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Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (2)

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. Deel 
1 kunt u terugvinden in de editie 22, 16 juni 2019.

Het thema
Het thema dat paus Franciscus heeft gekozen voor 
de Buitengewone Missiemaand oktober 2019 is: 
gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op 
missie in de wereld. Dit is ook het thema voor onze 
Eerste Missiecongres in het Caribisch gebied van 
19 – 22 september in Trinidad, waarmee we de 
Buitengewone Missiemaand openen. Dit thema 
benadrukt dat gezonden worden op missie een 
roeping is die komt met de doop en geldt voor alle 
gedoopten. In 2018 zei paus Franciscus: "In Christus 
is ons leven een missie! Wij zijn missionair, omdat 
Gods liefde in ons is uitgestort, Gods heiligheid 
geschapen naar Zijn eigen beeld. De missionaire 
dimensie van onze doop wordt zo een getuige van 
heiligheid die leven en schoonheid schenkt aan 
onze wereld”. (Paus Franciscus in zijn toespraak 
tot de nationale coördinatoren van de Pauselijke 
Missiewerken, 1 juni 2018) Paus Franciscus schreef 
ook in zijn encycliek Evangelii Gaudium: "Soms 
verliezen we ons enthousiasme voor de missie 
omdat we vergeten dat het Evangelie antwoordt 
op onze diepste behoeften, omdat we geschapen 
zijn voor wat het Evangelie ons biedt: vriendschap 
met Jezus en liefde voor onze broers en zussen. 
Als we adequaat erin slagen en met schoonheid 

de essentiële inhoud van het Evangelie tot uiting 
brengen, zal deze boodschap zeker spreken tot de 
diepste verlangens van het hart van mensen".
(Evangelii Gaudium, 265)

Het belang van de doop
De gedoopte leken, op grond van de 
gemeenschappelijke ervaring van liefde in 
huwelijk en gezinsleven, moeten centraal staan 
in de pastorale bezorgdheid met betrekking tot 
evangelisatie, liturgisch leven, catechetische 
vorming en getuigen van liefde binnen de 
gemeenschap. In 2016 schreef paus Franciscus: 
"Kijkend naar het volk van God is herinnerd worden 
dat we allemaal als leken de Kerk binnenkomen. 
Het eerste sacrament, dat onze identiteit voor altijd 
verzegelt en waar we altijd trots op moeten zijn, 
is de doop. Door de doop en door de zalving van 
de Heilige Geest zijn de gelovigen gewijd als een 
geestelijk huis en een heilig priesterschap. Onze 
eerste en fundamentele wijding is geworteld in onze 
doop. Niemand is tot priester of bisschop gedoopt. 
Ze doopten ons als leken en het is het onuitwisbare 
teken dat niemand ooit kan wissen”. (Brief aan 
kardinaal Ouellet, 19 maart 2016) De verleiding van 
ons om de Kerk terug te brengen tot zijn klerikale 
element van bisschoppen, priesters en religieuzen 
– vaak identificeren wij de oproep tot pastorale 
bediening alleen voor hen - suggereert de noodzaak 
voor een radicale vernieuwing van de manier 
waarop wij begrijpen wat het betekent om onze 
doop en ons geloof te beleven. Bij de doop ontvingen 
we allemaal de Heilige Geest. In het sacrament van 
het vormsel is dit geschenk opnieuw bevestigd en 
we werden herinnerd aan de missie waartoe God 
ons allemaal roept, namelijk om kenbaar te maken 
aan alle mensen dat Christus de Ene is in wie we 
liefde vinden, eeuwig leven en nieuwe hoop. We zijn 
geroepen om te delen en te getuigen van onze liefde 
voor Christus als de levende Zoon van God, wiens 
woorden, wonderbaarlijke genezingen, dood en 
opstanding ons een visie geven van een vernieuwde 
schepping. In 2015 zei paus Franciscus: "De missie 
reageert niet in de eerste plaats op menselijke 

initiatieven; de opdrachtgever van missie is de 
Heilige Geest, dit project is van Hem. De Kerk is 
dienaar van de missie. Het is niet de Kerk die de 
missie maakt, maar de missie maakt de Kerk". (Paus 
Franciscus in zijn toespraak tot de deelnemers van 
de plenaire vergadering van de congregatie voor de 
evangelisatie van volken, 3 december 2015)

‘Missio ad gentes’ in onze moderne Caribische 
samenlevingen
In hun pastorale brief schreven onze Caribische 
bisschoppen: "Communicatie voor de kerk is 
uiteindelijk het bouwen van gemeenschap met 
God en eenheid tussen volkeren. We moeten 
dit doen met woorden van hoop en daden van 
liefde, en wel door onze manier van leven. 
Daarom moet communicatie aan het hart van de 
kerkgemeenschap liggen". (Nieuwe wegen van kerk-
zijn in een digitaal milieu: 6)
"Communicatie is in wezen onszelf geven in liefde 
en het bouwen van gemeenschap in het belang van 
de missie van de Kerk in onze Caribische regio... we 
hebben een omslag naar een nieuwe geest nodig, 
een nieuwe benadering, een nieuwe manier om Kerk 
te zijn in de digitale wereld ... 

Patroonsfeest H.H. Petrus & Paulus
Kathedrale Basiliek
Vrijdag 28 juni - 19.00u vesperviering met lof
Zaterdag 29 juni - 19.00u plechtige 
eucharistieviering
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DOORDENKERTJE

“Was de dag niet je 

vriend dan is hij je 

leraar geweest”

Angela Gorré – 

Fundraising
BINGOOOO!!! Dat moet u luidkeels roepen als u de 
eerste speler bent bij wie alle genoemde nummers 
op uw kaart voorkomen. Op zondag 30 juni 2019 
organiseren wij van stichting De Mantel speciaal 
voor u een gezellige bingodrive. De bingodrive 
begint om 12.00 uur en de deuren staan vanaf 
half 12 voor u open. Op deze bingomiddag speelt 
u 2 keren 3 ronden. Bij elke ronde is er dus 3 keer 
kans op een geweldige prijs. Op onze bingotafel 
zal een groot aantal prijzen staan, waaronder 
de hoofdprijs een ticket naar een van onze 
Caraïbische landen. Verder nog huishoudelijke 
artikelen, lekkernijen en leuke hebbedingetjes.
Stg. De Mantel heeft als missie ‘Het bieden van 
kwalitatieve opvang en recreatiemogelijkheden 
aan seniorenburgers vanuit een christelijke 
levensbeschouwing’. Bestuur, personeel 
en vrijwilligers organiseren op gezette 
tijden verscheidene sociale activiteiten voor 
onze kerkgemeenschap en daarbuiten. Wij 
hebben ons deze keer voorgenomen om een 
fundraisingsactiviteit te organiseren in de vorm 
van een bingodrive. Het doel van deze activiteit 
is het vergaren van financiële middelen voor 
de totale renovatie en aanpassing van onze 
toiletgroepen naar de juiste standaarden voor 
onze doelgroep, namelijk de senioren. 

