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Melvin Mackintosh Cheques voor basisscholen
Met de overhandiging van cheques aan
de schoolleiders van de Sint-Martinus de
Porresschool in Onverdacht/Billiton, de SintBernardusschool in Bernharddorp en de Pater
Willem Ahlbrinckschool in Dessa/Lelydorp
heeft de r.-k. cluster Wanica/Para een flinke
bijdrage geleverd aan de verbetering van de
omstandigheden op de respectievelijke scholen.
Vincent Gordon, voorzitter van de r.-k. cluster
Wanica/Para zei bij de overhandiging dat de
financiële bijdrage tot stand is gekomen uit de
vastenactie 2019 van de cluster, waarbij alle
parochianen van de r.-k. kerken in Wanica en Para
en ook de r.-k. scholen in deze twee districten,
spontaan geld hebben ingezameld gedurende de
vastentijd. Het totaalbedrag opgehaald is SRD
10.918,32. In de cluster Wanica/Para zitten de
r.-k. kerken OLV van Goede Raad (Welgedacht A),
St.-Antonius (Lelydorp), St.-Isidoor (Reeberg), St.Jozef (Copieweg), H. Bernadette (Bernharddorp),
Maria ten Hemelopneming (Witsanti), OLV van
Altijddurende Bijstand (Vierkinderen), St.-Andreas
(Onverdacht/Billiton) en Regina Pacis (Paranam/
LaVigilantia).
Sint-Martinus de Porresschool
Deze school in het voormalige arbeidersdorp van
Billiton telt 155 leerlingen, die niet alleen komen
uit het dorp maar ook vanuit de omliggende
woonkernen, zoals langs de Meursweg.
Schoolleider Natasha Lieveld: “Wij zetten een
extra lokaal op om kinderen op te vangen die
extra aandacht en begeleiding nodig hebben, zodat
zij ook meer kans hebben zich beter te kunnen
ontplooien”. Het project is beraamd op ongeveer
SRD 10.000, maar de financiële middelen zijn
schaars. Daarom heeft de schoolleider van deze
basisschool het verzoek van de cluster Wanica/
Para met beide handen aangegrepen om een
verzoek in te dienen om bouwmaterialen aan te

schaffen. Vorig jaar had de school al met succes een
beroep gedaan op de vastenactie van de cluster
en evenzo met succes het toenmalige project
afgerond. “We zullen deze schenking zeer zeker
ook heel goed besteden. Wij danken allen voor de
ondersteuning, die niet alleen de scholieren ten
goede komt maar ook het onderwijzend personeel,”
zei een gelukkige Natasha Nieveld bij de in
ontvangstname van de cheque ter waarde van SRD
4.000. Intussen is bekend geworden dat ook voor
het resterende deel van de projectbegroting een
donor gevonden is.
Sint-Bernardusschool
Sint-Bernardusschool aan de Indira Gandhiweg
in het inheemse dorp Bernharddorp is een grote
basisschool met meer dan 600 leerlingen uit de
wijde omgeving van het ressort Para-Noord. De
school lijkt uit zijn voegen te groeien. Hij bestaat
uit zes vleugels met elk drie lokalen. Er wordt
door de leiding continu gewerkt aan het onderwijs
en ook aan de verbetering van de faciliteiten van
de school. Deuren zijn stuk, de toilettengroep te
klein en te weinig, en het gaaswerk van de lokalen
is dringend aan vervanging toe. Schoolmanager
Sharmila Debisarun-Jodha heeft een plan. “We
doen het naar vermogen stapvoets,” vertelt zij.
“Nu is de achtervleugel aan de beurt. Er moet
veel gebeuren, maar we stellen prioriteit aan het
vervangen van de schooldeuren die niet meer in
goede staat zijn met alle gevolgen van dien.” De
r.-k. cluster Wanica/Para heeft een bedrag van SRD
2.000 gehonoreerd aan de St.-Bernardusschool,
iets meer dan hetgeen de school had aangevraagd.
Pater Willem Ahlbrinckschool
Ook de Pater Ahlbrinckschool aan de
Poerwodadieweg in Dessa/Lelydorp heeft
enthousiast gereageerd op het verzoek van de
r.-k. cluster Wanica/Para om een projectje voor
financiering uit de vastenactie in te dienen.
“Vorig jaar hebben wij gevraagd om de poort te

