 
godsvrucht van de maand mei op nuttige wijze 
de functie kunnen beklemtonen die de Maagd, 
verheerlijkt in de hemel, op aarde vervult, “hier 
en nu”, bij de viering van de sacramenten van het 
doopsel, het vormsel en de eucharistie.
In elk geval zal nauwkeurig de richtlijn van de 
constitutie Sacrosanctum Concilium (nr. 108) 
gevolgd moeten worden over de noodzaak dat 
“de aandacht van de gelovigen vooral gevestigd 
moet worden op de feesten van de Heer waarop 
gedurende het jaar de heilsmysteries worden 
gevierd waarmee de heilige Maagd Maria 
verbonden is.” 
Een juiste catechese zal de gelovigen ervan 
overtuigen dat de zondag, de wekelijkse 
gedachtenis van Pasen, “de dag van het allereerste 
feest” is. Tenslotte voor ogen houdend dat in 
de Romeinse liturgie de vier adventsweken 
een mariale tijd vormen die op harmonische 
wijze in het liturgische jaar ingepast is, zal 
men de gelovigen moeten helpen om de talrijke 
verwijzingen naar de Moeder van de Heer die deze 
hele periode biedt, op gepaste wijze te benutten. 
(Directorium over volksvroomheid en liturgie, nr. 

191)

Maria, een bijzondere moeder en voorspreker
Maria is iemand als jij en ik, iemand met dromen 
en verlangens. Zij kende vreugdevolle momenten 
in haar leven, maar ook ontgoocheling en pijn. Zij 
is op haar manier een bijzondere vrouw. Wat is er 
zo bijzonder aan Maria? Waarom kom je haar beeld 
zo vaak tegen? Maria was de moeder van Jezus. 
Dat is zeker niet zo gemakkelijk geweest. Vanaf 
het begin heeft ze haar hart opengesteld voor God. 
Ze begreep misschien niet altijd precies wat er 
gebeurde, maar ze bleef trouw: aan God, aan haar 
zoon Jezus, aan de apostelen en eerste christenen 
later. Maria heeft “ja” geantwoord op de vraag 
van God in haar leven. “Ja, dit bijzondere kind 
mag in mijn leven komen. Ja, ik blijf geloven in de 
bijzondere roeping van mijn zoon Jezus, ook al doet 
het soms pijn om te zien wat hij doet. Ja, ik blijf bij 
hem ook als hij sterft. Ja, ik geloof dat we samen 
zijn weg moeten gaan. Ja, ik wil alle mensen dicht 
bij Jezus, dicht bij God brengen.” 
Door de eeuwen heen is Maria een voorbeeld 
geweest voor vele christenen. Willen we niet 
allemaal trouw zijn aan ons gegeven woord? Trouw 
aan de mensen rondom ons? Soms lukt dat, soms 
niet. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, 
net zoals zij dat gedaan heeft! Maria kon zo leven 

omdat ze haar vertrouwen in God had gesteld. 
Door te kijken naar Maria leren mensen meer te 
vertrouwen op God in hun leven.
Laten we Moeder Maria ook heel bijzonder 
vragen voor ons te bidden in de concrete noden 
die wij zien in onze gezinnen, in de Surinaamse 
samenleving en in de wereld. Wij mogen haar 
vragen om voor ons, en met ons, te bidden. Wij 
hoeven niet te denken dat het onnodig is om de 
voorspraak van Maria te vragen. Ons geloof is 
immers niet volmaakt. Ons leven ook niet. Ik zou 
dit artikel besluiten met een laatste stukje uit die 
Apostolische Exhortatie van H. Paus paulus VI over 
de Marialis Cultus, de vernieuwing van de Maria-
verering in liturgie en persoonlijke beleving:
“Tenslotte vervult ook deze gedachte Ons met 
vreugde, dat God Ons vergund heeft enkele mariale 
gedachten naar voren te brengen, teneinde de 
praktijk van de Rozenkrans ter ere van Maria – een 
gebruik, dat op goede gronden in ere moet worden 
gehouden – te vernieuwen en te bevestigen. Met 
deze gevoelens van troost en vertrouwen, van hoop 
en vreugde vervuld, verenigen Wij Onze stem met 
die van de Heilige Maagd Maria om – zoals wij in de 
Romeinse Liturgie met aandrang bidden – de Heer 
te prijzen, terwijl Wij van harte wensen, dat deze 
gevoelens worden voortgezet in lof en passende 
dankbetuiging aan God.”

