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Sacramentsprocessie op zondag 23 juni
Melvin Mackintosh -

Uitnodiging stad en district
Op zondag 23 juni vieren wij in de katholieke
kerk Sacramentszondag. Het hoogfeest van het
Allerheiligst Sacrament zoals Sacramentsdag ook
wel genoemd wordt, valt eigenlijk op de tweede
donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag is
de tweede zondag na Pinksteren. We vieren op dit
feest dat Jezus Christus zijn leven gaf omwille van
Gods Liefde en dat Hij zich in brood en wijn blijft
geven, telkens weer. Op zondag 23 juni wordt er
een plechtige eucharistieviering gehouden in de
kathedrale basiliek om 17:00 uur, gevolgd door een
sacrementsprocessie waarin de geconsacreerde
hostie wordt geplaatst in een monstrans en door
de straten wordt rondgedragen. De route van de
processie is dezelfde als de vorige in 2017: vanuit
de kathedrale basiliek langs het paviljoen, linksaf
Mgr. Wulfinghstraat, linksaf Prins Hendrikstraat,
linksaf Mahonielaan, linksaf Costerstraat,
Jessurunstraat, linksaf Henck Arronstraat met als
eindpunt de kathedrale basiliek. Net als in 2017
zijn alle parochies in stad en district uitgenodigd
om dit hoogfeest mee te vieren en deel te nemen
aan de sacramentsprocessie met een zo groot
mogelijke delegatie bestaande uit misdienaars
en acolieten in kleding, communicanten in
hun communiekleding, echtparen en overige
parochianen. Daarnaast zijn alle priesters en
diakens opgeroepen om te concelebreren en mee
te lopen. Alle parochies die een vaandel hebben,
wordt ook gevraagd hun vaandel mee te nemen en
te dragen tijdens de processie.
Echte aanwezigheid
De grootse en plechtige sacramentsprocessie
neemt een markante plek in tussen alle andere

geloofsmanifestaties in onze multireligieuze
samenleving. Wij katholieken lopen biddend
en zingend met onze God door de straten om
hiermee uiting te geven aan ons geloof. Gods
mystieke en toch ook concrete aanwezigheid in
het Allerheiligst Sacrament onderscheidt ons
van andere godsdiensten. Christus is op vele
manieren aanwezig onder ons en in ons. Hij is
aanwezig in de zeven sacramenten waarvan de
eucharistie de bron en het hoogtepunt is van ons
katholieke geloof. Wij geloven dat Hij op unieke
wijze echt aanwezig is in de eucharistie, in het
brood en de wijn die door de kracht van de Heilige
Geest veranderen in het Lichaam en Bloed van
Christus. Dit diepzinnige mysterie – de werkelijke
aanwezigheid of tegenwoordigheid van Christus
onder de gedaanten van alledaagse materie – is
niet eenvoudig te vatten met ons menselijke
verstand of ratio. Het is enkel het geloof dat ons
hiervan overtuigt, niet onze zintuigen die ons
misschien iets anders willen doen geloven. Het
geschenk van dit geloof in de mystieke, werkelijke
aanwezigheid van Christus in het Allerheiligst
Sacrament ontvangen wij van God alleen. Daarvoor
moeten wij bidden. Niet voor niets zingen wij in het
Tantum ergo ‘Laat het geloof aanvullen waar de
zintuigen tekortschieten’.

Praktische informatie
De voorbereiding voor deze grootse viering
van Sacramentszondag is in volle gang. In de
uitnodiging en update naar de pastores, diakens
en parochiebesturen zijn specifieke instructies
gegeven die hieronder worden herhaald. Indien u
wilt bijdragen of nadere informatie wenst, kunt u
altijd contact maken met het secretariaat van de
kathedrale basiliek op het telefoonnummer 452521
of e-mail: secretariaatpetruspaulus@gmail.com.
Financiële bijdragen kunnen gestort worden op
de rekening van het RK-Bisdom bij DSB op nr.
4526376 onder vermelding ‘Sacramentsprocessie’.
Instructies:
• Parkeren is mogelijk op het terrein van de
kathedraal, het bisdom aan de Mgr. Wulfinghstraat
(bij de scholen), bij de St.-Paulusschool, aan de
Noorderkerkstraat en op het Kerkplein. Er zijn
parkeerwachters die u zullen begeleiden.
• De plechtige eucharistieviering begint om 17:00

u. De processie zal starten na de eucharistieviering
en vindt plaats onder begeleiding van de politie.
• De route is als volgt: start Basiliek langs het
paviljoen, linksaf Mgr. Wulfinghstraat, linksaf
Prins Hendrikstraat, linksaf Mahonielaan, linksaf
Costerstraat, rechtdoor Jessurunstraat, linksaf
Henck Arronstr, einde voorplein St. Petrus &
Paulus kathedrale basiliek.
• Kledingvoorschrift: witte bovenkleding (hemd/
bloes/T-shirt), eventueel met de gele sjerp van 2
jaar geleden.
• Er zijn nog enkele sjerpen verkrijgbaar à SRD
10,00 en op 23 juni zullen die verkocht worden
vóór aanvang van de dienst.
• Kaarsen met kaarsenhouder voor de processie
zullen eveneens te koop zijn voor SRD 2,00.
• Aan alle parochies en kerkgemeenschappen
wordt gevraagd hun vaandels en eventueel
naamborden mee te nemen en vaandeldragers aan
te wijzen.
• Ook wordt gevraagd strooibloemen mee te
nemen.
• De processie zal voorafgegaan worden door een
oplegger met geluid en er zullen 2 geluidwagens in
de stoet meerijden.
• Er zullen 2 treintjes met elk 18 zitplaatsen
beschikbaar zijn voor parochianen die heel slecht
ter been zijn maar toch ook de processie willen
meemaken.
• Ik herinner u aan de bijdrage van SRD200,00 per
parochie ter dekking van de kosten. Deze bijdrage
kan gestort worden op de rekening van het RKBisdom bij DSB op nr. 4526376 onder vermelding
‘Sacramentsprocessie’.
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Plechtige viering benoeming pater Patrick Dorcey

Wielfred Tjin A Tam –
Rijkdom
In de luchtgekoelde (aironditioned) kerk van
Onze Lieve Vrouwe van Nazareth aan de Jozef
Israëlstraat vond een mooie en plechtige
eucharistieviering plaats op de avond van 23
mei 2019. De regen heeft vele belangstellenden
uit eigen parochie maar ook uit andere
parochies uit de stad en de randdistricten
er niet van weerhouden om de unieke en
bijzondere gelegenheid persoonlijk te ervaren.
De eucharistieviering was ter gelegenheid van
de herdenking van de 37e verjaardag van de
zaligverklaring van Petrus Donders C.Ss.R. en
de benoeming van pater Patrick Joseph Dorcey
C.Ss.R. - pater Patricio - als de nieuwe pastoor van
de parochie OLV van Nazareth. C.Ss.R. staat voor
Congregatio Santissimi Redemptoris, congregatie
van de Redemptoristen of congregatie van de
Allerheiligste Verlosser.
In een volle kerk ging Mgr. Karel Choennie voor
in de H. Mis met als concelebranten de paters
Toon, Guillaume, Gilson en Ricardo, de diakens
Guillaume Karsters en Carlos Eduardo en
natuurlijk de ‘nieuwe’ pater Patricio. Een ensemble
van vijf personen w.o. een gitariste zorgde voor de
muzikale opluistering van deze mooie viering. De

