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Door Melvin Mackintosh

Boodschap paus
In zijn boodschap voor de 53e 
Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni 
wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale 
netwerken met sociale gemeenschappen. Deze 
zouden elkaar moeten versterken en ondersteunen 
zegt de paus. Een digitaal netwerk mag geen 
verstrikkend netwerk worden, dat mensen bindt 
en vasthoudt.
Paus Franciscus ziet de positieve kant en 
mogelijkheden van het internet: ‘Het terrein van 
de media is in deze tijd zo alomtegenwoordig 
dat het intussen niet meer weg te denken is uit 
de sfeer van het dagelijks bestaan. Het internet 
is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van 
kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren,’ 
schrijft hij. Aan de andere kant ziet de paus ook 
de risico’s. Hij noemt de mogelijkheden tot het 
verspreiden van desinformatie, het sjoemelen met 
persoonsgegevens en het negatieve effect op veel 
relaties.

Niet een ‘like’ maar een ‘amen’
De metafoor van het net doet denken aan het 
netwerk van een gemeenschap, zegt de paus. 
Het internet kan positief worden ingezet als het 
wordt gebruikt om gemeenschap, de onderlinge 
ontmoeting tussen mensen te bevorderen. ‘…dan 
verraadt het zijn aard niet en blijft het een rijkdom 
voor de gemeenschap. Als een familie het internet 
gebuikt om meer verbonden te zijn, om elkaar 

vervolgens aan tafel te ontmoeten en elkaar in 
de ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een 
kerkgemeenschap het eigen leven coördineert 
door middel van het internet, om vervolgens 
de eucharistie samen te vieren, dan is het een 
rijkdom. Als het internet een gelegenheid is om de 
verhalen en ervaringen van schoonheid en lijden 
die ver van mij verwijderd zijn, naderbij te komen, 
om samen te bidden en samen het goede te zoeken 
in het opnieuw ontdekken van wat ons verenigt, 
dan is het een rijkdom’, aldus paus Franciscus.
Het internet is er dan niet om gebruikers in de 
val te lokken, maar om te bevrijden, om een 
gemeenschap van vrije mensen te bewaken. 
‘De Kerk zelf is een net, geweven door de 
eucharistische gemeenschap, waar de eenheid niet 
gegrondvest is op een ‘like’, maar op een ‘amen, 
waarmee ieder zich aansluit bij het Lichaam van 
Christus en de ander verwelkomt.’ (overgenomen 
uit artikel RKKerk.nl)

Thema Wereldcommunicatiedag 2019
Het thema werd reeds op 29 september 2018 
bekendgemaakt door paus Franciscus: “Wij zijn 
elkanders ledematen (Efeziërs 4,25): Van netwerk 
gemeenschap naar menselijke gemeenschappen.” 
Het thema onderstreept het belang van de 
menselijke persoon als het gaat om communicatie. 
Het gaat daarbij om dialoog en de mogelijkheid 
om anderen echt te ontmoeten. Dat veronderstelt 
luisteren naar elkaar. Maar ook om een 
verantwoord taalgebruik. Volgens paus Franciscus 
hebben wij allemaal “de mogelijkheid en de 
verantwoordelijkheid” om het positiev gebruik van 
internet te bevorderen. We moeten ons bewust zijn 
van onze verantwoordelijkheid voor de anderen 
in een online netwerk. Omdat vele van die online 

netwerkgemeenschappen simpelweg gebaseerd 
zijn op gemeenschappelijke belangen, niet op 
gemeenschap. Daarom helpt het om de metafoor 
van het lichaam en zijn delen te gebruiken. Wij zijn 
ledematen van één Lichaam.

Bisdom Paramaribo
Ook voor ons hier in Bisdom Paramaribo 
is het noodzakelijk aandacht te schenken 
aan verantwoord internetgebruik en onze 
verantwoordelijkheid in communicatie. In 
de speerpunten van het beleid heeft Mgr. 
Karel Choennie gewezen op het belang van 
communicatie. In 2017 is er een aanvang 
gemaakt het proces voor de totstandkoming 
van een integraal pastoraal communicatieplan 
(IPCP). Ook aan de bewustwording over kerk 
& communicatie wordt gewerkt. Vanaf dit jaar 
is er een Dienst Media & Communicatie die het 
beleid voor communicatie moet helpen uitvoeren. 
De uitdagingen zijn niet gering. Maar het is niet 
slechts een taak voor de bisschop, of voor Radio 
Immanuel of voor Omhoog. Het is een taak voor 
ons allen. Immers, wij zijn allemaal ledematen van 
één Lichaam.

U kunt de volledige boodschap van paus Franciscus 
voor Wereldcommunicatiedag 2019 downloaden 
door op de link hieronder te klikken.
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Dankbetuiging 80 jaar
Allen hartelijk dank voor uw gelukwensen onderstreept met bloemen en grote en 
kleine envelopjes bij mijn 80ste verjaardag. Het was een mooi en waardig feest dat 

begon met dank te zeggen aan onze god.
Hartelijk dank ook voor de bezoeken en gebeden tijdens mijn ziekenhuisopname 

van 27 maart tot 21 mei. Het was een bijzondere tijd.

Moge God u allen zegenen.

Bisschop – emeritus Wilhelmus de Bekker

DOORDENKERTJE

“Met geld kan alles 

worden verwarmd, 

behalve het hart…”
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geloof & leven
Bedevaart in teken van verjaardag zaligverklaring Petrus Donders

Wielfred Tjin A Tam – 

Bedevaartgangers Paramaribo West
Na de prachtige en plechtige eucharistieviering 
op donderdagavond 23 mei jl., bij gelegenheid 
van de herdenking van de 37e jaardag van 
de zaligverklaring van Petrus Donders en de 
installatie van de nieuwe pastoor, pater Patrício, 
voor de parochie van Onze Lieve Vrouwe van 
Nazareth, zijn wij met een groep van 61 pelgrims 
op bedevaart geweest op zaterdag 25 mei jl.. 
Deze bedevaart stond ook in het teken van de 
herdenking van de jaardag van de zaligverklaring 
van Petrus Donders. Vijfenzeventig procent van 
deze groep is medewerker/parochiaan van de 
parochies van het pastoraal gebied Paramaribo 
West (St.-Alfonsus, Zacheüs, St.-Clemens en 
Majella). Dank aan de moedige oma’ s om hun 
kleinkinderen, Alea 6 jaar, Christian 5 jaar en 
Lifaan 5 jaar, mee te nemen op bedevaart naar 
Batavia. Deze zeer jeugdigen hebben op hun eigen 
(kinderlijke) wijze meegedaan met de kruisweg 
en de eucharistie viering en zij hebben zich 
voorbeeldig gedragen vanaf het vertrek rond 7 uur 
tot en met de terugkeer rond 18 uur.

