OMHOOG zondag 14 juli 2019

KATERN A – Pagina

1

Jaargang 63

26

Weekblad voor kerk en samenleving

14 juli 2019

SRD 2,-

Een machtige God is de Heer, kom laat ons Hem aanbidden
Rosanda Courtar –
Gebedssamenkomst KCV
Heb je ooit een dienst meegemaakt, waarbij je de
volgende dag nog vol was van alles wat de Heer
voor je heeft gedaan tijdens deze bijeenkomst?
Dat was voor mij zeker het geval tijdens de
bevrijdings- en genezingsdienst van vrijdag 5
juli jl. in de St.-Petrus en Paulus basiliek. Deze
gebedssamenkomst, georganiseerd door de
Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV)
Paramaribo in samenwerking met KCV Moengo,
had als thema psalm 95,6 ‘Een machtige God is de
Heer, kom laat ons Hem aanbidden’.
Het praiseteam uit Moengo ging voor in de
lofprijzing en aanbidding. In mijn beleving werden
de teamleden echt geleid door de Heilige Geest. De
aanwezigen deden dan ook spontaan, enthousiast
en vurig mee. Ik dacht hierbij gelijk aan koning
David, die ook vol vreugde pleegde te zingen en te
dansen voor zijn Schepper.
Het was voor mij zoals over Jakob in Genesis 28
staat geschreven. Hij zag in zijn droom een ladder
op aarde staan waarvan de top tot in de hemel
reikte. En hij zag engelen van God langs die ladder
omhoog klimmen en naar beneden gaan. Hij riep
toen uit: ‘Werkelijk, de Heer is op deze plek!’
Zo mochten wij het ervaren. God is altijd in ons
midden, maar ik ben ervan overtuigd dat Hij in al
Zijn heerlijkheid geniet wanneer wij de rode loper
van lofprijzing en aanbidding uitrollen.

Godvrezend en relatie met God
Het evangelie van de dag werd gehaald uit
Handelingen 10. Er waren daarin veel interessante
stukken. Ik zal twee zaken die er voor mij
uitsprongen, belichten. ‘...Er woonde in Caeserea
een zekere Cornelius met een honderd man van
Italiaanse afkomst. Hij en al zijn huisgenoten
waren vroom en godvrezend...’ Godvrezend. Pater
Doris Weewee ging hier dieper op in. Godvrezend
zijn wil zeggen dat we een grote nederigheid
hebben voor God. Dat we God zien als almachtig.
We moeten ons ervan bewust zijn dat we een God
van leven en van vele mogelijkheden dienen. We

dienen een grote God die hoog verheven is, maar
Hij daalt neer tot ons om in elke situatie bij ons te
zijn. Juist omdat wij ons klein maken voor Hem,
komt Hij nog dichter naar ons toe. We kunnen
met Hem praten, met Hem lachen. Hij heeft ons
gemaakt en blijft tot ons komen in Zijn Zoon, Jezus
Christus, het vleesgeworden Woord, maar ook in
de Heilige Geest die Hij in ons heeft uitgestort.
Pater Weewee stelde ons enkele vragen, die ik
graag ook aan u voorleg: Hoe is uw relatie met
God? Is Hij nummer 1? Hoeveel tijd brengt u met
Hem door in gebed? ‘s Morgens? 1 maal 24 uur, 7
dagen per week? Of… niet veel tijd omdat we het
te druk hebben? Als goed christen is het goed ons
van iets te onthouden wat ons zo druk maakt en
die tijd door te brengen met God. Om de bijbel te
lezen. Om na te denken over Gods woord. Ik daag
u uit om elke dag minimaal een kwartier met God
in gesprek te gaan en te zien hoe Hij uw dag vult en
leidt.
Ontvang de Heilige Geest en kracht
‘U weet wat er in Judea gebeurd is: hoe Jezus
van Nazaret Zijn optreden begon in Galilea na
het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God
hem gezalfd heeft met de Heilige Geest. Hij ging
weldoende rond en genas allen die onder de
dwingelandij van de duivel stonden, want God
was met Hem. En wij zijn getuigen van alles
wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem
gedaan heeft.’ Wij zijn nu nog de getuigen van
de bevrijdende, genezende en heilzame werking
van Jezus. Er zijn velen die kunnen vertellen van
genezingen, van uitkomsten die God bood in
schijnbaar onoplosbare problemen. Maar hoe is

de heilzame werking van God mogelijk in en door
ons? We zien in het Schriftgedeelte dat zij die met
het woord van God bezig waren, de Heilige Geest
ontvingen. Hoe kunnen wij vervuld worden door
de Heilige Geest? De eerste stap is luisteren naar
Gods stem. God spreekt tot ons door Zijn woord.
Gods Geest neemt reeds bezit van ons terwijl wij
in de dienst luisteren naar Zijn woord en terwijl
u nu dit artikel en de Schriftlezing leest. Maar de
Geest kan pas ten volle werken als wij ons voor
Hem openstellen. Als wij ons niet bescheiden of
ongelovig opstellen, zal de Geest bezit nemen van
ons. Hij zal ons leiden. ‘Taigi Gado na dya mi de!
Met je pijn, met je situatie, met je moeilijkheden,
maar ook met je vreugde en je overwinningen. Dya
mi de Masra, fur mi te m’e lon abra.’ Als u geraakt
bent door de Geest tijdens het lezen van dit artikel,
nodigen wij u uit om contact te maken met de
Katholieke Charismatische Vernieuwing Suriname
via 8652415, via onze Facebookpagina of per
e-mail KCVSuriname@gmail.com. Ook zijn er KCVgebedsgroepen in de diverse r.-k. parochies, waar
u van harte welkom bent. Laat de Heilige Geest je
leiden.

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo
(Official)
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Begikerki in het Boven-Surinamegebied

Claudia Tjon Kiem Sang Jaarlijkse retraite SSVM
We moeten sterven aan onszelf om ten volle te
kunnen begrijpen wat God voor ons wil, wat onze
bestemming is en hoe daar te komen. Maar als ik
mezelf volledig geef, wat tref ik dan aan de andere
kant aan?
Dit was een beetje de strekking voor mij van de
retraite Geestelijke Oefeningen, van 28 juni t/m
1 juli gehouden in Asewa Otono. Deze jaarlijks
terugkerende retraite wordt georganiseerd door
de Servidoras del Senor y la Virgen de Matará
(SSVM), ook bekend als de Blauwe zusters. De
retraiteleider was pater Martin van de congregatie
van het Mensgeworden Woord, waartoe ook de
SSVM behoort.