vervolg van pagina A1Door Maria tot Christus
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zesde zondag van Pasen jaar C

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 15, 
1 – 2. 22 – 29
In die dagen verkondigen enige mensen die van 
Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: 
‘Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat 
besnijden; kunt ge niet gered worden’. Toen hierover 
onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een 
felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men 
Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de 
gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen 
en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten 
samen met de hele gemeente enige mannen uit hun 
midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar 
Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas en 
Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun 
het volgende  schrijven mee te geven: ‘De apostelen 
en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan 
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en 
Cilicië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van 
ons u door woorden in verwarring hebben gebracht 
en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze 
van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij 
eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en 
naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare 

Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al 
hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus 
Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd 
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. 
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten 
u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt 
noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen 
die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt 
vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht 
neemt, zal het u goedgaan. Vaarwel!

Antwoordpsalm: 
Psalm 67, 2 – 3. 5. 6. 8

Tweede lezing: Openbaring  van de heilige 
apostel Johannes 21, 10 – 14. 22 – 23
Een engel bracht mij, Johannes in de geest op een zeer 
hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, 
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend 
van de heerlijkheid Gods; zij schitterde als het 
kostbaarste gesteente en als kristalheldere jaspis. 
De stad was omringd door een zeer hoge muur met 
twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf 
engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van 
de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten 
op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden 

en drie op het westen. En de stadsmuur had twaalf 
grond – stenen en daarop stonden de twaalf namen 
van de twaalf apostelen van het Lam. Maar een 
tempel zag ik niet want God, de Heer, de Albeheerser 
is haar tempel zoals ook het Lam.

Evangelielezing: Johannes 14, 23 – 29
Jezus leert zijn leerlingen hoe zij, na zijn afscheid, zijn 
blijvende aanwezigheid kunnen ervaren. In die tijd 
zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als iemand Mij liefheeft 
zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij 
hem nemen. Wie mij niet liefheeft onderhoudt mijn 
woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van 
Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg 
ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de helper, de heilige 
Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u 
alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u 
gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. 
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw 
hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt 
Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer terug. Als 
Gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik 
naar de Vader ga want de vader is groter dan Ik. Nu, 
eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het 
gebeurt, zult geloven’.

De drie lezingen van deze zondag lijken onderling 
geen duidelijk inhoudelijk verband te hebben. 
De lezing uit Handelingen gaat over de ethische 
voorschriften die de niet-Joodse volgelingen van 
Jezus moeten onderhouden. De tekst uit Openbaring 
beschrijft het nieuwe Jeruzalem, waar hemel en aarde 
samenvallen. In de lezing uit het Johannesevangelie 
horen we dat Jezus liefhebben en zich aan Jezus’ word 
houden met elkaar samenhangen. Maar bij nader 
inzien hebben de lezingen toch een centrale vraag 
gemeenschappelijk: wat is het hart van ethiek?

Minimale of maximale ethiek?
In het boek Handelingen speelt een belangrijke 
kwestie. Steeds meer niet-Joden treden toe tot de 
volgelingen van Jezus. De vraag of zij de volledige 
Thora moeten onderhouden en of mannelijke 
leden zich moeten laten besnijden, verdeelt de 
gemeenschap. Petrus is aanvankelijk voorstander van 
deze positie en staat daarmee lijnrecht tegenover de 
kring rond Paulus voor wie de zending onder niet-
Joden gepaard gaat met een meer vrije opstelling 
ten aanzien van de geboden van de Thora. Petrus 
verandert van gedachten na zijn ervaring ten huize 
van de niet-Joodse Cornelius (Handelingen 10), 
maar er blijft weerstand binnen het geheel van de 
Jezusbeweging (15,1-5). Er wordt een vergadering 
belegd in Jeruzalem, het zogeheten Apostelconcilie, 
om deze kwestie te bespreken. Na rijp beraad komen 
de apostelen en de oudsten overeen dat de Jezus-
gelovigen onder de niet-Joden geen al te zware lasten 
opgelegd moeten krijgen. Voor hen zullen de meest 
elementaire geboden gelden, die al sinds jaar en dag 
golden voor de ‘Godvrezenden’. Deze aanduiding 
betreft niet-Joden die sympathiseerden met het 
Jodendom, maar geen proseliet werden. Vooral in 
Antiochië was dit een grote groep en het is dan ook 
geen wonder dat hier de missie van Paulus vaste 
grond onder de voeten kreeg. De geboden zijn: zich 
onthouden van afgodendienst, in het bijzonder van 
offervlees dat bij afgodendienst wordt gebruikt; van 
bloed, dat wil zeggen: het verbod om te doden; van 
verstikt vlees, dat betekent vlees waar nog bloed in 
zit, ook vlees van een nog levend dier; en van ontucht: 
verboden seksuele verhoudingen en  gedragingen. 
Deze universele geboden zijn bekend onder de 
naam ‘Noachidische geboden’, omdat ze voor een 