Dagopvang Stichting De Mantel
De dagopvang is bestemd voor senioren 
die lichamelijk en mogelijk ook geestelijk 
achteruitgaan, maar nog een redelijke mate 
van zelfstandigheid bezitten. De bedoeling van 
de dagbehandeling is het bevorderen van het 
geestelijke, lichamelijke en sociale functioneren 
van de seniorenburgers. Daardoor kunnen ze zich 
langer zelfstandig thuis handhaven, waardoor 
opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis 
wordt uitgesteld of voorkomen. De dagopvang is 

van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 
– 15.00 uur. De seniorenburgers worden om 08.00 
uur verwacht en kunnen rond 14.00 uur opgehaald 
worden. Momenteel zijn er 88 seniorenburgers 
ingeschreven bij ons en bezoeken dagelijks zo’n 35 
- 40 senioren in de leeftijdscategorie van 60 – 99 
jaar de dagsoos. Deze seniorenburgers worden op 
aangename wijze beziggehouden met zang, dans, 
zwemmen, handenarbeid, gymnastiek en nog veel 
meer.
Heeft u zin in een leuke zondagmiddag en wilt u 
genieten van een prettige sfeer, doe dan gezellig 
mee aan onze bingodrive. Voor meer info kunt 
u van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 
- 14.00 uur bellen naar het secretariaat van De 
Mantel op het nummer 426588. Komt een, komt 
allen om dit mooie project te ondersteunen!

Bingodrive van De Mantel

we moeten erkennen dat deze snelle veranderingen 
in technologie ook verandering brengen in de 
manieren waarop mensen - onze parochianen 
en vooral de jeugd – informatie verzamelen  en 
verwerken, zichzelf uiten en relaties creëren. Deze 
verandering biedt ons een uitdaging als Kerk: hoe 
deze technologie te gebruiken ten dienste van 
evangelisatie." (Nieuwe wegen van kerk-zijn in een 
digitaal milieu: 10)

Veranderingen door de nieuwe technologieën
De bisschoppen (van de Antilliaanse 
bisschoppenconferentie) willen dat wij allemaal 
diep nadenken over de enorme veranderingen, die 
de snelle ontwikkelingen in de digitale technologie, 
de sociale media en het internet hebben gebracht 
over de hele wereld en ook in onze Caribische 
samenlevingen. Deze realiteit heeft diepgaande 
gevolgen voor het besluit welke manieren van 

evangeliseren vruchtbaar zullen zijn en welke 
manieren die vroeger effectief waren, niet meer 
werken wanneer wij mensen in een zinvolle 
relatie willen brengen met Christus en in hen een 
belangstelling voor het Evangelie willen wekken. En 
dus schreven de bisschoppen: "Nieuwe technologie 
[brengt een] verandering teweeg in menselijk 
bewustzijn, verandering in de beschrijving van 
onszelf en verandering in politieke organisatie. 
Verandering in technologie op dit moment is niet 
alleen een verandering in de manier waarop we 
informatie krijgen of waarop we communiceren 
met elkaar. Het is meer diepgaand een verandering 
in de maatschappij en in de manier waarop wij de 
wereld begrijpen en de beschrijving die we geven 
aan onszelf - onze identiteit ". (Nieuwe wegen van 
kerk-zijn in een digitaal milieu: 23)

Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en 
gezonden (2)

vervolg van pagina A1
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Pater Frans Jordan

geloof & leven

Door Charles Chang – 

Juni
In juni wordt overal in Brazilië het Junifeest 
gehouden. Festa Junina is een traditioneel 
oogstfeest dat in de steden maar vooral in de 
rurale gebieden in het noorden en noordoosten 
van het land wordt gevierd. Vroeger was er geen 
elektriciteit, dus hoort er altijd een kampvuur 
bij. Op de avond komen gasten als boeren en 
boerinnen gekleed. Wat het eten betreft, zijn er 
veel zoetige snacks en wordt haast alles gemaakt 
van maïs. De pamonha, een stevige snack, is 
gewikkeld in het korenblad en mingão de milho is 
niets anders dan maïspap. Daarnaast zijn er ook 
geroosterde mais, cakes van maïs en pindakoek. Op 
het feest is voor de gezelligheid forró, een pittige 
dansmuziek, en het hoogtepunt van de avond 
is de quadrilha, een grote groepsdans met een 
stukje cabaret van een huwelijk op het platteland. 
Maar naast het traditionele bestaat Festa Junina 
ook uit een religieus gedeelte. In de maand juni 
worden vooral deze drie heiligen herdacht: são 
Antonio, Pedro en João, respectievelijk heilige 
Antonius, Petrus en Johannes. “Deze drie zijn naast 
Franciscus de meest bekende heiligen in Brazilië”, 
zegt pater Gilson. 

Activiteiten 
De bijzondere maand begint op 1 juni met de 
trezena. Als het niet in de kerk gebeurt, houden de 
mensen het dan thuis. Dertien dagenlang wordt 
iedere dag een noveen bij iemand thuis gehouden 
tot de sterfdag van Antonius op 13 juni. Als 
patroon van de verliefden wordt Antonius in deze 

Festa Junina, ook een feestmaand van de heiligen

Pater Jan Verboogen SDS – 

Op zondag 16 juni 2019 vierde de Salvatoriaanse 
familie over heel de wereld de 171e verjaardag van 
haar stichter pater Frans Jordan. In de drie kerken 
van Noord werd er een voorbede geformuleerd 
die daarnaar verwees. Het was trouwens ook 
Vaderdag met een speciale attentie voor alle 
aanwezige vaders, ook voor de geestelijke vader(s). 
De dienst in de Driekoningenkerk was toch al 
bijzonder doordat de communiebedélers voor het 
eerst een stropdas droegen in de liturgische kleur 

van die dag. Vanwege het feest van de Heilige 
Drieëenheid was de kleur deze dag wit. De dames 
hadden reeds langer een sjaal in de betreffende 
liturgische kleur. Allen ontvingen nu ook een 
medaille om tijdens de uitoefening van hun dienst 
te dragen, waarop duidelijk zichtbaar de vijf 
broden en twee vissen uit Johannes 6, 1-15: Jezus 
geeft vijfduizend mensen te eten. De medailles 
symboliseren de uitreiking van de communie door 
de communiebedélers, zoals eens de apostelen 
Jezus behulpzaam waren. Daags tevoren werden 
stropdassen en medailles gezegend 
We mogen ons een rijke Kerk (met hoofdletter!) 
noemen als we in onze liturgie van zoveel 
symbolen gebruik kunnen maken. En dat alles in 
vele geuren en kleuren, zoals de Salvatoriaanse 
leefregel zegt: op elke wijze en met alle middelen 
die de liefde van Christus ons ingeeft. De leden van 
de SLS (Salvatoriaanse Leken Suriname) kwamen 
die zondagavond ook samen en ze baden samen: 
Geef, Heer, dat onze geestelijke vader (pater 
Jordan) ons steeds als een voorbeeld voor ogen 
blijft staan. We doen ons best!