vervangen en het is goedgekeurd,” zegt Stuart
Dikoen, schoolleider van de Pater Willem Ahlbrink.
“We hebben daar profijt van.” De schoolleider
geeft aan dat hij deze keer de schoolborden van
negen lokalen wil vervangen omdat die aangetast
zijn door houtboorders. Deze basisschool telt 540
leerlingen en 25 lokalen. De schoolleider kreeg een
cheque van SRD 3.700 voor de vervanging van de
schoolborden.
Cluster Wanica/Para
De r.-k. cluster Wanica/Para houdt al sinds 2010
een vastenactie onder zijn leden en bestemt de
verkregen gelden voor verbetering van faciliteiten
in zijn gebied. ‘Het begon met een verzoek voor
bigisma skori in de parochie Regina Pacis,” vertelt
voorzitter Vincent Gordon. Daarna besloot de
cluster om een project van Stichting Matoekoe,
een organisatie die zich bezighoudt met jonge
mensen met een beperking, te ondersteunen. “Ook
onze leden in de cluster hadden de behoefte om
verbeteringen aan te brengen aan hun parochie
en zo gebeurde het dat wij met de opgehaalde
financiële middelen ondersteuning konden geven
aan de Maria ten Hemelopneming parochie in
Witsanti, de H. Bernadettekerk in Bernharddorp
en de St.-Antonius in Lelydorp,” geeft de heer
Gordon aan. “Daarna besloten wij om aandacht
te schenken aan de scholen; dit gebeurde in de
afgelopen drie vastenacties.”
Voorzitter Gordon zegt dat de scholen de
gelegenheid krijgen om het project tijdens
de vakantie uit te voeren en in oktober een
rapportage te doen. “Met die rapportage kunnen
wij de mensen die de gelden hebben ingezameld
ook weer enthousiast maken om de volgende
keer vrijgevig te zijn.” Cluster Wanica/Para komt
regelmatig bijeen. De negen parochies in de
districten Wanica en Para liggen ver uiteen maar
de samenwerking is zichtbaar. De vergaderingen
worden elke keer door een andere parochie
gefaciliteerd waardoor ze niet op een of enkele
parochies drukken. De bijeenkomsten zijn ook
bevorderlijk voor de saamhorigheid volgens de
voorzitter.
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In memoriam: Peter Sjak-Shie
Duncan Wielzen Deze week is het alweer 10 jaar geleden dat
oud-directeur van het vroegere Catechetisch
Centrum, Peter Sjak-Shie, overleed: een man
met grote verdiensten voor de ontwikkeling van
de Surinaamse katholieke kerk. Als hommage
aan hem verscheen er onlangs bij de Radboud
Universiteit in Nijmegen (Nederland) een boekje
over zijn leven en denken. Schrijver ervan is
oud-directeur van de Nederlandse Missieraad Dr.
John Veldman. In die publicatie beschrijft hij Peter
Sjak-Shie als een originele en creatieve denker.
Peter Sjak-Shie schreef vele artikelen, hield
inleidingen en maakte veelsoortig lesmateriaal.
Het - in zijn ogen - beste hieruit verzamelde hij in
2003 in de bundel ‘Overpeinzingen’. Deze bundel
vormt met nog enig aanvullend materiaal het
uitgangspunt voor de monografie van 50 pagina’s
‘Een geluid van een dunne stilte’. Daarin wordt
het patroon van denken van Sjak-Shie uiteengezet
en vervolgens toegelicht aan de hand van diens
verhalen en (bijbelse) overpeinzingen.
De vele publicaties, voordrachten en inleidingen
in binnen en buitenland tonen Peters
veelzijdigheid. Hij was behalve theoloog ook
pedagoog, didacticus, filosoof, exegeet, mentor
en leraar. Het is niet eenvoudig om Peters denken
in enkele zinnen samen te vatten. Wat echter
naar voren komt is zijn grote maatschappelijke
betrokkenheid. Zijn kritische reflecties op sociale
vraagstukken staan niet los van zijn theologisch
denken. God is midden in de samenleving en laat
zich ervaren in de culturele dynamiek van alle
dag.