deel afgeleid zijn van wat God aan de kinderen van 
Noach opdraagt (Genesis 9,1-7), aan alle mensen dus. 
Later komen er de voorschriften ten aanzien van 
afgodendienst en seksualiteit bij. Over het aantal 
Noachidische geboden (van vier tot zeven of meer) 
en de nadere omschrijving ervan is in de joodse 
traditie flink gediscussieerd en de resultaten daarvan 
staan op verschillende plaatsen in de Talmoed 
(onder andere bSanhedrin 56ab). Deze voorschriften 
lijken een minimale ethiek te bevatten, volgens 
Handelingen 15,28: ‘wat strikt noodzakelijk is’. Maar 
in feite bestrijken ze een groot en fundamenteel 
terrein van het leven. Het gaat om het eerbiedigen 
van andermans leven, om zuiverheid in denken en 
doen, zowel tegenover God als tegenover mensen, 
om een bewuste omgang met dieren en met voeding. 
Wanneer deze geboden vandaag de dag volledig en 
tot in hun uiterste consequenties opgevolgd zouden 
worden, kun je wel van een maximale ethiek spreken. 
De passage in Handelingen besluit dan ook met: ‘Als u 
zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed’ 
(15,29).

Nieuwe hemel, nieuwe aarde
Het een na laatste hoofdstuk van het boek Openbaring 
beschrijft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar geen dood meer is, geen rouw, geen tranen. Wat 
opvalt in deze beschrijving is de schoonheid van de 
orde die er heerst, weergegeven in getallen. De heilige 
stad Jeruzalem is uit de hemel neergedaald, bij God 
vandaan, maar volledig omgeven door goddelijke 
glorie: een schitterende stad. In de muur rond de 
stad zijn twaalf poorten, er staan twaalf engelen bij 
die poorten en op de poorten staan de namen van 
de twaalf stammen van de zonen van Israël. Gezien 
vanuit elk van de vier windrichtingen zijn er drie 
poorten. De muur heeft twaalf grondstenen met 
daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van 
het lam, Jezus Christus. De bouw van de stad laat 
duidelijk zien dat de gemeenschap van Christus en de 
kinderen van Israël bij elkaar horen. Ze zijn op elkaar 
gebouwd, ze moeten op elkaar kunnen bouwen. Het 
is jammer dat de verzen Openbaring 21,15-21 niet tot 
de perikoop behoren, want daar staan interessante 
details over de maten van de stad en over de twaalf 
edelstenen waarmee de grondstenen zijn versierd. 
Ook hier is het de mooie en precieze ordening die 

opvalt. De slotverzen van de perikoop laten zien dat, 
waar hemel en aarde samenvallen, er geen apart 
Godshuis meer nodig is. God is dan alles in allen, het 
lam is het licht dat schijnt over de stad. En de volken 
wandelen in dat licht. Maar waar is de ethiek in dit 
gedeelte? Is de stad toegankelijk voor iedereen, 
ongeacht hoe iemand heft geleefd? Nee, in 21,8 en 
in het laatste vers 21,7 staan degenen genoemd die 
buiten worden gesloten. Het zijn de mensen ‘die zich 
hebben ingelaten met gruwelijke dingen’. Laten dat nu 
precies de zaken zijn die in Handelingen 15 worden 
verboden!