Medewerkers bedevaartdag
Het is een heel prachtige bedevaartdag geworden, 
zonnig en helemaal geen regen. Het waren ook 
vlotte en veilige ritten/vaarten in drie bussen en 
in twee grote rivierboten. De vaartochten naar en 
van Batavia op de grootse Coppenamerivier blijven 
fascineren: in de morgen met een zekere snelheid 
opvarend naar – in de verte - het witte stipje (een 
kruis van 7 meters hoog) en het rode stipje (het 
dak van het pelgrimshuis op Batavia). Onderweg 
genietend van een koele bries, het oneindig vele 
groen op de oevers en van een heldere hemel. s’ 
Middags, op de terugweg, is er wat golfbeweging 
op het water en er is een sterkere bries. Niettemin 
koersen de ervaren bootslui ons veilig naar de 
aanmeersteiger te Coppenamepunt.
Dank aan onze medewerkers Elly, Roy, Enno, 
Angela, Wielfred en onze bedevaartpastoor 
pater Martin Noordermeer, die altijd zo boeiend 
weet te verhalen over de ‘ge-Batavia-niseerde  
kruiswegstaties’ en over de respectieve 
schriftlezingen van de eucharistieviering. Bij 
elke van de 14 staties mag telkens een andere 
pelgrim de relikwie van Z. Petrus Donders in de 
hand houden terwijl de groep bidt en zingt. Een 
emotioneel moment. Onze volgende bedevaart is 
op zaterdag 22 juni 2019.

Misintenties

Enkele uit de vele tientallen misintenties voor de 
eucharistieviering en reacties over deze bedevaart:
• Voor verdere genezing van Mgr. de Bekker, dat 
hij weer in zijn diensten kan voorgaan en dat hij de 
Blijde Boodschap weer kan verspreiden.
• Wij bidden voor alle zieken, dat zij aangeraakt 
worden. Ook voor genezing op voorspraak van 
Petrus Donders. Ook voor alle overledenen, die 
hier gestorven zijn, dat hun ziel in vrede mogen 
rusten. Voor ons die hier nu aanwezig zijn, voor 
gezondheid, kracht en wijsheid mogen ontvangen. 
Voor een gezegende dag en goede terugkeer
• Bidden wij tot onze Hemelse Vader voor ons land 
dat Hij zijn Heilige Geest stort over ons land. Dat 
de Heilige Geest totaal overneemt opdat de wil van 
God zal geschieden in ons land.
• Voor veiligheid en welvaart in het leven, ook in 
arbeid,  gezondheid en kracht. 
• Gebed voor gezondheid, liefde en geloof. Ook 
gebed voor een buurjongen met een hersentumor, 
dat de Heer hem mag bijstaan en hem mag genezen.
• Veilig aangekomen op Batavia. Dank u pater 
Donders. Hoop dat u snel heilig verklaard zult 
worden. Wij ervaren altijd dat u ons bijstaat 
bij het komen en teruggaan naar huis. Dank u. 
Mijn gebeden worden verhoord. Bescherm mijn 
kinderen, kleinkinderen en mijn broertjes en 
zusjes. Beterschap voor mijn ziek zusje. Veel zegen 
voor ons land en voor onze Bisschop Karel. Geef 

ons Uw zegen. Voor de overledenen de eeuwige 
rust, Amen. Zegen ons, Zalige Petrus Donders.

Reacties
• Leuke dag, Goed georganiseerd. Eten was lekker. 
Toiletten op Boskamp afwezig.  Advies: Openbare 
toiletten tegen betaling op Boskamp plaatsen, 
zodat je niet bij mensen in huis hoeft.
• De overstap naar de boot is heel vlot verlopen.- 
De reis hiernaar toe ging vrij vlot.-Het is prachtig 
weer.- Het eten heeft ook gesmaakt.-Heel geslaagd.
• Mooie bedevaarttrip met kruisweg, rustgevend 
geweest. In vergelijking met een aantal jaren 
geleden, is Batavia veel achteruit gegaan. Hopen 
dat er weer goede tijden komen.
• Ik heb de dag als zeer goed ervaren. Naast 
bezinning is het prettig dat er ook informatie 
gegeven wordt over de geschiedenis van de plek. 
Ook de verwerking van het leed van de melaatsen 
in de staties is heel mooi. Verbeterpunt: betere 
organisatie bij het verdelen van de voeding. 
(Vegetarische) voeding was wel lekker.
• Het was een zeer devotievolle dag. Pater 
Noordermeer liet alles voor je (her-)leven, zoals 
ik het niet eerder heb ervaren. De uitleg bij de 
staties, het verband tussen het lijden van Jezus en 
het lijden van de melaatsen. Ook de kunstenaar 
Wong Loi Sing die dat zo mooi heeft uitgebeeld. Dat 
wat ik vandaag gevoeld heb, zo diep en intens heb 
ik niet eerder ervaren, bij de vorige bedevaarten. 
Thank God for this day.
• De bedevaart heb ik als zeer positief ervaren. 
Over de Zalige Peerke Donders te horen en zo 
dichtbij in de omgeving te mogen zijn waar hij 
dienstbaar was aan zijn medemens. De organisatie 
is ook heel goed. Een voorstel rekeninghoudend 
met de oproep van bisschop Choennie m.b.t. milieu: 
voortaan mensen aanmoedigen om zelf een bakje 
en beker, en bestek mee te nemen. Zo heb je aan 
het eind geen grote zakken met plastic borden etc. 
cups. Blessie.
• Tevreden. Goed verzorgd. De 1e keer geweest en 
heel blij te hebben meegemaakt. Als mens zeker 
een openbaring. Dank aan de organisatie en in 
het bijzonder pater Noordermeer voor de goede 
begeleiding en verzorging van de staties en H. Mis.