Peter Sjak-Shies ‘Overpeinzingen’ gaat uit van
een algemene humaniteit die het samenleven
bevordert. Theologie en onderwijs moeten in
het teken staan van deze algemene humaniteit.
Pedagogie moet in dienst staan van mens
en samenleving. Hieraan ligt een bijbels
geïnspireerde visie ten grondslag: een mens is tot
nieuw leven geroepen. Christus schenkt leven in
overvloed, gratis! Maar het komt niet vanzelf. Wil
je dingen veranderen, dan moet je doordringen
tot de geest van waaruit iets gebeurt. Daarvoor
zul je jezelf moeten oefenen in het loslaten en je
losmaken (in het jezelf-ontledigen) van allerlei
prikkels die je van buitenaf opgedrongen worden.
En je zult je vertrouwen moeten stellen en je
moeten engageren in het verhaal dat God zelf
met Zijn volk is aangegaan. Het kompas daarbij
is de neergebogen mens. Het is de spiritualiteit
die eeuwenlang door monniken is voorgeleefd en
doorgegeven.

(Foto Peter Sjak-Shie/Jeanne van Engelen)
voor scholen van het RKBO.
Hij stelde zichzelf als belangrijkste opdracht het
van oorsprong op Nederlandse leest geschoeide
godsdienstonderwijs te surinamiseren. Ook stond
hij aan de wieg en was hij de grote inspirator
van het zogenaamde Panda-beraad. Dit beraad
speelde een bijzonder stimulerende rol in het
gesprek tussen de godsdiensten.
Het is voor de ontwikkeling van de kerk in
Suriname van groot belang dat het intellectuele
nalatenschap van Peter Sjak-Shie wordt
gekoesterd. Niet om als museumstuk te bewaren,
maar ter inspiratie op routes die hij heeft
uitgezet. Die routes gaan langs vele piketpalen:
geloofsontwikkeling, godsdienstonderwijs,
interreligieuze dialoog, oecumene, burgerschap
en niet in het minst surinamisering.

Als Surinamer in hart en nieren zag Peter de
noodzaak van respect voor alle in Suriname
voorkomende culturen en godsdiensten. Dat
kreeg weerklank in de pastoraal waarvoor
hij zich beijverde. Zowel in het curriculum
als in de keuze van docenten voor de
middenkaderopleiding van het bisdom
kwam deze noodzaak tot uiting. Maar ook in
verscheidene lesbrieven die Peter ontwikkelde
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geloof & leven
Parochie Noord: kruiken vullen
Joan Grauwde De parochiecatechese 2018/2019 in Parochie
Noord is afgesloten met een evaluatievergadering
op 10 juli jl. waarbij aanwezig waren de
catecheten en de paters Kumar en Jan. We
hebben gekeken naar zes kruiken die staan
voor de parochiegemeenschap, de liturgie, de
catechistenploeg, het gezin, de catechese en nog
andere zaken.
De leidsters hebben hun mening naar voren
gebracht over wat ze denken van de verschillende
kruiken. Er is gesproken over een nauwer contact
tussen de parochiegemeenschap en de catechese.
De vieringen waren allemaal heel plechtig en
ordelijk. De bijeenkomsten van de catecheten zijn
heel belangrijk. We hebben ons ook afgevraagd hoe
het contact met het gezin was en hoe dat eventueel
versterkt kan worden.
De catechesegroepjes zijn over het algemeen
leuke groepjes, waarin de kinderen goed met
elkaar omgaan. De opkomst bij de lessen is goed
te noemen, maar bij sommige kinderen is het
kerkbezoek onvoldoende. Bij de lege kruik is er
vooral stilgestaan bij het materiaal, met name bij
de boekjes die gebruikt worden. Vervolgens is er

gekeken naar de taken van de catecheet, de paters
en de verantwoordelijke. Het hoogtepunt van de
avond was de uitreiking van een oorkonde aan

Uitslag songfestival De Barmhartige Samaritaan

de catecheten als dank voor hun inzet. De avond
werd heel prettig afgesloten met een hapje en een
drankje.