H. Mis werd gehouden in drie talen: het Portugees,
Nederlands en Engels. Vertalingen in het
Nederlands en in het Portugees werden prachtig
gedaan door zuster Judith Mawo. De gezangen
en de gebeden waren in het Portugees, het
communielied in het Engels en de wegzending in
het Nederlands. Pater Patricio sprak aan het eind
van de dienst zijn dankwoord uit in het Engels. Wat
een rijkdom!

De liefde in concrete daden
In zijn preek feliciteerde Mgr. Karel Choennie
de nieuwe pastoor: “Beste pater Patrick, mijn
felicitaties aan u en aan de parochie van Onze
Lieve Vrouwe van Nazareth bij de benoeming van
u tot de nieuwe pastoor. Een huis zonder vader is
incompleet en daarom zijn wij blij dat u dit hoge
ambt hebt aanvaard. U wordt benoemd op de 37e
verjaardag van de zaligverklaring van pater Petrus
Donders. Dat we beide zaken in één viering mogen
doen, bevestigt de lange band die het Bisdom
Paramaribo heeft met de paters Redemptoristen.
Een band die we nimmer willen verliezen en als het
kan eeuwig willen behouden.”
De bisschop haalde de lezingen van de avond aan:
“De lezingen van vanavond spreken over de liefde.
De liefde tot God en de liefde tot de naasten die een
zijn. De liefde ook die zich uit in concrete daden.
Hoe moet je nu deze concreet maken?” De bisschop
somde ze op: “de liefde in het communiteitsleven,
de liefde voor de natuur, de liefde voor de
migranten, de liefde voor de parochieopbouw en de
liefde voor de arme en de zieke mens”. De bisschop
sloot af met: “Pater, u komt hier met een rijke
ervaring aan pastorale kennis en op uw leeftijd
hebt u al alles meegemaakt wat een priester kan
meemaken. Met behulp van God zal geen probleem
voor u te groot zijn. De parochie krijgt een ervaren
en goede herder. Ik hoop van harte dat u zich thuis
voelt en dat u zoveel liefde van deze parochie
ontvangt dat u nooit meer wilt vertrekken.” De
woorden van Mgr. Karel werden beantwoord met
een applaus van de aanwezigen.
Stichting Devotie Petrus Donders feliciteert pater
Patricio van harte met zijn benoeming tot pastoor
en wenst hem veel succes en sterkte toe in zijn
pastorale arbeid. Wij hebben afgesproken om op
korte termijn met elkaar te praten over een nauwe
samenwerking bij o.a. de verdere promotie van de
devotie tot Zalige Petrus Donders.
(Foto’s: Wielfred Tjin A Tam)
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geloof & leven
“Wie wordt de plaatsvervanger voor Judas Iscarioth?” Hand. 1,12-26
Door pater Martin Noordermeer O.M.I.
Bijzondere gebeurtenis
Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis
van de Kerk van Christus, vond plaats tussen
de Hemelvaart van Jezus en het gebeuren op
Pinksteren in Jeruzalem, op de 50ste dag na
Pasen.Deze gebeurtenis wordt beschreven
in het eerste hoofdstuk van de Handelingen
der Apostelen I,12-26. Dit verhaal werd altijd
gelezen op de 7e Zondag van Pasen, de zondag
na Hemelvaart, in alle drie jaren, cyclus A, B en
C. Aangezien tegenwoordig Hemelvaart bijna
altijd op de Zondag na Hemelvaart gevierd
wordt, vervalt dat stukje elk jaar en wordt
er geen aandacht besteed aan dit gebeuren.
Wat gebeurde er? De jonge gemeenschap
van volgelingen van Jezus onder leiding van
Petrus, neemt het initiatief om een opvolger te
zoeken voor Judas Iscarioth, die uit de groep
was getreden door zelfdoding. Hij had zijn
meester verraden voor een som geld, namelijk
dertig zilverlingen, dat was in die tijd de prijs
van een slaaf. Hij had wel wroeging, want hij
gooide de zilverstukken in de tempel. “Ik heb
onschuldig bloed verraden…”. Maar hij kon
niet het geloof en berouw opbrengen om zijn
Meester vergiffenis te vragen, en verhing zich.
Het is opvallend dat Petrus na het heengaan
van Jezus de leiding neemt van de groep. Hij
wordt zich bewust van zijn zending, opdracht
door Jezus aan hem toevertrouwd: “...Simon,
voortaan zal je Petrus heten, Kefas, de
steenrots, waarop ik Mijn Kerk zal bouwen...”
Drie voorwaarden
Na de Hemelvaart van de Heer Jezus gingen

de elf apostelen en de ‘leerlingen’ terug naar
de ‘bovenzaal’ dat wil zeggen daar waar ze
vaker bij elkaar kwamen en ook het Laatste
Avondmaal hadden gevierd. Ze waren met
ongeveer 120 mensen bij elkaar. “...In die
dagen na de Hemelvaart van de Heer waren de
broeders en zusters bij elkaar met ongeveer
120 personen en Petrus nam het woord:
‘Broeders en zusters, het Schriftwoord moest
in vervulling gaan dat de Heilige Geest door de
mond van koning David in zijn psalmen heeft
gesproken over Judas die de gids is geworden
van hen die Jezus kwamen gevangen nemen
in de hof van Olijven.’” (Hand. I,15 en volgende
verzen.) Psalm 109,7-8 zegt hierover: “...Zijn
rechtszaak loopt uit op een vonnis, zelfs zijn
gebed wordt als zonde aangemerkt; dan zullen
zijn dagen geteld zijn en……. dan neemt een
ander zijn functie over…” Hand. I,21: “...Dus
moet één van de mannen die tot ons gezelschap
behoren gedurende de tijd dat de Heer Jezus
onder ons verkeerde, vanaf het Doopsel van
Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd
weggenomen, en met ons een getuige worden
van Zijn Verrijzenis….”
Men stelde er twee voor die aan bovengestelde
voorwaarden voldeden: Jozef, ook Barsabbas
geheten en Mattias. Toen baden zij als volgt:
“Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene
aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren
om de plaats in te nemen in het dienstwerk
en het apostelambt, waaraan Judas ontrouw
is geworden…” Toen liet men hen loten en het
lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan
de groep van elf Apostelen. Er worden hier
duidelijk drie voorwaarden gesteld om apostel
te worden:

