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Buitengewone missiemaand oktober 2019: 
gedoopt en gezonden (1)
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Guillaume Woei A Jin en Melvin Mackintosh – 

In voorbereiding op de Buitengewone Missiemaand 
oktober 2019 is er boekje uitgegeven getiteld 
‘Gedoopt en gezonden’. De inhoud hiervan moet 
alle parochies en bisdommen in het Caribisch 
gebied ondersteunen in het vinden van antwoord 
op enkele bijzondere vragen. In het artikel 
‘Gedoopt en gezonden; een oproep tot actie!’ 
in de editie van Omhoog, nummer 21, 9 juni 
2019 vindt u de vragen op een rijtje terug. De 
antwoorden zullen bouwstenen zijn voor het 
Eerste Missiecongres 2019 van de Antilliaanse 
bisschoppenconferentie in september 2019 en 
de Buitengewone Missiemaand oktober 2019. De 
komende edities zullen wij telkens een onderdeel 
uit het boekje aan u voorhouden.

Op 22 oktober 2017, Wereldmissiezondag, 
riep paus Franciscus oktober 2019 uit tot 
een Buitengewone Missiemaand in heel de 
katholieke kerk. Deze keuze heeft te maken met 
de apostolische brief ‘Maximum Illud’ van paus 
Benedictus XV, die 100 jaar geleden verscheen. 
‘Maximum Illud’ gaat over de verkondiging van 
het geloof over de hele wereld. Paus Franciscus 
beschouwt dit eeuwfeest als een door de hemel 
gezonden gelegenheid om de kerk op te roepen 
zichzelf te vernieuwen en meer dan ooit bereid 
gevonden te worden om te werken aan, bidden 
voor en financiële steun te geven aan onze 
gemeenschappelijke missie om het Evangelie van 
Christus te brengen naar alle mensen.

De missie van de kerk
Het initiatief van paus Franciscus om diep na 
te denken over de missie van de Kerk versterkt 
heel toepasselijk wat de Caribische bisschoppen 
ons leren in hun pastorale brief gepubliceerd op 
6 augustus 2017, iets meer dan twee maanden 
vóór de aankondiging door Paus Franciscus van 
de buitengewone missiemaand. In deze pastorale 
brief ‘Nieuwe wegen van kerk-zijn in een digitaal 
milieu’ schreven de bisschoppen:
“Goed nieuws aan de armen is de missie en het 
doel van alle pastorale communicatie (Zie Lucas 
4,18). Door middel van tekenen, gebaren, woorden, 
boeken, bewegende beelden, audio en sociale 
communicatie heeft de Kerk haar boodschap 
willen verkondigen, zodat alle mensen in hun eigen 
moedertaal zullen horen (Zie Handelingen 2,11). 
Om deze missie van evangelisatie aan de bevolking 
van het Caribisch gebied te vervullen zullen we 
in een nieuwe missionaire geest moeten werken, 
één die is gebaseerd op participatie, dialoog en 
samenwerking en één die tot het hart, de ziel, 
en de religieuze verbeelding spreekt van onze 
Antilliaanse broeders. We moeten een nieuw soort 
kerk worden!” (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een 
digitaal milieu: 1)

“Het is de Heer die stuurt: ga verkondigen —ga 
communiceren— het goede nieuws ‘en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, doop hun...' (Mattheüs 
28,19). Jezus Christus zelf communiceert in Zijn 
missie op alle niveaus van de menselijke interactie. 
Onze evangelisatie bouwt voort op dit voorbeeld 
van Jezus Christus, door altijd te proberen om 
mensen te ontmoeten waar ze ook zijn— op hun 
niveau van kennis, gevoel en begrip — om hen 
vanuit hun eigen levenservaring dichter naar de 
Vader en het eeuwige leven te brengen.” (Nieuwe 
wegen van kerk-zijn in een digitaal milieu: 2)
“Het is de missie van de kerk om het goede 
nieuws van verlossing en Gods liefde voor de 
hele mensheid onder de aandacht te brengen. De 
roep van de Kerk om te evangeliseren en haar 
profetische missie bieden de Kerk de uitdaging 
en de gelegenheid om invloed te hebben op de 
waarden, oordelen en acties van de Caribische 
gemeenschap.” (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een 
digitaal milieu: 5)

Delen in de missie van de Zoon
De missie van de Kerk moet daarom begrepen 
worden als deelnemen aan de missie in de wereld 
die God de Vader aan zijn Zoon heeft toevertrouwd 
en aan de Heilige Geest. Dit lezen we in het 
evangelie van Johannes in hoofdstuk 21 waar de 
verrezen Christus verschijnt aan Zijn discipelen 
en Zijn goddelijke leven en redding met hen deelt 
wanneer Hij zegt: "Vrede zij met u." Hij toont 
hen vervolgens de tekens van het lijden en de 
opoffering die Hij graag op zich nam aan het kruis 
voor onze redding: Hij is het ware Lam van God die 
de zonden van de wereld wegneemt en ons verlost 
van het mysterie van het kwaad. Dan spreekt de 
verrezen Heer deze belangrijke woorden: "Zoals 
de Vader Mij zond, zo ook zend ik u." Met deze 
oproep tot missie blaast Hij over de apostelen en 
zegt: "Ontvang de Heilige Geest". Net zoals het 
leven van de Heilige Drie-eenheid een mysterie 
van liefde is en zelfgave tussen Vader, Zoon en 
Heilige Geest, zo ook zijn we allemaal geroepen om 
in dezelfde dynamiek te delen. ‘Zoals de Vader Mij 
heeft gezonden, zo zend ik u’: de missie van de Kerk 
is niet slechts een optie – een van de vele – maar 
juist de reden waarvoor Christus het wilde. Om 
deze missie te volbrengen ontving en ontvangt de 
Kerk voortdurend de gave van de Heilige Geest. Dit 
is waarom de missie deel uitmaakt van haar aard 
als kerk. De missie weerspiegelt datgene wat diep 
in haar wezen zit. En om deze reden vertrouwt 
Christus aan de discipelen dezelfde bediening van 
verzoening toe waarvoor Hij stierf aan het kruis: 
"Als u iemands zonden vergeeft, zijn ze vergeven" 
(Johannes 21,19-23).

wordt vervolgd op pagina A4
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Gebedsintentie paus juni 2019

“Ik wil jullie vragen om eens te kijken naar de priesters die in onze gemeenschappen werken. 
Ze zijn niet allemaal perfect, maar velen van hen gaan er helemaal voor en geven zich met 
nederigheid en vreugde. Ze zijn priesters die dicht bij hun mensen staan, bereid om hard te 
werken voor iedereen.
Laten we dankbaar zijn voor hun voorbeeld en hun getuigenis. Laten we bidden voor de 
priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve 
solidariteit, in het bijzonder met de armsten. – paus Franciscus, juni 2019

Dankbetuiging
Breng dank aan de Heer want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn liefde. Psalm 118.

Hiermee zeg ik in de eerste plaats dank aan de goede God die mij 95 jaren heeft geleid en 
verder zal leiden. Dank aan allen die op welke wijze ook hebben bijgedragen om mijn 95e 
verjaardag tot een onvergetelijk hoogtepunt in mijn leven te maken.
God zegene u allen.