Het woord van Jezus behoeden
Johannes 14,23-29 maakt deel uit van de 
afscheidsrede van Jezus (hoofdstuk 14-17). Hij maakt 
zijn leerlingen in verschillende bewoordingen nog 
eens duidelijk dat zijn dood nadert en dat Hij naar 
God, zijn bron, terugkeert. Dit is het thema waar 
Johannes in zijn evangelie telkens op terugkomt. 
Jezus komt van God, bij zijn dood gaat Hij terug naar 
zijn oorsprong en tijdens zijn leven blijft Hij hecht 
met God verbonden. Zijn leerlingen kunnen in deze 
verbondenheid delen. Het is niet zo dat Jezus en God 
samenvallen: ‘De Vader is meer dan Ik’, zegt Jezus 
(14,28). De liefdesband tussen God, Jezus en de 
leerlingen maakt dat zij zijn woorden bewaren en 
navolgen. Ook de heilige Geest helpt bij dit leer- en 
herinneringsproces. De woorden waarmee Jezus 
zijn afscheidsrede begint: ‘Wees niet ongerust’ 
(14,1) komen in 14,27 terug, aangevuld met ‘verlies 
de moed niet’. Letterlijk staat er: ‘Laat je hart niet 
verontrust worden en wees niet bang.’ Het is de 
invulling van de vrede die Jezus zijn leerlingen nalaat, 
een ander soort vrede dan de wereld bieden kan. Het 
is de vrede van het hart, een innerlijke vrede, die 
de wisselvalligheden, de zorgen, de droefheid en de 
pijn van het leven kan opvangen. Het is een vrede die 
alleen in en door vertrouwen kan worden gewonnen 
(14,1 en opnieuw in 14,29). Ethiek, hier omschreven 
als het behoeden van Jezus’ woorden, komt voort uit 
het besef van de diepe verbondenheid die de relatie 
tussen Jezus en zijn hemelse Vader kenmerkt, een 
verbondenheid die zich uitstrekt over alle mensen. 
Dit besef geeft Jezus’ leerlingen een zekerheid die de 
wereld hun niet geven kan, maar die de wereld hun 
ook niet kan ontnemen.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

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

*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 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.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Vrijdag: Noveen 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.

zo 2 09.00u: Woord-Comm. dienst Hemelvaart van de 
Heer thuiscommunie zieken en ouderen 

zo 26 10.00u: Eerste Heilige Communie (scholen/
parochiecatechese)
 Geen engelse mis

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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

zo 26 08.00u: EHC scholen | 19.00u: Woco
wo 29 19.00u: Requiemmis
vr 31 18.00u: H.Vormsel, tieners en volwassenen
za 1 10.00u: Woco Huize Estherhof
zo 2 08.00u: H.Mis | Doopdienst om 17.00u
 19.00u: H.Mis
wo 5 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

zo 26 08.00u: H. Mis
ma 27 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 30 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 26 07.30u: Rozenkransgebed | 08.00u: Woco
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H. 
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 

za 25 19.00u: Eucharistieviering
zo 26 08.00u: Doopdienst  | 10.00u: Hoogmis
do 30 19.00u: Petrus Donderslof
za 1 19.00u: Eucharistieviering
zo 2 10.00u: Eerste Heilige Communie leerlingen Petrus 
Donders-, R. Slooteschool en PK tieners
za 8 16.30u: Huwelijksinzegening Alex Stuger en Tamani 
Verwey
zo 9 10.00u: Hoogfeest van Pinksteren
ma 10 18.00u: Grote Pinksterdienst Katholieke 
Charismatische Vernieuwing
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 25 17.30u: H. Mis 
wo 29 17.30u: Marialof
za 1 17.30u: H. Mis 

za 25 18.00u: Vooravondmis zesde zondag van Pasen met 
kindernevendienst
zo 26 08.00u: H. Mis zesde zondag van Pasen met 
kindernevendienst
ma 27 18.00u: H. Mis 
wo 29 18.00u: Maandelijkse rouwdienst
do 30 16.00u: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 u.)
 18.45u: Doopinstructie in de Driekoningenkerk
vr 31 18.00u: Mariaprocessie en H. Mis afsluiting 
meimaand
za 1 18.00u: H. Mis vooravond Hemelvaart van de Heer
zo 2 08.00u: H. Mis Hemelvaart van de Heer - 
thuiscommunie zieken en ouderen
 10.00u: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Tot 31 mei wordt voor alle diensten de rozenkrans van 
de blijde, droevige en glorievolle geheimen gebeden. Wij 
beginnen telkens een half uur vóór aanvang van de dienst. 
Zo bereiden wij de daarop volgende dienst op rustige wijze 
voor. Op vrijdag 31 mei houden we een Mariaprocessie als 
afsluiting van de meimaand. 
• Zondag 26 mei is de eerste heilige communie in Sint-
Jozef. Begin van de dienst is om 9.00 uur. In Sint-Augustinus 
vindt de eerste communie plaats op zondag 2 juni om 
8.00 uur. Ouders en verzorgers zijn op de hoogte van 
de oefendagen, waarbij uiteraard alle kinderen worden 
verwacht.
• Op woensdag 29 mei om 18.00 uur is de maandelijkse 
rouwdienst ter nagedachtenis van de overledenen.
• Doopdienst baby’s en kleine kinderen: zondag 2 juni om 
10.00 uur. Voorbereidende instructie: donderdag 30 mei 
om 18.45 uur in de kerk.
• Zondag 2 juni om 16.30 uur: bezinningsdag voor de 
misdienaars. We verwachten alle misdienaars van de drie 
kerken in de parochiezaal van de Driekoningenkerk.  
• Wij feliciteren alvast de 38 kinderen, die op zondag 19 
mei in de Heilige Driekoningenkerk hun eerste communie 
hebben gedaan. Natuurlijk betrekken wij ook de ouders, 
familieleden en catecheten in onze gelukwensen. Wij 
hopen de kinderen nog vaak in de kerk te zien.