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!
Melvin Mackintosh Eerste missiecongres AEC

Van 19 – 22 september 2019 zal in Trinidad
het eerste missiecongres van de Antilliaanse
bisschoppenconferentie (AEC) worden
gehouden. Gelovigen uit alle bisdommen in
de Caribische regio die deel uitmaken van het
AEC zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid
worden gesteld om deel te nemen. Het doel van
het eerste missiecongres is om een belangrijke
impuls te geven aan het proces van versterking
van de Kerk door de hele Caribische regio,
in lijn met de visie van paus Franciscus
voor een actieve kerk, een die krachtig en
met missionaire ijver getuigt van Christus.
Gastheer van het eerste missiecongres 2019
is het aartsbisdom van Port-of-Spain. Er zal
een kindermanifestatie zijn waaraan ongeveer
3.000 leerlingen van basis- en muloscholen
in Trinidad zullen deelnemen. Samen met
bisschoppen van de Caribische regio zullen
ze meedoen met verschillende leuke en
interactieve activiteiten, presentaties en
sessies over missie. Op vrijdag en zaterdag
zullen naar verwachting 500 personen
deelnemen aan workshops, de kern van het
eerste missiecongres 2019, in het Centre of
Excellence in Macoya. De doelgroep bestaat
uit national directors Pauselijke Missiewerken
(PMW), dienst- en afdelingshoofden,
pastores, diakens, religieuzen en leken uit alle

bisdommen van de AEC. Op de finaledag van
het eerste missiecongres tijdens het ‘grand
event’ in Queen’s Park Savannah worden zo’n
5.000 personen verwacht.
Reflectie

Zoveel mogelijk parochies in alle bisdommen
van het AEC zal gevraagd worden te
participeren en zich te buigen over
verschillende onderwerpen. Ze zullen een
kopie krijgen van het boekje Baptized and
Sent en gevraagd worden om de inhoud in
verschillende sessies met elkaar te bespreken
en vragen te beantwoorden zoals: Wat kunnen
wij concreet doen in onze parochie (en bisdom)
om bewustwording onder de katholieken
te bevorderen zodat we allen een bijdrage
leveren in het delen van ons katholieke geloof
en mensen helpen om dichterbij Christus te
komen?

wordt vervolgd op pagina A4

1. De kandidaat moet Jezus gekend hebben
vanaf het Doopsel van Jezus door Johannes
de Doper in de Jordaan, tot aan Zijn dood op
Golgotha in Jeruzalem;
2. De kandidaat moet ook getuigen van de Heer
en Hem in levende lijve hebben ontmoet na Zijn
Verrijzenis op die Paasmorgen: ooggetuige van
de Verrezen Heer;
3. De kandidaat moet door Jezus zelf geroepen
worden en daarom stelt Petrus voor om te
loten tussen de twee kandidaten Barsabbas
en Mattias, die aan de twee voorwaarden
voldeden. De uitslag zal men aanvaarden als
zijnde de keuze van de Heer zelf.
Het lot viel op Mattias. Men aanvaardde dus
dat het de wil van Jezus was om Mattias aan
te stellen als opvolger van Judas Iscarioth en
toe te voegen een het college van 11 Apostelen.
Zo was het getal weer op 12 Apostelen, zodat
het gebeuren wat nu volgt, het gebeuren van
Pinksteren in Hoofdstuk 2, plaatsvindt terwijl
de groep weer bestaat uit 12 Apostelen, zoals
Jezus dat had gewild. Meteen hierna verhaalt
het boek Handelingen der Apostelen het
gebeuren van Pinksteren in Jeruzalem. Jezus
heeft niet voor niets 12 Apostelen genomen,
gekozen, geroepen.
12 apostelen, 12 stammen, 12 zonen
In het Oude Testament werd het volk Gods
gevormd door de 12 zonen van Jakob, die op
een gegeven moment een andere naam krijgt.
Jakob was de kleinzoon van Abraham en zoon
van Isaak. Hij had een tweelingbroer Ezau.
Jakob krijgt een andere naam, nl. Israël en
onder deze naam is hij beter bekend bij ons.
(Over deze naamsverandering kunt U lezen
in Gn. 32,23-33) Zijn 12 zonen vormen de 12
stammen van Israël, het volk Gods dat bezit zal
nemen van het Beloofde land dat Jahwe God
onder ede had beloofd aan hun voorouders,
Abraham, Isaak en Jakob, de zgn. Stamvaders
van het Joodse Volk.

Om in de lijn te blijven met het Oude Testament
heeft Jezus 12 Apostelen gekozen en daarom
stelt Petrus voor om een opvolger te kiezen
voor Judas Iskarioth, om op die groep van
12 apostelen het volk van God van het
Nieuwe Testament te stichten. Daarom werd
het getal van elf apostelen aangevuld met
Mattias als twaalfde. Direct hierna wordt het
pinkstergebeuren verhaald, de stichtingsdag
van de Kerk. Het college van apostelen was
weer volledig, twaalf leden. Op die groep
apostelen kon Jezus Zijn kerk bouwen. Onder
leiding van Petrus, de steenrots, kon het werk
van Jezus voortgang vinden.
Hemelvaart valt op de 40e dag na Pasen: dat is
een Donderdag. Van Hemelvaart tot Pinksteren
is 10 dagen: Zo valt Pinksteren op de 50ste
dag na Pasen. 7x7+1. Dit is geen rekenkundige
formule, hoewel het klopt, maar allereerst een
combinatie van heilige getallen. 7 is een heilig
getal en 7x7 is dus nog heiliger en als men daar
het heilig getal 1 (één) -dat staat voor Jahwe
de ENIGE, de ENE- optelt bij 7x7 dan krijgen
we 50, VIJFTIG, dan krijgen we het getal van
de volmaaktheid, voleinding, voltooing. De
Heilige Geest komt het werk van Jezus Christus
VOLTOOIEN op de VIJFTIGSTE dag na Pasen:
PINKSTEREN.
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Officieel Gebed
voor de
Buitengewone Missiemaand oktober 2019
Hemelse Vader,
Uw Eniggeboren Zoon Jezus Christus,
uit de dood verrezen,
heeft aan zijn leerlingen de opdracht gegeven
van “te gaan en van alle volken leerlingen te
maken”.
Gij herinnert er ons aan
dat wij allen door het doopsel
deel hebben aan de missie van de Kerk.
Door de gaven van Uw Heilige Geest,
schenk ons de genade
getuigen van het Evangelie te zijn,
moedig en vurig,
opdat de missie toevertrouwd aan de Kerk,
nog verre van gerealiseerd,
nieuwe en efficiënte uitdrukkingen moge vinden
die aan de wereld het leven en het licht brengen.
Help ons zo te handelen
dat alle volken de heilzame liefde
en de barmhartigheid moge ontmoeten van Jezus Christus,
onze Heer en onze God,
die met U leeft, in de eenheid van de Heilige Geest,
vandaag en voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e PMS Missiecongres van de
Antilliaanse bisschoppenconferentie
19 – 22 september, 2019
Trinidad & Tobago
vervolg van pagina A3

Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!
Welke concrete stappen kunnen wij nemen in
de komende twee jaren om beter gebruik te
maken van sociale media om onze jongeren te
bereiken met een boodschap over het geloof
en om katholieken te bereiken die afgedwaald
zijn van een actieve relatie met God? Hoe
kunnen wij gezinnen in onze parochies helpen
om dichterbij Christus te komen en de hand te
reiken naar de jonge mensen in hun midden?