Andre Tjon A Pauw

Remi Mohamatsaid - 

ME-Suriname
Marriage Encounter Suriname (MES) is officieel 
toegelaten als lid van Marriage Encounter 
Caribbean, die deel uitmaakt van Regio Canada 
van de wereldorganisatie World Wide Marriage 
Encounter. ME Caribbean bestaat nu uit 9 (negen) 
landen, te weten Barbados, Dominica, Guyana, 
Jamaica, St. Vincent & The Grenadines, Trinidad & 
Tobago, Antigua, St. Lucia en Suriname. Haïti wacht 
nog op aansluiting bij de Caribbean.
Marriage Encounter Suriname verzorgt weekenden 
voor gehuwden. De weekenden zijn bedoeld om 
de relatie tussen man en vrouw te verrijken. Op 
een bijzondere manier wordt aan koppels niet 
alledaagse communicatiemiddelen aangereikt om 
grotere vreugde in elkaar te vinden. Daarnaast 
verzorgt MES ook weekenden voor jongeren 
en alleengaanden. In alle drie weekenden staat 
centraal de vraag wie-ben-ik, om van daaruit de 
relatie met de partner/dierbare te verdiepen.

Ontstaan
Het zaadje voor Marriage Encounter Suriname is 
31 jaar geleden gelegd door wijlen Mgr. Zichem. Hij 
heeft tijdens een ontmoeting met de bisschoppen 
van het Caraïbisch gebied kennisgemaakt met 
Marriage Encounter en was zo onder de indruk dat 
hij meteen ME naar Suriname wilde halen. Maar de 
Engelse taal vormde een drempel en daarom werd 
toen het besluit genomen Nederland te vragen 
Marriage Encounter te introduceren in ons land. 
In het begin waren het koppels en priesters uit 
Nederland die de eerste weekenden hebben 
verzorgd. In de tussentijd werden Surinaamse 
koppels klaargestoomd. In 1998 hadden wij een 
volledig Surinaams team en konden we op eigen 
kracht de weekenden verzorgen.  

Relatie met Europa
Toen MES zich wilde aansluiten bij World Wide 
Marriage Encounter, is de constructie bedacht om 
dat via ME-Nederland te doen. Zo waren wij de 
afgelopen 16 jaar via ME-Nederland aangesloten 
bij World Wide Marriage Encounter, bij de 
Regio Europa. Het nationaal koppel van ME-
Nederland hield ons op de hoogte van belangrijke 
beslissingen. 
Maar we waren niet echt deel van alle activiteiten, 
vorming en verdieping binnen Regio Europa. En 
door de wisseling van de leiding om de 3 jaar 
binnen ME-Nederland werd de gemeenschap 
van MES steeds meer een realiteit van een 
e-mailcorrespondentie. De figuurlijke afstand 
werd langzaam maar zeker groter en de intensieve 
contactmomenten van de beginjaren werden 
steeds minder.

Relatie met Cariben
Ondertussen namen onze contacten met de ME-
gemeenschappen van het Caraïbisch gebied toe. 
Wij gingen steeds vaker naar de ME-activiteiten 
in Guyana, Trinidad en Dominica, en zij bezochten 
de onze. Het reizen in onze regio is makkelijker 
dan reizen naar Nederland. ME-activiteiten van 
ons buurland Guyana of die van ons werden 
geregeld zelfs met de auto bezocht. En zo ontstond 
er een hechte, hartelijke band tussen MES en ME 
Caribbean.
Vooral na ons 30e jubileum vorig jaar mei is er 
intensiever nagedacht over de toekomst van 
MES. Een lokale ME-gemeenschap moet gevoed 
worden, moet breken en delen, en optrekken 
met andere ME-gemeenschappen. We voelden 
steeds meer de behoefte om ook deel te zijn van 
een groep van ME-gemeenschappen die dichter 
bij ons staan, namelijk ME Caribbean. Daar komt 

bij dat we al op allerlei gebieden deel zijn van de 
activiteiten van de Caribbean: we zijn o.a. deel 
van de Antilliaanse Bisschoppenconferentie, van 
de Caricom, van Caraïbische sporttoernooien, 
van vele Caribische kerkelijke activiteiten, van 
de Caraïbische bankassociatie, de Caraïbische 
verpleegsterassociatie en van de Caraïbische 
associatie van penitentiaire ambtenaren.

Verbonden in vriendschap
De band met ME-Nederland zal blijven bestaan 
en we zullen hechte vriendschappen met ME-
Nederland blijven onderhouden. We zijn ME-
Nederland dankbaar voor de trouwe en liefdevolle 
ondersteuning die ze ons steeds gegeven heeft op 
velerlei gebied. Tot op heden levert ME-Nederland 
haar bijdrage in de vorm van haar kwartaalblad 
en deelt ze met ons haar opzet voor het uitwerken 
van bepaalde thema’s voor maandelijkse 
bijeenkomsten. Wij waarderen onze vrienden 
van ME-Nederland en blijven ook altijd met hen 
verbonden in vriendschap.
Marriage Encounter Suriname kijkt uit naar de 
verdieping, vorming en hartelijke vriendschappen 
die wij zeer zeker zullen ervaren nu we deel zijn 
geworden van ME Caribbean. Aangesloten zijn 
bij de Caribbean voelt zo natuurlijk aan: je voelt 
eenzelfde sfeer, eenzelfde soort samenleving en 
eenzelfde levensgevoel. We zullen veel mogen 
ontvangen en groeien binnen de Caribbean en 
waar nodig zullen wij onze bijdrage leveren. Samen 
sta je sterk, dat geldt ook voor onze ME-familie in 
het Caribisch gebied in een tijd waarin wereldwijd 
het huwelijk en gezinsleven onder zo’n grote druk 
staan. We zijn daarom blij met deze verbreding die 
door deze stap nu een feit is geworden. 
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geloof & leven
Viering meimaand in cluster Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam – 

Cluster Paramaribo-Noord, vaak Parochie Noord 
genoemd, bestaat uit de Heilige Driekoningenkerk, 
de Sint-Augustinuskerk en de Sint-Jozefkerk. Wij 
houden mooie herinneringen – en één minder 
prettige – over van de viering van de Mariamaand 
2019 op Noord en willen die graag met u delen. 
Wij danken alle medewerkers, misdienaars, 
parochianen, priesters en overige personen van 
harte voor hun ondersteuning en medewerking 
bij alle gehouden activiteiten gedurende deze 
Mariamaand.

Mariamaand
Daags vóór de aanvang van de Mariamaand heeft 
de werkgroep bloemschikken het Mariahoekje 
in de Heilige Driekoningenkerk heringericht 
en gezorgd voor een passende en prachtige 
aankleding. Het Mariahoekje is vooraan rechts 
in de kerk aan de straatzijde. Daar hebben onze 
Mariavereerders volop de gelegenheid een kaarsje 
te branden en al biddend een tijdje door te brengen. 
Op woensdag 1 mei - Dag van de arbeid, dag 
van Sint-Jozef, de arbeider - hadden wij een 
heel ontspannen en leuk uitstapje voor onze 
misdienaars als dank voor hun spontane inzet 
en ondersteuning bij de vele diensten in onze 
parochie. Rond 50 misdienaars van de drie kerken 
hebben zich samen met pater Kumar en een tiental 
medewerkers flink vermaakt op het ressort 
Kaboera in Powakka.
De reguliere maandelijkse diensten zoals de 
doopviering, de rouwdienst, het kwartiertje voor 
God en de tweewekelijkse kindernevendiensten 
hadden hun normale voortgang. Tot 31 mei hebben 
wij steeds een half uur vóór aanvang van elke 
dienst/viering de rozenkrans van de blijde, de 
droevige of de glorievolle geheimen gebeden. Zo 
bereidden wij ons op een rustige wijze voor op 
wat daarna volgde. Bij de vieringen op Moederdag 
(12 mei) ontvingen de aanwezige moeders een 
passende boekenlegger voorzien van een mooie 
tekst.
Ruim 50 communicantjes hebben in deze 
Mariamaand hun eerste heilige communie 
ontvangen. Het zijn ook mooie vieringen geweest 
met muzikale ondersteuning van het Salvatorkoor 
en begeleid door zuster Christine op het orgel.