(Foto’s: Wielfred Tjin A Tam)
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Pinksteren: de oogst is begonnen

Opleiding tot rouwbegeleider

Claudia Tjon Kiem Sang – 

Op 9 maart jl. ging in ons bisdom de opleiding 
Rouwbegeleiders van start. Deze opleiding wordt 
georganiseerd door het Pastoraal Centrum 
in samenwerking met dokter Karan Gokoel, 
psycholoog, die tot voor kort verbonden was aan 
het ‘s Lands Hospitaal waar hij actief was in de 
begeleiding van nabestaanden bij het verwerken 
van hun verdriet. Dokter Gokoel heeft de opleiding 
opgezet en heeft ook enkele modulen verzorgd.
Tien personen, allen dames uit verschillende 
parochies, nemen deel aan de opleiding die een 
jaar zal duren. De opleiding is een combinatie 
van theorie over het onderwerp en de praktische 
toepassing van opgedane vaardigheden. 
Na afronding van de opleiding moeten de 
participanten in staat zijn om parochianen 
te begeleiden in hun rouwverwerking. 
De rouwbegeleiders vallen onder de 
verantwoordelijkheid van hun pastoor. Ze zijn 
er om hem te ondersteunen in deze belangrijke 
zorgtaak. Zoals we weten kampen wij met een 
groot priestertekort en door hoge werkdruk 
komen onze priesters vaak niet toe aan het 
intensief begeleiden van parochianen die daar 
behoefte aan hebben. De verwachting is dat de 
rouwbegeleiders een beetje in de nood zullen 
voorzien. Ondertussen zijn de studenten met hun 
stage bezig waarbij ze o.a. gesprekken hebben met 
nabestaanden of personen die een andersoortig 
verlies te verwerken hebben. Uiteraard blijft bij 
alles de confidentialiteit gewaarborgd. Wij vragen 
de medewerking van alle parochianen om onze 
studenten de gelegenheid te geven hun stage zo 
goed mogelijk te kunnen doorlopen.
De studenten wensen wij veel succes toe met de 
stage en het vervolg van de opleiding en kijken 
uit naar het moment dat zij hun diensten kunnen 
aanbieden aan parochies en het bisdom.

Padre Patrício voor parochie Onze Lieve Vrouwe 
van Nazareth

door Charles Chang

Onder toeziend oog van verschillende broeder-
priesters en diakens is pater Joseph Patrick 
Dorcey C.Ss.R. op donderdag 23 mei jl. door Mgr. 
Karel Choennie in bezit gesteld van zijn ambt als 
pastoor van de parochie Nossa Senhora de Nazaré, 
Onze Lieve Vrouwe van Nazareth, aan de Jozef 
Israelstraat. Dit gebeurde in aanwezigheid van de 
Braziliaanse parochiegemeenschap. Pater Dorcey 
arriveerde in februari van dit jaar in Suriname om 
de Braziliaanse communiteit te ondersteunen.
Pater Dorcey’s werknaam is padre Patrício, de 
Portugese versie voor pater Patrick. Nadat Mgr. 
Choennie hem aankondigde, las padre Patrício 
zijn gelofte voor in zijn beste Nederlands. De 
geestelijke spreekt wel meerdere talen. Er was 
sprake van een desafio of uitdaging, één vanwege 
het feit dat Patrício met zijn vijfenzestig jaar al 
met pensioen zou moeten gaan, maar toch heeft 
voldaan aan het verzoek van de congregatie van 
Redemptoristen in Brazilië om hier in Suriname 
te werk gesteld te worden. Het tweede is dat de 
Braziliaanse gemeenschap in Suriname zoveel 
mogelijk de gewoonten wil behouden. In de vijf 
jaren dat de kerk bestaat, is hij de vijfde priester 
en dat zegt al genoeg. Patrício is geboren en 
opgegroeid in Nebraska, de Verenigde Staten van 
Amerika, maar heeft jarenlang in Manaus en de 
lokale gemeenschappen langs de Amazonerivier 

gewerkt. 

Tijdens de eucharistieviering vond ook de 
herdenking plaats van de 37ste jaardag van 
de zaligverklaring van Petrus Donders. In zijn 
preek tot de bomvolle kerk haalde Mgr. Choennie 
opnieuw de boodschap aan van paus Franciscus, 
namelijk dat we niet alleen goed moeten 
leven met onze medemens, maar ook met ons 
gemeenschappelijk huis: de natuur. Zuster Judith 
Maho deed de vertaling in het Portugees. Tot slot 
kregen de aanwezigen het nieuws dat het bisdom 
van Paramaribo een relikwie van Petrus Donders 
zal schenken aan de congregatie in Brazilië. De 
avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
onder het genot van een drankje en mini salgados 
of Braziliaanse snacks. 

( foto: Charles Chang)

Door pater Martin Noordermeer O.M.I.

Pentecostes
Pinksteren is een christelijke feestdag die zijn 
wortels heeft in een Joods feest en gebeurtenis, 
zoals ook ons christelijk Paasfeest zijn wortels 
heeft in het Joods Paasfeest. Met Pinksteren 
gedenken de christenen dat de Heilige Geest de 
apostelen van Jezus heeft bezield, hen moed heeft 
gegeven en in ’vuur en vlam’ heeft gezet om het 
werk van Jezus voort te zetten. We vieren die dag 
dan ook heel speciaal de stichtingsdag van de kerk 
van Christus. Pinksteren wordt gevierd op de 8e 
Paaszondag, dus 7 weken van 7 dagen, de dag erna 
is dus 50 dagen. Het is dus geen louter sommetje 
van 7x7+1=50, maar het zijn heilige getallen die 
veel meer zeggen in hun samenhang. 50 is het 
getal van de voltooiing. De 8e Paaszondag is dus 
Pinksteren, precies de vijftigste (50e) dag. Vandaar 
de naam pentecostes,  geschreven 
met griekse letters. Het is een rangtelwoord en 
betekent gewoon de vijftigste (dag).

Het Joodse Pinksterfeest
Het Joodse Pinksterfeest is allereerst een agrarisch 
feest, een dag van vreugde en dank, een dag 
waarop men de eerste vruchten, de schoven van 
de oogst voor Gods aanschijn moest brengen om 
Hem te danken. “Als ge de eerste sikkel in het koren 
hebt geslagen moet ge zeven weken aftellen en dan 
het wekenfeest vieren ter ere van Jahweh, uw God, 
met vrijwillige gaven al naar Hij u gezegend heeft. 
Aan het begin van de lente, als gij de opbrengst 
van uw dorsvloer, en de wijn uit de perskuip met 
druiven hebt verzameld, moet ge zeven dagen lang 
feestvieren. Het Pinksterfeest was een dankdag 
voor de oogst en duurde slechts één dag!
Later voegde zich bij dit agrarisch feest een 
ander feestelijke gedachtenis van een historisch 
gebeuren, nl. dat Jahwe aan Zijn volk een grondwet 