eerste twee weken van juni vooral aangeroepen 
door vrouwelijke vrijgezellen die naar een goede 
man uitkijken. Gilson: “Soms gaan de vrouwen 
zover dat ze Antonius bedreigen door het beeld van 
hem op zijn kop te zetten of het beeld van Jezus 
te ‘stelen’ totdat ze in de dertien dagen een man 
vinden. Dit zijn wat we noemen de curiosidades.” 
24 juni is de dag van Johannes en wordt deze 
heilige in de kerk herdacht met een noveen. 
Daarna is er gewoonlijk feest met eten en drinken, 
spelletjes en de quadrilha. Op 29 juni wordt 
Petrus, de eerste apostel van Jezus, herdacht. 
Veel weduwen maken dan een fogueira of vuurtje 
buiten op het erf om de heilige eraan te herinneren 
dat ze nog weduwen zijn.

Door de jaren heen is het religieuze gedeelte van 
de junimaand op de achtergrond geraakt. Nu is 
er vooral  het culturele gedeelte. Op zaterdag 
29 juni a.s. houdt de Braziliaanse parochie van 
Onze Lieve Vrouwe van Nazareth voor de derde 
achtereenvolgende keer het Junifeest, compleet 
met kampvuur. De dag begint om vijf uur in de 
middag met kinderspelen. In de avond is een live 
band en de indrukwekkende quadrilha. Koppels 
hebben hiervoor maandenlang geoefend. Door 
een tekort aan maïs mist het feest de traditionele 
snacks, maar de churrasco of Braziliaanse 
barbecue is verkrijgbaar. 
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Pastoraal Saamaka: Wi sa mek’ en (1)

De r.-k. catechistenorganisatie Pastoraal Saamaka 
werd opgericht in 2017 ter bevordering van het 
pastoraal werk in het Saramaccaans gebied en 
Matawaigebied. Zij is vanaf haar oprichting actief 
in de deze gebieden en heeft haast alle dorpen in 
het Boven-Surinamegebied waar het bisdom actief 
is, bezocht. Van 12 tot en met 14 april jl. bracht zij 
een eerste werkbezoek aan het Matawaigebied. 
Hier deel 1 van een verslag van het werkbezoek. In 
de volgende editie deel 2. Aan dit verslag hebben 
meegewerkt Rene Pansa, Michel Pobosie, Johan 
Eersteling en pater Toon te Dorsthorst.

Granman Valentijn
De leden van Pastoraal Saamaka brachten bij 
aankomst een kennismakingsbezoek aan het 
grootopperhoofd van de stam der Matuariërs 
, granman Leslie Valentijn, in zijn residentie te 
Pusugrunu. De granman was erg ingenomen 
met het bezoek. Hij noemde het historisch voor 
zijn stam. Hij gaf aan dat er paters werken in 
het gebied, maar dat zo’n bezoek voor zover hij 
zich kan heugen nooit eerder plaats heeft gehad. 
Het is de eerste keer dat zoveel catechisten het 
gebied ineens hebben bezocht, de eerste keer dat 
vanuit het bisdom een conferentie in het gebied is 
georganiseerd en de eerste keer dat een granman 
een catechistenorganisatie mocht ontvangen 
en zoveel catechisten mocht verwelkomen. “Dit 
is wat het gebied nodig heeft om geestelijk tot 
ontwikkeling en groei te komen”, aldus granman 
Valentijn.

Conferentie Wi sa mek’ en

Op zaterdag 13 april hield Pastoraal Saamaka 
volgens programma een conferentie in het dorp 
Bethel. Deze conferentie is met tranen in de ogen 
begonnen vanwege de bekendmaking van het 
heengaan van zuster Egno Monk, die – vanwege 
het boslandpastoraat – zowel bij de catechisten 
alsook in het Matawai- en Saramaccaans gebied 
een moederfiguur is geweest. Pater Toon met wie 
zuster Egno jarenlang nauw heeft samengewerkt, 
is goed opgevangen door de catechisten en 
gelovigen van het gebied. Na een moment 
van intense stilte (diepe zucht en stilte) is de 
conferentie gestart met het rozenkransgebed en 
het zingen van het volkslied. Het thema van de 
conferentie zat in het themalied Wi sa mek’ en: 
moed en kracht om onder alle omstandigheden 
door te gaan en te strijden voor het goede; de naam 
van Jezus te blijven aanroepen, want met Hem aan 
onze zijde zullen we overwinnen.

Saamaka en Matawai
De boslandcreolen worden vaak vernoemd 
naar de rivier waarlangs ze wonen. We kijken 
dus vreemd op dat de boslandcreolen langs de 
Surinamerivier Saramaccaners worden genoemd, 
terwijl zij die langs de Saramaccarivier wonen 
Matawai of Matuariërs worden genoemd. Zowel 
de Saramaccaners als de Matuariërs zijn in feite 

één stam en vielen onder granman Adoe. Hun 
vluchtroute was langs de Saramaccarivier. De 
naam Matawai (‘ik verheug mij niet’) ontstond na 
de vrede met de koloniale overheid waarbij een 
groep niet tevreden was met de verdeling van de 
geschonken goederen die zij kreeg van de overheid 
en zich daarom vanaf het dorp Toido van de rest 
afscheidde. De overgebleven groep ging verder 
de Saramaccarivier op en kwam uiteindelijk in de 
Gran Rio aan de Boven-Suriname terecht. De taal 
die beide groepen spreken is dezelfde. Ook hebben 
vele dorpen (Malobi, Bendiwatta, Asaubasu) 
en plaatsen aan de Boven-Suriname en Boven-
Saramacca dezelfde namen. De mensen uit Penti, 
de Kwinti, zijn zich later gaan vermengen met de 
Matuariërs en zo is het gekomen dat de taal (het 
Saramaccaans) bij de Matuariërs beïnvloed is 
geworden. Volgens Rene Pansa mag de oprichting 
van Pastoraal Saamaka en de gehouden conferentie 
gezien worden als een hereniging door de r.-k kerk 
van wat eerder gescheiden was.