zo 26 08.00u: Woord-Comm. dienst 
zo 2 08.00u: H. Mis Hemelvaart van de Heer - Eerste 
communie thuiscommunie zieken en ouderen 

zo 26 09.00u: H. Mis Eerste communie - geen 
kindernevendienst!

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 

wordt vervolgd op Pagina B3

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. 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. 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

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
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 16.30u: Volwassenencatechese
 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
di 28 06.30u: H. Mis | 16.00u: Seniorensoos 
 16.00u: Biechtviering ivm H. Vormsel en Eerste 
Heilige Communie
wo 29 16.30u: Volwassenencatechese | 19.00u: H. Mis
do 30 06.30u: H. Mis
vr 31 07.00u: H. Mis 
16.00u: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Mgr Karel Choennie komt zaterdag aan voor toediening 
H.Vormsel.
• H. Vormsel: Zaterdag 1 juni St. Jozefparochie. 18.00 uur 
start processie vanuit de parochiezaal. Zondag 2 juni om 
09.00 uur H.Don Boscoparochie op Wageningen.

zo 26 11.00u: Ziekencommunie aan huis |11.30u: H. Mis

zo 26 09.30u: Rozenkransgebed
 10.00u: Woco; zondag 6 na Pasen (C)

zo 26 08.30u: H. Mis; zondag 6 na Pasen (C)
ma 27 16.00u: PK jaar I 
wo 29 16.00u: Oefening H. Vormsel met de pater
do 30 16.30u: PK jaar III 

zo 26 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)
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
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

zo 26 09.00u: Rozenkransgebed en Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 25 19.00u: Eucharistieviering
di 28 16.30u: PK-EHC
wo 29 16.30u: PK-H.Vormsel
do 30 18.30u: Eucharistieviering
vr 31 18.30u: Maria uurtje
za 1 19.00u: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 26 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

Meimaand: Mariamaand
za 25 16.00u: Begi Kerki olv diaken Antonius Waterberg in 
de parochiezaal
18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: H. Mis
zo 26 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u: Woco; zondag 6 
na Pasen (C)
ma 27 16.00u: Oefening ivm H.Vormsel tot en met vrijdag
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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.

MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE

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

Op 15 mei sprak paus Franciscus op het Sint 
Pietersplein -in  zijn catechese  over het Onze Vader- 
over de zevende bede.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
We zijn gekomen bij de zevende bede van het “Onze 
Vader”: “Maar verlos ons van het kwade” (Mt. 6, 
13b). Wie met deze bede bidt vraagt om bevrijd 
te worden van het kwaad. Hij bidt niet slechts om 
hulp in tijden van bekoring.

Dubbele smeekbede
Het oorspronkelijke Grieks woord is heel sterk: 
het benoemt de aanwezigheid van de Boze  die ons 
tracht te grijpen en te verslinden. Aan God vraagt 
men de bevrijding hiervan. De apostel Petrus 
zegt ook dat de Boze, de duivel, rondwaart als een 
brullende leeuw, waarvan we God vragen ons te 
bevrijden.
De dubbele smeekbede, “verlaat ons niet” en 
“bevrijd ons” openbaart een wezenlijk kenmerk 
van het christelijk gebed. Jezus leert zijn vrienden 
de smeekbede tot de Vader boven alles voorrang te 
geven. Ook en in het bijzonder op momenten dat de 
Boze zijn bedreigende aanwezigheid laat voelen.