Roep tot zelfgave en opoffering
Voor mij de 5e keer dat ik de Geestelijke
Oefeningen deed en elke keer blijkt het een
ervaring te zijn waarbij je uit de confrontatie met
jezelf dieper inzicht krijgt in je eigen leven, jouw
geestelijke groei en de relatie met God. De mens die
God zoekt moet groeien in zijn zoektocht, stilstand
is achteruitgang.

Opgericht 01 januari 1956

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Sterven aan jezelf klinkt heel ingrijpend, maar er
is eigenlijk geen andere weg willen we oprecht God
dienen en zoals zo vaak populair gezegd wordt:
een instrument zijn in Zijn handen. Hoe meer we
van onszelf geven, hoe groter de genade van God
in ons leven. Pijnlijk, heel pijnlijk is het proces.
Heel eenzaam soms, je eigen lelijkheid onder ogen
komen, rebelleren, geduld – veel geduld - en het
grootste deel van de tijd op het saaie af trouw
je plichten vervullen en met vallen en opstaan
groeien in de deugden.
Maar je hoeft maar één blik om je heen te werpen,
de ellende om je heen te zien, het verval, hoe de
mens zich van God verwijdert, en je weet dat dit
onze roeping is. Dat God in deze tijd mensen roept
tot heiligheid, tot zelfgave en opoffering. Om met
Hem mee te werken aan de genade, Zijn liefde voor
de mens tot het uiterste te beoefenen en zo Zijn
licht in de duisternis te laten schijnen. Dit is de
tijd, dit is waartoe God ons roept en ‘nee’ zeggen is
eigenlijk geen optie.
Ultieme doel
Wat is er dan aan de andere kant? Een leven
toegewijd aan God kan alleen maar meer vreugde,
liefde, licht en genade bevatten. De vruchten zullen
zoet smaken, of die nou tijdens het leven of na de
dood worden voortgebracht. En dat is uiteindelijk
het ultieme doel van het leven van elke christen:
God de Heer te dienen en je ziel te redden, en
daarbij zoveel mogelijk andere zielen te winnen
voor God. Al het andere in het leven gaat voorbij en
vergaat tot stof dat wegwaait met de wind.

Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; 424245fax: 425368;
Mobiel/whatsapp: 8811492
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org /
pastoraalcentrum@bisdomparamaribo.org

“Hoe mooier de herinnering, des te
moeilijker is het afscheid”.
Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 u in
de parochiezaal van de St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die
een dierbare heeft verloren en in het rouwproces
wat steun zoekt. Onze eerstvolgende bijeenkomst
is op donderdag 18 juli.
U bent van harte welkom!

Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
Druk: Drukkerij H. van den Boomen
OMHOOG”
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geloof & leven
‘Hoezee voor Suriname’ – respect voor Gods schepping

Henna Manichand
Overweging uitgesproken tijdens de gebedswake
’24 uur voor de Heer’
Schepper en onderhouder
Als de complexe onderdeeltjes van een horloge
is elk onderdeel van ons universum door God
geschapen. Van de gigantische uitgestrektheid
van ons zonnestelsel tot de unieke vingerafdruk
van ieder van ons, alles is door Hem gemaakt.
Tegelijk is Hij niet alleen de maker, maar ook de
drijfveer, het meest wezenlijke onderdeel voor het
functioneren en het bloeien van de schepping. Hij
is het die de schepping schraagt met Zijn machtig
woord. Hij is het die alles wat bestaat bijeen houdt
in al zijn verbazingwekkende complexiteit. Laat de
erkenning van de centrale rol van Jezus in zowel
de schepping als de instandhouding van het heelal
leiden tot een hart vol vreugde en lofprijzing, en
het besef dat Hij voortdurend voor ons zorgt.

Okono gaat op bezoek bij opa
Wel 130 km buiten Paramaribo woont de
grootvader van Okono. Opa is piayman. Okono is
er in geen jaren geweest. Hij is heel vroeg in de
bus gestapt en zit naast de chauffeur. De weg is
glad, geen stof en geen kuilen. ‘A pasi bun, a moi,’
zo begint Okono een gesprek met de chauffeur. Die
vertelt dat de weg veel geld heeft gekost, maar ook
dat de mensen hard rijden: ‘Net lek den law. Yu si a
bord, wi e pasa Kraka? Tu suma dede’. In de bomen
fladdert gekleurd plastic, er liggen flessen en vuil
langs de weg. Okono: ‘Sjef, wan fesa ben dya?’
Chauffeur: ‘No, na morsu fu fotosuma. Ey fringi
den batra nanga plastic saka. Na so den libi leki
agu. Ala den kriki lai nanga doti’. Na een rit van
vier uren kan Okono zijn grootvader begroeten. Hij
heeft heel wat meegenomen uit de supermarket.
Okono vertelt over zijn studie en dat hij terug is om
te blijven. Opa vertelt hem dat hij liever niet naar
achteren moet gaan. Maar dan zegt Okono toch:
‘Opa, mi e go na gron’. Hij neemt een houwer mee,
een hengel en een stuk cassavebrood.
Okono en de pratende boom
Op weg naar de kreek vindt Okono het vreemd
geen kapuweri of makamaka te zien. Okono
zoekt zijn favoriete plek op, zijn boom waaraan
hij vroeger zijn hangmat bond. Maar die is niet te
zien. Geen enkele boom. Een lege open vlakte. En
de kreek? Kreek?? Dit, dit kan niet, a no kan. Dit
is een vies rood watertje. Okono gaat aan de voet
van een kromme, bijna omgevallen boom zitten.
Teleurgesteld, geen schaduw, geen water, geen
vis. Wat is er hier gebeurd? Grote dikke zwarte
buizen, plastic slangen, lege olievaten, lege blikken,
flessen, hopen afval, een verroeste machine en iets
wat op een kamp lijkt. Omgehakte bomen liggen

te rotten. Het is aan de overkant van de kreek een
chaos en een doodse stilte, geen vogelgefluit en
het stinkt. De tijd staat daar stil. Hij leunt tegen
de omgevallen boom, plots begint die te trillen en
het lijkt alsof er iemand praat. Okono legt zijn oor
tegen de stam van de boom. ‘Mi na a inkri wan di
tan na busi. Libi suma hari mi famiri nanga ala den
tra bon puru. Ala diya lon gwe, no wan sapakara,
no wan fremusu, soso wan sekrepatu tan. Na libi
suma diki a kriki, ala fisi draibere. Na mi wan tan
abra. Luku soso wan noto de ete, pur en, prani den
siri, meki mi famiri kon baka.’