Pastoraal Saamaka 

Broeder Michel Pobosie begon zijn toespraak 
met de woorden: ”ba te si ba te su”: elk dorp, elke 
eenheid heeft een eigen manier van leven. Hij 
zegt dat Pastoraal Saamaka gesterkt door deze 
wijze les is opgericht omdat het pastoraal werk 
in het binnenland alleen op deze manier goed 
tot zijn recht kan komen. Het aantal catechisten 
in Suriname is door de jaren heen gegroeid. De 
organisatie beweegt zich in het werkgebied van 
haar leden omdat het praktisch niet mogelijk 
is om vanuit de stad de catechisten de nodige 
ondersteuning te bieden. Hij bracht duidelijk naar 
voren dat Pastoraal Saamaka een organisatie is 
die onder het r.-k. bisdom valt en gaf te kennen 

dat het verlangen van de organisatie gericht is 
op een steeds hechtere samenwerking met het 
traditioneel gezag waaronder haar leden vallen. 
“Wij staan er helemaal open voor om hand in 
hand met u te werken aan de opbouw van de kerk 
en de gemeenschap in ons binnenland in deze 
veranderende tijd waar Jezus alleen redding kan 
geven.”

Rouwverwerking
Rouw en rouwverwerking worden ervaren 
als het grootste probleem waarmee wij als 
vertegenwoordigers van de kerk te maken krijgen 
in ons werkgebied in het binnenland. De niet-
christelijke familie respecteert de keuze van 
de overledenen vaak niet. Hierdoor ontstaan er 
spanningen binnen de familie die vaak uitmonden 
in een twist met de pastorale leiders (catechisten). 
De pastorale leiders hebben dan vaak geen keuze 
en zijn genoodzaakt tot op zekere hoogte de 
traditionele rouwverwerking maar te accepteren 
doordat de kerk hierin tekortschiet. In het 
document ‘Dede nanga libi, libi nanga dede’ van het 
bisdom dat in 1997 uitkwam, heeft het bisdom de 
traditionele rouw en rouwverwerking overwogen 
en zijn zienswijze kenbaar gemaakt. Het daarop 
aansluitende document ‘Te dede fadon’ dat in 2017 
na gedegen onderzoek onder de Saramaccaners in 
concept door Pastoraal Saamaka is uitgebracht, 
is een handleiding voor de catechisten. Het bevat 
elementen waarin belanghebbenden zich min of 
meer kunnen herkennen. Dit document wordt 
getoetst en werd gepresenteerd en uitgelegd aan 
de bevolking van Matawai door Nelson Pavion. 
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Hoogfeest van het heilig Sacrament jaar C

Eerste lezing: Genesis 14, 18 – 20
Melchisédek deelt brood en wijn met Abraham
In die dagen bood Melchisédek, de koning van 
Salem, Abraham brood en wijn aan. Daar hij priester 
was van de allerhoogste God, zegende hij hem met 
deze woorden: ‘Gezegend zij Abraham door de 
allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt 
heeft, en gezegend zij de allerhoogste God die uw 
vijand aan u heeft overgeleverd!’ En Abraham gaf 
hem van alles een tiende deel.
 
Tweede lezing: I Korintiërs 11, 23 – 26
Paulus geeft de overlevering van het Laatste 
Avondmaal door zoals hij de zelf ontvangen heeft.

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de 
overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb 
doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin 
Hij werd overgeleverd, brood nam en, na gedankt te 
hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis’. Zo ook nam Hij na de 
maaltijd de beker met de woorden: ‘Deze beker is 
het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer 
dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis’. Telkens als 
gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de 
dood des Heren totdat Hij wederkomt.

Evangelielezing: Lucas 9, 11b – 17
Jezus houdt maaltijd met een menigte mensen
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk 
Gods; en wie genezing nodig hadden genas Hij. Toen 
de dag ten einde begon te lopen kwamen de twaalf  

naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg; dan 
kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek 
gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we 
op een eenzame plek’. Maar Hij antwoordde: ‘Geef 
gij hun maar te eten’. ‘Wij hebben niet meer dan vijf 
broden en twee vissen’, zeiden ze; ‘of we zouden 
voor al dat volk eten moeten gaan kopen’. Er waren 
naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte 
nu zijn leerlingen: ‘Laat ze gaan zitten in groepen 
van ongeveer vijftig’. Dat deden ze en ze lieten allen 
plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de 
twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de 
zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen 
om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze 
verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men 
op, twaalf korven met brokken.

Vanuit het brede perspectief van de schepping van 
hemel en aarde en het ontstaan van vele
volkeren zoemt Genesis in op één man, Abram, in wie 
God een verbond aangaat met dat ene volk, zijn volk 
Israël. Abram wordt geroepen om zijn land te verlaten 
en naar het land te gaan dat God hem zal wijzen. 
Behalve dat land worden hem ook een groot volk en 
zegen toegezegd (Genesis 12,1-3). Abram is een man 
van gewicht. Zijn vrouw (en halfzus) Sarai blijkt zo 
mooi dat zij enige tijd wordt opgenomen in het huis 
van farao, een voor Abram lucratieve transactie, 
waar hij alleen maar rijker van wordt. Hij heeft zoveel 
bezit en vee dat hij en zijn neef Lot afspraken moeten 
maken over het gebied waarin zij zich vestigen. Lot 
komt terecht in de Jordaanstreek, Abram krijgt de 
westkant, het land Kanaän. Met de Heer aanschouwt 
Abram het weidse land voor hem en opnieuw worden 
hem ontelbare nakomelingen  beloofd.

Melchisedek
Daarna zwenkt de camera en horen we, voor het 
eerst sinds het begin van Genesis, over koningen. 
In bondgenootschappen van vier en vijf koningen 
strijden ze tegen elkaar. Na de nederlaag van onder 
andere de koningen van Sodom en van Gomorra 
wordt neef Lot krijgsgevangen gemaakt. Dat laat 
Abram niet op zich zitten en hij ontpopt zich als 
krijgsheer en redder van Lot door de overwinnende 
koningen te verslaan en alle oorlogsbuit te heroveren. 
Terug van de strijd komt Abram terecht in het 
Koningsdal. Abram bevindt zich dus in de kringen 
van koningen. Maar na de negen die in een oorlog 
verwikkeld waren, treedt hem nu een tiende koning 
tegemoet, Melchisedek, die hem brood en wijn 
aanbiedt (14,18). Al wat we weten van Melchisedek 
staat in dit korte verhaal. Zijn naam betekent: mijn 
koning is gerechtigheid. Hij wordt koning van Salem 
(shalom, vrede) genoemd, een naam die geassocieerd 
wordt met Jerusalem (zie Psalm 76,3). Hij is priester 
van de Allerhoogste (de eerste priester in de 
Schrift). Deze titel ‘Allerhoogste’ wordt door Abram 
overgenomen en aan de HEER gegeven (14,22). Als 
teken van gastvrijheid biedt Melchisedek Abram 
brood en wijn aan en hij is degene die een zegen over 
hem uitspreekt (14,19-20).