Hoe maken wij onze liturgie, muziek en
ons parochiaal leven aantrekkelijker voor
degenen die afgedwaald zijn? Wat betekent
evangelisatie voor ons; hoe bereiden wij
onszelf voor, welke stappen moeten we
nemen om hierin te groeien als een katholieke
geloofsgemeenschap? Deze reflectie zal
moeten plaatsvinden in de drie maanden
tussen Pinksteren en het eerste missiecongres
2019. De antwoorden op de vragen, suggesties,
ideeën en aanbevelingen zullen verzameld
worden door de PMW-national director
in het bisdom die ze meeneemt naar het
missiecongres in september in Trinidad.
Gedoopt en gezonden

Op 22 oktober 2017, Wereldmissiezondag,
maakte paus Franciscus bekend dat er in
oktober 2019 in heel de katholieke kerk een
buitengewone missiemaand zal worden
gehouden. Het is dan 100 jaar geleden, in 1919,
dat paus Benedictus XV de eerste encycliek
Maximum Illud over het missionaire karakter
van de kerk publiceerde. Paus Franciscus

Het logo
Het logo van de buitengewone
missiemaand oktober 2019 is een
missionair kruis waarvan de vijf
primaire kleuren verwijzen naar de
vijf continenten: rood voor Amerika,
groen voor Afrika, wit voor Europa, geel
voor Azië en blauw voor Oceanië. Het
kruis is het instrument en herkenbare
teken van verbondenheid tussen God
en de mens voor het universele van
onze missie; en door zijn frisse kleuren
een teken van zege en opstanding. De
wereldbol is transparant omdat de actie
van evangelisatie geen beperkingen of
grenzen kent. Ze is de vrucht van de
Heilige Geest. Christelijke barmhartigheid
en de wereld, van gedaante veranderend
in de Geest, overbruggen afstanden en
verbreden de horizon van onze gedachten
en harten. De woorden ‘gedoopt en
gezonden’ verwijzen naar de twee
karakteristieken van elke christen: doop
en verkondiging.

Eerste Missiecongres
Antilliaanse
bisschoppenconferentie
19 – 22 september, 2019
Trinidad & Tobago
PROGRAMMA

17 september
Missiecongres Antilliaanse
bisschoppenconferentie in Tobago
19 september
Wandelloop scholen Trinidad &
Tobago
20 en 21 september
Workshops in het Centre for
Excellence
22 september
Nationale Wandelloop

beschouwt dit eeuwfeest als een gelegenheid
om de Kerk zelf te vernieuwen en steeds
meer bereidheid vinden om te werken, te
bidden en financiële steun te geven aan onze
gemeenschappelijke missie om het evangelie
van Christus naar alle mensen te brengen.
Het initiatief van paus Franciscus om diep na
te denken over de missie van de Kerk versterkt
wat de bisschoppen van de Antilliaanse
bisschoppenconferentie (AEC) optekenden in
hun pastorale brief ‘Nieuwe wegen van kerkzijn in een digitaal milieu’ van 6 augustus 2017.
Frappant, omdat het ongeveer twee maanden
was vóór de aankondiging van paus Franciscus
over de buitengewone missiemaand.
Het thema van de buitengewone missiemaand

1e PMS Missiecongres van de
Antilliaanse bisschoppenconferentie
19 – 22 september, 2019
Trinidad & Tobago

oktober 2019 is ‘gedoopt en gezonden: de
Kerk van Christus op missie in de wereld’. Het
thema benadrukt dat gezonden worden op
missie een roeping is die komt met de doop en
bestemd is voor alle gedoopten. Dit thema zal
daarom ook gebruikt worden voor het eerste
missiecongres van de AEC in september 2019.
In de komende edities van Omhoog zullen wij
meer en gedetailleerder aandacht schenken
aan het eerste missiecongres van het AEC in
september 2019, de bijzondere missiemaand
oktober 2019, het thema ‘gedoopt en gezonden’
en de oproep tot actie!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Eerste lezing: Uit de Handelingen van de
apostelen 2, 1-11 (1Kor. 12,3b-7+12-13 of Joh
20,19-23)
Het eerste Pinksteren: de leerlingen vertolken wat
de Geest hun ingeeft, en allen verstaan hen, ieder in
zijn eigen taal. Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren,
was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur
geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder
van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van
de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te
spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de
hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken
in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden
vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan
geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons
hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten,
Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië,

Pinksteren is het feest van de Geest, het feest
van spiritualiteit en universaliteit. Het woord
Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentecoste,
dat‘vijftigste’ betekent. Op de vijftigste dag na het
joodse Pesachfeest wordt het Wekenfeest gevierd,
Sjawoeot. Van oorsprong is dit een landbouwfeest
dat de eerste opbrengst van de tarweoogst markeert
(Exodus 34,22;Leviticus 23,15-21). Naar alle
waarschijnlijkheid fungeerde Sjawoeot al vroeg in
haar geschiedenis als gedenkdag van het verbond
dat de Eeuwige met zijn volksloot aan de voet van de
berg Sinai. Vooral na de val vande Tweede Tempel (70
na Christus) groeit Sjawoeot uit tot een dag waarop
Israël het indrukwekkende moment herdenkt dat
de Eeuwige zijn Thora op de Sinai openbaarde. Dit
aspect is in de loop van de tijd bij de viering van
het Wekenfeest benadrukt, terwijl het element van
oogst en landbouw wat op de achtergrond is geraakt,
maar nooit uit het oog is verloren. Op Sjawoeot
wordt tot op heden in de joodse traditie de hele nacht
gelezen uit de Thora en bijbelse commentaren. In de
synagogedienst leest men het boek Ruth ten teken
van de universele geldingskracht van Gods Woord (let
op het belang van Leviticus 23,22 in Ruth). Wind, vuur
en vreemde talen. Waar komen de wind en het vuur
in Handelingen 2,1-11 vandaan? En de vreemde talen?
In Exodus 19,16-20 is sprake van het vuur waarmee
de dan aanstaande openbaring van Gods Woord
gepaard gaat. Nog duidelijker zien we de combinatie
van woord en vuur in Deuteronomium 5,1-24. De Tien
Woorden van de verzen 6-21 worden omringd door
verwijzingen naar het vuur (5,4-5 en 5,22.23.24). De
openbaring van Gods Woord is een gebeurtenis die
vergezeld gaat met natuurverschijnselen. Vuur is een
telkens terugkerend element en krijgt behoorlijk wat
nadruk. De geweldige windvlaag die in Handelingen
2,2 wordt genoemd, is mogelijk een aanduiding van
dit natuurgeweld, maar kan ook verwijzen naar de
Geest van 2,4. Het vuur legt een duidelijk verband
met het vuur van de openbaring op Sinai: het is
immers Pinksteren, feest van de Thora. In 2,3 staat:
‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten.’ Het Griekse woord voor ‘tongen’
(glôssai) kan ook ‘talen’ betekenen (vergelijk in het
Nederlands het lied: ‘Looft uwe God, alle tongen
en talen’; Zingt Jubilate 599). De vele talen geven
woorden aan de vuurtongen die zich op ieder van de
apostelen neerzetten (in 2,8 staat overigens ‘dialect’).