Marian Blokland Ter afsluiting van haar 30-jarig jubileum heeft
de parochie de Barmhartige Samaritaan een
songfestival georganiseerd. Er waren in totaal
negen contestanten van de volgende parochies:
de Barmhartige Samaritaan, de Heilige Familie,
St.-Alfonsus, Maria Koningin van de wereld, RK
Basisgemeente Sonny Point en Drie Koningen.
De uitslag is als volgt:

1e plaats: Djeneba Akiemboto van RK
Basisgemeente Sunny Point

2e plaats:Jegil Day van Drie Koningen
3e plaats: Nikita Vigelandzoon van de
Barmhartige Samaritaan
4e plaats: Dinicio Jasadirana van de Heilige
Familie
5e plaats: Migijeta Alantee van RK
Basisgemeente Sunny Point
Felicitaties aan alle winnaars en ook aan de
organisatie o.l.v. van de heer C. Foe A Man.
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KJS-avond: Richard Lane, purpose
Oglaya Zweden Decor en sfeer
Op zaterdag 13 juli hield Katholieke Jongeren
Suriname (KJS) een KJS-avond in het sportcentrum
De Schakel aan de Van Idsingastraat. Gastspreker
was de catholic evangelist Richard Lane uit de
Verenigde Staten van Amerika. Het thema: Do you
know your purpose and God’s purpose for your
life? De KJS-avonden zijn intussen al aardig bekend
bij de jongeren en de promotie voor de avond
wakkerde het enthousiasme om er naar toe te gaan
alleen maar aan: vrije toegang.
Toen ik De Schakel binnenstapte had ik niet
verwacht dat binnen zo mooi versierd zou zijn. Ik
vond de backdrop heel erg mooi en slim bedacht
met de kleuren van KJS in gedachten - rood, oranje
en geel - die de vlam symboliseren van het KJSlogo. Aangezien ik ook een creatieve persoon ben,
viel het me meteen op. De overige kleuren waren
ook goed afgestemd op elkaar. Zoals ik altijd van
KJS-avonden gewend ben, was de sfeer heel erg
aanstekelijk, omdat God steeds centraal staat zoals
het hoort. Na het eind van de aanbidding moest ik
onverwachts wat tranen wegpinken.
Uit mijn schulp
Toen Richard Lane werd aangekondigd bracht
hij de sfeer meteen erin middels het lied ‘In the
sanctuary’ van Kurt Carr waarbij haast iedereen
meedeed. Ik kon ook niet meer zitten en stond op
om mee te dansen. Tijdens zijn speech stapte hij
op jongeren af. Na twee jongeren gesproken te
hebben, kwam hij onze kant op en we keken waar
hij naartoe ging. Hij sprak tot mijn vriendin, vroeg
hoe het met haar ging en zei: "The third time is a
charm, ain't it?" Uit het niets reikte hij zijn hand
uit naar mij. Ik zag dat natuurlijk niet aankomen
en terwijl we naar voren liepen, was ik heel erg
zenuwachtig.
Hij vroeg: "Are you done with college”? Ik
antwoordde: "Yes." "Do you have a job?" "No, not
yet." "How old are you?" "Twenty five." Haast
iedereen schrok van mijn leeftijd, omdat ik eerder
op een tiener lijk. Young genes run in the family.
"Do you want a job?" Ik antwoordde “no” terwijl ik
“yes” bedoelde en zei "I mean God will provide." De
komende week heb ik een kennismakingsgesprek,
hopelijk met een gunstige uitkomst en zo de Here
het wilt, dus terwijl jullie dit lezen ben ik mogelijk
niet meer werkloos. De Here heeft het verlangen in
mij geplaatst om met jonge kinderen bezig te zijn.
Doordat zenuwen de overhand hadden genomen,
was ik vergeten wat te zeggen en ik kan heel erg
verlegen worden when I'm being placed on the
spot. En precies dat gebeurde. De Here wilde graag
dat ik uit mijn schulp kroop. Maar eerlijk gezegd
dacht ik bij mezelf: roep mij alstublieft niet, ik wil
niet voorop komen staan. Blijf achterop. Haha.

