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Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en gezonden (3)

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. In drie 
delen is het boekje hier in Omhoog gepubliceerd: deel 
1 in editie 22 van 16 juni, deel 2 in editie 23 van 23 
juni en vandaag het laatste deel.

Missionaire outreach voor onze jonge 
mensen
De bisschoppen roepen ons op om bewuster te 
worden in onze veranderende samenlevingen. We 
zullen nieuwe manieren nodig hebben om Kerk 
te zijn, manieren die mensen in onze moderne 
Caribisch gebied zullen inspireren, vooral onze 
jonge mensen, om deel van de Kerk uit te maken. 
We hebben nieuwe manieren nodig om ons 
kerkelijk leven te organiseren dat tot hen spreekt 
en hen tot geloof roept en toewijding aan Christus. 
Hierin moeten we eerst proberen de digitale 

technologie en de sociale media te begrijpen en te 
leren deze steeds beter te gebruiken om diegenen 
te bereiken die Christus nog niet kennen en de 
velen die Christus alleen op een formele manier 
kennen, maar niet intiem.
Onze wereld is in de afgelopen 25 jaar zo 
dramatisch veranderd! De enorme veranderingen 
in technologie, brachten een heel andere manier 
waarop samenlevingen hun relaties onderhouden 
en met elkaar omgaan. Onze jongeren denken 
anders dan volwassenen, omdat de snelle 
technologische veranderingen ook onze jonge 
mensen hebben veranderd. Hun manier van 
omgaan met elkaar, met de maatschappij en met de 
werkelijkheid is anders als gevolg van de impact 
van technologie in hun leven.
Terwijl we voortdurend Christus horen spreken tot 
ons: "Ga uit over de hele wereld en verkondig het 
goede nieuws", moeten we ons realiseren dat onze 
grootste uitdaging voor evangelisatie vandaag is 
om het goede nieuws van Christus te brengen naar 
jonge mensen en hen tot Christus te brengen. Dit 
betekent dat we dringend moeten leren om op een 
andere manier naar onze jongeren te luisteren. 
Onze uitdaging is om de rijkdom van het Evangelie 
aan een generatie te brengen die betekenis ervaart 
op een totaal andere omgeving. We moeten hen 
willen bereiken waar ze zijn, leren spreken in 
hun taal, het eenvoudig houden, begrijpen hoe 
hun wereld en hun manier van leren voelt en 
manieren vinden om met hen te communiceren, 

die deel uitmaken van hun wereld. Vandaag de 
dag, meer dan ooit, moet de Kerk dat doen door 
zich opnieuw voor te stellen: hoe kunnen we geloof 
communiceren, hoe kunnen we spreken tot de 
harten en gedachten, tot de hartstochten en geloof 
in onze mensen, vooral onze jonge mensen?

Missionaire ijver van onze katholieke gemeenschap
Dit alles begint met het ontwaken van een actieve 
missionaire ijver binnen onze katholieken. Velen 
hebben dit missionaire ijver niet en voelen nog 
geen drive om hun katholieke geloof met anderen 
te delen, met anderen om hen heen, of om getuigen 
van Christus te zijn voor jonge mensen. Voor 
veel katholieken is dat de taak van bisschoppen, 
priesters, diakens en religieuzen. Hun kinderen 
laten dopen en ervoor zorgen dat ze hun eerste 
heilige communie doen en gevormd worden, lijkt 
voor vele katholieken meer dan genoeg. De "missio 
ad gentes" is echter onderdeel van onze christelijke 
roeping bij de doop, toen Christus naar ons keek en 
ons voor de rest van ons leven Zijn eigen maakte, 
van ons houdt en tot ons spreekt in Zijn Woord. Om 
ons geestelijk te sterken door de goddelijke genade 
die Hij ons geeft in de sacramenten. Hij stuurde 
ons ook in de doop om te leven op zo'n manier 
dat de waarden van Zijn evangelie de wereld 
kunnen veranderen in een wereld van solidariteit, 
goedheid en hoop.

De uitdaging van onze persoonlijke 
authenticiteit
Onze Caribische bisschoppen herinneren ons 
eindelijk aan de noodzaak van wat we noemen 
in onze christelijke traditie ‘bekering’. Dat is het 
besef dat we tekortschieten in wat God van ons 
vraagt op veel gebieden in ons leven, in veel delen 
van onze mentaliteit, onze manier van kijken naar 
andere mensen, onze manier van zakendoen of 
handel, wat we doen of nalaten te doen in onze 
relaties met onze levenspartner, of onze kinderen 
of onze ouders, of degenen om ons heen. Wanneer 
al onze pogingen om te evangeliseren en van 
Christus te getuigen vruchtbaar moeten zijn, 
moeten we groeien in persoonlijke authenticiteit. 
Dat is wat de roep van Jezus voor bekering 
helemaal over gaat. 
De bisschoppen vermelden: "Degenen die door 
het digitale milieu navigeren hebben veel 
waardering voor authenticiteit. Traditioneel 
begrip van autoriteit wordt in twijfel getrokken. 
Deze generatie wil het ‘echt’ houden. Ze willen 
de ‘real deal’. Ze willen dat onze woorden en 
lering overeenkomen met onze getuigenissen en 
levensstijlen. Zoals paus Paulus VI heeft gezegd: 
"De moderne mens luistert meer bereidwillig naar 
getuigen dan naar leraren, en als hij naar leraren 
luistert, is het omdat zij getuigen zijn"(Evangelii 
Nuntiandi #41, 1975). ("Kerk in een digitaal milieu 
zijn", 27)

Sacramentsprocessie 2019. Zie pagina 3.