gaf, de ‘Decaloog’, de ‘Tien woorden’, maar door 
ons beter bekend als de ‘Tien geboden’, niet 
alleen gegrift op twee stenen tafelen die Mozes 
op de berg Sinaï van Jahweh kreeg overhandigd, 
maar vooral gegrift in het hart van ieder mens. 
Het Joodse volk was nog niet een echt volk zoals 
alle andere volkeren. Daar zijn drie dingen voor 
nodig: (1) een leider, (2) een grondgebied en (3) 
een grondwet waarin de rechten en de plichten 
zijn beschreven voor een volk. Jahweh was hun 
leider (1), hun land was het Beloofde Land (2), 
Canaän, door Jahweh beloofd aan hun voorouders 
Abraham, Izaak en Jakob, maar… het Joodse volk 
had nog geen grondwet (3). Die kreeg het volk op 
twee stenen tafelen overhandigd door Mozes, die 
ze weer van Jahweh had ontvangen op de berg 
Sinaï. Dit gebeurde op de 50e ‘dag’ na hun vertrek 
uit Egypte, het slavenland. Dit staat beschreven in 
Exodus in de hoofdstukken 19 tot 24. De eerste drie 
van de “TIEN WOORDEN” van God, (wij noemen 
ze ‘geboden’, maar het zijn eigenlijk adviezen, 
raadgevingen), gaan over de betrekkingen tussen 
de mensen en God en de andere zeven gaan over de 
betrekkingen tussen de mensen onderling.

Het Christelijk Pinksterfeest
Het Christelijk Pinksterfeest, zoals wij dat in 
onze Kerken heden ten dage vieren, is de feitelijke 
stichtingsdag van de kerk van Christus. De Heilige 
Geest, door Jezus beloofd aan Zijn leerlingen, komt 
voltooien wat Jezus is begonnen. Het is als het ware 
de oogst die binnengehaald wordt op die dag na 
7 weken van 7 dagen. Zo lezen we in Hand. 2,41: 
“… Die het Woord van Petrus aannamen daar op 
dat eerste Pinksterfeest, lieten zich dopen, zodat 
op die Eerste Pinksterdag in Jeruzalem ongeveer 
drieduizend mensen zich aansloten…” en verderop 
lezen we nog in 47b: “… en elke dag bracht de Heer 
er meer bijeen, die gered zouden worden.” De oogst 
is begonnen. Lucas zinspeelt hier duidelijk op de 

oogst die er binnen gehaald wordt van mensen 
die geloven in de zending van de Zoon van God. 
Zo krijgt het Christelijk Pinksterfeest een diepere 
betekenis dan het Joodse Pinksterfeest. Het gaat 
hier niet meer om de oogst van de velden waarvan 
men de gaven voor het aanschijn van Jahweh in 
de tempel gebracht moesten worden om Hem te 
danken. Hier gaat het om een ‘geestelijke’ oogst, om 
geestelijke vruchten van mensen die het geloof in 
Jezus Christus hebben aangenomen. Op de vijftigste 
dag na het Christelijk Paasfeest begint voor de Kerk 
van Christus de oogsttijd.

Handoplegging
In vele landen, en dan denk ik met name aan 
Frankrijk en andere Frans-sprekende landen, 
(waaronder Haiti), maar ook in Spanje en Portugal 
en Italië, begint het de gewoonte te worden dat 
met Pinksteren, na de wegzending, de gelovigen 
die gedoopt en gevormd zijn langs de priester gaan 
die hen dan de handen oplegt als herinnering aan 
het Heilig Vormsel dat ze hebben ontvangen. Hij 
herhaalt de woorden van Jezus: “Ontvang de Heilige 
Geest.” Het zou ons even terug kunnen plaatsen 
naar de dag van ons vormsel. Het Vormsel is een 
“vergeten” Sacrament en we zouden de zending die 
wij bij het Vormsel krijgen, kunnen hernieuwen 
door de handoplegging op het Pinksterfeest! Vorig 
jaar is dat in verschillende kerken gedaan en de 
mensen hebben het een mooi, veelbetekenend 
gebaar gevonden. Misschien iets om ook in 
Suriname geleidelijk aan ingang te doen vinden 
in alle parochies. Laat de Heilige Geest vaardig 
worden over ons!
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zevende zondag na Pasen jaar  C

Eerste lezing:  
Handelingen van de apostelen 7, 55 – 60
In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige 
Geest, naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en 
Jezus staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: 
‘Ik zie de hemel open en de mensenzoon staande aan 
Gods rechterhand’. Maar zij begonnen luidkeels te 
schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als 
één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort 
en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels 
neer aan de voeten van een jongeman die Saulus 
heette. Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: ‘Heer 
Jezus, ontvang mijn geest’. Toen viel hij op zijn knieën 
en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde 
niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij.

Antwoordpsalm: Psalm 97, 1.2b.6 – 7.9

Tweede lezing:  Openbaring van de heilige 
apostel Johannes  22, 12 – 14.16 – 17.20
Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak: 
‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng ik mee om 
ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en 
de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en 
het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij 
zullen recht krijgen op de boom des levens en door de 
poorten mogen ingaan in de stad. Ik, Jezus, heb mijn 
engel gezonden om u deze openbaringen aangaande 
de kerken bekend te maken. Ik ben de Wortel uit 
het geslacht van David, de stralende Morgenster’. 
De Geest en de Bruid zeggen: ‘Kom!’. Laat  wie het 
hoort zeggen: ‘Kom!’. Wie dorst heeft kome. Wie wil, 
neme het water des levens, om niet. Hij die dit alles 
waarborgt, spreekt: ‘Ja, Ik kom spoedig’. Amen. Kom, 
Heer Jezus!

Evangelielezing: Johannes 17, 20 – 26
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 
‘Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik maar ook 
voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij 
allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; 
dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld gelove 
dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid 
gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij 
één zijn zoals wij één zijn: en opdat de wereld zal 
erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt lief 
gehad zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij 
die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar ik 
ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, 
die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad 
vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige 
Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U 
erkend, en dezen hier hebben erkend dat gij Mij 
gezonden hebt. Uw naam heb Ik hun geopenbaard en 
Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij 
Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen’.

We kennen Stefanus als een van de zeven ‘diakenen’, 
die aangesteld wordt voor de ondersteuning van 
de weduwen. Het blijkt al snel dat dit dienstwerk 
(Grieks: diakonia) meer is dan helpen bij de dagelijkse 
voedselbank. We zien Stefanus ‘grote wonderen en 
tekenen onder het volk’ verrichten (6,8) en hij gaat in 
discussie met joodse opponenten die niet op kunnen 
tegen ‘zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem 
bezielde’ (6,10).