God geeft wat we nodig hebben
Wat me is bijgebleven van de speech van Richard
Lane? “Don't let a man ever tell you that you are not
beautiful. It is the Lord that made you.” En in zijn
getuigenis zei hij dat de Here hem had gezonden in
de gevangenis om te preken voor de gevangenen.
Ze hielden een geweer en zelfs een mes tegen
zijn hoofd, maar toch heeft hij nooit opgegeven.
Wanneer God met je is, is er nooit sprake van angst
en zijn verhaal kon niet minder waar zijn. Zo ver
wil ik ook komen in het geloof. Het maakt niet uit
wat er gebeurt, de opdracht die Hij je geeft om te
voltooien is belangrijk. Net als Jezus Zijn laatste
opdracht aan het kruis, waarbij Hij zei: het is
volbracht.
Ik wil ook graag dat de Here aan mij zegt: well
done, goed gedaan mijn kind. Verder zei Richard

Lane dat hij in de filmindustrie wilde gaan werken
toen hij jonger was, heel veel geld verdienen, in een
heel groot huis wonen en plaatsen zien. De Here
heeft echter anders beslist. Hieruit haal ik: het
maakt niet uit wat je van plan bent met je leven, de
Here gaat je laten zien dat Hij iets veel beters voor
je heeft met veel meer waarde en Zijn zegen gaat
in overvloed over je leven stromen. Daarom klopt
deze uitspraak helemaal: if you want to make God
laugh tell him your plans. Wat Richard echter wel
heeft gehad van zijn wensen is plaatsen zien, zoals
switi Sranan! God geeft ons wat we nodig hebben,
niet wat we willen.
It’s not about you
Ik had inhoudelijk wel meer verwacht, omdat ik
ervan hou om over wat ik ergens leer te praten
met de Here en te kijken hoe ik het kan toepassen

in mijn leven. Ik had schrijfgerei meegenomen
met de bedoeling te schrijven, maar ik ben er niet
aan toegekomen, omdat ik zo aandachtig aan het
luisteren was. En als ik het goed heb, zag ik een
slide van zijn presentatie eventjes langskomen
voor het geheel begon, maar misschien was
de jongeman achter de beamer vergeten die te
projecteren. Kan gebeuren. Persoonlijk vind ik
hem wel een goede spreker die de aandacht van
jongeren niet alleen in minuten maar tot zelfs in de
seconden weet vast te houden door zijn humor. Hij
lijkt misschien oud, maar hij is heel jong van geest.
Ik vond het ook fijn dat we geen entree hoefden
te betalen. Zelfs drank was gratis! De winst werd
gehaald uit de snacks. Ik sluit hiermee af: when
you follow Christ your life is not your own. It is not
about you, but about His calling that He placed in
your life. Amen, het zij zo.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zestiende zondag door het jaar C
Eerste lezing: Genesis 18, 1-10a
In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij
de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de
dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn
ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich
staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent
naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: ‘Wees
zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te
gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten
en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u
halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt
niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.’ Zij
zeiden: ‘Heel graag.’ Abraham ging haastig de tent
in naar Sara en zei: ‘Neem gauw drie maten fijn
meel, kneed het en bak er koeken van.’ Daarna liep
Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf
uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te
maken. Toen bracht hij hun kaas en melk, en het
kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat
alles voor. Terwijl ze aten, bleef hij bij hen staan,

Gastvrijheid kun je beschouwen als een
verbindende schakel tussen de eerste lezing en
de evangelielezing. In het Oosten staat het belang
van gastvrijheid hoog aangeschreven. Reeds in de
bijbelse tijden was ze van grote betekenis in het
dagelijks leven en het maatschappelijk verkeer. Met
betrekking tot de verbindende schakel valt ook
op dat in beide lezingen sprake is van een sterke
aandacht voor en gerichtheid op wat de gast ten
diepste belichaamt. Zowel Abraham als Maria
geven er blijk van.
Imitatio Dei
Wat kwam de Heer doen toen Hij andermaal
verscheen aan Abraham bij de eiken van Mamre?
De rabbijnen hebben zich deze vraag ook gesteld:
met welke bedoeling of intentie kwam God bij
Abraham op bezoek? Ze lazen nog eens goed en
ontdekten toen: Hij kwam op ziekenbezoek!
Dit is een verhaal over de betekenis van ‘bikoer
choliem’ – het bezoeken van zieken als een werk
van barmhartigheid. In het voorafgaande gedeelte,
het einde van voorafgaande hoofdstuk, wordt
namelijk verteld over de besnijdenis van Abraham:
in de meest letterlijke zin van het woord een
ingrijpende gebeurtenis. Abraham moest er echt
van bijkomen, hij moest herstellen van de ingreep.
En dan staat er in Genesis 18,1: ‘En de Heer
verscheen aan Abraham.’ Ziekentroost! Een mooie
rabbijnse vondst – dat de Heer bij Abraham op