Foto: Gino Rozenblad
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Daarom als we vruchtbaar willen zijn in het 
bereiken van de harten van onze jonge mensen, 
van volwassenen die zijn afgedreven vanuit een 
zinvolle relatie met Christus en de Kerk, of als we 
hopen degenen te inspireren die Christus helemaal 
niet kennen, om te groeien en in Hem te geloven, 
zullen drie stappen voor ons allen essentieel zijn:
"De drie stappen waarvan elke pastorale en 
een pastoraal evangelisatie communicatieplan 
gemaakt moet worden, zijn: (1) gebed, (2) vervuld 
zijn met de Heilige Geest, en (3) dapper spreken 
over het Woord van God. Pastorale en evangelisatie 
communicatie begint met bidden omdat het Gods 
communicatie is. Het moet verder worden gevuld 
met zijn Geest, die ons de moed brengt om te 
verkondigen zoals de schuchtere apostelen op 
Pinksteren, die de Geest veranderde in moedige 
presentatoren van zijn woord". ("Kerk in een 
digitaal milieu zijn", 30)

Een oproep tot actie
Dus laten we ruimhartig reageren op de oproep die 

weerklinkt uit het thema: "Gedoopt en gezonden: 
de kerk van Christus op missie in de wereld". 
Laten we dat gevoel van dankbaarheid bewaren 
voor alles wat Christus kennen in ons leven heeft 
gebracht, dat gevoel van dankbaarheid voor de 
vele manieren waarop gebed en de genade van de 
sacramenten ons leven hebben verrijkt. Laten we 
creatief nadenken over manieren waarop we terug 
kunnen geven! Laten wij onze doop leven en steeds 
sterker worden als een Katholieke gemeenschap 
die actief en medelevend is, een gemeenschap 
van mannen en vrouwen in solidariteit met de 
minder gelukkigen op zoveel mooie manieren, een 
gemeenschap die de liefde leeft waar Christus over 
spreekt. Laten we onze jonge mensen omarmen en 
luisteren naar hen, communiceer zinvol met hen, 
ervoor open staan om te leren wat geleerd moet 
worden als we met hen willen delen de relatie met 
Christus die de basis is van ons leven. God roept 
ons allen tot actie, elk in zijn of haar eigen situatie 
of manier. Laat ons met een ruim hart reageren!

Buitengewone missiemaand oktober 2019: gedoopt en 
gezonden (3)

vervolg van pagina A1

door Charles Chang

“Nu kunnen ze anderen helpen, maar ook om 
het geloof beter te kennen om zo dichter bij 
Jezus te komen.” Woorden van Gerda Misidjang, 
coördinator van de Opleiding Kader Bisdom 
Paramaribo, in de filmzaal van het Bisschopshuis. 
De vorige week (redactie: vrijdag 21 juni) kregen 
zes studenten hun diploma uitgereikt. Van nu af 
aan mogen ze zich officieel pastoraal medewerker 
noemen en dit vrijwillig, sociaal en religieus werk 
uitvoeren. Het gaat om Rudy Anose, Astrid Bottse, 
Marius Galon, Norma Gravenstijn, Nelson Pavion 
en Jenny Sopawiro.

Misidjang memoreerde dat de groep eerst groot 
was. “In het begin in 2014 waren er negentien. Eén 
is doorgegaan voor het priesterschap (redactie: 
Eerw. Guillaume Woei A Jin) en jullie hebben je 
diploma behaald.” Van de overige deelnemers is 

niet bekend of ze nog zullen afronden. Alleen dan 
kunnen ze in aanmerking komen voor een diploma 
en benoeming tot pastoraal medewerker. Twee van 
hen waren aanwezig om de geslaagden een riem 
onder het hart te steken en zij zijn wel gemotiveerd 
om door te gaan.

Aan de uitreiking ging een eucharistieviering 
vooraf in het kapel op de bovenverdieping van het 
Bisschopshuis. In zijn preek ging monseigneur 
Choennie in op de uitdagingen van deze tijd voor 
de pastorale medewerkers: namelijk het digitale 
tijdperk en de boodschap van paus Franciscus in 
zijn boek Laudato Si. “We merken nu dat we niet 
alleen samen moeten leven met elkaar, maar ook 
met de planten en de dieren. De natuur maakt ook 
deel uit van God’s schepping.” Geslaagde Jenny 
Sopawiro vond de opleiding intensief maar heeft 
ervan genoten. “Ik hield van de colleges en ik heb 
veel uit geleerd.” Sopawiro behoort tot de derde 

lichting. “Toen ik in 2008 bij de eerste lichting 
gevraagd werd om mee te doen, wilde ik niet, maar 
bij deze voelde ik me geroepen.”
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Woord van leven 

geloof & leven
Sacramentsprocessie in de regen: gewoon doorlopen

Lucien Chin A Foeng – 

Sfeervolle viering
Het is altijd weer een heerlijke ervaring die volle 
kathedraal te zien met je eigen mensen. Plus in de 
tent buiten vele tientallen gelovigen die binnen 
geen plek meer konden vinden. Zeker duizend 
mensen, als het er niet meer waren. En niet alleen 
‘grote mensen’, ook kinderen en jonge volwassenen 
die hun Heer en Heiland lof en eer kwamen 
brengen door in de processie mee te lopen. Onze 
geloofsgemeenschap groeit is zo mijn indruk, 
ondanks de klappen van het negatieve imago dat 
we in het buitenland hebben opgelopen.
Het mooie en bekende Grani glori musu de, na bun 
Yesus alapé! werd uit volle borste gezongen door 
de volle kerk. Een sfeervolle eucharistieviering 
waarin Mgr.Choennie voorging, geassisteerd door 
priesters en diakens en vele misdienaars. Een 
viering die het verdiende rechtsstreeks te worden 
uitgezonden door Radio Immanuel. 

Openlijke manifestatie
Dit was onze dag, Sacramentszondag, waarop wij 
na een plechtige viering in de kerk een rondgang 
maken door de stad met het Allerheiligste in 
handen van de bisschop onder een baldakijn. Al 
biddend en zingend met kaarsen in de hand God 
loven en prijzen voor de stromen van zegen die we 
elke dag mogen ontvangen en om te bidden voor 
land en volk, zoals pater Kross dat zei op de tv. Een 
openlijke manifestatie van ons katholiek zijn. Dit 
zijn wij: lomsu sma met onze Heer en Heiland!
Aan de thuisblijvers het advies om volgend jaar 
ook mee te doen met dit sfeervolle hoogtepunt 
van onze geloofsgemeenschap. Jammer dat de 
blaadjes zo weinig liederen bevatten, waardoor ze 
allemaal twee- en driemaal werden gezongen. Aan 
de andere kant was de soundtruck met voorzanger 
en -bidder pater Kross over de hele lengte van de 
processie goed te horen. 

Divine intervention
De vorige dag had het om die tijd pijpestelen 
geregend en ik zat te kraken dat het weer zich goed 
zou houden op zondagavond en in het begin lukte 
het aardig totdat een half uur of zo na de start 

het begon te motregenen tot het zelfs een beetje 
serieuzer werd, maar kort duurde. De mensen 
gaven geen krimp en bleven stug doorlopen. 
Alleen een sibibusi had ze van de straat kunnen 
vegen, maar het kwam niet in de búúrt. Alsof 
de regen aanvoelde dat ze het niet kon maken 
om dit hoogtepunt in ons katholiek leven te 
saboteren. Ik ben ervan overtuigd dat het divine 
intervention was. Dat onze Heer en Heiland zich 

er persoonlijk mee heeft bemoeid, net als op de 
eerste H. Communiedagen en Goede Vrijdag om 
3 uur.  Een ander prachtig lied dat luidkeels werd 
gezongen zegt het zo: In d’Eucharistie geeft God 
zich helemaal, brood en wijn als gaven voor ons 
allemaal!  Om ons te poweren het goede te blijven 
doen en de Blijde Boodschap rond te bazuinen aan 
wie oren heeft.