Prettig en minder prettig
Op de avond van 23 mei vond tijdens een plechtige 

en prachtige eucharistievering in de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth de installatie 
van pater Patricio plaats als nieuwe pastoor 
van deze parochie. In dezelfde viering is ook de 
37e jaardag van de zaligverklaring van Petrus 
Donders herdacht. Mgr. Karel Choennie ging voor. 
Op zaterdag 25 mei heeft een aantal parochianen 
van Noord deelgenomen aan de bedevaart naar 
Batavia, die mede in het teken stond van de jaardag 
van de zaligverklaring van Petrus Donders. 
Van een sociaal-culturele vereniging hebben wij 
zeventien pakketten en geldbedragen ontvangen 
en deze bezorgd bij behoeftige families. Mede 
namens de families danken wij de vereniging van 
harte voor de royale ondersteuning.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, hebben 
wij minder prettige zaken ervaren: de poging 
tot brandstichting van en poging tot inbraak in 
de Sint-Petrusschool en de (negende) inbraak in 
de kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van Nazareth. 
Beide gebouwen staan naast elkaar aan de Jozef 
Israëlstraat. Voorwaar geen mooie herinnering!

Mariaprocessie
Einde Mariamaand op vrijdag 31 mei, laatste dag 
van de Mariamaand, tevens de eerste dag van 
de pinksternoveen: klokslag 18.00 u. met ruim 
200 aanwezigen begon pater Jan op deze heel 
mooie middag de plechtige eucharistieviering 
bij de Mariagrot buiten op het kerkplein. Als 
openingslied werd gezongen ‘’t Getal van hen die 
lijden’. Na de zegening met wijwater kwam de 
processie in beweging, voorafgegaan door een 
tiental misdienaars. Eén liep zwaaiend met het 
wierookvat, een ander droeg het scheepje. Nog 
een andere misdienaar droeg het processiekruis, 
geflankeerd door twee flambouwen. Vier dragers 
- vanuit de catechese voor volwassenen - droegen 
het versierde Mariabeeld op een draagbaar 
op hun schouders. Dan volgden de catecheten, 
die de droeve geheimen van de rozenkrans om 
beurten voorbaden. Na elk geheim werd ook 
het desbetreffende couplet met het Ave Maria 
gezongen. Door de opgestelde geluidsversterking 
waren de gebeden duidelijk verstaanbaar. 
Gelopen werd op het voorplein van de Sint-
Margarethaschool, terug langs de kerk naar de 
zuidelijke rijstrook op het kerkplein, richting 
Prins Hendrikstraat, via het trottoir terug op de 
noordelijke rijstrook richting de ingangen van de 

kerk. De laatste drie weesgegroetjes van het vijfde 
geheim werden in de kerk gebeden, terwijl het 
Mariabeeld op de daarvoor bestemde verhoging 
op het priesterkoor werd geplaatst. Het beeld 
was duidelijk zichtbaar voor de aanwezigen.  De 
viering werd voortgezet met de schriftlezing, 
de tussenpsalm en het evangelie en de overige 
onderdelen behorende bij een plechtige H. Mis. Na 
de viering werd spontaan door enkele kerkgangers 
het ‘Maria bun Mama’ gezongen bij het Mariabeeld. 
Dit is een prachtige en een gedenkwaardige 
afsluiting geweest van de Mariamaand op Noord. 
Misschien wel de geboorte van een nieuwe traditie!

Voorbeden
We voegen nog de voorbeden van die avond toe, 
geïnspireerd door de actualiteit:
Bidden we voor ons land Suriname, 
dat de leiders en toekomstige leiders 
zich mogen inzetten voor land en volk, 
voor een rechtvaardige samenleving 
van wederzijds vertrouwen en solidariteit.

Bidden wij om roepingen in ons bisdom 
tot het religieus leven en het priesterschap. 
Dat jonge mensen zich geroepen mogen voelen 
om Jezus radicaal te volgen in dienstbaarheid 
en Gods volk willen voorgaan 
in de viering van de sacramenten.

Voor onze catechesekinderen, 
tieners en volwassenen. 
Dat de ontvangen sacramenten 
hen mogen inspireren 
tot actieve deelname aan de vieringen 
en het gemeenschapsleven.

Bidden wij voor onszelf en al onze dierbaren, 
waar ze zich ook mogen bevinden, 
om kracht en gezondheid; 
dat wij nooit mogen ophouden om elkaar lief te 
hebben 
en dat wij mensen mogen zijn waarop men kan 
rekenen.
Om kracht en moed voor allen die verdrietig zijn, 
voor weeskinderen, kinderen en mensen met een 
beperking; 
dat anderen hen mogen omringen met liefde en 
zorg 
en ze zo Gods heil mogen ervaren.
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Missio ad gentes
De Kerk is van nature missionair, omdat de Kerk 
geboren en gesticht is in het Pasen van de dood van 
Jezus en Zijn opstanding. De Latijnse term ‘missio 
ad gentes’ verwijst naar de evangelisatiemissie 
waartoe God de hele Kerk roept, door degenen 
te bereiken die Jezus Christus en Zijn evangelie 
nog niet hebben ervaren en door het bereiken van 
plaatsen waar het christelijke geloof afwezig is 
en nog niet in staat te vernieuwen, de culturen, 
naties en de vele vrouwen en mannen van wie het 
leven nog steeds hunkert naar redding van zonde 
en dood. Christus kennen of niet, om gedoopt 
te zijn of niet, het omarmen van het christelijke 
geloof en behoren tot de kerk, om het evangelie 
van verzoening te beleven en Gods vergeving 
te ervaren of niet – deze maken een werkelijk 
verschil.
Paus Franciscus verwoordde in 2018 zeer krachtig 
wat ware evangelisatie, de missio ad gentes zou 
moeten zijn:
"We hebben geen product om te verkopen. 
Het heeft niets te maken met bekering; we 
verkopen geen artikel. We hebben een leven 
om te communiceren: God, Zijn goddelijk leven, 
Zijn genadige liefde, Zijn heiligheid! Het is de 
Heilige Geest die ons zendt, ons vergezelt en ons 
inspireert. Hij is de bron van onze missie. Het 
is de Heilige Geest die de kerk voorwaarts leidt, 
niet wij." (Paus Franciscus in zijn toespraak tot 
de nationale coördinatoren van de Pauselijke 
Missiewerken, 1 juni 2018).

Buitengewone 
missiemaand oktober 
2019: gedoopt en 
gezonden (1)

Door pater Martin Noordermeer O.M.I.