Het bos weer tot huis maken
Okono plukt de enige inginoto en gaat terug naar
het kamp. Boos smijt hij de houwer weg en gaat
mopperend in de hangmat liggen. Het wordt al
schemerig. De muskieten laten zich voelen en dan
begint opa te vertellen. Hoe zijn moeder is geweest,
dat er ook een kindje van zijn tante is overleden
door het drinken van het water. Dat er mensen
op een dag kwamen, de bomen wegtrokken en
meenamen. Ze hadden geen respect voor de
bomen, wat ze niet wilden, lieten ze liggen. Opa
kreeg wat geld en een watertank. ‘Ma a tasi blad
fu a kampu no e hor watra, mi mu abi sinkidak. A
peti e drei, en watra bita.’ Na 27 jaar terug in wat
van het dorp is overgebleven. Er zijn nog maar 9
families achtergebleven. Nu weet Okono wat er zich
heeft afgespeeld. Zijn vader wilde de bomen niet
afstaan en werd na een gevecht doodgeschoten.
Zijn moeder had hem nooit over dit gebeuren
verteld. Het bos was hun huis niet meer. Moeder
was dood gevonden bij de kreek en daar lag het
kindje van zijn tante ook begraven. Het water is
verkeerd volgens opa. ‘Na Tamusi e luku mi dya.’
Opa is nooit verhuisd, heeft ook nooit een huis
gehad zoals beloofd. Trouwens waar zou hij naar
toe moeten gaan. Geen ene boom was er over
om een nieuw kamp te bouwen. Tweemaal per
week komt de lantibus als de chauffeur benzine
heeft. Dan stuurt een zuster van de missie wat
levensmiddelen en water. Okono weet wat hij moet
doen: hard werken, de inginoto en andere bomen
weer planten. Het bos weer tot hun huis maken, tot
leven brengen. En al heeft Okono een hbo-diploma,
hij zal de handen uit de mouwen steken, want het
bos is zijn thuis, daar is vrijheid, zuivere lucht.
Eten? Drinken? Dat zal voor hem geen probleem
zijn. Hij heeft ecologie gestudeerd en hij zal wat
Tamusi gegeven had weer goed maken.
Meesterstuk
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en donker. Toen bracht God er
orde in: chaos en duister verdwenen. God maakte
een scheiding tussen de wateren, zo kregen we
aarde en hemel. Hij maakte dag en nacht, de zon
en de maan met zovele sterren. God de Schepper

bracht leven op aarde: grote en kleine dieren in de
zee en in de lucht. God wenste dat alles wat Hij had
geschapen talrijk en vruchtbaar zou zijn, zo ook de
planten, bloemen en bomen. Alles wat God schiep
was één groot kunstwerk, een waar meesterstuk.
Hij ontwierp een adembenemend mooie wereld en
oordeelde dat het zeer goed was. De Schepper was
blij, maar nog niet tevreden. Hij rustte en dacht na:
voor wie was dit alles? Toen vormde hij de mens.
Nadat de mens geschapen was en gebruikmaakte
van alles wat God had gegeven, was er geen rust
meer. De mensen kregen steeds meer verlangens,
ze waren niet tevreden met wat ze in het paradijs
aantroffen. Hun hebzucht en gulzigheid namen toe.
Ze maakten ruzie.
Geschiedenis herhaalt zich
In de Hof was er geen vrede meer. De mensen
betwistten elkaar, bedrogen God en zichzelf. Ze
hadden een vrije wil, wisten wat mocht en niet
kon, maar ze wilden op de stoel van God zitten. Ze
konden geen onderscheid meer maken tussen goed
en kwaad, en ze lieten zich verleiden. God staat
veel toe, maar dit ging toch te ver. Ze overtraden
Zijn geboden. Berouw komt na de zonde!
God heeft de mens zo lief en wil de breuk van
vertrouwen herstellen. Hij wil de mens vergeven,
vooral datgene wat zij tegen Zijn wil doen. Daarom
gaf Hij ons het meest kostbare wat iemand
kan bezitten, Zijn Kind. Hij gaf ons Zijn enig
geboren Zoon, Jezus Christus, die zonder zonde
is en die de kruisdood als een misdadiger moest
sterven. Wat een offer en dat omwille van onze
ongehoorzaamheid. De mens door God geschapen
naar zijn beeld kreeg alles wat goed voor hem
was, zelfs kwijtschelding van zonden. En toch,
nu in 2019 herhaalt de eeuwenoude geschiedenis
zich weer. Wij verpesten het universum, willen
meer weten en ontdekken. Wij vernietigen de
atmosfeer en hebben zelfs in de verste uithoeken
van de aarde geen respect voor de natuur. Op de
Noordpool plastic afval, het lozen van chemische
afvalstoffen. Onze hebberigheid en geldzucht
maken ons binnenland een woestijn met kraters.