“Wij allen werden gedrenkt met een Geest” (1 Kor. 
12, 13)

Paulus heeft het hier over charisma’s, de gaven die 
de heilige Geest had verdeeld onder de christenen 
van Korinthe. Deze gaven zijn bedoeld om daarmee 
heel de gemeenschap te dienen en te versterken. 
Maar het is duidelijk dat de heilige Geest niet alleen 
dit soort bijzondere gaven uitdeelt. Hij is op de 
eerste plaats de gever van al die innerlijke genaden 
en gaven die tot doel hebben ons kind van God 
te laten zijn en broer of zus van Jezus. Die gaven 
verenigen ons met elkaar en vormen ons tot een 
lichaam met Hem. Ook uit de tekst eromheen blijkt 
duidelijk dat Paulus de heilige Geest ziet als een 
bron van het christelijk leven en de bouwer van de 
eenheid van de kerk in al haar aspecten.

De heilige Geest is een bron van licht en doet ons 
het woord van Jezus dieper begrijpen. Hij laat het 
in zijn volheid dieper tot ons doordringen. Door 
middel van dit woord trekt Hij ons, fascineert 

Hij ons en maakt Hij ons nieuw. Hij geeft ons een 
diepe overtuiging en maakt ons tot onwankelbare 
volgelingen van de waarheid van Jezus. De heilige 
Geest geeft ons vooral telkens nieuwe kracht. Hij 
stelt ons in staat om de woorden en geboden van 
Jezus in praktijk te brengen, ook al lijkt het soms 
onhaalbaar. Hij geeft ons ook de kracht om te 
weerstaan aan de bekoringen, om tegen de stroom 
in te gaan en altijd weer opnieuw te beginnen. En 
Hij geeft ons de mogelijkheid om te beminnen zoals 
Jezus bemint.

De heilige Geest betekent innerlijke vrijheid, 
blijdschap, vurigheid, moed, frisheid en 
voortdurende innerlijke vernieuwing. Hij is de 
bron van leven en geestelijke vruchtbaarheid, 
van werken en activiteiten die dienen tot welzijn 
van de mensheid. De heilige Geest is geest van 
harmonie, van ware vrede, van gemeenschap en 
eenheid onder broeders.

Wat betekent dit voor onze concrete situatie? We 

kunnen het woord op verschillende manieren 
leven. Door ons gebed goed te verzorgen, nodigen 
we de heilige Geest uit om in ons hart te komen. 
We kunnen attenter zijn in het beluisteren en 
volgen van zijn stem in ons. Daarmee geeft Hij ons 
licht en stimuleert Hij ons om de woorden van 
Jezus in praktijk te brengen, zoals het gebod van de 
wederzijdse liefde en de concrete dienstbaarheid 
jegens anderen. In het bijzonder spoort Hij ons aan 
om bouwers van vrede en eenheid te zijn, overal 
waar we ons bevinden.

Voorts kunnen wij moeilijkheden en beproevingen 
die we tegenkomen meer van harte aanvaarden. 
Juist doordat we ja zeggen tegen de moeilijkheden 
en ons daarin verenigen met het kruis van 
Christus, ontvangen we het licht en de kracht van 
de heilige Geest. Dit is het ‘geheim’ om gedrenkt te 
zijn met de Geest. Zo kan de heilige Geest in ons tot 
een voortdurende bron van levend water worden 
(vgl. Joh. 4, 14).

(Bron: Chiara Lubich bewerkt-JS)
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Pastoraal Saamaka: Wi sa mek’ en (2)

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.

Catechistenopleiding 
Het was ook nodig de aanwezigen duidelijk te 
maken wie een catechist is en wat zijn/haar werk 
inhoudt. Broeder Johan Eersteling ging kort hierop 
in: “Catechisten zijn mensen, die uit uw midden 
zijn uitverkoren en gestuurd zijn naar de vijfjarige 
catechistenopleiding. Na hun vorming worden zij 
officieel door de bisschop gezonden om samen met 
u op weg te zijn, u te bedienen en te leiden op de 
weg van Christus.” Hij benadrukt dat het pastoraal 
werk liefdeswerk is en dat de catechisten geen 
salaris ontvangen. Hij riep de totale gemeenschap 
op om de plaatselijke catechisten in woord maar 
vooral in daad bij te staan en gezamenlijk het 
pastoraal werk ter hand te nemen. “Dat wij hier 
vandaag zijn, komt echt door eigen inspanning van 
de catechisten zelf. Soms maken we privé schulden 
om dit werk te kunnen doen. Wij worden nu en dan 
ook door goede vrienden en relaties en door de 
regiopriesters ondersteund. Wi sa mek’ en bika a 
blesi fu Masra moro waarti. Te un go na uku noso 
na gron, no fergiti den catechist. Den kan gebruik 
wan anu bana, fisi noso meti her’ bun.”

Ecologische bekering
Eerwaarde pater Toon te Dorsthorst, regiopriester 
van Matawai, was gevraagd om als gastspreker 
Laudato Si’ te behandelen en zijn licht te doen 
schijnen op de ecologische bekering zoals ook in 
ons land door onze bisschop wordt gepromoot 
en waarvoor hij aandacht heeft gevraagd in zijn 
vastenbrief. Pater Toon begon met een duidelijke 
uitleg van de betekenis van de woorden Laudato 
Si’ (Prijs de Heer) en van de encycliek. Ook gaf 
hij een uiteenzetting van de persoon Franciscus 
van Assisi, wiens naam de huidige paus vanaf 
zijn verkiezing tot paus draagt: wie hij was, zijn 
roeping, zijn overgave aan de Heer, zijn benadering 
van de schepping en dat hij een voorbeeld is 
geworden voor alle gelovigen. Mensen zoals 
Franciscus worden in de rooms-katholieke kerk 
heiligen genoemd. 
“Wi si na buskondre taki a de a gwenti taki te den 
go na Faaka pau, den e begi fosi Anana Kediamang- 
Kediampo (A Gado di meki heymel nanga 
grontapu) dan den e kari den bun sma fu den, di 