Feest H. Drievuldigheid
Zondag 16 juni vieren we het feest van de H. 
Drievuldigheid: wat is dat? Als we de liturgie 
goed bestuderen, mogen we zeggen dat de Kerk 
een goede pedagoge is om ons op een goede en 
duidelijke manier op te voeden, ons te leren en in 
te leiden in het heilsgebeuren. We mogen het feest 
van de zondag na Pinksteren, ook wel de zondag 
van de Drievuldigheid, Drie-eenheid genoemd, 
zien als een soort resumé, een samenvatting, 
terugblik naar hetgeen wij de afgelopen maanden 
hebben gevierd: de drie grote feesten van het 
heilsgebeuren - Kerstmis, Pasen en Pinksteren - 
worden op de zondag na Pinksteren, de zondag van 
de Drie-eenheid, samengevat in dit feest. 

Kerstmis: het feest van God de Vader
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn 
Eniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld”, 
horen we in het Evangelie van de zondag van de 
Drie-eenheid (1Joh.3,16) (Jaar A). Het is niet het 
feest van het kindje in de kribbe, niet het feest van 
het kerstkindje, nee het is het feest van God de 
Vader. Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden 
om ons te bevrijden. Hij nam het initiatief! Hij heeft 
ons zo liefgehad, dat Hij ons Zijn Zoon gezonden 
heeft, een mens, een mensenkind, zoals wij.

Pasen: het feest van God de Zoon
De Zoon zal voor ons lijden, sterven en verrijzen. 
“Zie, ik ben gekomen om de wil te doen van 

De zondag na Pinksteren
Mijn Vader in de Hemel...” “...Niet Mijn maar Zijn 
wil geschiede…!” Alles draait om Hem. Hij zal 
de wereld, de mensen met God verzoenen door 
Zijn kruisdood. Hij heeft het aan Zijn leerlingen 
aangekondigd, lang van te voren. Dat was Zijn 
zending, daartoe is Hij in de wereld gekomen. “...
Van dat ogenblik af begon Jezus Zijn leerlingen 
duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest 
gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de 
oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, 
maar dat Hij, na ter dood gebracht te zijn, op de 
derde dag zou verrijzen…” (Mt.16/21-23.)

Pinksteren: het feest van de Heilige Geest
Hij is het die door de Zoon is beloofd aan Zijn 
apostelen, en die gezonden wordt door de Vader. 
“Ik zal met jullie blijven tot aan de voleinding der 
wereld”, zegt Jezus bij Zijn hemelvaart tot Zijn 
leerlingen op de berg Sion alwaar – volgens Lucas – 
Jezus teruggaat naar Zijn Vader die Hem gezonden 
heeft, en na Zijn zending voltooid te hebben. “Gaat 
naar Jeruzalem terug, naar de bovenzaal waar 
we ook het Laatste Avondmaal hebben gevierd en 
wacht daar totdat de Vader U de Beloofde Heilige 
Geest zal zenden. Door die Heilige Geest zal Ik 
altijd met jullie zijn tot aan de voleinding der 
wereld.”

Niet uitleggen
Het is net alsof op Drievuldigheidszondag de 
liturgie ons even laat terugblikken om te laten 
zien: kijk eens wat we de laatste maanden hebben 
gevierd! Zit dat niet mooi in elkaar? De liturgie wil 
ons niet uitleggen hoe de Drievuldigheid in elkaar 
zit en hoe we het moeten begrijpen, maar gewoon 
aan de hand van de drie grote heilsfeesten even 
terugkijken. Het waren mooie en achteraf gezien 
ook begrijpelijke, zinvolle feesten die ons het 
heilswerk van Jezus laten zien. 
Hoe het nu mogelijk is dat er drie personen zijn die 
één God vormen, dat gaat ons verstand te boven. 
De H. Patrick uit Ierland begreep het ook niet, en 
kon het dus ook niet uitleggen. Hij nam toen drie 
lontjes, stak die een voor een aan en vroeg aan zijn 
toehoorders: “Hoeveel vlammetjes zien jullie?” En 
ze antwoordden: “Drie!” Toen deed Patrick de drie 
lontjes samen en vroeg: “Hoeveel vlammetjes zien 
jullie nu dan?” En ze antwoordden unaniem: “Eén!” 
“U heeft weer gelijk en toch zijn het er drie,” zei de 
H. Patrick.

Gelovig aanvaarden
En daarover moeten we ons ook geen zorgen 
maken. Laten we maar eenvoudig blijven als 
kinderen en het gewoon gelovig aanvaarden, 
zonder er te veel intellectuele overpeinzingen aan 
wijden. De drie grote christelijke feesten worden 
vandaag samen gevat op de Drie-eenheidszondag. 
Dit geloof spreken wij zo vaak uit als we zeggen:
- In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. (bij het kruisteken)
- Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de 
Heilige Geest. Amen. (in de geloofsbelijdenis)
Op deze zondag hebben we ook een heel mooie, 
toepasselijke evangelische acclamatie die in 
eenvoudige woorden het mysterie weergeeft: 
(Dit staat ook in Jubilate bij de psalm van die 
zondag op blz. 73.)
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge 
Geest.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en Heil’ge 
Geest.

Marilyn Tsie A Foeng – 

In een kreek veranderd
Het is donderdagmiddag en ik verlaat de poli in 
het AZP op weg naar mijn auto. In het anderhalf 
uur dat ik heb zitten wachten op een recept van 
de specialist heeft het buiten heel hard geregend. 
Ondanks dat het wachten me een beetje te lang 
duurt, ben ik blij dat ik binnen droog zit. Ik houd 
me bezig met de gedachte: wanneer ik strakjes hier 
klaar ben, zal het wel opgeklaard zijn. Trouwens, ik 
heb een grote paraplu bij me, dus no spang!
Eindelijk heb ik mijn recept in handen en 
opgetogen loop ik weg, de trappen af. Het is 5 uur 
en binnen niet al te lange tijd zal ik voor die dag 
mijn huis weer mogen begroeten. Ik loop het pad 
af naar de poort en wat zie ik … de straat is in 
een kreek veranderd! Heeft het werkelijk zo hard 
geregend? Hoe kom ik bij mijn auto? Die staat aan 
de overkant geparkeerd, voor de Chinese winkel. 
Ik ril bij het zien van het vieze water… allerlei 
gedachten komen in me op: ziekte van Weil, 
ziekenhuisbacterie, andere griezelige ziekten. 

Als uit de hemel gevallen
Terwijl ik sta te peinzen, hoor ik een stem: “Waar 
staat uw auto, mevrouw?” Ik schenk er geen 
aandacht aan: “Je gaat me toch niet op je schouders 
nemen en naar mijn auto dragen?” Ook het trottoir 
staat onder water en de auto’s die zich een weg 
banen door de ‘kreek’ zorgen ervoor dat er telkens 
een ‘tsunami’ over het trottoir trekt. Ik realiseer 
me dat ik niet op dat klein stukje droge stoep 
kan blijven staan. Voorzichtig begin ik te lopen 
op het gras tegen de schutting aan, waar er ook 
auto’s geparkeerd staan. Nat, maar nog net geen 
natte voetjes. En gelukkig heeft mijn schoen een 
plateautje.
Dan sta ik pal voor een grote plas water. Hoe kom 
ik daar overheen? Als uit de hemel gevallen staat er 
een kort hindostaans mannetje bij me. “Mevrouw, 
wacht, ik ga een steen voor u zetten”. Hij is 
blootsvoets, met opgerolde broekspijpen, en met 
zijn blote handen pakt hij een losse straattegel van 
de kant en legt hem in het water. Daarbovenop zet 
hij een kleiner stukje. Hij wroet een tweede tegel 
los uit de grond en legt die iets verderop, daarmee 
een ‘loopbruggetje’ construerend. 