Respect voor Gods schepping
Het boekje ‘Hoezee voor Suriname’ begint met
‘land van stoere Indianen’ – de meeste inheemsen
ontberen goed drink water; ‘land van bossen, groot
en mooi’ – nu ontbossing, hout- en goudroof; ‘land
waar tussen de lianen tijgers loeren…’ – neen, ze
loeren niet meer, wij loeren en schieten ze dood
voor verkoop aan vreemden; ‘heerlijk tropenland’
– zelfs de natuur is moe van ons. We kennen geen
grote regentijd en geen kleine droge tijd meer.
Wij mensen met een vrije wil en verstand, die
menen Gods werk, ons huis, de aarde te moeten
verbeteren, maken er een puinhoop van en de
natuur keert zich tegen ons. We hebben te doen
met tsunami’s, modderlawines, bosbranden,
overstromingen. De natuur is verstoord. Ons
nageslacht zal niet kunnen zeggen als het om zich
heen kijkt: ‘En God ziet dat het goed is’. Neen!
Wat doen wij als opvoeders. Zusters en broeders,
het tegengaan, het stoppen, het voorkomen van
destructie en het herstel van de aarde liggen
helemaal aan ons. Wij zullen onze kinderen moeten
leren respect te hebben voor Gods schepping, ons
thuis de aarde. De vrije opvoeding heden ten dage
boet veel in aan normen en waarden. Het accent
ligt meer op voeding. Zelf moeten wij het goede
voorbeeld geven. Dan kunnen wij weer zingen
‘Hoezee voor Suriname’ en dan ziet God dat het
goed is.
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Begikerkidiensten in de Fatimaparochie
Thanya Soke-Fonkel
Zang, gebed en getuigenissen
Op woensdag 3 juli jl. was het weer zover. Op
elke eerste woensdag van de maand wordt er een
speciale woord- en gebedsdienst georganiseerd
in de Fatimaparochie. Aan de opkomst was niet te
zien dat het een regenachtige middag was. Broeder
John Graskamp die optrad als dienstleider heette
de aanwezigen welkom. De dienst begon met zang
en gebed. Daarna waren er enkele getuigenissen.
Diaken Sonny Waterberg bracht het Woord tot ons
middels alledaagse voorbeelden. Het Woord had
als kern ‘niet zien en toch geloven’. In Johannes 20
lezen we hoe Thomas, een van de twaalf discipelen,
niet wilde geloven dat de heer Jezus aan de
anderen verschenen was. Hij geloofde pas toen hij
zelf Jezus zag. Wij christenen hebben de heer Jezus
niet gezien, maar geloven wel in Hem. Hoe staat het
met uw geloof in de heer Jezus?
Mensen dichter bij de Heer brengen
De gospelliedjesschrijfster en zangeres Alma
Lienga bracht vol gevoel haar liederen ten gehore.
Ze heeft een zalving om de Heer groot te maken
door middel van zang. De Heer maakt het mogelijk
dat wij de naam van Jezus groot maken door alle
verschillende kerken heen. Het gaat erom dat
wij mensen steeds dichter bij de Heer brengen in
Jezus’ naam. Dat is de basis waarop begikerki is
gestart in 2012 onder leiding van diaken Sonny
Waterberg. De kern van de begikerkidiensten
is gebed. In het Sranan wordt het Woord aan
iedereen verstaanbaar gemaakt. Wij hebben

trouwens een taak zoals in Mattheus 28,19-20 is
aangegeven. Na de dienst werd er voor iedereen
persoonlijk gebeden. De jonge kinderen konden
ook hun zalving ontvangen. Er wordt ook nazorg
geboden, waarbij wij de bijbel als basis gebruiken

en gemotiveerd worden door psalm 119. Wij
nodigen u daarom uit om de begikerkidiensten te
bezoeken en uw relatie met de Heer te verdiepen.
Elke woensdag van half zeven tot half negen ‘s
avonds is er begikerki in de Fatimaparochie.

Fotoverslag: Een machtige God is de Heer, kom laat ons Hem aanbidden
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vijftiende zondag door het jaar C
Eerste lezing: Deuteronomium 30, 10-14
In die dagen sprak Mozes tot het volk: ‘Als gij de
stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem
gehoorzamen en alle geboden en voorschriften
onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend;
dan moet gij met heel uw hart en heel uw ziel
terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik
u heden geef zijn niet te zwaar voor u en zij liggen
niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en
gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel
opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten
horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn
niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de
zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te
laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen,
het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.
Gij kunt het dus volbrengen.’
Antwoordpsalm:
Psalm 69, 14.17.30-31.33-34.36ab-37

Tweede lezing: Kolossenzen 1, 15-20
Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld

van de onzichtbare God, de eerstgeborene van
heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen
in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het
onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen
en machten. Het heelal is geschapen door Hem en
voor Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat
de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van
de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn,
Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in
heel zijn volheid om door Hem het heelal met zich
te verzoenen en vrede te stichten door het bloed,
aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op
aarde te verzoenen, door Hem alleen.
Evangelielezing: Lucas 10, 25-37
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om
Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: ‘Meester wat
moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’
Jezus sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in
de wet? Wat leest ge daar?’ Hij gaf ten antwoord:
‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten
en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’
Jezus zeide: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en

Gedachten bij de schriftlezingen
tussen voorspoed en tegenspoed (Deut. 30,15). Het
Woord is heel dichtbij, er is geen enkele reden om
het niet te horen. De interpretatie van het Woord is
evenwel niet zo eenvoudig. Wat te doen en wat te
laten in een bepaalde situatie, welke betekenis een
bepaalde schrifttekst heeft, hoe een bepaald woord
moet worden ingevuld – dat zijn kwesties die een
zorgvuldige overweging en veel wijsheid vereisen.
Bovendien is de tekst voor meer uitleg vatbaar en is
er nooit één uitleg die alle andere uitsluit.

Het Woord van God is niet ver weg, het ligt
niet buiten het bereik van de mens, het klinkt
van binnenuit. De vijf verzen uit het boek
Deuteronomium van de eerste lezing zijn licht van
toon en tegelijkertijd zwaar van betekenis. Vier
keer staat er in het Hebreeuws een ontkenning
als kenmerk van het Woord: het is niet te hoog
gegrepen, het is niet ver weg, het is niet in de hemel
en het is niet aan de overkant van de zee. Vier keer
staat er een positieve aanduiding: geef gehoor
aan het Woord en bewaar het, keer terug naar de
Eeuwige, je God, met heel je hart en met heel je ziel,
Ik (God) schrijf het je voor, het is dichtbij – in je
mond, in je hart, het is te doen. Geen enkel excuus is
geldig om geen gehoor aan het Woord te geven. Dat
lijkt streng en meedogenloos, maar het tegendeel
is waar. God wil dat de mens leeft en zijn Woord
is de weg ten leven. De keuze van de mens om het
Woord te horen en te doen is echter een vrije keuze.
Maar weet wel, zegt God, het is de keuze tussen
leven en dood, tussen het goede en het kwade,

ge zult leven.’ Maar omdat hij zijn vraag wilde
verantwoorden, sprak hij tot Jezus: ‘En wie is uw
naaste?’ Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens
viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar
Jericho in handen van rovers. Ze plunderden en
mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze
hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een
priester langs die weg; hij zag hem wel maar liep in
een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij
kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog
om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op
reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden;
hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn
wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op
zijn rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde
voor hem. De volgende morgen haalde hij twee
denarien te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei:
‘Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden,
zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van
deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in
handen van de rovers gevallen is?’ Hij antwoordde:
‘Die hem barmhartigheid betoond heeft.’ En Jezus
sprak: ‘Ga dan, en doet hij evenzo.’