ben lasi libi fu tyary a begi fu den go na Gado.”
Pater Toon maakte gebruik van zijn jarenlange 
kennis en ervaring met het binnenland in 
zijn betoog met pakkende voorbeelden en 
gelijkenissen, met name in zijn uiteenzetting 
over de boodschap van de encycliek van de paus 
en de vastenbrief van onze bisschop om ze goed 
te laten doordringen bij zijn gehoor. Het geloof 
in de Schepper, het harmonieuze leven van de 
binnenlandbewoners met de natuur en de relatie 
tot elkaar is behoorlijk verstoord vanaf de komst 
van de multinationals in het gebied. Het gebied 
wordt vervuild en geld heeft de overhand genomen 
van onderlinge hulp. De grootschalige kaalkap en 
goudwinning ontwrichten de samenleving van het 
binnenland, het milieu, en veroorzaken ziekten. 
Bovenal vormt dit alles een gevaar voor mens en 
dier. Dit en nog veel meer is het resultaat van de 
drang om steeds rijker te willen worden, terwijl 
het woongebied er alleen maar armer van wordt. 
“So meni klara makandra e tron wan mooi keti. Ef’ 
wan fu den klara broko dan a keti e lasi en waarde, 
a no mooi moro. O moro fu den klara broko, o moro 
a keti e kon swaki. So a de tu nanga a grontapu. Wi 
musu libi nanga ala den tra libi sani san Gado meki: 
den bon, den liba nanga a gron leki brada nanga 
sisa. Wi abi makandra fanowdu fu kan go moro 
fara en fu ori a grontapu t’napu. Ef’ wi e pori san 
Gado meki dan wi e vernietig wi srefi.” 
De pater verwees naar de conferentie van 
bisschoppen van oktober dit jaar in Rome en sloot 
af met een oproep tot bekering en hereniging 
met de natuur zoals vanouds bekend bij de 
tribale volkeren in Suriname. Bekering is een 
gemeenschappelijk proces en kan niet worden 
bereikt door een enkeling. Stel uw geloof in God en 
niet in aardse schatten. De intense aandacht en het 
daverende applaus van de deelnemers erna was 
een duidelijk gebaar dat de boodschap begrepen 
werd!

Dankwoord granman Valentijn
Het grootopperhoofd granman Leslie Valentijn 
was duidelijk onder de indruk van de conferentie. 
Hij gaf aan dat deze conferentie van historisch 

belang is voor het Matawaigebied en dankte de 
Heer dat hij en de gemeenschap van Matawai 
dit hebben mogen beleven. Hij gaf aan dat dit 
uit liefde tot stand is gekomen en dat God, die 
de bron van liefde is, een bedoeling heeft met 
het bezoek en met het ontstaan van Pastoraal 
Saamaka. Hij dankte het bisdom voor deze 
positieve ontwikkeling en heeft ten teken van 
associatie met Pastoraal Saamaka twee kapiteins 
aangewezen die namens het traditioneel gezag de 
organisatie moeten ondersteunen ter bevordering 
van het pastoraal werk in het Matawaigebied. Hij 
merkte op dat wat in de kustvlakte gebeurt aan 
geloofsverdieping eens eindelijk aanvangt in het 
binnenland. Hij riep de gemeenschap op om op 
deze wijze verder te blijven gaan met God en met 
elkaar. Hij condoleerde het bisdom, pater Toon in 
het bijzonder en de totale gemeenschap met het 
heengaan van zuster Egno en riep de mannen van 
het gebied op om het geloof serieus te nemen en de 
kerk niet over te laten aan alleen de vrouwen. We 
kunnen onmogelijk van elkaar houden als wij niet 
geloven in God.

Sluiting conferentie en nawoord
De toespraken en presentaties werden aan 
elkaar geknoopt met zang en met herhaling van 
het themalied. De conferentie werd beëindigd 
met lofzang en aanbidding. Mensen hebben ook 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te biecht 
te gaan. Het geheel werd op 14 april, Palmzondag, 
plechtig afgesloten met een eucharistieviering. 
Pater Toon ging voor in de dienst. De wijding van 
de palmen vond plaats te Pusugrunu bij het huis 
van de granman. Van daaruit werd in processie 
gelopen naar de kerk te Bethel. Tijdens deze 
dienst zijn vele mensen gedoopt. Er werd speciaal 
gebeden voor de granman op aanvraag van de 
dorpsgemeenschap, voor de twee aangestelde 
kapiteins en voor catechist Thelma Eva, die tijdens 
de algemene ledenvergadering van Pastoraal 
Saamaka is benoemd tot coördinator van de 
pastorale leiders namens Pastoraal Saamaka in 
Matawai. Pastoraal Saamaka vergadert twee keer 
per jaar met haar leden in het binnenland en houdt 
voorlopig een keer per jaar een conferentie en/of 
retraite voor de gemeenschap daar. Telkens komt 
een ander r.-k. dorp in aanmerking en er wordt 
gebruikgemaakt van de gelegenheid om met de 
kerkgemeenschap en het traditioneel gezag te 
vergaderen. Deze vergaderingen worden altijd 
afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst. De 
priesters waarmee Pastoraal Saamaka nauw 
samenwerkt zijn pater Toon te Dorsthorst 
regiopriester van het Matawaigebied en pater 
Kenneth Vigelandzoon regiopriester van het 
Saramaccaans gebied.
Wij bedanken eenieder die ons op welke manier 
dan ook ondersteunt en eveneens de zusters 
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, 
meer bekend als de Blauwe Zusters, voor hun 
bijzondere bijdrage die de conferentie van Bethel 
mede mogelijk heeft gemaakt. Wi sa mek’ en.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Dertiende zondag door het jaar C

Eerste lezing: 1 Koningen 19, 16b. 19-21
In die dagen zei de Heer tot Elia: ‘Gij moet Elisa, de 
zoon van Safat zalven tot uw opvolger als profeet.’ 
Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl 
die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen 
gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij de 
twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn 
mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia 
achterna en zei: ‘Laat mij eerst afscheid nemen van 
mijn vader en mijn moeder, dan zal ik u volgen.’ Hij 
antwoordde hem: ‘Ga maar weer terug; heb ik je 
soms tot iets verplicht?’ Hierop ging Elisa naar de 
ossen terug, slachtte er twee, kookte het vlees op 
het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk 
te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn 
dienaar.