Dienstbaarheid
Terwijl hij met die tweede tegel bezig is, reik ik in 
mijn portemonnee en haal wat geld tevoorschijn. 
Intussen hebben zich achter mij nog drie andere 
mensen geschaard, wachtend om ook over de 
‘stenen brug’ te lopen! In twee grote stappen sta 
ik op een stukje droog trottoir. Terwijl hij bezig is 
een dame bij de arm te pakken om die te helpen 
oversteken, zeg ik “Bhai, alsjeblieft” en ik geef hem 
het geld in zijn hand. Ik zie dat de anderen hem ook 
wat hebben toegestopt. 
Dit gedeelte van de straat waar ik nu sta is 
gelukkig droog en zonder verdere moeite bereik 
ik mijn auto. Dit staaltje dienstbaarheid heeft mij 
zo geraakt dat ik vond dat ik het op papier moest 
zetten en met u delen. God zegene mijn reddende 
engel!

De reddende engel

wateroverlast 2016/ foto Fabian Vas
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid jaar C

Eerste lezing: Spreuken 8, 22 – 31
Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep 
mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds 
gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, 
lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen 
oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er 
bronnen waren, overstromend van water. Voordat 
de bergen geplaatst werden, en vóór de heuvels werd 
ik geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met 
haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen 
in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was 
ik erbij, en toen Hij de wolken boven bevestigde, en 
de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee 
haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet 

te buiten zou gaan, toen Hij de fundamenten legde 
voor de aarde, was ik aan de zijde van de kunstenaar, 
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde 
ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het 
oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij 
de mensen te zijn.

Antwoordpsalm: Psalm 8,4 – 5.6 – 7.8 – 9

Tweede lezing: Romeinen 5, 1 – 5
Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof 
leven wij in vrede met  God door Jezus Christus onze 
Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang 
heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; 
door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze 
hoop op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn 
zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat 

verdrukking leidt tot volharding, volharding tot 
beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop 
wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons 
hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd 
geschonken.

Evangelielezing: Johannes 16, 12 – 15
In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: 
‘Nog veel heb Ik u te zeggen, maar  gij kunt het nu nog 
niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der 
waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij 
zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij 
hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal 
Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen 
wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader 
heeft is het Mijne. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal 
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft’.

De eerste lezing is genomen uit het boek Spreuken. 
Dat boek is ontstaan in de laatste eeuwen voor 
de christelijke jaartelling en bestaat uit allerlei 
wijsheden en spreuken. Salomo geldt traditioneel als 
schrijver van dit boek (1,1). Salomo is een zoon van 
David. Onder zijn leiding wordt de tempel gebouwd 
(zie 1 Koningen 6-8) en aan hem doet God opnieuw 
de belofte dat er altijd een van Davids nakomelingen 
op de troon van Israël zal zetelen (9,1-19). Salomo’s 
roem dringt zelfs door bij de koningin van Seba, 
die schatrijk is en hem met rijke gaven bezoekt (1 
Koningen 10). Hij is een voorname en geliefde koning, 
die zich echter uiteindelijk het onbehagen van de Heer 
op de hals halt door niet naar diens woord te luisteren 
en zich in te laten met (veel) buitenlandse vrouwen 
en hun goden (1 Koningen 11). Aan het begin van zijn 
carrière echter krijgt Salomo de kans om van God een 
speciale gave te vragen en hij vraagt dan om wijsheid 
(3,8-13). Over Salomo bestaat het beroemde verhaal 
van het salomonsoordeel (3,16- 27). Hij is dan ook 
bekend om zijn wijsheid, wijsheid die hij van God zelf 
ontvangt.

Van af het begin
In het boek Spreuken wordt deze wijsheid als een 
persoon voorgesteld, een vrouw – Wijsheid is als een 
zuster (7,4) – die al van meet af aan God vergezelt. De 
lezing van vandaag vermeldt dat zij geschapen is vóór 
al het andere. Zij heeft de aarde en al wat daarop is als 
het ware zien ontstaan. Een belangrijk thema in de 
eerste hoofdstukken van Spreuken is het doorgeven 
van verworven inzichten van generatie op generatie. 
Meermalen is er sprake van ‘mijn zoon’ (zie onder 
andere 1,8.10.15; 2,1; 3,1) en wordt er gewezen op de 
lessen van vader en moeder (1,8; 4,1; 6,20). Waar het 
om gaat, is niet de verleidelijke en gemakkelijke weg 
van de zondaars te gaan (onder andere 1,10.15), maar 
de weg van de HEER te bewandelen. Het niet gaan 
van Gods wegen wordt gezien als het je inlaten met 
vreemde, lichtzinnige vrouwen (5,1-20). Bijzonder 
mag wel heten dat deze wijze spreuken aan Salomo 
worden toegeschreven, en tegelijk een reflectie zijn 
van zijn eigen ontspoorde levenswandel (1 Koningen 
11). Wijze lessen van de voorouders? Het bijzondere 
aan deze wijsheids lessen is dat ze de zonen en 
dochters niet zozeer wijzen op de straffen die hen 
overkomen als zij dit niet doen. Zij weerspiegelen 
eerder de levenservaring dat wie de verkeerde wegen 
gaat, in zijn eigen domme gedrag vastloopt, wat 
uiteindelijk leidt tot de dood (Spreuken 5,22-23). Maar 
uit wijsheid komt leven voort. Dat laten de verzen 
van de lezing van deze zondag zien. Het is alsof het 
scheppingsverhaal opnieuw verteld wordt door een
ooggetuige: de Wijsheid (Sofia in het Grieks). Wijsheid 
is dan ook zelf aan het woord (zie 8,4).

Herkenbaar is het wereldbeeld van die dagen: de 
aarde als een plaats waar door mens en dier geleefd 
kan worden, door God tevoorschijn geroepen uit het 
omringende water, stevig verankerd in de oerzee, 
met de hemel als een beschermende koepel over de 
aardschijf heen. 

Gods schepping, een psalm
Het thema van de schepping is ook overduidelijk 
aanwezig in de antwoordpsalm van deze zondag, 
Psalm 8. De psalm bezingt de macht van God die zich 
uit in de werken van de schepping. Hoogtepunt van 
de schepping is in de ogen van de psalmist de mens: 
bijna een god gelijk, aan wie God heel de schepping 
toevertrouwt (Psalm 8,6-7). De psalm wordt prachtig 
omsloten door eenzelfde begin- en eindvers, die de 
macht van Gods naam uitdrukken. De psalm houdt 
van contrasten: tegenover de majestueuze God staat 
de kleine mens, een sterveling (8,5); tegenover de 
luister van de hemel de stemmen van kinderen en 
zuigelingen, en deze weer als wapen tegen de macht 
van de vijand. De nietige mens zelf wordt dan weer 
als een god verheven en staat met al wat op aarde is 
aan schepsels, aan dieren, in contrast tot de hemel, 
het werk van Gods vingers. Tegelijk stralen al deze 
contrasten ook de harmonie uit van een schepping 
die in evenwicht is, Gods schepping die goed is (zie 
Genesis 1,1-31).