Wie is mijn naaste?
‘En zie’, zo begint Lucas zijn verhaal over het
leergesprek tussen Jezus en de wetgeleerde
(10,25) in vertalingen die de Griekse grondtekst
wat letterlijker weergeven. ‘En zie’, dat betekent:
opgelet! Iemand die thuis is in de interpretatie
van de Thora, staat op om Jezus’ kennis en
toepassingsvermogen van de Schrift te beproeven.
‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het
eeuwige leven?’ Jezus stelt een tegenvraag om de
wetgeleerde zelf op het spoor te zetten van het
antwoord: ‘Wat staat er in de Thora geschreven?
Wat leest u daar?’ (10,26) Zijn gespreksgenoot
citeert terecht Deuteronomium 6,5 als centrum
van de Thora, en zoals te doen gebruikelijk bij
Schriftinterpretatie combineert hij dit vers met
een ander vers, in dit geval Leviticus 19,18 waar
staat: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ De wetgeleerde
heeft goed geantwoord en het gesprek kan in Jezus’
ogen worden beëindigd. Maar zo gemakkelijk komt
Jezus er niet vanaf. De wetgeleerde wil zijn vraag
rechtvaardigen en daarmee zichzelf. Als kenner
van de Schrift weet hij dit alles natuurlijk wel.
Hij stelt opnieuw een vraag: ‘Wie is mijn naaste?’
Deze vraag heeft betrekking op de grenzen van de
naastenliefde. Is de naaste de volksgenoot zoals de
context van Leviticus 19,18 aangeeft? Of strekt het
gebod van de naastenliefde zich uit tot alle mensen,
inclusief de vreemdelingen, zoals uit Leviticus
19,34 blijkt? Je hoort de wetgeleerde denken:
ook de vreemdeling, dat is toch niet te doen? Je
kunt je toch niet om elke mens bekommeren?
En dan vertelt Jezus een verhaal. Hij geeft geen
reprimande, Hij houdt geen preek, Hij geeft geen
college, maar Hij vertelt: ‘Er was eens iemand
die van Jeruzalem naar Jericho reisde.’ En in het

verhaal gebeurt iets onverwachts. De vraag naar
de naaste wordt op zo’n manier beantwoord dat
de wetgeleerde niet meer degene is die vanuit een
onzuiver motief wil weten wat hij moet doen, maar
iemand die te horen krijgt wie hij is. Hij is een
naaste, en wel voor iedereen die op zijn weg komt.
Hoe de wetgeleerde naar huis gaat, horen we niet
van Lucas. Misschien moet hij even bekomen van de
overrompelende kracht van Jezus’ vertelkunst. Én
van diens creatieve Schriftuitleg!
Gij zijt zelf de naaste
Dietrich Bonhoeffer schrijft bij de tekst van Lucas
10,25- 37: ‘Het antwoord op de vraag ‘Wie is dan
mijn naaste?’ is: Gij zijt zelf de naaste. Ga heen en
wees gehoorzaam in de daad der liefde. Naaste te
zijn is niet een kwalificatie van de ander, maar is
zijn aanspraak op mij, verder niets. In elk ogenblik,
in elke situatie ben ik degene die geroepen wordt
tot handelen, tot gehoorzaamheid. Er is letterlijk
geen tijd om naar een kwalificatie van de ander te
vragen. Ik moet handelen en gehoorzamen, ik moet
de naaste zijn voor de ander. Vraagt ge dan nog
weer verschrikt of ik dan niet van tevoren moet
weten en bedenken hoe ik heb te handelen – dan
krijg ik alleen te horen: wat gehoorzaamheid is, leer
ik alleen in de gehoorzaamheid, niet door te vragen.
Pas in de gehoorzaamheid leer ik de waarheid
kennen.’
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 13 11.00u: Gelegenheid tot biechten
19.00u: Eucharistieviering
zo 14 10.00u: Hoogmis
vr 19 17.00u: Huwelijksinzegening Arty Wens en Melisa
Deel
za 20 11.00u: Gelegenheid tot biechten
19.00u: Eucharistieviering
zo 21 10.00u: Hoogmis
Mededelingen:
• Elke zondag na de Hoogmis fundraising in het paviljoen.
Verkoop van soep, warm eten, drank, verse groenten,
planten etc.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00u – 12.00u verkoop
van groenten en fruit tbv het Maria Internaat.
• Maakt u contact met ons Secretariaat indien u een
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale
Basiliek. Maandag t/m vrijdag 08.00 – 14.00u.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 13 17.30: H. Mis
wo 17 17.30: Marialof
za 20 17.30: H. Mis
PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570
Pastoor Jan Verboogen - email: p_verboogen@email.com
Kapelaan Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en
zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.
za 13 18.00: Vooravond 15e zondag door het jaar kindernevendienst
zo 14 08.00: H. Mis 15e zondag door het jaar kindernevendienst
ma 15 18.00: H. Mis
wo 17 18.00: H. Mis
vr 19 18.00: Toediening van het heilig vormsel aan
volwassenen en tieners
za 20 18.00: H. Mis vooravond 16e zondag door het jaar
zo 21 08.00: H. Mis 16e zondag door het jaar
Mededelingen op Noord
• Op zaterdag 19 oktober 2019 neemt pater Jan afscheid
van de parochie Noord om definitief terug te keren naar
zijn thuisbasis in België. Bij deze gelegenheid vindt tevens
de overdracht van het pastoraat plaats aan pater Kumar.
Dit alles in tegenwoordigheid van pater Esteban Kross als
vicaris-generaal.
• Nu reeds wordt aangegeven dat op woensdag 18 dec.
a.s. om 18.00u het zilveren jubileum van de Sint-Jozefkerk
in Geyersvlijt zal worden gevierd. Vriendelijk verzoek deze
datum vrij te houden. Nadere bijzonderheden volgen.
• Wij feliciteren de 30 kinderen die op vrijdag 5 juli het
heilig vormsel hebben ontvangen uit handen van bisschop
Karel Choennie. Onze dank aan de catecheten en aan
allen die hebben bijgedragen tot een waardige liturgische
viering!
• Hartelijke gelukwensen aan de kinderen Noah en Caithlin,
die op zondag 7 juli het sacrament van het doopsel hebben
ontvangen. Deze wensen gelden ook voor ouders en
dooppeten.
• Op vrijdag 19 juli om 18.00 uur wordt het heilig vormsel
toegediend aan 14 volwassenen en vier tieners. Ook de
parochianen zijn hierbij uitgenodigd!
• Op zaterdag 6 juli hebben wij Johannes Hagen (70) op
gelovig wijze uitgeleide gedaan. Hij woonde op Eusieweg
36. Ons oprecht medeleven aan de familie.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 14 08.00: H. Mis - kindernevendienst
zo 21 08.00: Wo-co. dienst 16e zondag door het jaar
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 14 09.00: Wo-co. dienst - kindernevendienst
zo 21 09.00: H. Mis 16e zondag door het jaar
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 14 10.00: Woco. 15e zondag door het jaar C