Stefanus: alter Christus
Aan het slot van Handelingen 6 vertelt Lucas hoe 
Stefanus gevangen genomen wordt en voor het 
Sanhedrin wordt gebracht, waar valse getuigen hem 
beschuldigen de tempel en de wet afgekraakt te 
hebben. Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat hij ons de 
persoon en de lotgevallen van Stefanus wil laten zien 
als een modelnavolger van Jezus. In de beschrijving 
van Stefanus en zijn marteldood van Stefanus 
schemert voortdurend de persoon en kruisdood van 
Jezus door. Stefanus schetst in zijn verdedigingsrede 
Gods heilsgeschiedenis met het joodse volk en getuigt 
dat het volk Jezus, de Rechtvaardige, in wie God onder 
hen woont, afgewezen en vermoord heeft (7,2-53). 
Deze toespraak lokt heftige reacties uit. ‘Vervuld 
van de heilige Geest’ (zoals Jezus zelf in Lucas 4,1.14) 
kijkt Stefanus naar de hemel op (zoals de leerlingen 
bij Jezus’ hemelvaart (Handelingen 1,10)). Volgens 
zijn eigen zeggen ziet hij ‘de Mensenzoon’ op de 
ereplaats naast God. Door deze titel voor Jezus te 
gebruiken bevestigt hij Jezus’ voorzegging voor 
het Sanhedrin (Lucas 22,69) en onderstreept hij de 
betrouwbaarheid van Jezus’ woorden. Hun woedende 
reactie is ‘eensgezind’. De tegenstanders van Stefanus 
zijn onderling net zo ‘eensgezind’ als de leerlingen 
van Jezus. Hetzelfde woord ‘eensgezind’ klinkt ook 
voor de eenheid in de kring van de leerlingen in 1,14 
en 2,46. Blijkbaar staan twee gesloten ‘eensgezinde’ 
kampen tegenover elkaar en wordt de communicatie 
steeds moeilijker. Buiten de stad stenigen ze hem. Bij 
zijn steniging bidt Stefanus bijna hetzelfde als Jezus 
op het kruis: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’ en 
‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’ (Handelingen 
7,59-60). En net als Jezus roept hij ‘luidkeels’ (7,60; 
vergelijk Lucas23,46). Dus inderdaad: Stefanus, de 
modelvolgeling, de alter Christus.

Bidden tot Jezus
Maar er is meer. Terwijl Jezus theologisch bidt: ‘Vader, 
in uw handen leg Ik mijn geest’ en ‘Vader, vergeef het 
hun’ bidt Stefanus christologisch. Hij wendt zich niet 
tot God de Vader, maar tot Jezus als de Heer. Hier komt 

de kern van de controverse met de joodse opponenten 
ter sprake: Hij die door de joodse leiders is afgewezen 
en gekruisigd, Hem heeft God verhoogd en tot Heer 
aangesteld. Het is deze spanning die uiteindelijk tot 
een breuk heeft geleid. Misschien is het goed hier te 
bedenken dat de titel Kyrie (7,59) in de Septuagint 
de vertaling van de Godsnaam is; het Hebreeuwse 
JHWH, uitgesproken als Adonai (mijn Heer), wordt in 
het Grieks: Kurios. Daarmee wordt de theologische 
scherpte van de controverse voelbaar.

Ontslapen
Terwijl Lucas Stefanus zo in de lijn van Jezus tekent, 
is het opvallend dat er voor zijn sterven in het Grieks 
een ander woord gebruikt wordt dan voor het sterven 
van Jezus. Bij Stefanus staat er: ‘Dit zeggend ontsliep 
hij’ (Grieks: koimao, ‘(in)slapen’. Dat wil zeggen dat 
zijn dood als slaap gezien wordt, waaruit je opgewekt 
kunt worden. Bij Jezus staat: ‘Dit zeggend gaf Hij 
de geest’ (Lucas 23,46; Grieks: ekpneo – letterlijk: 
‘ontgeesten’ of ‘uitgeesten’). Daarmee lijkt Lucas 
aan te geven dat Jezus de Geest die Hij bij zijn doop 
ontving en die Hem levenslang bezielde en dreef, 
teruglegt in de handen van de Vader. 

Stefanus en Saulus
De naam Stefanus betekent: lauwerkrans, gelauwerd. 
Heette hij zo voor de burgerlijke stand of dankt hij 
zijn naam aan zijn modelgetuigenis tot de dood? Het 
verhaal van deze bloedgetuige voor de Heer Jezus 

voert meteen een jonge joodse man ten tonele, die 
genoemd is naar de eerste joodse koning: Saul. Hij, 
zo staat er bijna dreigend, keurde deze moord goed. 
Saulus’ naam wordt twee keer vermeld: voor en na 
de laatste woorden van Stefanus tot de Heer Jezus 
(Handelingen 7,58; 8,1).

Gebed van Jezus
Het gebed van Jezus, waarmee de laatste maaltijd 
besloten wordt (Johannes 17,1-26), is meer dan het 
dankgebed na een maaltijd. Het vormt het hoogtepunt 
in het gesprek van Jezus met de leerlingen. Door 
het gebed komt als het ware een derde hun gesprek 
binnen. Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel en 
bidt: ‘Vader, nu is de tijd gekomen’. Dus nu staat het 
te gebeuren. Het hele gebed loopt uit op een gebed 
om eenheid en om erkenning van Jezus als één 
met de Vader die Hem gezonden heeft. Dat is een 
eenheid die niet alleen de huidige leerlingen omvat, 
maar ook allen die door hun verkondiging tot geloof 
zullen komen. Deze eenheid is een belangrijk thema 
bij Johannes. Ze komt ook ter sprake in 11,51- 52 
in de woorden van Kajafas, in het onderkleed dat 
‘in één stuk geweven was, van boven tot beneden’ 
(19,23), en in het net dat ‘vol grote vissen zat (…) 
en toch niet scheurde’ (21,11). Een eenheid ‘zoals’ 
tussen de Vader en Jezus. Dit ‘zoals’ keert terug bij 
de liefde van de Vader voor de mensen, die is ‘zoals’ 
zijn liefde voor Jezus. Het is een belangrijk woord in 
de christologie van Johannes, waarin de Vader door 
Jezus bekendgemaakt wordt aan de mensen, en wij in 
Jezus de Vader mogen herkennen. In deze afdalende 
en opstijgende lijn is ‘zoals’ een belangrijk woord. 
In Jezus’ gebed stapelen de korte zinsdelen zich op 
elkaar. De rode lijn die eronder ligt, is de eenheid, 
verbondenheid, ja ook de verantwoordelijkheid die 
Jezus voelt ten opzichte van zijn leerlingen. Hij neemt 
afscheid, maar laat hen niet los! 