Een Geest van waarheid
De evangelielezing houdt het kort en spreekt dat 
ook zelf uit: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen…’ 
(Johannes 16,12). De verzen zijn genomen uit de lange 

afscheidsrede die Jezus houdt tot zijn leerlingen aan 
tafel (Johannes 14-17). In deze toespraak wordt alles 
wat Jezus te zeggen heeft bijeengebracht. Dat de 
leerlingen dat niet allemaal een, twee, drie vatten is 
duidelijk: dat begint al met Petrus, die de voetwassing 
niet zo goed begrijpt, evenals de andere leerlingen, 
die ook niet direct inzien hoe het zit met het verraad 
van een van hen of waar Jezus dan heen zal gaan 
(Johannes 13). Tegenover al dit onbegrip van de 
leerlingen stelt Jezus een begrip láter, als Hij er niet 
meer is. In de verzen van deze zondag zegt Hij zijn 
leerlingen toe dat het de Geest van de waarheid zal 
zijn, die hen doet inzien waar het allemaal om gaat. 
Deze Geest staat in nauwe relatie tot Jezus zelf en 
tot de Vader (16,15). Alles wat de Geest bekend zal 
maken, heeft Hij van Jezus zelf, die het weer van de 
Vader heeft. Mogelijk schemeren hier beelden van een 
heilige Drieeenheid in door. Tegelijk herkennen we 
het beeld uit de eerste lezing: wijsheid die tot inzicht 
leidt en met God is vanaf het begin van de wereld, een 
wijsheid die leven brengt. De nauwe verwantschap 
van Jezus en zijn Vader is meermalen gethematiseerd 
in het Johannesevangelie: ‘Wie Mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien’ (14,9), en ook de verzen 
voorafgaand aan de lezing van vandaag geven aan dat 
Jezus naar zijn Vader gaat. Tegelijk wordt er aan een 
blijvende relatie van Jezus, de Vader en de leerlingen 
vormgegeven door de Geest, een verbondenheid zoals 
die van de wijngaardenier, de wijnstok, ranken en 
vruchten (15,1-8). De leerlingen mogen zich, ondanks 
alle onbegrip, verheugen in deze verbondenheid met 
hun Heer, die ze zullen zien, door alle beproevingen 
van de wereld heen (16,16.17-33).
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Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 – 
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella

Elke donderdag 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.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 15 19.00: Woco Heilige Drie-eenheid

zo 16 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass
zo 23 10.00u: H. Mis | 11.45u: English mass. 
Sacramentsdag

za 15 19.00u: H. Mis. Hoogfeest van H. Eenheid
zo 16 08.00u: H. Mis
za 22 17.00u: H. Vormsel
zo 23 08.00u. H. Mis. Sacramentsdag
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 15 10.00: Woco Huize Ashiana
17.00: H.Vormsel voor scholen en PK
zo 16 08.00: H.Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 19 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
za 22 10.00: H.Mis Huize Estherhof
zo 23 08.00: H.Mis | Geen avondviering.
wo 26 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
zo 30 08.00: H.Mis (Jeugviering)
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
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 16 08.00u: H. Mis
ma 17 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 20 17.00u: Spreekuur | 18.00u: Rozenkransgebed

zo 16 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H. 
Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00 
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

za 15 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 16 10.00: Hoogmis
za 22 11.00: Gelegenheid tot biechten 
 19.00: Eucharistieviering
zo 23 10.00: Hoogmis
 17.00: Plechtige Eucharistieviering 
ivm Sacramentsdag. Na de viering volgt de 
Sacramentsprocessie.
do 27 19.00: Lof ivm Patroonsfeest (inclusief Petrus 
Donderslof)
vr 28 19.00: Vesperviering  
za. 29 11.00: Gelegenheid tot biechten
 16.00: Huwelijksinzegening Anil Ramoutar en 
Michele Tahir
 19.00: Plechtige Eucharistieviering Patroonsfeest 
H.H. Petrus & Paulus
zo 30 08.00: Maandelijkse doopdienst
 10.00: 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.
• U bent allen uitgenodigd om het hoogfeest van 
Sacramentsdag mee te vieren en om mee te lopen in de 
processie. Kleding: witte trui, bloes of t-shirt met eventueel 
de gele sjerp van 2 jaar geleden. Er zijn nog enkele sjerpen 
over die op de dag verkocht zullen worden. Ook kaarsen 
met kaarsenhouders zullen verkocht worden. Neemt u veel 
strooibloemen mee.

za 15 17.30: H. Mis 
wo 19 17.30: Marialof
za 22 17.30: H. Mis 

za 15 18.00: Vooravondmis hoogfeest Heilige 
Drievuldigheid - Vaderdag
zo 16 08.00: H. Mis hoogfeest Heilige Drievuldigheid - 
Vaderdag
ma 17 18.00: H. Mis
wo 19 18.00: H. Mis
vr 21 18.00: H. Mis 
za 22 18.00: H. Mis vooravond hoogfeest Sacramentsdag 
met kindernevendienst
zo 23 08.00: H. Mis hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Vaderdag wordt gevierd met een kleine attentie in het 
weekeinde van 15 en 16 juni.
• Zondag 16 juni is het de 151e verjaardag van Pater Frans 
Jordan, Stichter van de Salvatoriaanse Familie (1848). 
• Afsluiting tweedejaarscatechese op woensdag 19 en 
donderdag 20 juni, telkens om 16.30 uur. Ouders en 
kinderen hebben een uitnodiging ontvangen.
• Donderdag 20 mei om 18.30 uur vergadering bestuur 
Zieken- en Bejaardenzorg Noord.
• In het weekeinde van 22 en 23 juni zijn er in de drie 
kerken weer kindernevendiensten.
• Toediening vormsel kinderen: vrijdag 5 juli om 17.00 uur - 
vormsel volwassenen: vrijdag 19 juli om 18.00 uur.

zo 16 08.00: H. Mis hoogfeest Heilige Drievuldigheid 
zo 23 08.00: Wo.-Co. dienst hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst

zo 16 09.00: Wo-Co. hoogfeest Heilige Drievuldigheid 
zo 23 09.00: H. Mis hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst

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 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;  
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

parochieberichten

ST. 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

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

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
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Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 15 19.00: H. Mis
zo 16 08.30: H. Mis met uitreiking certificaat PK II
ma 17 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 18 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
 16.30: PK les
wo 19 16.30: Volwassenencatechese | 19.00: H. Mis
do 20 06.30: H. Mis
vr 21 07.00: H. Mis
16.00: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Op 8 juni zijn 14 kinderen gedoopt.

zo 16 10.00: H. Mis

zo 16 08.30: Woco
ma 17 16.00: PK jaar I 
wo 19 16.00: PK jaar II

zo 16 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
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

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

di 18 16.30: Catecheseles H. Vormsel
wo 19 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)
do 20 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30: Catecheseles H. Vormsel door pater
 20.30-22.00: Spreekuur p. Jan (enkel als er vooraf 
afspraken gemaakt werden)
zo 23 08.00: Eucharistieviering p. Jan Heilig Sacrament
 17.00: Sacramentsprocessie Kathedrale Basiliek
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. 

vr 14 18.30: Eucharistische aanbidding
za 15 18.30: Eucharistieviering
zo 23 09.00: Woco
zo 30 09.00: Eucharistieviering
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

zo 16 08.00: Eucharistieviering (EHC)
di 18 18.30: Gebedsdienst/zangoefening
wo 19 16.30: PK-H.Vormsel (leidster)
do 20 18.30: Eucharistieviering
za 22 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 16 08.00: Heilge Drie-eenheid Woco
za 22 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 23 08.00: Sacramentsdag H. Mis
za 29 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 30 08.30: Eerste Heilige Communnie
Mededeling
Wij danken pater Noordermeer die tijdens de ziekte van 
Mgr de Bekker de diensten bij ons heeft willen doen. Wij 
wensen Mgr de Bekker verdere herstel toe.