11.45: Kinderdoopviering. No English mass
zo 21 10.00: H. Mis. 16e zondag door het jaar C
11.45: English mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
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
za 13 19.00: Woco
zo 14 08.00: H. Mis. 15e zondag door het jaar C
za 20 19.00: H. Mis
zo 21 08.00: Woco. 16e 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.
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 17.00-18.00u
vr 12 19.00: Vormingsbijeenkomst misdienaars
zo 14 08.00: H. Mis
10.00: Doopviering
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 17 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
za 20 10.00: H.Mis Huize Ashiana
zo 21 08.00: H.Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Vrijdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en welpen)
• Zaterdag om 16.30u: Padvinderij (gidsen en kabouters)
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v.
mw. Maya Sleur mob. 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.
• De parochie wilt van start gaan met een zanggroep o.l.v.
pater Noordermeer. Belangstellenden kunnen hun naam
na de H. mis doorgeven bij de leden van de liturgiegroep of
de pastoor of op het secretariaat tijdens kantoortijden.
• Als fundraisingsactiviteit organiseert de parochie een
BBQ-Karaoke avond op zaterdag 27 juli aanstaande van
19.00 - 23.00 uur in de zaal van de Christus Koningschool.
Uitnodigingen kunnen na de H. mis of op het secretariaat
worden afgehaald tegen een minimale donatie van SRD
100,=.
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
zo 14 08.00: H. Mis
ma 15 17.00: Spreekuur
18.00: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 18 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
Mededeling
Genezings- en bevrijdingsdienst laatste vrijdag van de
maand juli 2019
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 14 07.30: Rozenkransgebed
08.00: Eucharistieviering met Eerste H.Communie
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering. Wekelijks H.

Mis op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 07.00
uur; indien er geen dienst is, wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor
persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST. CLEMENS |Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Zondag 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: volwassenen Gebedsgroep 17.30 – 18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542;
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Vrijdag: Noveen OLV van Altijddurende Bijstand: 18:30u.
do 18 19.00: Eucharistieviering
vr 19 19.00: Eucharistieviering
za 20 19.00: Eucharistieviering
zo 21 10.00: Hoogfeest vd Allerheiligste Verlosser
Na elke eucharistieviering fundraising en gezellig
samenzijn. U bent allen van harte welkom!
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

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

Elke vrijdag 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
wordt vervolgd op Pagina B3
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geloofsverdieping
DE EUCHARISTIE: TEGENGIF VOOR HEBZUCHT
voor zegeningen, niet voor gejammer. Leren wij ten
overstaan van de Eucharistie - van Jezus die zich
tot het nederige Brood van de Kerk heeft gemaaktte zegenen wat wij hebben. Laten wij God loven,
zegenen en ons verleden niet verwensen. Laten wij
een goed woord over hebben voor anderen.

Het woord Gods helpt ons twee eenvoudige en
wezenlijke werkwoorden te herontdekken voor het
leven van elke dag: zeggen en geven. Zegenen.
Beste broeders en zusters, goedendag!
Alles begint bij de zegen: woorden van goedheid
scheppen een geschiedenis aan goedheid. Hetzelfde
gebeurt in het Evangelie: voor Hij de broden
vermenigvuldigt, zegent Jezus ze: “Hij nam 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” (Luc. 9, 16). De zegen maakt vijf
broden tot voedsel voor een menigte: Hij laat een
waterval aan goedheid stromen.
Zegenen
Waarom doet zegenen goed? Omdat het woord een
gave wordt. Wanneer men zegent, doet men niets
voor zichzelf, maar voor de ander. Zegenen is niet
het spreken van mooie woorden, het is het goede
zeggen, met liefde spreken. Zo heeft Jezus gedaan,
Hij toonde de betekenis van de zegen door de
broden gratis uit te delen.
Hoe dikwijls werden ook wij gezegend, in de kerk
of thuis. Hoe vaak hebben wij een woord gekregen
dat ons goed doet, of een kruisje op het voorhoofd
…
Wij werden gezegend op de dag van ons doopsel
en worden gezegend op het einde van elke Mis.
De Eucharistie is een school van zegening. God
spreekt goed over ons, Zijn geliefde kinderen. Zo
moedigt Hij ons aan door te gaan.
Zalving van liefde
Wij zegenen God in onze samenkomsten (Ps. 68,
27) en vinden de smaak van het lofgebed terug
dat het hart bevrijdt en geneest. Wij gaan naar de
Mis met de zekerheid door de Heer gezegend te
worden. En wij gaan naar buiten om op onze beurt
te zegenen, om bronnen van goedheid te zijn in de
wereld.