Afsluiting
In de twee slotbeden, die beiden inzetten met een 
directe aanroeping van de Vader, wordt de thematiek 
uit het voorgaande in een voor Johannes typerende 
stijl hernomen en verdiept. In de eerste staat datgene 
wat de Vader Jezus gegeven heeft centraal: zijn 
leerlingen en zijn grootheid (17,24). In de tweede 
wordt het kennen van Jezus’ zending en het bekend 
maken van Gods naam en universele liefde hernomen 
(17,26-27). De allerlaatste zin ‘Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen.’ krijgt 
een extra lading als je beseft dat meteen hierna het 
passieverhaal inzet.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

*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.

za 1 19.00: Vooravondmis Onze Heer Hemelvaart 
(P. Kumar)
wo 5 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistie (p. Fr.)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel als er 
vooraf afspraken gemaakt werden)

za 1 19.00u: H. Mis
zo 2 08.00u: H. Mis
za 8 19.00u: H. Mis
zo 9 08.00u. H. Mis. Hoogfeest van Pinksteren
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 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
zo 9 08.00u: H. Mis | 19.00u: H. Mis
wo 12 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 2 08.00u: H. Mis
ma 3 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 6 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.

• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H. 
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

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

za 1 19.00u: Eucharistieviering
zo 2 10.00u: Eerste Heilige Communie leerlingen Petrus 
Donders-, R. Slooteschool en PK kinderen en tieners
za 8 16.30u: Huwelijksinzegening Alex Stuger en Tamani 
Verwey
 19.00u: Eucharistieviering
zo 9 10.00u: Hoogfeest van Pinksteren
ma 10 18.00u: Grote Pinksterdienst Katholieke 
Charismatische Vernieuwing
vr 14 18.00u: Heilig Vormsel leerlingen parochiescholen en 
PK tieners
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.
• Ivm de nationale vrije dag op woensdag 5 juni geen H. 
Mis om 06.30u, maar wel om 12.00u. 
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00u – 12.00u verkoop 
van groenten en fruit tbv het Maria Internaat.
• 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.
• Pater Esteban Kross, is uitlandig t/m 7 juni a.s.

za 1 17.30u: H. Mis 
wo 5 Geen Marialof ivm nationale vrije dag
za 8 17.30u: H. Mis 

za 1 18.00u: Vooravondmis 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
ma 3 18.00u: H. Mis 
wo 5 18.00u: H. Mis Heilige Bonifatius
vr 7 18.00u: H. Mis 
za 8 18.00u: H. Mis vooravond hoogfeest van Pinksteren
zo 9 08.00u: H. Mis hoogfeest van Pinksteren
Mededelingen op Noord
• De eerste communie in Sint-Augustinus Blauwgrond is op 
zondag 2 juni om 8.00 uur. Ouders en verzorgers zijn op de 
hoogte van de oefendagen, waarbij uiteraard alle kinderen 
aanwezig moeten zijn.
• 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.
• Woensdag 5 juni om 19.00 uur vergadering van de 
parochieraad in lokaal 5.  
• Onze felicitaties aan de vijf kinderen, die op zondag 
26 mei hun eerste communie hebben gedaan in de 
Sint-Jozefkerk. Natuurlijk betrekken wij ook de ouders, 
familieleden en catecheten in onze gelukwensen. 

zo 2 08.00u: Hemelvaart van de Heer - Eerste communie. 
Thuiscommunie zieken en ouderen.
zo 9 08.00u: Woord-Co. dienst hoogfeest van Pinksteren

zo 2 09.00u: Woord-Comm. dienst Hemelvaart van de 
Heer. Thuiscommunie zieken en ouderen.
zo 9 09.00u: H. Mis hoogfeest van Pinksteren 

zo 2 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
zo 9 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass. Hoogfeest van 
Pinksteren

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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

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

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

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
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park

Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD
Welgedacht A Weg 2-4

Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440

Zuster Marie – 8676104
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zo 2 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco; zondag 7 na 
Pasen (C)
ma 3 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 4 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
 16.30: PK les
wo 5 16.30: Volwassenencatechese | 19.00: H. Mis
do 6 06.30: H. Mis
vr 7 07.00: H. Mis. Stille aanbidding, sluiting met 
Sacramentslof om 18.00u. |16.00: 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. Verzamelen om 
17.30u. Zondag 2 juni om 09.00 uur H.Don Boscoparochie 
op Wageningen.

zo 2 09.30: Rozenkransgebed
 10.00: Woco; zondag 7 na Pasen (C)

zo 2 08.30: H. Vormsel; zondag 7 na Pasen (C)
ma 3 16.00: PK jaar I 
wo 5 16.00: PK jaar II

zo 2 09.00: Woco

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

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

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
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

do 6 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 19.30: Parochieraad (kerkbestuur vergadering)
za 8 19.00: Vooravondmis Pinksteren (P. Jan)
Mededelingen
• Inschrijvingen voor de volwassencatechese en ook 
voor de baby-kinderdoop op de donderdagen of bel naar 
8944206.  
• In de maand juli beginnen de inschrijvingen voor de EHC 
en H Vormsel. Gelieve hiervoor contact te maken met de 
pastoor op bovenstaand telefoonnummer. 

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

za 1 19.00: Woco
di 4 16.30: PK-EHC 
wo 5 Geen PK ivm Idul Fitre
do 6 18.30: Eucharistieviering
za 8 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 2 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

za 1 18.00: H. Vormsel
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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.

WAAR JE OOK BENT, BIDT TOT DE VADER

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

Vandaag beëindigt paus Franciscus op het Sint 
Pietersplein de reeks catecheses over het “Onze 
Vader”.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
We kunnen zeggen dat het christelijk gebed 
ontspringt aan de durf om God “Vader” te noemen. 
Dat is de bron van het christelijk gebed: God 
aanspreken met “Vader”. Maar daarvoor is moed 
nodig! Het gaat niet over een formule, maar over 
kinderlijk vertrouwen verkregen door de genade. 
Jezus openbaart de Vader en maakt ons vertrouwd 
met Hem. Jezus laat ons echter geen formule na die 
we werktuiglijk moeten herhalen. Zoals voor elk 
gesproken gebed geldt, leert de heilige Geest de 
kinderen van God bidden tot hun Vader ...