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
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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

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.

PAUS FRANCISCUS: DE WEG SAMEN GAAN

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

In zijn audiëntiespeech van 5 juni -op het Sint 
Pietersplein- blikte paus Franciscus terug op zijn 
apostolische reis naar Roemenië.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Eind vorige week heb ik een apostolische reis naar 
Roemenië gemaakt op uitnodiging van de president 
en van mevrouw de eerste minister. Ik dank de 
burgerlijke en kerkelijke gezagdragers en allen die 
hebben meegewerkt aan dit bezoek. Bovenal dank ik 
God die het mij -de opvolger van Petrus- mogelijk heeft 
gemaakt naar dat land terug te keren, twintig jaar na 
het bezoek van de heilige Johannes Paulus II.

Pelgrim
Zoals het motto van de reis aangaf, heb ik 
aangespoord “de weg samen te gaan”.  Ik was 
verheugd dat ik  temidden van het Roemeense volk zelf 
op weg heb kunnen gaan, als een pelgrim in dat land. 
De verschillende ontmoetingen hebben de waarde en 
de noodzaak duidelijk gemaakt van het samen op weg 
gaan.  Zowel als Christenen -op het vlak van geloof 
en naastenliefde- en als burgers, op het vlak van het 
sociaal engagement, kunnen wij samen gaan.

Broederlijke relaties
Als christenen kennen we de genade van  het beleven 
van broederlijke relaties tussen de verschillende 
Kerken. In Roemenië behoort het grootste deel 
van de gelovigen tot de Orthodoxe Kerk. Deze kerk 
wordt momenteel geleid door patriarch Daniël, die 
ik mijn broederlijke groeten stuur. De katholieke 
gemeenschap, zowel de Griekse als de Latijnse,  zijn 
levendig en actief. De eenheid tussen alle christenen 
-ook al is ze nog onvolledig- is gebaseerd op het enige 
Doopsel. Het is bezegeld door het bloed en het lijden 
tijdens de donkere tijden van de vervolging, vooral 
tijdens de vorige eeuw, onder het atheïstische regime. 
Daarnaast is er nog een Lutheraanse gemeenschap 
die ook het geloof in Jezus Christus belijdt en goede 
relaties heeft  met de orthodoxe en katholieke 
gelovigen.

Gemeenschappelijk erfgoed
Met de patriarch en de synode van de Roemeense 
Orthodoxe Kerk heb ik een hartelijke ontmoeting 
gehad. Ik heb daar duidelijk gemaakt dat de Katholieke 
Kerk de wil heeft samen de weg te gaan vanuit 
een verzoend verleden en met het oog op volledige 
eenheid. Hiertoe riep het Roemeense volk op tijdens 
het bezoek van de heilige Johannes Paulus II.
Deze belangrijke oecumenische betekenis van de reis 
kende haar hoogtepunt in het plechtig bidden van het 
Onze Vader in de nieuwe orthodoxe kathedraal van 
Boekarest. Dit was een zeer betekenisvol symbolisch 
moment omdat het Onze Vader bij uitstek een 
christelijk gebed is. Het is een  gemeenschappelijk 
erfgoed van alle gedoopten. Niemand kan zeggen: 
“Mijn Vader” of “Uw Vader”; neen: “Onze Vader”. Zo 
werd ook duidelijk dat eenheid niet de legitieme 
verschillen opheft. Moge de Heilige Geest ons leiden 
om steeds meer als kinderen van God te leven en als 
broeders van elkaar.

Eucharistische vieringen
Als katholieke gemeenschap hebben we driemaal 
de eucharistische liturgie gevierd. De eerste in de 
kathedraal van Boekarest op 31 mei, feest van het 
Bezoek van Maria, beeld van de Kerk op weg in 
geloof en naastenliefde. De tweede Eucharistie had 
plaats in het heiligdom van Sumuleu Ciuc, doel van 
veel pelgrims. Daar verzamelt de Moeder van God 
het gelovige volk in een verscheidenheid van talen, 

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

culturen en tradities. De derde viering had plaats 
in Blaj, centrum van de Grieks-katholieke Kerk in 
Roemenië. Zeven Grieks- katholieke bisschoppen, 
martelaren, werden zalig verklaard als getuigen van 
de vrijheid en van de barmhartigheid, vruchten van 
het Evangelie. Eén van deze nieuwe zaligen, Mgr. Iuliu 
Hossu, schreef tijdens zijn gevangenschap: 

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

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

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

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
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gerechtigheid. Dit vraag ik U in de naam van Jezus 
Christus, brood van leven in tijd en eeuwigheid.Amen.

Beeldoverweging:

Dagtekst:
Ps. 46,11: Laat af en beseft dat Ik God ben, Ik: boven 
de volken verheven, verheven hoog boven de aarde.

Overweging:
‘Wees stil en weet dat Ik God ben’. Die paar woorden 
moeten we met ons meenemen in ons drukke leven. 
Ze zetten ons aan het denken over het ontrast tussen 
de stilte en lawaai in de wereld. Misschien leren die 
woorden ons om innerlijke stilte te bewaren terwijl 
we zaken doen, lesgeven, werken in de bouw, muziek 
maken of vergaderen. Het is belangrijk om stilte te 
bewaren in de drukte. In die stilte van God wonen en 
tot ons spreken. Vanuit die stilte kunnen we op een 
helende manier spreken met iedereen die we in ons 
drukke bestaan ontmoeten. Zonder stilte draaien we 
dol, en rennen we stuurloos rond. Dankzij innerlijke 
stilte kan God ons liefdevol leiden in alles wat we 
denken, zeggen en doen.

Gebed: Sterke God, met mijn klein geloof. Heer, 
U die met mij meetrekt en mij zo helpt de weg te 
vinden die naar het leven leidt. Wees hier aanwezig 
in mij midden en helpt mij de weg te volgen naar Uw 
koninkrijk van liefde en gerechtigheid voor mij en me 
medemens. Dit vraag ik U in Jezus naam, vandaag en 
alle dagen, tot in eeuwigheid.. Amen.

Dagtekst:
Gal. 5,22: Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtheid, ingetogenheid

Overweging:
Hoe maakt Gods Geest zich kenbaar via ons? Vaak 
menen we dat ‘getuigen’ betekent’ dat we voor God 
moeten opkomen. Dan gaan we heel planmatig te 
werk. We kijken waar en hoe we God ter sprake 
kunnen brengen, en hoe we onze familieleden, 
vrienden, buren en collega’s ervan kunnen 
overtuigen dat God in hun leven aanwezig is. Die 
missionaire drang komt evenwel vaak voort uit 
onzekerheid. Daardoor ontstaat verdeeldheid.
Gods Geest maakt zich het meest overtuigend 
kenbaar door dat wat Hij voortbrengt: ‘De vrucht 
van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, zelfbeheersing’. Die vruchten 
spreken voor zichzelf. Je kunt je daarom altijd beter 
afvragen: ‘Hoe kan ik groeien in de Geest?’ dan:? Hoe 
kan ik anderen laten geloven in de Geest?’