De laatste bede
Inderdaad, het christelijk bidden sluit de ogen 
niet voor het leven. Het is een kinderlijk gebed, 
geen kinderachtig bidden. Het is vervuld van Gods 
vaderschap, maar dit gebed vergeet niet dat de 
levensweg van de mens boordevol moeilijkheden 
verloopt. Indien de laatste beden van het Onze 
Vader er niet zouden zijn, hoe zouden zondaars, 
vervolgde mensen, wanhopige mensen en 
stervenden kunnen bidden? De laatste bede is 
onze bede wanneer we aan de grens gekomen zijn. 
Altijd.

Geheimzinnig kwaad
In ons leven is er een kwaad aanwezig dat 
onvechtbaar is. Geschiedenisboeken verhalen de 
troosteloze feiten dat ons bestaan op deze aarde 
vaak een mislukt avontuur is geweest. Er bestaat 
een geheimzinnig kwaad dat zeker niet het werk 
van God is, maar geruisloos binnensluipt tussen de 
plooien van de geschiedenis. Stil als de slang die in 
stilte het gif meevoert. Op sommige ogenblikken 
lijkt het de boventoon te voeren. En soms lijkt zijn 
aanwezigheid zichtbaarder dan de barmhartigheid 
van God.

Tegenstelling
Wie bidt, is niet blind. Men heeft dat hinderlijke 
kwaad helder voor ogen. Men ziet de tegenstelling 
tot het mysterie van God. Men ziet het in de natuur, 
in de geschiedenis, zelfs in het eigen hart. Niemand 
onder ons kan beweren immuun te zijn voor het 
kwaad of er niet door bekoord te worden. Allen 
weten wij wat het kwaad is en wat bekoring is. 
Allen hebben we in ons vlees de bekoring tot zonde 
ervaren. Het is de verleider die ons tot het kwade 
brengt. Hij zegt ons: “Doe dit, denk dat, neem dat 
pad.”

Onze weg, Jezus' lijdensweg
De laatste bede van het “Onze Vader” is gericht 
tegen het kwaad met zijn veelheid aan ervaringen: 
het rouwen van de mens, het onschuldig lijden, 
de slavernij, het misbruik van de ander, het leed 
van onschuldige kinderen. Al deze gebeurtenissen 
brengen opstand in het menselijk hart. In de 
Lijdensverhalen vinden enkele uitdrukkingen van 

het “Onze Vader” hun indrukwekkende weerklank. 
Jezus zegt: “Abba, Vader, voor U is alles mogelijk; 
laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet 
wat Ik maar wat Gij wilt.”
Jezus ervaart voluit de kwetsuur door het kwaad. 
Niet slechts de dood, maar de kruisdood. Niet 
slechts de eenzaamheid, maar ook de verachting, 
de vernedering. Niet slechts de vijandigheid maar 
ook de wreedheid, de verbetenheid tegen Hem. 
Ziedaar, de mens: een wezen gericht op leven, dat 
droomt van liefde en van het goede, maar verder 
zichzelf en de anderen blootstelt aan het kwaad, 
zodanig dat men zou gaan twijfelen aan de mens.

Kostbaarste erfenis
Het “Onze Vader” lijkt op een symfonie die in ieder 
van ons werkelijkheid wil worden. Een christen 
weet hoe onderdrukkend de macht van het kwaad 
is. En tegelijk ervaart men hoe Jezus, die nooit 
bezweken is onder de verleidingen, aan onze kant 
staat en ons ter hulp komt.
Zo is het gebed van Jezus voor ons de kostbaarste 
erfenis. De aanwezigheid van de Zoon van God 
die ons van het kwaad heeft verlost, strijdend om 
het te veranderen. Op het moment van de laatste 
strijd, geeft Hij Petrus het bevel het zwaard in de 
schede te steken. Aan de rouwmoedige misdadiger 
verzekert Hij het paradijs. 

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

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

HEILIGE BERNADETTE SOUBIROUS VAN LOURDES - Henar 
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U Uw Zoon aan mij gegeven en Hij leeft onder mij. 
Here God, open mijn  hart voor het woord dat tot 
mij spreekt voor het mysterie van de verrijzenis van 
uw Zoon en voor het wonder van Zijn hemelvaart. 
Laat Uw lied van vruegde in mij zingen, opdat ik U 
beter leer kennen als een God die begaan is met mij, 
vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
Matt. 16,24: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij 
volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op 
te nemen.