Verwijzingen
Jezus zelf heeft verschillende uitdrukkingen 
gebruikt om tot de Vader te bidden. Als we de 
Evangelies met aandacht lezen, merken we op 
dat de woorden die Jezus gebruikt om te bidden 
verwijzen naar het “Onze Vader”.
Bijvoorbeeld, tijdens de nacht in Gethsemane 
bidt Jezus op deze wijze: ”Vader voor U is alles 
mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar 
toch: niet wat Ik maar wat Gij wilt.” (Mc. 14, 36). 
We hebben reeds eerder verwezen naar deze tekst 
van Marcus. Hoe zou men in dit korte gebed niet 
een verwijzing zien naar het “Onze Vader”? In de 
duisternis roept Jezus God aan met de naam ‘Abba’. 
Met kinderlijk vertrouwen, ook al ervaart Hij 
vrees en angst, vraagt Hij dat Zijn Vaders wil zou 
geschieden.

Geest van gebed
Op andere plaatsen in het Evangelie vraagt Jezus 
zijn leerlingen dat zij een geest van gebed zouden 
cultiveren. Het gebed moet met aandrang gebeuren 
en vooral in gedachten worden gehouden, zeker 
wanneer we met onze naasten een moeilijke 
verhouding hebben. Jezus zegt: “Hebt ge iets 
tegen iemand, terwijl ge staat te bidden, vergeeft 
het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw 
tekortkomingen moge vergeven.” (Mc. 11, 25). 
Hoort men hier niet het “Onze Vader” weerklinken?

Gebed tot de Vader
Bij Sint-Paulus vinden we geen tekst van het “Onze 
Vader”. Maar de invloed ervan wordt duidelijk in 
de wonderlijke samenvatting waarmee het gebed 
van de christen in één woord wordt samengevat: 
“Abba!”
In het Evangelie volgens Lucas beantwoordt Jezus  
de vraag van de leerlingen. Zij zagen Hem vaak zich 
afzonderen om te bidden. Op een dag besluiten 
ze Hem te vragen: “Heer, leer ons bidden, zoals 
Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.” 
(Lc. 11, 1). Toen leerde de Meester hen het gebed 
tot de Vader.

De eerste handelende persoon
Wanneer men het Nieuwe Testament als geheel 
overziet dan is duidelijk dat de eerste handelende 
persoon van elk christelijk gebed de Heilige Geest 
is. Laten we dat niet vergeten. Nooit kunnen we 
bidden zonder de kracht van de Heilige Geest. Híj 
is het die in ons bidt en ons tot goed bidden brengt. 
We kunnen de heilige Geest vragen dat Hij ons leert 
bidden. Hij is immers de eerste die in ons het echte 
gebed verricht. Hij ademt in het hart van ieder 
van ons, leerlingen van Jezus. De Geest stelt ons in 
staat te bidden als kinderen van God. Dat zijn we 

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

echt door het Doopsel. De Geest helpt ons bidden in 
het spoor dat Jezus voor ons heeft getrokken. Dat 
is het mysterie van het christelijk gebed: door de 
genade zijn we betrokken in de liefdesdialoog van 
de Heilige Drie-eenheid.

God blijft 'mijn' God
Zo bad Jezus. Soms heeft Hij een taal gebruikt die 
ver verwijderd is van het “Onze Vader”. Denken we 
aan de beginwoorden van psalm 22 die Jezus op 
het kruis uitsprak: “Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten?” (Mt. 27, 46). Kan de hemelse 
Vader zijn Zoon verlaten? Zeer zeker niet. En toch 
heeft de liefde voor ons, zondaars, Jezus ertoe 
gebracht zelfs de verlatenheid door God te ervaren, 
de afstand omdat Hij onze zonden op Zich heeft 
genomen. Maar ook in die angstkreet blijft God 
'mijn' God. Dit 'mijn' is de kern van de relatie met 
de Vader. Het is de kern van het geloof en van het 
gebed.

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD
Welgedacht A Weg 2-4

Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440

Zuster Marie – 8676104
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mens zijn medemens weer ziet. Als dat gebeurt, dan 
worden we weer teruggebracht in ons element, zoals 
God ons heeft bedoeld.

Gebed:
Barmhartige Vader, Uw verlangen gaat naar mij uit. 
Open mijn oren en ogen voor Uw liefde, voor alle 
liefde en vreugde om mij heen. Open mijn hart, zodat 
ik U kan ontvangen. Dit vraag ik U omwille van Uw 
Zoon Jezus Christus. Amen.

Dagtekst:  Jac. 4,8: Nadert tot God en Hij zal 
tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, 
wankelmoedigen, zuivert uw hart. 

Overweging:
Sommigen hebben geprobeerd dagelijks stille tijd 
te houden en zijn niet in geslaagd. Anderen hebben 
moeite zich te concentreren. En we zijn allemaal 
druk. Dus in plaats dat we tijd met God doorbrengen 
en naar Zijn stem luisteren, laten we anderen tijd 
met Hem doorbrengen en profiteren we van hun 
ervaring. Laten zij ons maar vertellen wat God 
zegt. Daar worden predikers toch voor betaald? 
Als dat jou benadering is en je geestelijke ervaring 
is tweedehands en niet uit de eerste hand, wil ik je 
uitdagen met de volgende gedachte: Ga je ook zo om 
met andere onderdelen van je leven? Je gaat zo niet 
om met je vakantie en ook niet met je romantiek. 
Je laat ook niet iemand voor jou eten, of wel? Er 
zijn bepaalde dingen die niemand anders voor jou 
kan doen. En een van de dingen is tijd met God 
doorbrengen.

Gebed:
Goede God, in de drukte van dit bestaan vergeet ik 
soms waar het in het leven werkelijk om gaat. Helpt 
U mij steeds weer opnieuw ruimte te vinden om mij 
terug te trekken  en stil te worden bij U. Maak mij 
ontvankelijk voor Uw Woord en raak mij aan met Uw 
liefde. Amen.

Dagtekst: 2 Kor 3, 17b: Waar de Geest des Heren is, 
daar is vrijheid.

Overweging:
Wat een geweldige belofte: God die Zijn Geest 
uitstort over alles wat leeft! Alle kleinschaligheid 
wordt hiermee radicaal doorbroken. Te midden van 
profetische uitspraken, verwijst deze belofte naar 
een toekomstige en bijzondere tijd. Later haakt de 
apostel Petrus op deze profetie in. De uitingen van 
Gods Geest zijn verschillend. Bij ouderen zal het gaan 
om dromen, anderen ontvangen inzicht, visioenen. 
Al die werkingen hebben hetzelfde doel, namelijk om 
iedereen te laten weten dat er behoudenis mogelijk is. 
Want ieder die de Heer aanroept, zal worden gered! 
Reeds Joël ziet en verkondigt dit groots perspectief, 
waarbij Gods Geest over mensen zal komen, ongeacht 
iemands afkomst of status, overal op de aarde. 
Als christenen leven we dankzij de waarheid en 
werkelijkheid van deze woorden van Joël. God heeft 
ook ons op het oog.