Antwoordpsalm: 
Psalm 16, 1-2a.5 7-8.9-10.11

Tweede lezing: Galaten 5, 1.13-18
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft 
Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en 
laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werd 
geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter 
de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; 
dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat 
in dit ene gebod: ‘Bemin uw naaste als uzelf.’ Maar 
als ge elkaar blijft bijten en klauwen vrees ik dat 
ge elkaar op de duur zult verslinden. Ik bedoel dit: 
leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat 
de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt 
met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de 
Geest komt in botsing met het egoisme. Die twee 
liggen met elkaar in overhoop zodat ge niet kunt 
doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door 
de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.

Evangelielezing: Lucas 9, 51-62
Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling 
naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de 
reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. 

Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans 
dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de 
Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem 
het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen 
Jakobus en Johannes dit gewaar werden vroegen 
ze: ‘Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel 
afroepen om hen te verdelgen?’ Maar Hij keerde 
zich om en wees hen op strenge toon terecht. 
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. Terwijl 
ze onderweg waren zei iemand tot Hem: ‘Ik zal u 
volgen, waar Gij ook heen gaat.’ Jezus sprak hem: 
‘De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, 
maar de mensenzoon heeft niets waar Hij zijn 
hoofd op kan laten rusten.’ Tot een ander sprak Hij: 
‘Volg Mij.’ Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst terug 
gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tot hem: 
‘Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga 
heen en verkondig het Rijk Gods.’ Weer een ander 
zeide: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst 
afscheid nemen van mijn huisgenoten.’ Tot hem 
sprak Jezus: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat, maar 
omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor 
het Rijk Gods.’

De profeten Elia noch Elisa worden in het 
evangelieverhaal genoemd, maar hun schaduw is 
duidelijk aanwezig. In het eerste gedeelte van het 
evangelie (Lucas 9,51-56) vragen de leerlingen van 
Jezus vergeefs om vuur uit de hemel, een teken 
dat Elia verschillende keren verricht (2 Koningen 
1,10.12). In het tweede deel (Lucas 9,57-62) horen we 
een echo van de roeping van Elisa: afscheid nemen 
van familie, de hand aan de ploeg slaan. Jezus is als 
Elia – of is Hij anders?

Elia en Elisa, twee profeten
Elia is profeet, een van de ‘mannen Gods’ die de 
koningen van Juda en van Israël kritisch volgen. Maar 
het is niet altijd duidelijk wie een echte profeet is en 
wie een valse. Ook Elisa is een profeet. Elia en Elisa 
hebben een verschillende persoonlijkheid: Elia is 
een eenling met depressieve trekken, Elisa heeft veel 
meer leiderskwaliteiten. Hun relatie tot de koning 
verschilt eveneens: Elia is meestal een tegenstander, 
Elisa een kritische raadgever. De Koningenboeken 
benadrukken dat Elisa in de traditie van Elia staat. 
We zien dat bij de roeping van Elisa (1 Koningen 
19,19-21), het heengaan van Elia (2 Koningen 2,1-15) 
en de wonderverhalen waarin Elisa dezelfde dingen 
doet als Elia, maar dan beter. Elia krijgt op de Horeb 
van de HEER een drievoudige opdracht: hij moet 
Hazaël tot koning over Syrië zalven, Jehu tot koning 
over Israël, en Elisa tot zijn opvolger als profeet. 
Het is echter niet Elia, maar Elisa die de eerste twee 
opdrachten uitvoert. In Damascus ontmoet Elisa 
Hazaël, dienaar aan het hof van koning Benhadad, 
en kondigt hij diens koningschap aan (2 Koningen 
8,7-15). Het is ook Elisa die Jehu tot koning zalft (2 
Koningen 9,1- 13). En wat betreft de opvolging van 
Elia: van een zalving is geen sprake. Wel werpt Elia 
Elisa zijn profetenmantel toe en bij zijn hemelvaart 

krijgt Elisa een dubbel deel van de geest van Elia (2 
Koningen 2,9). Elisa is dus anders dan Elia. De auteur 
van de Koningenboeken benadrukt dat wat Elisa 
doet, overeenkomt met waar Elia voor staat: kritiek 
op de machthebbers vanwege hun afgodendienst en 
hun onrechtvaardig handelen, dienst aan de God van 
Israël, en ondersteuning van wie lijden onder het 
kwaad.

Afwijzing en bevestiging
Lucas vertelt dat ook Jezus anders is dan Elia en toch 
in dezelfde traditie staat. Bij de verheerlijking op 
de berg zien Petrus, Johannes en Jakobus hun Heer 
tussen Mozes en Elia staan (9,28-36). Ze trekken 
daaruit de conclusie dat zij, net als Elia, vuur uit 
de hemel kunnen of mogen afroepen over het 
Samaritaanse dorp dat Jezus afwijst (9,54), maar 
Jezus bestraft hen streng. In het Grieks staat hier het 
werkwoord epitimao dat eveneens wordt gebruikt 
wanneer Jezus bijvoorbeeld de demonen bestraft 
(onder andere 4,35). Niet het dorp wordt dus bestraft, 
maar de leerlingen. Jezus draait zich om en gaat naar 
een ander dorp (9,55). Dit verhaal is uniek in de zin 
dat het alleen voorkomt in het evangelie naar Lucas. 
Maar als verhaal over de afwijzing van Jezus is het 
niet uniek. De beginzin van de evangelielezing van 
deze zondag verwijst al naar de gebeurtenissen in 
Jeruzalem, die leiden tot Jezus’ terechtstelling. Ook 
de Galilese stad Nazaret, waar Jezus opgroeide, wees 
Hem af (Mt. 13,53-58; Mc. 6,1-6; Lc. 4,16-30). Bij Lucas 
staan de verhalen over Jezus’ afwijzing steeds in de 
buurt van een ‘bevestiging van bovenaf’. Het verhaal 
over Nazaret wordt voorafgegaan door de doop met 
de heilige Geest bij de Jordaan (Lucas 3,21-22). Een 
stem uit de hemel noemt Jezus daar ‘mijn geliefde 

zoon’. Voor het evangelie van vandaag geldt dat de 
evangelist eerder verteld heeft over de verheerlijking 
op de berg, waar die stem Hem ‘mijn zoon, mijn 
uitverkorene’ noemt (9,28-36). Jezus’ dood ten slotte 
wordt gevolgd door het bericht van de opstanding 
aan de vrouwen bij het graf. De engelen noemen 
Hem ‘de levende’ die niet bij de doden is (24,5). Jezus 
wordt afgewezen en laat zich afwijzen, door zijn 
eigen mensen in Nazaret, door de Samaritanen, die 
Hij opzoekt, door de geestelijke en politieke elite 
in Jeruzalem. Maar tegelijk wordt steeds bevestigd 
dat God van Hem houdt. Jezus’ kwetsbare menszijn 
krijgt de bevestiging van Gods liefde. Jezus staat 
in de traditie van de profeten, mensen die tegen de 
verdrukking in luisteren naar God, elk op hun eigen 
manier. 