Priester op de wijze van Melchisedek
Vanouds geven Schrift en traditie aan Melchisedek 
een bijzondere status. In de psalm van deze zondag 
wordt koning David het eeuwig priesterschap 
van Melchisedek toegezegd (Psalm 110,4; zie ook 
Handelingen 2,34). En de nieuwtestamentische 
Hebreeënbrief betoogt dat Jezus (hoge)priester is 
‘naar de wijze van Melchisedek’, verheven boven alle 
gewone en bekende priesters (Hebreeën 5,1-6; 6,20; 

7,1-28). Wat het priesterschap naar Melchisedek 
kan betekenen ontvouwt het verhaal van Abram: 
Melchisedek geeft hem brood en wijn, Melchisedek 
zegent hem. ‘Brood’ is al vroeg in de Schrift ter
sprake geweest. ‘Zweten zul je voor je brood’ 
wordt aan de mens gezegd (Genesis 3,19). Nu valt 
Abram genade en zegen ten deel, het brood wordt 
hem om niet gegeven. De gave van brood en wijn 
door Melchisedek wordt op deze Sacramentsdag in 
verband gebracht met het brood en de wijn van de 
eucharistie.

Overleveren
Met de woorden van Paulus wordt in de tweede 
lezing de oudst bekende formulering van de 
‘instelling’ van de eucharistie gegeven, ouder dan de 
evangelieverhalen. Jezus biedt brood en wijn aan zijn 
leerlingen aan, zoals ook Melchisedek brood en wijn 
aanbood aan Abram. Deze gave is een ritueel – in de 
goede zin van het word – en geen maaltijd waaraan 
de een zich tegoed doet en de ander tekortkomt, 
zoals dat in Korinte het geval lijkt te zijn (1 Korintiërs 
11,20-21.33-34). Paulus spreekt van iets dat hij 
‘ontvangen’ heeft en dat ‘doorgegeven’ wordt, of 
anders gezegd: een traditie. Hij lijkt daarmee
te bedoelen dat het breken van het brood wordt 
doorgegeven, vanaf de nacht waarin de Heer daar zelf 
mee begon, van hand tot hand. Paulus zelf heeft het 
overgeleverd gekregen, en geeft het weer door, aan 
zijn lezers, aan ons.

Brood gezegend
Bij de spijziging van de vijfduizend wordt in het 
evangelie ook een bijna rituele beschrijving gebruikt: 
‘Jezus nam de broden, sprak er het zegengebed over 
uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het  aan zijn 
leerlingen’ (Lucas 9,16). Een dergelijke beschrijving 

vinden we in het Lucasevangelie nog tweemaal: bij het 
Laatste Avondmaal (22,19) en in Emmaüs (24,30). De 
bijna vaste formulering verwijst naar een liturgische 
praktijk van het vieren van de Maaltijd van de Heer, 
die al gangbaar was in de tijd dat het evangelie werd 
opgeschreven. Het verhaal van het voeden van een 
mensenmassa is bekend van alle evangelisten. Lucas 
plaatst het na de uitzending van de Twaalf en hun 
terugkomst (9,1-6.10).
Het is omringd door vragen naar de identiteit van 
Jezus (9,7-9.18-20). Daarmee is het verhaal uitgetild 
ver boven een beschrijving van een wonderlijke 
broodvermenigvuldiging. De overvloed van de  
messiaanse tijd die met Jezus gekomen is, wordt 
zichtbaar (zie Jesaja 25,6). Het ordenen van de mensen 
in groepen van vijftig roept associaties op met het 
volk in de woestijn (Numeri 1-3; Exodus 18,21-25). 
Daar in de woestijn heeft het volk van de Heer steeds 
voldoende te eten gekregen, maar niet
meer dan dat (Exodus 16; Numeri 11,16-34). De 
profeet Elisa weet met twintig broden honderd 
profeten te voeden (2 Koningen 4,42-44) en houdt 
nog over. In Jezus wordt dit alles overtroffen. Nu zijn 
er wel honderd groepen van elk vijftig mensen en er 
blijven maar liefst twaalf manden met brokken over, 
voor elke stam van Israël voor elk van de Twaalf, 
één. De beide andere teksten met Jezus’ gebed over 
de broden worden uitgesproken in de kleine kring 
van leerlingen, in de bovenzaal, in Emmaüs. Maar 
met vijfduizend mensen erbij is deze beslotenheid 
doorbroken. Aan de Twaalf wordt de opdracht 
gegeven de mensen te eten te geven. Hun zending om 
het koninkrijk van God te verkondigen en de zieken 
te genezen (Lucas 9,2) krijgt daarmee een verdere 
inkleuring. Van wat Jezus geeft, delen zij uit aan de 
mensen (9,16). Zo wordt ook het antwoord op de 
vraag die Herodes stelt: ’Wie is dan diegene over wie 
ik dergelijke dingen hoor?’ (9,9) gegeven. Degene over 
wie wij al deze dingen horen, van wie de
Twaalf uitdelen en van wie Paulus doorgeeft wat hij 
ontvangen heeft, is degene van wie Petrus zal belijden 
dat Hij de Messias van God is (9,20), Hij die, zoals 
Melchisedek, brood en wijn geeft.

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
 

za. 16.00u
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

1e plaats: Djeneba Akiemboto, RK Basisgemeente Sunny 
Point
2e plaats: Jegil Day, Heilige Driekoningenparochie
3e plaats : Nikita Vigalandzoon, Barmhartige Samaritaan
4e plaats: Dincio Jasadirana, Heilige Familie
5e plaats: Migijeta Alantee, RK Basisgemeente Sunny Point
De winnaars worden heel hartelijk gefeliciteerd.

zo 23 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.

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
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 zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.

zo 23 09.00: H. Mis hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst -na de dienst vergadering over jubileum 
Sint-Jozefkerk!
zo 30 09.00: Woord-Comm. dienst 13e zondag door het 
jaar

zo 23 10.00: H. Mis | 11.45: English mass. Sacramentsdag
za 29 19.00: HH Petrus & Paulus, apostelen. Feest van onze 
basiliek.
zo 30 10.00: H. Mis | 11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

zo 23 08.00: H. Mis. Sacramentsdag
za 29 19.00: HH Petrus & Paulus, apostelen. Feest van onze 
basiliek.
zo 30 08.00: 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.