Gebed: 
Getrouwe God, Gij heeft mij geroepen als een vrij 
mens. Vader zendt Uw  geest over mij die mijn hart 
opent voor Uw Woord. Laat het vruchtbaar worden 
in mij, zodat ik mij verbonden weet te voelen met 
Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die met U en 
de heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.
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Dagtekst: 
Jes. 60,1: Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, 
de glorie van Jahwe gaat over u op.

Gebed:
God, Gij die redding brengt en Uw belofte in 
vervulling doet gaan, ontvangt U mij en verlos mij 
van alles dat het licht niet verdragen kan. Zend Uw 
bode voor mij uit, de verkondiger van het goede 
nieuws, Uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Dagtekst: 
Job,8,8: Juist toen de koning uit de paleistuin in de 
feestzaal terugkwam, had Haman zich neer laten 
vallen op de bank waarop Ester lag. De koning riep 
uit: 'Nu ook nog de koningin geweld aandoen, in 
mijn eigen huis!' De koning had die woorden amper 
uitgesproken, of men bedekte het gezicht van 
Haman. 

Overweging:
Het bijbelboek Job behoort tot de bijbelse 
wijsheidsliteratuur. Net als in Spreuken en Prediker 
komen er belangrijke levens – en geloofsvragen aan 
de orde. Antwoorden op die vragen worden gezocht in 
de traditie. De wijsheid in deze boeken is gebasseerd 
op kennis die van generatie op generatie is 
doorgegeven. Maar nu komt Job daarmee in conflict. 
De overlevering geeft geen bevredigend antwoord op 
de vraag waarom hij door God gestraft zou worden. 
Bildad wil hem op dat punt corrigeren: wie ben jij, Job, 
dat jij denkt het beter te weten dan ons voorgeslacht? 
In de kerk hechten wij ook aan tradities: wij zijn 
de eerste gelovigen! Door de eeuwen heen is ons 
betrouwbare kennis van God doorgegeven. Maar 
de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er ook veel 
gedwaald is. De overleveringen moeten daarom 
altijd getoetst worden aan de waarheid, zoals God 
die geopenbaard heeft. Geloof gedijt niet bij ‘eigen-
wijsheid.

Gebed:
Eeuwige God, steeds weer roept U mij om weerstand 
te bieden aan wat mij afleid van U. Liefdevolle Vader 
beproeft U mij niet boven mijn macht. Open mijn hart 
en mijn oren voor Uw Woord, zodat ik in navolging 
van Jezus, de weg mag gaan die bevrijding brengt. 
Dit vraag ik U omwille van diezelfde Jezus, Uw Zoon 
en mijn Redder de Heer. Amen.

Dagtekst:  
Jes. 26,9: Iedere nacht verlang ik naar U, ik hunker 
naar U met heel mijn ziel. Als uw gerechtigheid over 
de aarde heerst, leren de aardbewoners wat recht is.

Overweging:
“Wij dromen van een wereld waar ’t met onrecht is 
gedaan.” Zo wordt het heel enthousiast gezongen. Die 
wereld is er nog niet. Maar die wereld komt er wel. 
Dat is zeker! Al lijkt ons zo’n wereld onbereikbaar! 
Alleen moeten de mensen nog leren wat echt recht 
en onrecht is. Voor Jesaja is het duidelijk: als God zijn 
oordeel velt over de wereld, dan zullen ze het leren. 
Daar kun je inderdaad naar uitzien. Een wereld 
waarin mensen elkaar niet als vijanden zien, maar 
als medemensen. Wat is eigenlijk gerechtigheid? In 
de bijbel is gerechtigheid een doe-woord. Je bedrijft 
gerechtigheid en dat betekent zoveel als: doen wat 
er door God van je verwacht wordt. Zijn wie je bent: 
Zijn kind. Functioneren naar die bedoeling. Zodat de 

Dagtekst:
Rom. 12,2:  Stem uw gedrag niet af op deze wereld. 
Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt 
ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat 
goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

Overweging:
Er wordt gemerkt dat een onverschillige christen 
weinig of geen goede invloed heeft op anderen. 
Alleen een christen die op het gebied van eerlijkheid, 
integriteit en zedelijkheid geen compromissen 
sluit, is een doeltreffend getuige voor Christus. De 
achteloze, wereldse christen is bereid om zich net 
zo te gedragen als de wereld en zal oneerlijke en 
onethische praktijken controleren, omdat hij bang 
is dat de wereld hem afwijst. Hij negeert de heldere, 
bijbelse opdracht om niet gelijkvormig te worden 
aan deze wereld. Er is maar één manier waarop we 
rechtvaardig kunnen leven en een positieve invloed 
op deze onrechtvaardige wereld kunnen hebben. En 
dat is door een leven van gehoorzaamheid aan de 
stem van de Heilige Geest, een dagelijks sterven aan 
jezelf, een volledige toewijding aan Christus en een 
voortdurende gemeenschap met Hem. Verandert de 
wereld jou of verander jij de wereld?

Gebed:
Liefdevolle Vader, bij U is eeuwig leven, in U vind 
ik houvast. Vader vergezeld mij met Uw woord en 
wijs mij de weg met Uw geboden, opdat mijn hart 
geopend wordt voor Uw liefde om mijn naaste te 
beminnen. Dit vraag ik U met heel mijn hart in de 
naam van Jezus, Uw Zoon vandaag en alle dagen. 
Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 03 juni

WAAR JE OOK BENT, BIDT 

TOT DE VADER

Zaterdag 08 juni

woensdag 05 juni

Vrijdag 07 juni

Donderdag 06 juni
In alle omstandigheden bidden
Dit is de reden waarom de christen, uitgaande 
van deze kern, in alle omstandigheden kan 
bidden. Men kan daartoe de Bijbelse gebeden 
gebruiken, speciaal de psalmen. Men kan echter 
ook bidden door gebruik te maken van de 
ontelbare uitdrukkingen die in een duizendjarige 
geschiedenis uit het hart van mensen zijn 
voortgekomen. Aan de Vader blijven we vertellen 
over onze medemensen, zodat niemand van hen -in 
het bijzonder de armen- verstoken zou blijven van 
troost en van een dosis liefde.

Aan het einde van deze catechese kunnen we 
dit gebed van Jezus herhalen: “Ik prijs U Vader, 
Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen 
verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar 
ze hebt geopenbaard aan kleinen.” (Lc. 10, 21) Om 
te bidden moeten we ons klein maken, zodat de 
Heilige Geest in ons kan komen en ons kan leiden 
in het gebed.

(Bron: RKDoc/bewerkt-mk)

Dinsdag 04 juni
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