Een eigen weg
Ook het tweede gedeelte van de perikoop van 
vandaag lijkt te verwijzen naar Elia en Elisa. Elisa 
vraagt aan Elia tijd om afscheid te nemen van zijn 
ouders, maar als Elia tegen hem zegt dat hij hem 
nergens toe dwingt, slacht hij zijn ossen voor zijn 
knechten. In dit tweede deel komen drie uitspraken 
over het volgen van Jezus voor. Lucas schetst Jezus 
stelselmatig als een rondreizende prediker die 
afhankelijk is van de gastvrijheid van anderen. En Hij 
is de levende – het koninkrijk van God verkondigen is 
niet wachten tot je vader overleden is, maar je eigen 
weg gaan, nu, meteen. ‘Laat de doden hun doden 
begraven’, met andere woorden: wie zich laat leven 
door anderen, door autoriteiten, die leeft niet. De 
laatste uitspraak over de ploeg lijkt nog het meest op 
de roeping van Elisa. En toch is het ook hier anders. 
Het onmiddellijk volgen is hetzelfde, maar de ploeg 
wordt niet het hout om het vlees van de ossen op te 
braden. Jezus volgen is een onmiddellijke beslissing. 
Het is een eigen weg gaan, maar het is niet vreemd 
aan het dagelijks werk. Integendeel, het is als het 
dagelijks werk dat je doet zonder terug te kijken.

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
 

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.
Donderag 18 juli t/m zondag 21 juli: Triduum b.g.v. het 
feest vd Allerheiligste Verlosser.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 30 08.00: Eucharistieviering p. Fransiskus. 13de zondag 
door het jaar
di 2 16.30: Catecheseles H. Vormsel
wo 3 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel als er 
vooraf afspraken gemaakt werden)
do 4 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 19.15: Parochieraadsvergadering
za 6 19.00: H. Mis (p. Kumar)

za 29 19.00: HH Petrus & Paulus, apostelen. Feest van onze 
basiliek.
zo 30 08.00: H. Mis
za 6 19.00: H. Mis
zo 7 08.00: H. Mis. 14e zondag door het jaar C

Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

zo 30 08.00: H.Mis (Jeugviering)
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
wo 3 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
za 6 10.00: H.Mis. Huize Albertine
zo 7 08.00: H. Mis met ziekencommunie
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 10 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 30 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

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
vr 5 18.00: Bevrijdingsdienst Katholieke Charismatische 
Vernieuwing
za 6 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 7 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.
• Ivm de nationale vrije dag op maandag 1 juli zal er geen 
H. Mis zijn om 06.30u, maar wel om 12.00u.
• Maakt u contact met ons Secretariaat indien u een 
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te 
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.

za 29 17.30: H. Mis 
wo 3 17.30: Marialof
za 6 17.30: H. Mis 

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
ma 1 18.00: Geen dienst wegens algemene feestdag
wo 3 18.00: H. Mis Heilige apostel Thomas
do 4 18.45: Doopinstructie in de kerk 
vr 5 17.00: H. Mis Toediening heilig vormsel 
za 6 18.00: H. Mis vooravond 14e zondag door het jaar -
zo 7 08.00: H. Mis 14e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en ouderen 
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• Op maandag 1 juli is er geen namiddagdienst wegens de 
algemene feestdag.
• Woensdag 3 juli om 19.00 uur vergadering van de 
parochieraad.
• Donderdag 4 juli is er om 18.45 uur doopinstructie in de 
kerk.
• Op vrijdag 5 juli om 17.00 uur is in de Heilige 
Driekoningenkerk de toediening van het heilig vormsel aan 
30 kinderen door Mgr. Karel Choennie. 
• Op dinsdag, woensdag en donderdag daaraan 
voorafgaande zijn de oefendagen in de kerk. Aanvang 
telkens om 16.00 uur.
• Wij gedenken onze overledene Iwan Hugo Francis 
(66), die op vrijdag 21 juni vanuit onze kerk naar zijn 
laatste rustplaats is begeleid. Onze condoleances aan de 
familieleden. 

zo 30 08.00: H. Mis 13e zondag door het jaar
zo 7 08.00: Wo. -Co. dienst 14e zondag door het jaar

zo 30 09.00: Wo. - Co. dienst 13e zondag door het jaar
zo 7 09.00: H. Mis 14e zondag door het jaar -na de dienst 
vergadering i.v.m. zilverenjubileum

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

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

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

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

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

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

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

wordt vervolgd op Pagina B3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. CLEMENS |Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:

dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u / 
zaterdag: 16.00 – 18.00u

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
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zo 30 08.00: Rozenkransgebed
08.30: H. Mis. Eerste Heilige Communie. 08.00: verzamelen 
parochiezaal
ma 1 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 2 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
wo 3 19.00: H. Mis
do 4 06.30: H. Mis
vr 5 07.00: H. Mis. Stille aanbidding tot 18.00u. met 
Sacramentslof |16.00: Gebedsgroep Hazard

zo 30 09.30: Rozenkransgebed | 10.00: Woco

zo 30 08.30: Woco

ma 1 16.00: PK jaar I
wo 3 16.00: PK jaar II
zo 30 17.00: H. Mis

zo 30 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
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

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

za 29 19.00: Eucharistieviering
di 2 18.30: Gebedsdienst/zangoefening
wo 3 16.30: PK-H.Vormsel (leidster)
do 4 18.30: Eucharistieviering
za 6 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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

za 29 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
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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.

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

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

HEILIGE BERNADETTE SOUBIROUS VAN LOURDES - Henar 

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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

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

GODS GEEST MAAKT ALLES NIEUW

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 19 juni 
2019 sprak paus Franciscus in zijn catechese over 
Pinksteren en de kracht van de Heilige Geest.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Vijftig dagen na Pasen beleven de apostelen iets 
dat al hun verwachtingen overtreft. Het gebeurt in 
het cenakel waar zij vaak verblijven rond Maria, de 
moeder van de Heer die hen met elkaar verbindt.

De long
Ze waren verenigd in gebed. Het gebed is de 
long die ademruimte geeft aan de leerlingen van 
alle tijden. Zonder gebed kan men geen leerling 
van Jezus zijn. Zonder gebed kunnen we geen 
christenen zijn! Het gebed is de adem, de long van 
het christelijke leven.