van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van
Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij
Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel
als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen
hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.

Antwoordpsalm 104, 1ab.24ac.29bc-30.31.34
Tweede lezing: Uit de brief van de heilige
apostel Paulus aan de Romeinen 8, 9-17
Leef niet volgens het vlees, maar laat u leiden door
de geest van God. Zij die zelfzuchtig leven, kunnen
God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet
beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door
de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou
iemand de Geest van Christus niet hebben, dan
behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft
uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest lééft, dankzij de gerechtigheid. En
als de Geest van God die Jezus van de doden heeft
opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus
van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk
lichaam eenmaal levend maken door de kracht van

zijn Geest, die in u verblijft. Broeders en zusters, wij
hebben dus verplichtingen, maar niet aan ons zelf,
om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de
praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Evangelielezing: Uit het heilig evangelie
volgens Johannes 14, 15-16.23b-26
De heilige Geest zal u alles leren.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij
liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan
zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper
geven om voor altijd bij u te blijven: 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; 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.

Gedachten bij de schriftlezingen
Het woord van God, het nieuws over Jezus, is bestemd
voor ieder die het horen wil. Het vuur, de wind en de
Geest van Handelingen 2 verwijzen naar het Woord
van God dat zich bij de Sinai geopenbaard heeft en
zich telkens opnieuw openbaart aan mensen die
zich voor Gods Geest openstellen. Naar aanleiding
van Exodus 20,18 staat in de (verhalende) midrasjverzameling over Exodus: ‘Er staat geschreven: ‘En
het gehele volk nam de stemmen waar.’ Merk op dat er
niet staat ‘de stem’, maar ‘de stemmen’. Waarop Rabbi
Jochanan zei dat de stem van God, toen deze sprak,
zich opsplitste in zeventig stemmen, in zeventig talen,
zodat alle volkeren haar zouden verstaan’ (Sjemot
Rabba 5.8). En een latere tekst zegt: ‘Ik roep hemel
en aarde als getuigen aan: of het nu om een jood of
een niet-jood gaat, om een man of een vrouw, om een
knecht of een dienstmaagd, ze zijn in dit opzicht gelijk
dat de heilige geest op hen rust in overeenstemming
met hun daden’ (Seder Eliahu Rabba 10).
Het vuur in Handelingen 2 is gebaseerd op het vuur
bij de gave van de Thora; de vele talen zijn teken
van de veelzijdigheid en de universaliteit van Gods
Woord; de Geest is inspiratie, moed en kracht, tegen
angst en moedeloosheid in. Pinksteren is het feest
van de wereldwijdheid, omdat Gods Geest en Gods
Woord zich door geen enkele grens en barrière laten
tegenhouden.

De Geest van God
De Geest van God is heilige Geest. Zij heeft een
enorme kracht, Ze is grensoverschrijdend en
ontregelend, vernieuwend en scheppend (Psalm
104,30). Maar Ze is ook zacht, verfrissend,
verkoelend en verwarmend. Zij maakt buigzaam
wat is verstard en koestert wat kil is geworden
(zoals de pinkstersequentie Veni, Sancte Spiritus zo
mooi verwoordt; zie Gezangen voor Liturgie 482;
Liedboek 669). Gods heilige Geest is troostend en
uitdagend tegelijkertijd. Deze eigenschappen komen
ook duidelijk naar voren in de evangelielezing, een
deel uit de afscheidsrede van Jezus. Jezus belooft zijn
leerlingen een andere trooster. Het woord ‘andere’
houdt in dat Jezus zelf ook trooster is. Jezus blijft
in de geest aanwezig en de leerlingen blijven in
Jezus’ geest, voor altijd. De geest van Jezus valt niet
samen met de Geest die God zal zenden (over deze
kwestie – bekend onder de term filioque – is in de
kerkgeschiedenis veel gedebatteerd en gestreden),
maar is daar wel onverbrekelijk mee verbonden. De