Het is belangrijk dat wij, herders, priesters, eraan
denken het volk van God te zegenen. De Heer
verlangt goed te spreken van Zijn volk, Hij laat ons
graag Zijn liefde voelen. Alleen als wij gezegend
zijn, kunnen wij anderen zegenen met dezelfde
zalving van liefde.
Het is droevig te zien hoe gemakkelijk men
tegenwoordig elkaar verwenst, minacht, beledigt.
Als het ware in de greep van bezetenheid, houdt
men zich niet in bedwang en spuwt men zijn woede
uit over alles en iedereen.
Het volk van God
Helaas, dikwijls is degene die het hardst roept,
de sterkste. Laten wij ons niet aantasten door
arrogantie, door bitterheid, wij die het Brood eten
dat alle zoetheid in zich bevat.
Het volk van God houdt van lofzang; het is gemaakt

Breken, geven, delen
Het tweede werkwoord is geven. Zoals Jezus deed,
die - na de zegen uitgesproken te hebben - het
brood gaf opdat het zou worden uitgedeeld en zo
de mooiste betekenis ervan ontsluit. Brood is een
middel om te delen.
In het verhaal van de broodvermenigvuldiging
wordt nooit gesproken over vermenigvuldigen,
maar over “breken, geven, uitdelen”.

Niet de vermenigvuldiging wordt benadrukt, maar
het delen. Jezus doet geen magie, Hij transformeert
de vijf broden niet in vijfduizend broden om daarna
te zeggen: deel ze nu uit. Nee. Jezus bidt, zegent de
vijf broden en begint ze te breken, terwijl Hij zich
toevertrouwt aan de Vader. Het is geen magie, het
is vertrouwen op God en Zijn voorzienigheid.
wordt vervolgd op Pagina B4
vervolg van pagina B2
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517t

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

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
za 13 19.00: Eucharistieviering (H. Vormsel op Lelydorp)
wo 17 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening (p. Fransiskus afwezig tot 19-9-19)
do 18 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan (inschrijving EHC en H.
Vormsel)
za 20 19.00: Woco
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.
ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.
ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Facebook: Sint Antonius parochie
za 13 19.00: Eucharistieviering (H. Vormsel)
di 16 18.30: Gebedsdienst/zangoefening
do 18 18.30: Eucharistieviering
zo 21 08.00: Eucharistieviering
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
za 13
zo 14
za 20
zo 21
za 27
zo 28

17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
08.00: H. Mis
17.00: u: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
08.00: H. Mis
17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
08.00: H. Mis

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

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
zo 14 09.00: H. Mis
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 13 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
zo 14 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 15 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 16 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos
wo 17 19.00: H. Mis
do 18 06.30: H. Mis
vr 19 07.00: H. Mis |16.00: Gebedsgroep Hazard
HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 14 09.30: Rozenkransgebed | 10.00: Woco
HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen
zo 14 17.00: H. Mis. Certificaat uitreiking
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 14 09.00: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351
Pastoor: D. Weewee.
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.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
		
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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gebeden voor iedere dag
Maandag 15 juli
Dagtekst:
Ez. 26 a : Ik zal u een nieuw hart geven en een
nieuwe geest in u uitstorten.

Overweging:
De heilige Geest wordt op verschillende plaatsen
in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament, een ‘Geest van wijsheid’ genoemd. Hij
is de Geest die ons een dieper inzicht verschaft
in zowel wereldlijke als geestelijke zaken; daar
kan de wetenschap niet tegenop. Hij leert ons om
verstandige keuzes te maken, op tijd onze mond te
houden en rechtvaardig te zijn. Maar Hij leert ons
vooral om zicht te krijgen op de God die verborgen
aanwezig is in deze wereld en in ons leven. Hij is
op het Pinksterfeest uitgestort om ons te helpen
ontdekken wie Christus voor ons wil zijn: Zijn
dood en op standing zijn geen incidenten in de
wereldgeschiedenis, maar betekenen redding. Daar
krijg je toch een nieuw en vrolijk hart van? Volgens
Salomo word je daar nog beter van ook.
Gebed:
Goede God, vanaf den beginne is het Uw Geest die
Uw schepping tot leven brengt. U spreekt, en zie,
het is goed. Heer laat Uw Woord dan ook vandaag
klinken, opdat ik het kan horen, verstaan en
begrijpen. Stort Uw Heilige Geest in mij opdat ik
vrede stichter wil zijn in Uw naam, Jezus Christus,
onze Heer. Amen.
dinsdag 16 juli

Dagtekst: Mt. 5,8: Zalig de zuiveren van hart, want
zij zullen God zien
Gebed:
Liefdevolle Vader, U bent enkel Liefde, zuiver en
puur. In U woont geen duisternis en U heeft elke
macht van duisternis overwonnen. Ik nodig U uit
in mijn leven om mij te reinigen, te vergeven en mij
te vullen met Uw Heilige Geest. Ik nodig U uit mijn
leven te onderzoeken en elke verkeerde gave en

vervolg van Pagina B3

DE EUCHARISTIE: TEGENGIF
VOOR HEBZUCHT
De economie van het Evangelie
In de wereld probeert men altijd de winst te
verhogen, maar waartoe? Om te geven of te
hebben? Om te delen of te bewaren?
De ‘economie’ van het Evangelie vermenigvuldigt
door te delen, voedt door uit te delen, voldoet niet
aan de hebzucht van enkelen, maar geeft leven
aan de wereld. Niet ‘hebben’ maar ‘geven’, is het
werkwoord van Jezus.