Ruah
De leerlingen worden verrast door het inbreken 
van God. Het betreft een inbraak die geen 
geslotenheid duldt. De deuren gaan open onder 
druk van de wind die herinnering oproept aan 
de Ruah. De Ruah, de adem van het begin, die de 
belofte vervult over de kracht die door de verrezen 
Heer vóór zijn afscheid was gedaan (cf. Hnd 1,8). 
Het gebeurt plots, vanuit den hoge.

Vuur
Bij de wind komt vervolgens het vuur. Dat roept 
herinneringen op aan het brandende braambos 
en aan de Sinaï waar de Tien Woorden werden 
gegeven (cf. Ex 19,16-19). In de Bijbelse traditie 
begeleidt het vuur de verschijning van God. In het 
vuur schenkt God zijn levende en werkzame woord 
(cf. Heb 4,12), met het oog op de toekomst.
Het vuur is het symbool voor de werkzaamheid 
van God die de harten verwarmt, verlicht en op de 
proef stelt.

Gods zorg
Vuur is Gods zorg om de haalbaarheid van 
menselijke inspanningen te testen en ze te 
zuiveren. Bij de Sinaï hoorde men de stem van God.
In Jeruzalem, met Pinksteren, sprak Petrus, de rots 
waarop Christus zijn Kerk wil bouwen. Zijn woord 
-zwak en zelfs in staat de Heer te verraden- krijgt, 
door het vuur van de Geest, een kracht om harten 
te raken en tot bekering te brengen. God kiest in de 
wereld het zwakke om de sterken te verwarren ( 
cfr 1 Kor 1,27).

Brand
De Kerk wordt dus geboren uit het vuur van de 
liefde. Door een brand slaat het vuur uit en met 
Pinksteren openbaart het de kracht  van het 
woord van de Verrezene, doordrongen van de 
Heilige Geest. Het nieuwe en definitieve verbond 
steunt niet langer op de wet, geschreven op stenen 
tafelen, maar op de werking van Gods Geest die 

alles nieuw maakt en zich verankert in de harten 
van vlees.

Taal van de waarheid
Het woord van de apostelen wordt vervuld van 
de Geest van de Verrezene. Het wordt een nieuw 
woord dat men kan verstaan alsof het simultaan in 
alle talen wordt vertaald. Immers, toen dat geluid 
ontstond, liep het volk er heen en tot zijn verbazing 
hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal 
(Hnd 2,6). Het gaat om  de taal van de waarheid 
en van de liefde die de universele taal is: iedereen 
verstaan die. Als je met waarheid en liefde handelt, 
verstaat iedereen je ook al kun je niet praten. Door 
een liefkozing, oprecht en liefdevol.

Orkestleider
De heilige Geest komt niet slechts door een 
symfonie van geluiden die op harmonieuze wijze 
de verscheidenheid verenigt. Hij verschijnt ook als 
de orkestleider die de lofprijzingen voor de grote 
werken van God doet horen.

De Heilige Geest is de bewerker van 
verbondenheid, de kunstenaar van de verzoening 
die de belemmeringen tussen joden en Grieken, 
tussen slaven en vrijen, opruimt en zo één lichaam 
schept. Hij bouwt de geloofsgemeenschap op door 
het samenspel van de eenheid van het lichaam en 
van de veelheid der ledematen.
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is. Voor Jesaja is het duidelijk: als God Zijn oordeel velt 
over de wereld, dan zullen ze het leren. Daar kan je 
inderdaad naar uitzien. Een wereld waarin mensen 
elkaar niet als vijanden zien, maar als medemensen. 
Wat is eigenlijk gerechtigheid en dat betekent zoveel 
als: doen er (door God) van je verwacht wordt. Zijn wie 
je bent: Zijn kind. Functioneren naar die bedoeling. 
Zodat de mens zijn medemens weer ziet. Als dat 
gebeurt, dan worden we weer teruggebracht in ons 
element, zoals God ons heeft bedoeld.

Gebed:
God van gerechtigeheid, Naar U gaat mijn verlangen 
uit. Daarom vraag ik U: geef mij woorden die mij 
wakker schud en die mij Uw weg wijst. Heer, kom mij 
tegemoet met Uw liefde en open mijn ogen voor Uw 
werkelijkheid, vandaag en alle dagen, door Christus 
onze Heer. Amen.

Dagtekst:
Rom. 1,9: God, die ik van harte dien door het evangelie 
van zijn Zoon te verkondigen, is mijn getuige, dat ik U 
zonder ophouden gedenk

Overweging:
Stel je voor, je bent ernstig ziek. Soms knijpt de angst je 
keel dicht. Er valt een kaart op de deurmat. En wat lees 
je: Ík breng je iedere dag in mijn gebed bij God!’Daar 
word je gewoon stil van. Paulus bidt onophoudelijk 
voor de gemeente van Rome. Hij vraagt aan de Here 
God of Hij de weg wil banen om naar hen toe te 
kunnen gaan. Paulus wil graag iets betekenen voor 
hun geestelijke ontwikkeling. Paulus beseft dat een 
ontmoeting een wederzijdse bemoediging zou kunnen 
bewerken. Nu – al terwijl hij nog ver weg is – wil hij 
op een bemoedigende manier bij hen betrokken zijn. 
Zoals gezegd biddend – nu door een brief te schrijven. 
De gemeente kan je gebed gebruiken – evenals jouw 
inzet. Als je voor iemand blijft bidden, verandert er 
iets bij jou... vanbinnen.

Gebed:
Liefdevolle God, Gij die mij  de bevrijding toezegd in 
Uw Woord en U in Jezus mij ontfermd. Trouwe Vader, 
maakt U mij ontvankelijk voor al wat U mij schenkt en 
laat mij een gelovige zijn, die getuigd van Uw liefde, 
alle dagen dat ik mag leven. Amen. 

Dagtekst:
Ps. 19,14a: Wil uw knecht ook voor hoogmoed 
bewaren: nimmer krijge die over mij macht!