heilige Geest is trooster, pleitbezorger en verdediger,
‘parakleet’ volgens het Griekse woord. Letterlijk is
dat ‘degene die erbij geroepen wordt’ (‘advocaat’ in
het Latijn). Op de heilige Geest kunnen we altijd een
beroep doen. Een wezenlijk kenmerk van de heilige
Geest is waarheid (Johannes 14,17). Om de waarheid
kun je niet heen, de Geest die God geeft, komt op
voor het recht. In deze geest leven is niet altijd
even gemakkelijk en vraagt veel aandacht, moed en
volharding. Jezus liefhebben betekent zijn geboden
onderhouden, dat is Gods Woord volgen. Zo zijn we
weer terug bij Pinksteren als het feest van de gave
van de Thora. Tekstueel gezien is het feitelijk nog geen
Pasen, maar in het Johannesevangelie schuiven Pasen
en Pinksteren over elkaar heen. Om Jezus’ geboden
te kunnen onderhouden is het nodig dat de heilige
Geest de leerlingen onderwijst en hen herinnert aan
wat Jezus gezegd heeft (14,26). Hoe gemakkelijk gaan
we over tot de (wan)orde van de dag en vergeten we
naar de waarheid te leven. Hoe licht verzanden we in
moedeloosheid en oppervlakkigheid. De heilige Geest
inspireert ons en herinnert ons eraan wat van belang
is, zodat wij gedenken en ons te binnen brengen
waar Jezus zijn leven voor gaf. Dat samenspel is een
wonderlijk gebeuren. Wij kunnen als kinderen van
God delen in de Geest van God. Onze geest kan zich
laten leiden door de goddelijke Geest en met elkaar
verbonden getuigen zij in vrijheid van de waarheid
(Romeinen 8,8-17).
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 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
za 15 19.00u: Eucharistieviering
zo 16 10.00u: Hoogmis
Mededelingen:
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten,
planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00u – 12.00u verkoop
van groenten en fruit tbv het Maria Internaat.
• Maakt u contact met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 8 17.30u: H. Mis
wo 12 17.30u: Marialof
za 15 17.30u: H. Mis
PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570
Pastoor Jan Verboogen - email: p_verboogen@email.com
Kapelaan Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en
zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.
za 8 18.00u: H. Mis vooravond hoogfeest van Pinksteren
zo 9 08.00u: H. Mis hoogfeest van Pinksteren
ma 10 18.00u: H. Mis H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk
wo 12 18.00u: H. Mis
vr 14 18.00u: H. Mis
za 15 18.00u: H. Mis vooravond hoogfeest Heilige
Drieëenheid
zo 16 08.00u: H. Mis hoogfeest Heilige Drieëenheid Vaderdag
Mededelingen op Noord
• Op 10 juni is de gedachtenis van de H. Maagd Maria,
Moeder van de Kerk. Werd door paus Franciscus op 11
februari 2018 in de algemene kalender ingeschreven.
Deze viering brengt een bijzonder aspect van het
pinkstergebeuren naar voren. De Heilige Geest daalde
neer over de in gebed verenigde Maria en de apostelen.
Maria werd als Moeder van de Kerk beschermster van
de opdracht om het evangelie onder de volkeren te
verkondigen.
• Woensdag 12 juni om 19.00 uur vergadering van de
parochieraad in lokaal 5.
• Donderdag 13 juni om 19.00 uur vergadering van de
parochiecatecheten.
• Wij danken allen die hebben bijgedragen tot het
welslagen van de Mariaprocessie op 31 mei.
• Onze felicitaties aan de zes kinderen, die op zondag
2 juni hun eerste communie hebben gedaan in de SintAugustinuskerk. Natuurlijk betrekken wij ook de ouders,
familieleden en catecheten daarbij.
• Op zondag 2 juni zijn gedoopt de kinderen Janae, Zorah,
Rosheen en Ariel. Ook hier hartelijke gelukwensen aan
dopelingen, ouders, dooppeten en familie.
• Vaderdag wordt gevierd met een kleine attentie in het
weekeinde van 15 en 16 juni.
• Afsluiting tweedejaarscatechese op woensdag 19 en
donderdag 20 mei. Toediening vormsel kinderen: vrijdag 5
juli - vormsel volwassenen: vrijdag 19 juli.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 9 08.00u: Wo-Co. dienst hoogfeest van Pinksteren
zo 16 08.00u: H. Mis hoogfeest Heilige Drieëenheid/
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 9 08.00u: H. Mis hoogfeest van Pinksteren
zo 16 08.00u: Wo-Co. dienst hoogfeest Heilige
Drieëenheid/Vaderdag
MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 9 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass. Hoogfeest van
Pinksteren
di 11 19.00: Antoniuslof
do 13 19.00: Plechtige eucharistieviering/Hoogfeest van H.
Antonius van Padua.
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
zo 9 08.00u: H. Mis/Hoogfeest van Pinksteren
za 15 19.00u: H. Mis
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten.
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag:
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u:
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00
- 12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke
donderdag: 18.00u.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 17.00-18.00u
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 8815888
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
Mededelingen
• Pater Iyke is afwezig tot en met de 2e week in juni 2019.
• I.v.m 30 jaar Barmhartige Samaritaan wordt er op 15 juni
2019 een jeugd songfestival georganiseerd. De kaarten srd
20 zijn reeds te verkrijgen bij de deelnemende parochies.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
Mededelingen
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H.
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor
persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.

ST. CLEMENS |Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 –
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in
Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Vrijdag: Noveen OLV van Altijddurende Bijstand: 18:30u.
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA
HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A,
Bernharddorp
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
pater Kenneth Vigelandzoon | FB: heiligebernadettekerk

Elke vrijdag 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce
Soares t. 8185517t
Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
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
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.
wordt vervolgd op Pagina B3
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geloofsverdieping
HET WOORD VAN GOD EN DE HEILIGE GEEST
Dierbare broeders en zusters, goedendag!

za 8 16.30: doopsel PK 1 | 18.30: Rozenkransgebed |
19.00 H. Mis
zo 9 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: WOCO Hoogfeest
van Pinksteren
ma 10 |
19.00: H. Mis
di 11 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos | 16.30: PK les
wo 12 geen dienst
do 13 06.30: H. Mis
vr 14 16.00: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Woensdag 12 juni: pastoraal overleg in Paramaribo.

Vandaag beginnen we aan de catechesereeks
over het boek van de Handelingen der Apostelen.
Dit Bijbelse boek, geschreven door de Evangelist
Lucas, spreekt over een reis, maar welke reis? De
reis van het Evangelie door de wereld heen. Het
toont ons de schitterende samenwerking tussen
het Woord van God en de Heilige Geest, die de tijd
van de evangelisatie inluidt.
De dynamiek van God
God “zendt zijn boodschap naar de aarde” en “zijn
woord snelt voort” zegt de psalm(Ps. 147,15).
Het Woord van God rent, is dynamisch, besproeit
elk stukje aarde waarop het valt. En waarin
bestaat zijn kracht? De H. Lucas zegt ons dat het
menselijk woord werkzaam wordt, niet door het
kundige praten, maar door de Heilige Geest. Hij is
de dynamiek van God, Zijn kracht. De Geest bezit
de kracht het menselijk woord te zuiveren en dit
woord drager van leven te maken.
Een voorbeeld. In de Bijbel staan verhalen,
woorden van mensen. Maar, wat is het verschil
tussen de Bijbel en een geschiedenisboek? De
woorden van de bijbel worden door de H. Geest
opgenomen en krijgen daardoor een andere
kracht. Deze kracht helpt ons van dat woord een
bron van heiligheid, van leven en werkzaamheid
te maken. Wanneer de Geest het menselijk woord
leidt, wordt dit als het ware dynamiet dat harten
laat ontvlammen. Het breekt vaste schema’s,
weerstanden en muren van verdeeldheid af. Zo
opent het nieuwe wegen en verruimt de grenzen
van Gods volk.