Overweging
In de beginjaren van de twintigste eeuw keerde Bill 
Borden één van Amerika’s grootste familiefortuinen 
de rug toe om zendeling te worden in China. 
Hij kwam niet verder dan Egypte, waar hij op 
vijfentwintigjarige leeftijd overleed aan buiktyfus. 
Voor zijn dood schreef hij de woorden ‘Ik hield niets 
achter, ik gaf het niet op, ik heb geen spijt!’
Discipelschap kost ons altijd iets. Misschien niet 
ons leven, maar het zal ons beslist iets kosten. Het 
kost ons onze plannen, onze wil, onze egoïstische 
verlangens. De norm van Jezus is niet veranderd: 
‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij 
volgen’. In plaats van ons leven in de hand te houden, 
geven we het over aan Christus de Heer. Iemand zei: 
‘Verlossing is gratis, maar niet te koop.’ Ze kostte 
Jezus het leven en ze zal ook ons iets kosten. Maar 
zou er iets mooier bestaan? Bestaat er iets wat meer 
voldoening geeft?
Volg Christus, dan kun je aan het eind van je leven 
zeggen: ‘Ik heb geen spijt!’

Gebed
God van liefde, U heeft Uw Zoon gezonden als 
wegwijzer in mijn leven, als een herder die zich 
over mij ontfermt. Heer, maak mij ontvankelijk voor 
Uw Woord, zodat ik mij laat voeden door Uw liefde 
en nabijheid, dat ik U blijf volgen waar Uw weg mij 
brengen zal, vandaag en alle dagen van mijn leven. 
Amen.

Dagtekst 
Ps. 119,75:  Heer Uw rechtsbestel weet ik 
rechtvaardig: het blijft waarheid als Gij mij beproeft. 

Overweging
Geeft God ons altijd wat wij in het gebed aan Hem 
vragen? Soms is Zijn antwoord ‘nee’. Hij weet wat 
wij niet weten. Hij weet alles en als Hij ‘nee’ zegt, 
is dat een onderdeel van Zijn plan voor ons leven. 
Het leven van een mens is een weefsel tussen 
ons en God. Niet wij kiezen uit de kleuren – heel 
doelbewust werkt hij. Vaak weeft Hij er verdriet in 
en wij, door onverstand, vergeten: Hij ziet de boven 
– en wij de onderkant. Als ’t weefgetouw zal rusten 
en de spoel niet meer op schiet, zal God het doek 
ontvouwen en verklaren elk ‘waarom’ – hoe nodig 
donk’re draden zijn in des Wevers hand naast goud- 
en zilverdraden: zó komt zijn plan tot stand.

Gebed:
Liefdevolle Vader,
Gij die mij bevrijding toezegt in uw woord en U 
in Jezus over mij hebt ontfermd; op voorspraak 
van Heilige moeder Maria vraag ik U: maak mij 
ontvankelijk voor al wat U mij schenkt en laat mij 
een christen zijn, die getuigt van Uw liefde, alle 
dagen van mijn leven. Amen.
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Recht zo die gaat!

Gebed
Machtige God, Maar al te vaak heb ik moeite  
gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn: Soms 
vergeet ik dat U in Uw wijsheid en macht steeds 
het beste voor mij heeft. Help mij Uw tekenen en 
woorden te verstaan, zodat ik kan groeien in geloof 
en vertrouwen dat U Uw verbond gestand zult doen, 
vandaag en in eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Jes. 55,1: Komt allen die dorst hebt, hier is water; 
en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet 
zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.

Overweging:
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat 
een bewijs van eer. Om die reden verdient elke 
uitnodiging een vriendelijke, weloverwogen reactie. 
Maar de meest fantastische uitnodigingen zitten 
niet in enveloppen of gelukskoekjes. Die vind je 
in de Bijbel. Je kunt niet over God lezen zonder te 
zien hoe Hij uitnodigingen in het rond strooit. Hij 
nodigde Adam uit om met Eva te trouwen, de dieren 
om de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem 
te herbouwen. God is een uitnodigende God.; Hij 
nodigt Maria uit om Zijn Zoon ter wereld te brengen, 
de discipelen om vissers van mensen te worden, 
de overspelige vrouw om opnieuw te beginnen en 
Tomas om zijn wonden aan te raken. God is een 
Koning die het paleis klaarmaakt, de tafel dekt en 
Zijn onderdanen uitnodigt om binnen te komen. 
God opent deuren en wenkt vermoeide pelgrims. Hij 
wijst hen op een overladen tafel. 
Zijn uitnodiging heeft echter niet alleen betrekking 
op een maaltijd, maar op het leven. Het is een 
uitnodiging om Zijn koninkrijk binnen te gaan. Wie 
mag er komen? Iedereen die dat wil.