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 22 10.00: H.Mis Huize Estherhof
zo 23 08.00: EHC PK kinderen | Geen avondviering
wo 26 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
zo 30 08.00: H.Mis (Jeugviering)
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
wo 3 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
Mededelingen
• Spreekuur van de pastoor elke woensdag van 17.00 uur 
tot 18.00 uur.
• Elke maandagavond om 18.00u: Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30 - 18.30u o.l.v. 
mw Maya Sleur (8500790). Locatie: Paschalisschool
• Catholic Men’s Fellowshipgroep HF: Persoonlijk Gebed 
en Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888

zo 23 08.00u: H. Mis
ma 24 17.00u: Spreekuur
 17.00u: PK EHC
 18.00u: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 27 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Zondag 30 juni: EHC PK leerlingen.
• Uitslag goederenloterij: lot nr 41.
• Uitslag songfestival gehouden op 15 juni 2019 ivm 30 
jaar Barmhartige Samaritaan. Er waren 9 contestanten 
van de parochies: Barmhartige Samaritaan, Heilige 
Familie, St. Alfonsus, Maria Koningin van de Wereld, R.K. 
basisgemeente Sunny Point, Heilige Driekoningenparochie.

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: 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: 
• Zondag 23 juni na de Hoogmis geen fundraising in het 
paviljoen.
• 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 22 17.30: H. Mis 
wo 26 17.30: Marialof
za 29 17.30: H. Mis 

za 22 18.00: Vooravondmis hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst
zo 23 08.00: H. Mis hoogfeest Sacramentsdag met 
kindernevendienst 
ma 24 18.00: H. Mis Geboorte van Sint-Jan de Doper
wo 26 18.00: H. Mis maandelijkse rouwdienst
do 27 16.00: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
vr 28 18.00: H. Mis Heilig Hart van Jezus
za 29 16.00: Huwelijksinzegening Rivai Jon Kasanwidjojo en 
Rashella Ralim
18.00: H. Mis vooravond 13e zondag door het jaar
zo 30 08.00: H. Mis 13e zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Dit weekeinde 22 en 23 juni zijn er in de drie kerken weer 
kindernevendiensten.
• In Sint-Jozef Geyersvlijt is op zondag 23 juni na de dienst 
een informatievergadering over de viering van het zilveren 
jubileum in december van dit jaar. Wij wijzen erop dat uw 
inbreng en medewerking van onschatbare waarde zijn. Het 
moet een feest ván de gemeenschap worden!
• Zondag 23 juni: viering van Sacramentsdag. Om 17.00 
uur H. Mis in de Kathedrale basiliek, gevolgd door de 
Sacramentsprocessie, die ook de parochie Noord aandoet. 
Aan de straatkant bij de Driekoningenkerk wordt een tent 
met zitplaatsen opgesteld voor degenen die minder goed 
te been zijn. Op talrijke deelname wordt gerekend!
• Woensdag 26 juni: maandelijkse rouwdienst om 18.00 u
• ‘Een kwartiertje voor God’: stille aanbidding bij het 
Allerheiligste op donderdag 27 juni van vier tot zes.
• Donderdag 27 juni om 19.00 uur ouderavond voor 
ouders en verzorgers van onze vormelingen. Schriftelijke 
uitnodigingen werden bezorgd.
• Vrijdag 28 juni: 19.00 uur evaluatievergadering 
lectorengroep.
• Op gelovige wijze namen wij afscheid van Michael Vrieze 
(60), Lucia Georgine Jap Tjong (82) en Brian Tjon (52). Wij 
condoleren de nabestaanden en gedenken de overledenen 
op bijzondere wijze in de rouwdienst van 26 juni. 

zo 23 08.00: Woord-Comm. dienst hoogfeest 
Sacramentsdag met kindernevendienst
zo 30 08.00: H. Mis 13e zondag door het jaar

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

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

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

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

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

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

wordt vervolgd op Pagina B3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

parochieberichten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

za 22 17.00: Begi Kerki in de parochiezaal
 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
zo 23 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 24 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 25 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
 16.30: PK les | 17.00: Volwassenencatechese
wo 26 19.00: H. Mis
do 27 06.30: H. Mis
vr 28 07.00: H. Mis |16.00: Gebedsgroep Hazard
Mededelingen
• Op zondag 23 juni om 17.00 u Eucharistieviering 
Sacramentsdag in de Kathedrale Basiliek. Om 12.00 u 
vertrekt de bus vanuit de parochiezaal. Kleding: wit.
• Vanaf maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni zijn er 
oefeningen voor de kinderen ivm EHC.
• Op donderdag 27 juni komt het Pastoraal Centrum 
olv mw Gerda Misidjan naar Nickerie. Op vrijdag 28 juni 
is er training voor de leerkrachten om 08.00 uur in de 
parochiezaal.
• Op zondag 30 juni om 08.30 u zullen de kinderen hun 
EHC ontvangen. Ouders en peten wordt gevraagd hun kind 
te begeleiden naar de kerk. Om 08.00 uur verzamelen wij 
in de Parochiezaal.

zo 23 09.30: Rozenkransgebed
10.00: Woord- en gebedsdienst

zo 23 08.30: Woord- en gebedsdienst
ma 24 16.00: PK jaar I; oefeningen ivm EHC
wo 26 16.00: PK jaar II

zo 23 09.00: Woco

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

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.

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 

• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Vrijdag 5 juli om 18.00u: Bevrijdings- en genezingsdienst in 
de Kathedrale Basiliek

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

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

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.

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

zo 23 08.00: Eucharistieviering p. Jan. Heilig Sacrament
 17.00: Sacramentsprocessie Kathedrale Basiliek
di 25 16.30: Catecheseles H. Vormsel
wo 26 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 27 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
zo 30 08.00: Eucharistieviering p. Fransiskus. 13de zondag 
door het jaar
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. 

zo 23 09.00: Woco
zo 30 10.00: Eucharistieviering – Eerste H. Communie
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 22 19.00: Eucharistieviering
di 25 18.30: Gebedsdienst/zangoefening
wo 26 16.30: PK-H.Vormsel (leidster)
do 27 18.30: Eucharistieviering
za 29 19.00: Eucharistievieiring
Mededeling
Op zondag 16 juni mochten 10 kinderen hun 1e H. 
Communie ontvangen. In een goed gevulde kerk ging 
ptr. Fransiskus voor in de dienst, geassisteerd door zr 
Carmelita, die de kinderen maanden had begeleid en 
voorbereid samen met zrs Irene en Jesica. De dienst had 
een vlot verloop. Ook aan de vaders werd gedacht want 
het was tevens Vaderdag. Alle aanwezige vaders kregen 
een presentje namens de parochie. Het officieel gedeelte 
werd afgesloten met een dansopvoering door enkele 
parochianen. Dank aan iedereen die zich hebben ingezet 
voor het welslagen van deze bijzondere dag. Bidden wij dat 
deze kinderen een voorbeeld mogen zijn voor anderen en 
blijven volharden in hun geloof.

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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

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.