De H. Geest geeft impact
Het is uitsluitend de H. Geest die aan ons zwak
menselijk woord -dat zelfs tot leugen en lafheid in
staat is- weerklank en impact geeft. De H. Geest
door wie de Zoon van God het bestaan ontving en
die Hem heeft gezalfd en bevestigd in zijn zending.
De Geest dankzij wie Hij zijn apostelen heeft
gekozen. De Geest die aan de verkondiging van
deze apostelen volharding en vruchtbaarheid heeft
geschonken. Dat waarborgt Hij ook vandaag aan
ons.
Het Evangelie wordt afgesloten met de verrijzenis
en de hemelvaart van Jezus. Het verhaal van de
Handelingen der Apostelen begint daar, bij de
overdracht van het leven van de verrezen Heer
op de Kerk. De H. Lucas zegt over Jezus: “Na zijn
sterven toonde Hij hen met vele bewijzen dat Hij
in leven was. Hij verscheen aan hen gedurende
veertig dagen en sprak met hun over het Rijk
Gods.” (Hand. 1, 3). De verrezen Jezus stelt heel
menselijke daden -het eten delen- en nodigt
de zijnen uit in vertrouwen de vervulling te
verwachten van de belofte van de Vader: “gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige
Geest.” (Hand. 1, 5).

De gave van moed
Het Doopsel in de H. Geest is de ervaring deel te
hebben aan de verlossende en universele wil van
God en daarbij de gave van de moed (parresia) te
verkrijgen. Perresia wil zeggen de bekwaamheid
om het woord “als kinderen van God” te spreken.
Dus niet slechts als mensen, maar als kinderen
van God: een helder, vrij, werkzaam woord vol van
liefde voor Christus en voor de medemens.

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014

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

Het is niet nodig te vechten om de gave van God
te verdienen. Alles wordt gratis en op gepaste
tijd gegeven door de Heer. Het heil koopt men
niet. Het is een gratis geschenk. Jezus' leerlingen
hebben angst om vooraf de tijd te kennen waarin
de door Hem aangekondigde gebeurtenissen zullen
plaatsvinden. Hierop antwoordt Jezus: “Het komt
u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in
zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht
ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om
mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea
en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” (Hand. 1,
7-8).
Heer van tijd en ruimte
De verrezen Heer nodigt zijn leerlingen uit het
heden niet in angst door te maken, maar om
uit te kijken naar het zich afwikkelen van een
heilige geschiedenis. Een geschiedenis die nooit
onderbroken werd, maar die altijd verder gaat. Zijn
leerlingen kunnen dus uitkijken naar de schreden
van God, de Heer van tijd en ruimte. De verrezen
Heer nodigt hen uit niet op eigen houtje de zending
“te produceren”, maar af te wachten hoe de Vader
hun harten in beweging zal zetten door zijn Geest.

wordt vervolgd op Pagina B4
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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
Gelieve hiervoor contact te maken met de pastoor op
bovenstaand telefoonnummer.
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
Zo 9 09.00: H. Mis/Hoogfeest van Pinksteren

zo 9 09.30: Rozenkransgebed
ma 10 10.00: WOCO Hoogfeest van Pinksteren
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 9 18.00: H. Mis/Hoogfeest van Pinksteren
ma 10 16.00: PK jaar I
wo 12 16.30: PK jaar II
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 9 09.00: Begikerki met broeder Dragman
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee.
1e zondag- 09.00u: H. Mis Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag - 09.00u: H. Mis Albina en 17.00u
Alfonsdorp(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag - 19.00u: H. Mis te Oviaolo
3e zondag - 09.00u: H Mis Abadukondre en 18.00u
Moengotapu
4e zaterdag - 09.00u: Bezinning en uitstelling Allerheiligste.
Stille aanbidding St Theresia
Des vrijdags - 18.30u: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
do. : Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
za 8 22.00-06.00u: Pinksterwake in de Bonifaciusparochie
ma 10 18.00-21.00u: Grote Pinksterdienst in de Basiliek
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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gebeden voor iedere dag
Maandag 10 juni
Dagtekst: Spr. 18,14: Geestkracht houdt de mens
in zijn ziekte staande, maar een terneergeslagen
gemoed, wie beurt het op?

Overweging: Vraag het maar eens aan iemand die
veel te dragen heeft – ziekte, verdriet, pijn: hoe houd
je dat vol? Grote kans dat hij/zij iets zal antwoorden
als ‘positief blijven’, ‘niet bij de pakken neerzitten’ of
‘ik heb gelukkig mijn geloof nog’. Maar dat spreekt
natuurlijk niet vanzelf. Er zijn genoeg mensen die
uit eigen ervaring kunnen zeggen dat hun zorgen
zwaarder waren dan hun geestelijke draagkracht.
Juist zij kunnen je vertellen hoe waar de woorden
van Spreuken zijn over een ‘neerslachtige geest’:
hoe ongeloofelijk moeilijk het is om door te gaan
wanneer alles donker lijkt. Alle goed bedoelde
pogingen van lieve mensen om je heen om je op te
beuren – ze doen je helemaal niets. Zo donker zou het
ook zijn zonder de heilige Geest – de geestkracht van
God die ons helpt om ons geloof vol te houden.
Gebed: Barmhartige God, U hebt me niet aan
mijn lot overgelaten nadat Jezus Uw Zoon, naar U
terug is gekeerd. Gij hebt een andere Helper voor
mij gezonden, Uw Geest, zoals Hij mij heeft beloofd.
Heer open mijn hart, beziel mij en maak mij tot een
enthousiaste en onbevreesde getuigen van de blijde
boodschap van Uw Zoon, deze dag en alle dagen, tot
in eeuwigheid. Amen.

Overweging: Vandaag de dag bedreigt het gevaar
van het individualisme de gemeente. Ieder leeft voor
zich, soms ook binnen de gemeente. Ik kom daar om
te halen wat van mijn gading is. Ik ga ergens anders
naartoe als ik niet meer krijg wat ik wil. Ik houd
geen rekening met de belangen van anderen. Paulus
zet daar een heel andere houding tegenover. Je bent
als gemeenteleden zo verbonden, dat je bereid bent
elkaars lasten te dragen. Je ziet dus die ander. Je
ziet waar die ander mee zit. Je ziet de last in zijn of
haar leven. En vervolgens vraag je je af: op welke
manier kan ik een stukje van die last dragen? ‘Zo
leef je de wet van Christus na’, zegt Paulus. Christus
legt vooral dit gebod op: heb uw naaste lief als uzelf.
Liefde is pas liefde als ze concreet wordt en bereid is
pijn te lijden.
Gebed: Levende God, U geeft mij alles wat ik nodig
heb: brood om van te leven, woorden die mij helen.
Heer laat Uw Woord tot mij dringen, dat ik een zegen
moet zijn voor mij medemens, wat Uw Zoon voor
mij is en blijft: het heldere en liefdevolle licht in mijn
bestaan. Dit vraag ik U voor vandaag en voor alle
dagen die U mij schenkt. Amen.
woensdag 12 juni

Dagtekst: Ps. 103,2: Loof, mijn ziel, de Heer, vergeet
nimmer alwat Hij gedaan heeft.
Beeldoverweging:

Dinsdag 11 juni

Dagtekst: Gal. 6,2: Helpt elkaar zulke lasten te
dragen; op die manier zult ge de wet van Christus
vervullen.