Gebed: Goede God, U bent de gever van alle goede 
gaven, die al wat doods tot leven wekt. Trouwe Vader 
maak mij vandaag opnieuw tot Uw geliefde. Wees 
in mij midden en raak mij aan met het vuur van 
dezelfde geest die in Jezus woont. Dit vraag ik U voor 
deze dag en voor al de dagen, tot in Uw eeuwigheid. 
Amen.
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Dagtekst:
Job, 16,19: Nog heb ik in de hemel een getuige, een 
verdediger in den hoge.

Overweging:
Als je je kind straf moet geven, kan hij of zij daar heel 
verdrietig van worden. Waar zoekt het dan troost? 
Bij jou natuurlijk – want waar kan het beter terecht 
dan bij vader of moeder? Job gelooft nog steeds dat 
God hem alle ellende aandoet. Maar bij wie moet hij 
dan zijn recht halen? Hij maakt er een soort proces 
van. Zelf is hij slachtoffer en aanklager. God wordt 
opgeroepen als getuige-deskundige om te getuigen 
tegen God! God is in de beleving van Job de Enige die 
hem uit de handen van God kan redden ...
Veel mensen zeggen God vaarwel wanneer ze 
problemen ervaren. Omdat ze teleurgesteld zijn. 
Maar wie zijn geloof in God verliest, sluit daarmee 
ook de mogelijkheid uit om bij Hem troost te vinden. 
Uiteindelijk zul je toch met Hem verder moeten: Hij is 
de Enige die je van je nood kan bevrijden.

Gebed: Barmhartige God, U ziet mij aan en U voelt 
zich betrokken tot mij, ook als ik denk dat ik er alleen 
voor sta. Heer, kom mij tegemoet met Uw liefde en 
geduld en open mijn hart voor Uw Woorden die mij 
hoop en nieuwe moed geeft. Zo bid en vraag ik U 
in de naam van Jezus, die Uw Zoon is en onze Heer, 
vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst: 
Pred. 2,24: Het beste voor de mens is nog: eten en 
drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen 
bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit 
de hand van God. 

Overweging:
‘Ikke zelf doen’, zegt een klein kind. Geen hulp 
aannemen van anderen, maar eigen baas zijn! Toch 
– als het kind volwassen is geworden, blijkt dikwijls 
dat hij het onafhankelijk willen zijn tot norm heeft 
verheven. ‘Leef zelf je leven, zoals je dat wilt.’ Maar 
wie zo denkt, vergist zich: Prediker laat juist zien 
dat het lot van alle mensen wijs of dwaas, rijk of arm 
in handen is van God. Ieder mens is afhankelijk van 
God. Wijs zijn is: je afhankelijkheid te beseffen en 
dat besef te vertalen in ‘leven  zoals God het heeft 
bedoeld’. In die afhankelijkheid kun je genieten van 
de kleine dingen die het leven (God) ons geeft. Daar 
heeft het eten, drinken en vrolijk zijn, wat Prediker 
noemt, een plaats.

Gebed: Liefdevolle Vader, U bent voor mij als een 
vader, een moeder. Elke dag leert U mij hoe om te 
gaan met mij medemens en met deze wereld. Heer 
maak mij stil en aandachtig, en open mijn hart voor 
de boodschap van Uw Zoon die tot mij is gekomen 
om te laten zien wie U bent en wat U met mij voor 
heeft. Dit vraag ik U in Zijn naam voor vandaag en 
morgen en tot in lengte van dagen. Amen.

Dagtekst:
1Kor. 11,24: Na gedankt te hebben, brak Hij het 
brood en zeide: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit 
tot mijn gedachtenis.” 

Gebed: Eeuwige, barmhartige God, U vergezelt mij 
met Uw rijke zegen, open mijn hart en raakt U mij 
met Uw Geest. Heer wakker in mij het verlangen aan 
om toe te leven naar Uw koninkrijk van vrede en 

Dagtekst:
Rom. 8,28: Intussen weten wij, dat God in alles het 
heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die 
volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.

Ovverweging:
Religieuze leiders, priesters en dominees, rabbi’s en 
imams kunnen respect  en bewondering oogsten, 
maar ook afkeer en minachting. Van religieuze 
leiders verwachten we dat ze ons dichterbij 
God brengen door hun gebed, onderricht en 
begeleiding. Daarom kijken we heel precies naar 
hoe ze zich gedragen en luisteren we kritisch naar 
wat ze zeggen. We beseffen vaak niet dat we iets 
bovenmenselijks van hen verwachten. We voelen 
ons teleurgesteld of zelfs verraden, als ze net zo 
menselijk blijken te zijn als wijzelf. Onze absolute 
bewondering slaat dan snel om in ongeremde 
boosheid. Laten we proberen onze religieuze leiders 
lief te hebben, hun fouten te vergeven, hen te zien 
als onze broeders en zusters. Dan maken we het hen 
mogelijk om ons, in al hun gebrokenheid, dichter bij 
God te brengen.

Gebed:
Barmhartige God, hemelse Vader, Zoals de Goede 
Herder mij brengt naar rustige water en grazige 
weiden, zo wil ik opzien naar mijn geestelijke leiders. 
Vader, beziel en blijf hun geloof steeds versterken 
om aan hun roeping gehoor te kunnen  geven om die 
liefde en geduld uit te dragen.  Dat zij mij behoeden 
en doen leven door de kracht van Uw Woord en 
bemind wordt door U. Dit vraag ik U in de naam van 
Koning Jezus. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 17 juni

PAUS FRANCISCUS: DE 

WEG SAMEN GAAN

Zaterdag 22 juni

woensdag 19 juni

Donderdag 20 juni

“God heeft ons in deze duisternis van het lijden 
gebracht, om vergiffenis te schenken en te bidden voor 
de bekering van allen.” Beseffend welke vreselijke 
martelingen zij ondergingen, zijn deze woorden een 
getuigenis van barmhartigheid.

Cultureel centrum Iasi
Bijzonder intens en feestelijk was de ontmoeting met 
de jongeren en de gezinnen in Iasi, een oude stad en 
belangrijk cultureel centrum, kruispunt tussen West 
en Oost. Een plaats die uitnodigt paden te effenen om 
samen de weg te gaan. Samen gaan met de rijkdom 
van de  verscheidenheid, in vrijheid waarbij wortels 
niet worden weggesnoeid maar er op creatieve wijze 
uit wordt geput. Ook deze ontmoeting had een Mariaal 
karakter en werd afgesloten met het toevertrouwen 
van jongeren en gezinnen aan de Moeder van God.

Oproep tegen discriminatie
Voor mijn terugkeer bracht ik  een bezoek aan de 
Roma gemeenschap in Blaj. In die stad zijn de Roma 
erg talrijk. Daarom heb ik ervoor gekozen hen daar 
te begroeten. Ik heb de oproep hernieuwd tegen 
elke vorm van discriminatie en vóór het respecteren 
van mensen ongeacht origine, taal en religie. 
Geliefde broeders en zusters, ik dank God voor deze 
apostolische reis. Laten we Hem, op voorspraak van 
de Maagd Maria, bidden dat deze reis overvloedig 
vruchten mag dragen voor Roemenië en voor de Kerk 
in dat land.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)
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