GEMEENSCHAP WINT HET 

VAN VERDEELDHEID

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 catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 12 juni 2019 sprak paus Franciscus over 
het herstel van de Twaalf na het verraad van Judas.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
We zijn begonnen met de catechese die het 
Evangelie zal volgen zoals dat verteld wordt in het 
boek Handelingen der Apostelen.  

Bron van nieuw leven
Alles begint bij de verrijzenis van Christus. Dit 
is een unieke gebeurtenis; zoals deze is er geen 
andere. Het is de bron van het nieuwe leven. 
De leerlingen weten dat en geven gehoor aan 
de opdracht van Christus: zij blijven verenigd, 
eensgezind en volhardend in het gebed. Ze 
verenigen zich rond Maria en bereiden zich voor 
op het ontvangen van de kracht van God. Dit 
doen ze niet op een passieve wijze, maar door de 
verbondenheid tussen hen te versterken.

Symbolisch getal
Die eerste gemeenschap werd gevormd door 
ongeveer 120 broeders en zusters. Een getal dat in 
zich de 12 draagt. Twaalf is een symbolisch getal, 
verwijzend naar de twaalf stammen van Israël en 
naar de twaalf apostelen die door de Heer werden 
uitgekozen. Na de pijnlijke gebeurtenissen van 
de Passie zijn de apostelen van de Heer niet meer 
met twaalf, maar met elf. Een van hen, Judas, is 
er niet meer. Hij heeft zich van het leven beroofd, 
verpletterd door wroeging over het verraad.

Het virus van de hoogmoed
Judas had reeds eerder stappen gezet, los van de 
gemeenschap met de Heer en met de anderen. 
Hij werd een solist, een geïsoleerde die zich aan 
het geld hechtte en zelfs de arme mensen ging 
gebruiken. Hij verloor de zelfgave uit het oog. 
Hij werd in geest en hart besmet met het virus 
van de hoogmoed. Zo werd hij van een vriend 
(Mt 26,50) een vijand en gids van de mensen die 
Jezus gevangen namen (Hnd 1,16). Judas had de 
grote genade ontvangen te behoren tot de groep 
intimi van Jezus. Hij mocht deel hebben aan het 
dienstwerk van de Heer. Maar op een gegeven 
ogenblik kwam hij tot de aanmatiging zelf het 
eigen leven te redden met als gevolg dat hij het 
verloor (cf. Lc 9,24).

De dood verkozen
Judas hield op met het hart bij Jezus te horen. Zo 
plaatste hij zich buiten de gemeenschap met Hem 
en de zijnen. Hij bleef geen leerling en plaatste 
zich boven de Meester. Hij heeft Hem verkocht en 
met de opbrengst van zijn misdaad heeft hij een 
stuk grond gekocht. De grond heeft geen vruchten 
voortgebracht maar werd doordrenkt met zijn 
bloed (Hnd 1,18-19). Hij heeft de dood verkozen 
boven het leven en heeft het voorbeeld gevolgd 
van de hartelozen wier leven duisternis is en 
ondergang. De Elf kozen voor het leven, de zegen. 
Op hun beurt doen ze deze zegen, van generatie 
op generatie en van Israël tot de Kerk, in de 
geschiedenis stromen.

Gemeenschapsoverleg
Het wegvallen van een van de Twaalf had een wond 
veroorzaakt in het lichaam van de gemeenschap. 
De evangelist Lucas laat ons zien dat Judas' plaats 
moest worden ingenomen door een ander. 

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

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

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

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
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Dagttekst: Maar ik doe een beroep op u, broeders, 
bij onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: 
staat mij bij in de strijd; bidt God voor mij,

Gebed: God van alle leven, Gij de de hele wereld 
draagt, zie mij verkramtptheid om mijzelf te bewijzen. 
Blaas de adem van Uw Geest over mijn huid. Wekt in 
mij de zachtheid, dat ik mij durft toe te vertrouwen 
aan Uw liefde, Uw barmhartigheid. Dit vraag ik U 
in naam van Jezus, Uw Zoon en alle dagen, tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Mc. 6,36b: “Wees niet bang, maar blijf 
geloven.”

Beeldoverweging:

                                                                                                                                                                                                                                      

Gebed: Genadigde God, U hebt Uw Zoon Jezus naar 
de wereld gezonden  om van U te getuigen, om mij te 
bezielen en mij te raken met Zijn Woord van recht en 
vrede. Trouwe Vader, doe mij steeds weer groeien in 
geloof in Hem die mij tot heil geworden is, vandaag en 
alle dagen van ons leven, tot in Uw eeuwigheid. Amen

Dagtekst: Gen. 12,2b:  Ik zal u zegenen en uw naam 
groot maken, zodat gij een zegen zult zijn.

Overweging: Jezus is de gezegende. Toen Jezus 
gedoopt werd in de Jordaan kwam er een stem uit 
de hemel die zei: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in wie 
Ik vreugde vind’. Die zegen ondersteunde Jezus 
tijdens zijn leven. Wat Hem ook overkwam, bijval of 
afkeuring, die woorden bleven Hem bij. Hij vergat 
nooit dat Hij Gods geliefde Zoon was. Jezus is in de 
wereld gekomen om die zegen met ons te delen, om 
ons te laten horen dat die stem ook tegen ons zegt: ‘Jij 
bent Mijn geliefde zoon, jij bent Mijn geliefde dochter, 
je bent een man, een vrouw, in wie ik vreugde vind.’ 
Als we die stem kunnen horen, vertrouwen en niet 
vergeten – vooral in kwade tijden – dan kunnen we 
leven als Gods eigen kinderen, en daarin de kracht 
vinden om die zegen met elkaar te delen.

Gebed: Goede God, U geeft leven en toekomst aan al 
Uw geliefden.. Heer maak ook mij ontvankelijk voor 
uw Woord van vrede en leer mij dat ik ten diepste een 
zegen voor mijn mede broeders en zusters moet zijn; 
ook aan  hen die  niet in U geloven Heer. Laat mij door 
Uw Zoon Jezus zien dat ik U door in verbondenheid te 
te leven met me medemens. Trouwe Vader, dit vraag ik 
U deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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tezamen een lichaam, want allen hebben wij deel aan 
het ene brood.     

Overweging: Wanneer we aan tafel gaan en samen 
het brood breken verandert er niet alleen iets aan ons 
persoonlijk, maar ook aan onze gemeenschap. Wij zijn 
verschillend van leeftijd en afkomst, van achtergrond 
en levensgeschiedenis, maar wij worden één lichaam. 
Zoals Paulus zegt: ‘Omdat het één brood is, vormen wij 
allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij 
deel aan het ene brood’. Niet alleen als persoon, maar 
ook als gemeenschap worden we de levende Christus: 
genomen, gezegend, gebroken en uitgedeeld aan de 
wereld. Gezamenlijk laten we zien dat God er intens 
naar verlangt om alle mensen en volkeren samen te 
brengen als één familie van God.