GOD EN DE HEILIGE GEEST
Zo zullen ze een missionair getuigenis mogelijk
maken, dat zich van Jeruzalem tot Samaria
kan uitstrekken en de grenzen van Israël
overschrijden, om de grenzen der aarde te
bereiken.

Volhardend bidden
Die verwachting wordt door de Apostelen samen
beleefd. Ze beleven dat als een gezin, het gezin van
de Heer, in de bovenzaal of cenakel. Tot vandaag
getuigen de muren van de cenakel van de gave
waarmee Jezus zich in de Eucharistie aan de
zijnen heeft toevertrouwd. Hoe verwachten zij de
kracht, de dynamis, van God? Door volhardend te
bidden. Samen, als één stem te bidden. Door het
gebed overwint men de eenzaamheid, de bekoring,
het wantrouwen en opent het hart zich tot
gemeenschap. De aanwezigheid van de vrouwen
en van Maria, de moeder van Jezus, verdiept die
ervaring. Zij hebben als eersten van de Meester
geleerd te getuigen van de trouw van de liefde en
van de kracht van de gemeenschap die elke angst
overwint.
Laten we de Heer bidden dat we geen
”producenten”, maar werktuigen kunnen zijn van
het heilswerk van God en gehoorzaam blijven
bidden om de kerkelijke gemeenschap te doen
groeien.
(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

Vrijdag 14 juni

Dagtekst: Mark. 8,34: Nadat Hij behalve zijn
leerlingen ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet
Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis
op te nemen

Overweging: Jezus roept christenen van vandaag
op om zich te reinigen, toe te wijden en volledig over
te geven. Als jij een christen bent en een nederlaag
hebt geleden of buiten de wil van God hebt geleefd,
dan vraag ik je met klem om elk terrein van je leven
aan Christus over te geven. Alleen overgegeven
christenen hebben invloed op deze wereld. De wereld
heeft geen behoefte aan nog meer lauwe christenen,
luie christenen of trotse christenen. De bijbel zegt:
‘Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al
zijn wegen’ (Jakobus 1:8). Wat verhindert jou om
je leven volledig aan de Koning der koningen en de
Heer der heren over te dragen? Je reactie is bepalend
voor het al of niet slagen van je geestelijke leven. Je
reactie bepaalt of je hulp nodig hebt of in staat bent
om anderen te helpen. Je reactie zal je gewoonten,
je gebedsleven, je bijbellezen, je geven, je getuigenis
en de relatie met je gemeente volledig op zijn kop
zetten. Voor de christen is dit het moment van
beslissen.
Gebed: Goede God, Uw goedheid wordt zichtbaar
in deze wereld door het handelen van bekenden en
onbekenden, van grote en kleine mensen. Vader open
mijn oren en ogen, zodat ik de volgeling van Jeze kan
herkennen in mijn handelen in Zijn naam. Dit vraag
ik omwille vanHem die mij naar U is voorgegaan en
Zaterdag 15 juni
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vinden die naar U leidt. Amen.

Gebed: Barmhartige God, Ik ben Uw kostbaar bezit,
geschapen naar uw beeld; Uw liefde is de bron van
waaruit ik leef. Heer, raak mij aan met uw woord,
opdat ik in beweging kom en mij richt op U. In U stel
ik mij vetrouwen in, met hart en ziel, omwille van
Jezus, Uw Zoon Jezus Christus. Amen.
Donderdag 13 juni

Dagtekst: Gal. 4,7: Je bent dus niet langer slaaf
maar zoon; en als je zoon bent, dan ook erfgenaam,
door toedoen van God.

Overweging: Misschien heb je geen verleden
om over op te scheppen. Misschien heb je het pure
kwaad ontmoet. En nu moet je een keuze maken.
Stijg je boven het verleden uit en maak je het
verschil? Of laat je je door het verleden beheersen en
blijf je je verontschuldigen?
Velen kiezen voor het herstellingsoord van het
hart. Gezonde lichamen. Scherpe geesten. Maar
terruggetrokken dromen. Ze blijven heen en weer
schommelen in hun stoel van spijt en herhalen
de voorwaarden voor overgave. Als je naar hen
toebuigt zul je ze horen zeggen: ‘Als ik maar ‘... ‘Als
ik maar eerlijk behandeld was...’ Misschien heb jij die
woorden ook gebruikt. Misschien heb je het volste
recht om ze uit te spreken. Als dat het geval is, ga
dan daar het evangelie van Johannes en lees Jezus’
woorden: ‘Wat geboren is uit een mens is menselijk,
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’ (Johannes
3:6). Vreugdevolle God,U gaat altijd met mij mee en
u weet hoe kwetsbaar mijn leven is, met kleine en
grote tegenslagen. Wees bij mij op momenten dat het
mij teveel wordt, maak mij moedig en vindingrijk
en laat mij Uw woord verstaan om nieuwe wegen te

die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Dagtekst: Jes. 45,18: Want zo spreekt Jahwe, die
de hemelen heeft geschapen; - Hij de ware God,
die de aarde heeft gevormd en gemaakt, en haar
grondslagen gelegd; die haar niet als een leegte heeft
geschapen maar gevormd tot een bewoonbare plaats
-: `Ik ben Jahwe, en niemand anders

Overweging: We betalen een hoge prijs voor
zelfobsessie. ‘God accepteert niet dat wij Hem
negeren.’ Paulus heeft het over zondaars wanneer
hij degenen omschrijft die ‘hoewel ze God kennen,
Hem niet de eer en dank gebracht hebben die
Hem toekomt. Daarom heeft God hen in hun lage
begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee
ze hun lichaam onteren. (Rom. 1:21,24). Je hebt
de chaos gezien. De man die geen aandacht aan
zijn vrouw besteedt. De dictator die miljoenen
mensen vermoordt. Volwassen mannen die jongeren
verleiden. Jonge mensen die oude mensen oneerbare
voorstellen doen. Als jij doet wat jij wilt en ik doe wat
ik wil, en het niemand ook maar iets kan schelen wat
God wil, stort de mensheid in elkaar. De infectie van
het individu leidt tot verloedering van een heel volk...
Zet God buitenspel en je kunt rekenen op aardse
chaos. En, wat nog erger is, op eeuwige ellende. Want
God zegt tegen ons: Ik ben de Heer, er is geen ander.

Gebed: Goede en betrouwbare Vader, Bron van
alle wijsheid. Open mijn oren en mijn hart voor uw
woord, opdat het in vruchtbare aarde valt en in mij
mag uitgroeien en tot volle wasdom komt. Zo is het
gegaan met Uw welbeminde Zoon, Jezus Christus, die
mij Herder is, en die bij U leeft voor eeuwig en altijd.
Amen.
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