Beeldoverweging:

 
Gebed:
Heilige en barmhartige God, In Uw Zoon Jezus hebt U 
laten zien hoe ik kan en moet leven ten dienste van de 
ander. Ik dank U daarvoor Vader en bid dat ik in mijn 
doen en laten  Hem mag volgen op Zijn weg. Schenkt U 
Zijn geestkracht en maak mij tot een gelovige die zich 
inzet voor de komst van Uw koninkrijk op aarde, dat 
duren zal van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
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werk voor hem? ‘Het is aan mij om te werken,’ zei 
God, ‘Ik zal vergelden’. Oordelen is Gods taak. Iets 
anders vermoeden is vermoeden dat God het niet kan. 
Wraak is respectloos. Iemand vergeven toont respect. 
Vergeving is niet zeggen dat degene die je pijn heeft 
gedaan goed zat. Vergeving is zeggen dat God getrouw 
is en dat Hij zal doen wat goed is.

Gebed:
God, U die het recht liefheeft en opkomt voor al wat 
kwetsbaar is, tot U bid ik: Maakt U ruimte in mij om 
Uw Woord te verstaan. Dat mijn hart mild mag zijn, vol 
liefde naar mij medemens om te werken aan  Uw rijk 
van vrede en gerechtigheid. Dit vraag ik U door Jezus, 
Uw Zoon die leeft met U in eeuwigheid. Amen

Dagtekst:
Rom. 1,5:  Door Hem heb ik de genade van het 
apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn 
naam onder alle volken mensen te brengen tot de 
gehoorzaamheid van het geloof.

Overweging:
Wie had dat ooit gedacht, dat Saulus – de 
christenvervolger – een apostel van Jezus Christus 
zou worden. Daarop is inderdaad het woord ‘genade’ 
van toepassing. God had Zijn Zoon aan Paulus 
geopenbaard en hem in dienst genomen. Er was een 
wissel bij Paulus omgegaan waardoor zijn leven 
op een ander spoor werd gezet. Hij had een totaal 
andere kijk op Jezus gekregen. En nu wil – met wat hij  
heeft ontdekt – ook de broeders en zusters in Rome 
bemoedigen en onderwijzen.
Nee, wij zijn niet letterlijk apostelen, maar als je Jezus 
ontmoet hebt, hoe kun je dan de genade voor jezelf 
houden? Genade doet iets met je. Dan gun je het ook 
een ander om in het licht te wandelen. Naar wie stuurt 
Christus ons vandaag? Er zijn nog genoeg mensen die 
er geen idee van hebben wat genade is. 

Gebed;
Liefdevolle Vader, U die mij licht en vreugde zijt, als ik 
U zoek bent U reeds dichtbij mij. Vader bezielt U mij 
met de Geest van Uw belofde. Maak mij één van hart 
en ziel om Uw Woord te verstaan om  Uw wil van U te 
verkonigen, zo  de van Uw Koninkrijk te ervaren. Dit 
vraag ik U, vandaagn en altijd, tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.

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

Overweging:
‘Wij dromen van een wereld waar ’t met onrecht is 
gedaan.’ Zo wordt het heel enthousiast gezongen. Die 
wereld is er nog niet. Maar die wereld komt er wel. Dat 
is zeker! Al lijkt ons zo’n wereld onbereikbaar! Alleen 
moeten de mensen nog leren wat echt recht en onrecht 

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

Overweging:
Totale verandering is iets van binnenuit. Met geld en 
systemen kun je bepaalde dingen een dag of twee 
veranderen, maar de kern van het verhaal zal altijd 
het hart zijn. Laat ik specifiek zijn. Ons probleem is 
zonde. Niet financiën. Niet budgetten. Ons probleem is 
zonde. We zijn in opstand tegen onze schepper. We zijn 
gescheiden van onze Vader. We zijn van de bron van 
leven afgesneden. Een nieuwe president of wetgeving 
kan dat niet oplossen. Het kan alleen door God worden 
opgelost. Daarom gebruikt de Bijbel  ingrijpende 
termen zoals bekering, berouw en verloren en 
gevonden. De maatschappij mag dan bezig zijn met 
vernieuwen, alleen God her-schept.

Dagtekst:
Spr. 20,22: Zeg toch niet: `Ik zal het kwaad vergelden.' 
Vertrouw op Jahwe en Hij zal u bevrijden.

Overweging:
Sommigen van jullie bevinden zich in de rechtszaal. 
De rechtszaal met aanklachten. Sommigen herkauwen 
dezelfde pijn iedere keer als iemand naar hen wil 
luisteren. Voor diegenen heb ik een vraag: Wie 
heeft jou tot God gemaakt? Ik wil niet brutaal of 
verwaand overkomen, maar waarom doe jij Zijn 

gebeden voor iedere dag
Maandag 01 juli

GODS GEEST MAAKT ALLES 

NIEUW

Zaterdag 06 juli

woensdag 03 juli

Vrijdag 05 juli

De gave van de profetie
De verbazing is erg groot en iemand zegt dat die 
mannen mogelijk dronken zijn. Dan neemt Petrus, 
in naam van alle apostelen, het woord. Hij benadert 
het gebeuren vanuit Joël 3, waar het gaat over een 
nieuwe uitstorting van de H. Geest. De volgelingen 
van Jezus zijn niet dronken, maar beleven wat Sint-
Ambrosius omschrijft als een sobere dronkenschap 
van de Geest. Deze Geest doet  het volk van God 
profeteren door middel van dromen en visioenen. 
De gave van de profetie is geen voorrecht van 
enkelen. Het is een voorrecht van allen die de naam 
van de Heer aanroepen.

De Geest van God
Vanaf dat ogenblik brengt de Geest van God de 
harten ertoe het heil te aanvaarden dat door Jezus 
Christus nabij komt. Hem hebben de mensen aan 
een houten kruis genageld. Hem heeft God uit 
de doden opgewekt en het verdriet van de dood 
weggenomen.

Hij is het die de Geest heeft uitgestort. De Geest 
die de lofprijzing leidt die allen kunnen horen. 
Pinksteren is dit: Jezus -en door Hem God zelf- 
komt naar ons en neemt ons in Zich op. De Geest 
bewerkt de aantrekking van God. God verleidt 
ons met zijn Liefde om  zo processen op gang te 
brengen waardoor het nieuwe leven doordringt. 
Alleen de Geest van God bezit de kracht om elke 
situatie te vermenselijken en elke situatie tot 
broederlijkheid om te vormen

Een nieuw Pinksteren
Laten we de Heer bidden dat Hij ons een nieuw 
Pinksteren laat beleven, dat onze harten verruimt 
en onze gevoelens afstemt op die van Christus. 
Zo kunnen we, zonder schaamte, zijn werkzame 
woord verkondigen en getuigen van de kracht van 
de liefde die alles wat ze ontmoet, opnieuw tot 
leven wekt.

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

dinsdag 02 juli

Donderdag 04 juli
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