De opdracht die Hij aan Zijn leerlingen geeft, is:
“Geeft gij hun maar te eten” (Luc. 9, 13). Proberen
wij ons voor te stellen wat die leerlingen toen
moesten hebben gedacht: wij hebben geen brood
voor onszelf en moeten aan de anderen denken?
Waarom moeten wij hun te eten geven als zij
gekomen zijn om naar onze Meester te luisteren?
Op zich geen verkeerde rederingen, maar ook niet
de redenering van Jezus. Hij wil er niet van horen.
“Geeft gij hun maar te eten.”
Nederige Almacht
Wat wij hebben, draagt vrucht als wij het geven;

misleidende geest uit mijn leven te verwijderen. Dit
vraag ik U hemelse Vader, vandaag en alle dagen.
Amen.
woensdag 17 juli

Dagtekst:
Jer. 1,19: Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen
doen. Want Ik ben bij u om u te redden - godsspraak
van Jahwe .
Overweging:
De strijd tussen goede en kwade machten geeft
in onze tijd een verbijsterende aanblik. Openlijke
spot en toenemende onverschilligheid rond
geloof winnen flink terrein. Dat kan ook een
trouwe gelovige benauwen. ‘Houd ik het wel vol
te geloven tot mijn levenseinde’, verzuchtte mijn
gesprekspartner. Deze verzuchting is herkenbaar en
wordt door velen van ons gedeeld. Verrassend mag
zijn dat in deze woorden ook de ernst en de felheid
scherp naar voren komen. Tegelijk klinkt mee
dat de strijd fel is omdat het een nagevecht is. De
overwinning van Christus die opstond uit de dood
op de paasmorgen, is behaald en blijft van kracht.
Aan die eindstrijd tussen goed en kwaad heeft de
christengemeente deel. Juist bij haar deelname aan
het gevecht zal ze bewaard worden en zich gered
weten van twijfel en ondergang. De strijd is dus niet
vergeefs. Ook de gemeente aan wie Paulus schreef,
bleef een signaal van hoop voor hun tijdgenoten.
Gebed:
Barmhartige God, Gij hebt in mij Uw geliefde zoon,
een teken van Uw verbond met mij. Heer, geef dat
ik door Hem verbonden blijft met U en met mij
naasten. Open mijn hart voor Uw Woord dat ruimte
schept en vrijheid geeft en die mij redding is: Jezus
Christus. Amen.
Donderdag 18 juli

Dagtekst:
Ef. 2,10: Gods werk zijn wij, geschapen in Christus
Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren
die God voor ons al bereid heeft.

Overweging:
Met hun goede daden verrassen gelovige mensen de
wereld en wellicht ook zichzelf. Deze uitspraak zal
de nieuwe christen in Efeze en omstreken verrast
dat is wat Jezus ons wil zeggen. En het maakt
niet uit of dat veel is of weinig. De Heer doet
grote dingen met onze kleinheid, zoals met de vijf
broden. Hij doet geen wonderen door spectaculaire
handelingen, maar met nederige dingen, door met
Zijn handen te breken, te geven, uit te delen, te
delen. God is nederige Almacht, alleen uit liefde. En
liefde doet grote dingen met kleine dingen.

De Eucharistie leert ons: daar is God, in een stuk
brood. Eenvoudig en wezenlijk, gebroken en
gedeeld Brood. De Eucharistie die wij ontvangen
geeft ons Gods manier van denken door. Het brengt
ons ertoe onszelf aan de ander te geven. Het is het
tegengif voor: “dat heb ik graag, ik heb geen tijd, ik
kan niet, het is mijn zaak niet”.
Als wij het met ons hart opnemen, zal dat Brood
de kracht van de liefde in ons vrijmaken: wij zullen
ons gezegend en bemind weten en wij zullen willen
zegenen en beminnen. De Heer vraagt ons Zijn
zegen en gave te zijn.
(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

hebben en misschien u ook wel. ‘Ik ben maar een
gewoon mens’, verzuchtte een diaken. Hij voelde
zich, ondanks zijn kerkelijke betrokkenheid, vaak
teleurgesteld in zijn concrete geloof. Paulus mag
ons leren dat wij vanuit Christus pas goed naar de
wereld leren kijken. Die doorwerking laat ons goede
daden doen. Liefde zaaien waar haat heerst. Wij
worden niet gevraagd om een hoeveelheid goede
daden te bedenken en uit te voeren. Het gaat om de
vraag of er in ons ruimte is voor Gods Geest, om te
werken. Hij zet ons aan anders te handelen. Dat is
zijn gave. We blijven doorgevers. Hiervoor zullen de
ontvangers met ons God kunnen danken, in plaats
van dat zij ons zulke goede christenen vinden. Die
omslag in ons denken en handelen brengt rust.
Gebed:
Liefdevolle Vader, om mij te redden en mij te laten
leven in het licht, heeft U Uw Zoon Jezus gezonden:
Jezus Uw Woord. Een ding vraag ik U Heer, versterk
mijn geloof in Jezus Christus, in Zijn Woord om Hem
te blijven volgen, vandaag en alle dagen. Amen.
Vrijdag 19 juli

Dagtekst:
Lc. 1,45: Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling
zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.

Overweging:
Kan het ons lukken om onze ziel te verspelen terwijl
alles en iedereen aan ons trekt? Kunnen we het ‘bij
elkaar houden’ terwijl we voortdurend verscheurd
worden? Jezus zegt: ‘Geen haar van uw hoofd zal
gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven
winnen’. Deze wereld overleven we alleen als we
het vertrouwen hebben, dat God ons beter kent dan
wijzelf. We kunnen het alleen bij elkaar houden als
we geloven dat God ons bij elkaar houdt. Ons leven
kunnen we alleen winnen als we vasthouden aan
de waarheid dat we geheel en al. Ja zelfs ieder haar
op ons hoofd, veilig omvat worden door Gods liefde.
Met andere woorden: als we gelovig blijven leven,
hoeven we nergens bang voor te zijn.
Zaterdag 20 juli

Dagtekst:
Lc. 14,13: Maar als ge een gastmaal geeft, nodig
armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.

Overweging:
Arme mensen hebben iets te geven, precies
omdat ze ons niets terug kunnen geven. Ze
roepen ons daardoor op tot innerlijke vrijheid,
onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid en oprechte
zorg voor anderen. Jezus zegt: ‘Nodig liever, als
u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen,
kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat
zij er niets tegenover kunnen stellen. Want het
zal u terug gegeven worden bij de opstanding van
de rechtvaardigen’. De beloning waarover Jezus
spreekt is van geestelijke aard. Het is wat we zo
intens verlangen: vreugde, vrede en de liefde van
God. Dat is wat de armen ons geven, niet alleen in
het hiernamaals maar hier en nu.

Gebed:
Levende God, U hebt mij gemaakt naar Uw beeld en
gelijkenis . Heer open mijn ogen, mijn oren en mijn
hart, opdat ik in kan zien dat geen mens tekort mag
komen aan voedsel en onderdak, aan liefde, vrede
en recht. Laat mij ook inzien dat waar de nood groot
is, nu en alle dagen van mijn leven. Amen.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