Gebed
Goede God, U heeft mij de aarde geschonken als een 
bron van schoonheid en voedsel. Laat het Woord 
dat tot mij spreekt een voedingsboden vinden in 
mijn hart. Maak mij ontvankelijk voor het wonder 
waarvan heel uw schepping spreekt. In alle eeuwen 
der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Rom. 8,34: Wie zal hen veroordelen? Christus 
Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, 
onze zaak bepleit?

Overweging: Hemelvaart van de Heer
Het lijkt ook merkwaardig om iemands vertrek te 
vieren. Zeker waar het onze Heiland betreft. Vertrek 
betekent immers afscheid. Heeft Jezus Christus 
afscheid genomen van Zijn kerk? Is Hij niet langer 
vertrokken? We leren heel iets anders uit Romeinen 
8:34. We leren de ten hemel  gevaren Jezus kennen 
als een biddende Jezus. Met Zijn voorbede is Hij 
volledig betrokken op Zijn kerk die Hij achterliet. Elk 
kind van God mag vol vertrouwen opzien naar de 
hemel. Je weet immers van zijn gevouwen handen! 
Je weet dat je nooit werkelijk alleen bent. Jouw 
diepste nood gaat door zijn biddende handen. Een 
hemelvaartslied verwoordt het zo: ‘Al heeft Hij ons 
verlaten, Hij laat ons nooit alleen.’

Gebed
Eeuwige God, Koning van heel de aarde, U heeft 

Dagtekst
Jes. 40,31: Maar zij, die bouwen op Jahwe, 
vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als 
adelaars uit; zij lopen en worden niet moe, zij rennen 
en raken niet uitgeput.

Beeldoverweging

Gebed
Getrouwe God, U die het recht liefheeft en opkomt 
voor al wat kwetsbaar is, tot U kom ik met mij bede: 
maak ruimte in mijn hart om Uw Woord te verstaan. 
Dat mijn hart mild mag zijn, vol liefde naar me  mede 
christenen om te werken aan Uw rijk van vrede en 
gerechtigheid. Vader, dit vraag ik U door Jezus, Uw 
Zoon en onze heer, die leeft met U in eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst
Spr. 4,25: Laat uw ogen recht voor zich uit zien en 
laat uw blikken gericht zijn op wat voor u ligt

Overweging
Hoe komt het dat een motorrijder in die 
overzichtelijke bocht net die ene boom geraakt 
heeft? Omdat hij te veel gefixeerd was op het 
gevaar. In plaats van naar de weg te kijken, hield 
hij de boom in het oog die hij moest ontwijken. Een 
christen hoeft niet angstig door de wereld te gaan – 
bij elke stap beducht voor de risico’s. Alsof je maar 
over een heel smal paadje kunt gaan, omdat links en 
rechts de zonden op de loer liggen. Natuurlijk is het 
goed om je bewust te zijn van de verleidingen die je 
op je weg zult ontmoeten. Je moet niet meegaan in 
bedrog, je verre houden van elke vorm van onrecht. 
Maar de beste bescherming is dat je je concentreert 
op het uiteindelijke doel: om de wil van God te doen. 

gebeden voor iedere dag
Maandag 27 mei

Dinsdag 28 mei

MAAR VERLOS ONS VAN 

HET KWADE

Zaterdag 01 juni

Voor alle aanwezigen die niet beseften welke 
tragedie zich afspeelde, heeft Hij een woord van 
vrede: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat 
ze doen.” (Lc. 23, 34).

Vrede door vergiffenis
Aan de vergiffenis van Jezus op het kruis 
ontspringt de vrede. De ware vrede komt van daar. 
Vrede is een gave van de Verrezene, een gave die 
Jezus ons geeft.  De eerste groet van de verrezen 
Jezus was: “Vrede voor u”. Vrede voor jullie zielen, 
voor jullie harten, voor jullie levens. De Heer 
schenkt ons de vrede, Hij schenkt ons vergiffenis, 
maar wij moeten, om niet in het kwaad te vallen, 
vragen: “verlos ons van het kwade”. Dat is onze 
hoop, de kracht die Jezus ons schenkt. De verrezen 
Jezus, die hier is, in ons midden. Hij is hier met de 
kracht die ons in staat stelt verder te gaan en die 
ons belooft ons van het kwaad te bevrijden.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

woensdag 29 mei

Vrijdag 31 mei

Donderdag 30 mei
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