Gebed: Eeuwige barmhartige God, Gij die mij 
vergezelt met uw rijke zegen, open mijn hart en raak 
mij met Uw Geest. Wakker in mij het verlangen aan 
om toe te leven naar Uw koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid. Liefdevolle Vader, dit vraag ik U in de 
naam van Jezus Christus, brood van leven in tijd en 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Rom. 15,30:  Maar ik doe een beroep op u, 
broeders, bij onze Heer Jezus Christus en de liefde van 
de Geest: staat mij bij in de strijd; bidt God voor mij,

Overweging: ‘Willen jullie voor me bidden?’ – dat 
wordt gevraagd wanneer iemand het moeilijk heeft. 
Maar Paulus zegt het net iets anders: ‘Willen jullie 
samen met me bidden?’ Sluit je alsjeblieft aan bij 
mijn gebed. Het kan goed zijn voor iemand te bidden, 
wanneer die persoon dat zelf niet meer kan. Maar 
wanneer iemand wel zelf bidt, is het mooier om te 
zeggen: bid met mij! Nu was Paulus niet in Rome; 
toch kunnen ze met hem mee bidden. Je hoeft niet op 
dezelfde plaats te zijn om één te zijn in gebed. Paulus 
verwacht veel van zo’n gezamenlijk gebed. Wanneer 
mensen eenparig iets van God vragen, maakt dat 
ook bij God indruk. Wanneer zijn kinderen iets dan 
zo graag willen, heeft het zijn bijzondere aandacht. 
Paulus hoopt de tegenstand te overwinnen en bij zijn 
broers en zussen in Rome te kunnen gaan. Dat gaat 
zeker lukken. Als ze met hem mee bidden.

Gebed: Goede God, naar mij  gaat uw liefde uit en 
U bevrijdt mij van al wat mij kwaad doet. Maak mij 
dan vrij om uw Woord te verstaan en laat mijn hart 
kloppen van vreugde, omdat ik thuis mag zijn bij U. 
Dan zal mijn ziel rust vinden in de zachtmoedigheid 
van Jezus, uw Zoon, die leeft vandaag en altijd in uw 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: Pred. 4,1: Ook werd ik getroffen door 
al de onderdrukking die er heerst onder de zon. 
Onderdrukten zie je in tranen, maar niemand 
die ze troost. Ze gaan gebukt onder de macht van 
verdrukkers, maar niemand die ze troost.

Overweging: Zie je wel, er is weer niets nieuws onder 
de zon vandaag! Prediker ziet de tranen van mensen 
die onderdrukt worden. Och, Prediker, dat zien wij 
elke dag! Zag jij dat ook al? Hoe vaak zien we niet op 
het wereldnieuws dat kinderen honger lijden en dat ze 
heel ver moeten lopen om schoon water te halen. Ach, 
Prediker, laten we maar ophouden, ik hoor het al, het 
is overal hetzelfde. De rijken laten het kostbare water 
zomaar wegstromen en die arme kinderen moeten 
water halen in plaats van dat zij naar school kunnen. 
Dat is toch niet eerlijk, Prediker? Wat zeg je, Prediker, 
doen we daaraan mee? Omdat we ook een auto en een 
huis en een goed pensioen willen hebben en nog veel 
meer dingen, die we niet eens nodig hebben? Ik snap 
het, Prediker, jij ziet de tranen van die zwoegende 
kinderen en wij zien wat we niet hebben.

Gebed: God van bevrijding,  in tijden van onrust biedt 
U mij houvast. Heer, open mijn hoofd en mijn hart 
voor de bevrijdende kracht van Uw woord. Geef dat 
ik levensmoed vat om Uw boodschap te bewaren en 
verder te dragen, de wereld door. Moge Uw koninkrijk 
komen, door Christus, onze leidsman, die leeft bij U in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
1 Kor. 10,17: Omdat het brood een is, vormen wij allen 

gebeden voor iedere dag
Maandag 24 juni

GEMEENSCHAP WINT HET 

VAN VERDEELDHEID

Zaterdag 29 juni

woensdag 26 juni

Wie kon dat ambt vervullen?
Petrus geeft de vereiste aan: het nieuwe lid moet 
een leerling van Jezus zijn vanaf het begin, dat wil 
zeggen vanaf het doopsel in de Jordaan, tot op het 
einde, tot bij de Hemelvaart van de Heer (Hnd 1,21-
22). De groep van de Twaalf moet hersteld worden. 
Bij die gelegenheid ontstond de praktijk van het 
gemeenschapsoverleg. Gemeenschapsoverleg 
bestaat erin dat men de werkelijkheid met de ogen 
van God bekijkt in het perspectief van eenheid en 
verbondenheid.
 
Teken van verbondenheid
Er zijn twee kandidaten: Jozef Barsabbas en 
Mattias. Op dat ogenblik bidt de gemeenschap 
als volgt: Gij Heer, die aller harten kent, wijs 
degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren 
om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en 
apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om 
heen te gaan naar zijn eigen plaats(Hnd 1,324-25). 
Door loting koos de Heer Mattias die dus aan de 
Elf werd toegevoegd. Zo wordt de groep van de 
Twaalf, teken van verbondenheid, hersteld.
Gemeenschap wint het van verdeeldheid, van 
isolement. Het is een teken dat verbondenheid het 
eerste getuigenis van de apostelen is.

Betrouwbare getuigen
Jezus had het gezegd: Hieruit zullen allen kunnen 
opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de 
liefde onder elkaar bewaart. (Joh 13,35)
De Twaalf vertolken in de Handelingen der 

Vrijdag 28 juni

Apostelen de stijl van de Heer. Ze zijn betrouwbare 
getuigen van het heilswerk van Christus. Zij laten 
aan de wereld niet hun zogenaamde volmaaktheid 
zien. Door de genade van de eenheid laten ze de 
Andere zien die op een nieuwe wijze te midden van 
Zijn volk leeft. En wie is dit? De Heer Jezus.
Eenheid en vrijheid Wij hebben er behoefte aan de 
schoonheid te herontdekken van het getuigen van 
de Verrezene. Daarom moeten we afzien van het 
verbergen van de gaven Gods en niet toegeven aan 
middelmatigheid. Het herstel van het apostolisch 
college toont aan dat in het DNA van de christelijke 
gemeenschap eenheid en vrijheid samen bestaan. 
Dat stelt in staat verscheidenheid niet te vrezen 
en zich niet te hechten aan dingen en gaven. Laten 
wij lichtende getuigen zijn van de levende en in de 
geschiedenis werkende God.

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

Dinsdag 25 juni

Donderdag 27 juni
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