onder de boom. Toen vroegen ze hem: ‘Waar is
Sara, uw vrouw?’ Abraham antwoordde: ‘Daar in
de tent.’ Toen zei de bezoeker: Over een jaar kom ik
weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw, een zoon
hebben.’
Antwoordpsalm:
Psalm 15, 2-3ab.3cd.4ab.5

Tweede lezing: Kolossenzen 1, 24-28
Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u
mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen
wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de
Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk
is. Ik ben haar dienaar geworden krachtens de
opdracht die God mij gegeven heeft; namelijk om
u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid:
om het geheim te verkondigen dat verborgen was
voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat
nu is geopenbaard aan zijn gelovigen. Hun heeft
God bekend willen maken hoe machtig en hoe
wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken.

Gedachten bij de schriftlezingen

ziekenbezoek komt. Dit verhaal over het bezoek
van God heeft voor dezelfde rabbijnen ook nog een
moraal, en die wordt gevonden in een bijbelvers uit
het boek Deuteronomium waar geschreven staat:
‘Je zult achter de Heer je God aanwandelen.’ Dan
wordt er gesteld: ‘Maar het is toch niet mogelijk
voor een menselijk wezen om achter Gód aan te
wandelen?! Staat er ook niet geschreven: ‘De Heer je
God is een verterend vuur’? Hoe zou een mens Hem
kunnen navolgen? De betekenis is echter: achter
de eigenschappen van de Heilige, Hij zij geprezen,
aan te wandelen. De Heer heeft de naakten gekleed,
want er staat geschreven: ‘En de Heer God maakte
voor Adam en zijn vrouw jassen van huiden en
kleedde hen daarmee.’ Daarom moeten júllie ook
de naakten kleden! De Heilige, Hij zij geprezen,
heeft de zieken bezocht, want er staat geschreven:
‘En de Heer verscheen aan Abraham bij de eiken
van Mamre.’ Daarom moeten júllie ook de zieken
bezoeken. De Heilige, Hij zij geprezen, heeft de
rouwenden getroost, want er staat geschreven: ‘En
het gebeurde na de dood van Abraham, dat God
diens zoon Isaak zegende.’ Daarom moeten ook
jullie degenen die rouwen, troost bieden. De Heilige
Hij zij geprezen, heeft de doden begraven, want er
staat geschreven: ‘En Hij begroef hem (= Mozes)
in de vallei.’ Daarom moeten ook júllie de doden
begraven. Dit is de moraal van het verhaal: imitatio
Dei – de navolging van God. Wees voor elkaar maar
zo goed als God.’

En dit geheim bestaat hierin: ‘Christus in u’ en
ook: ‘hoop op de eeuwige heerlijkheid’. Hem
verkondigen wij dus wanneer wij allen, zonder
onderscheid, vermanen en onderrichten met alle
wijsheid die ons gegeven is om ook allen, zonder
onderscheid in Christus tot volmaaktheid te
brengen.

Evangelielezing: Lucas 10, 38-42
In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw
die Marta heette, ontving Hem in haar woning.
Ze had een zuster, Maria, die – gezeten aan de
voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte
van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik
bij staan en zei: ‘Heer, laat het u onverschillig dat
mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar
dan dat ze mij moet helpen.’ De Heer gaf haar ten
antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je je bezorgd
en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar
niet ontnomen worden.’

Geen tegenstelling
Reeds vanaf de tweede eeuw wordt het verhaal
over Marta en Maria nogal eens gelezen op een
manier die doet denken aan de tegenstelling tussen
actie en contemplatie (of tussen denken en doen,
vechten en vieren, liturgie en diaconie). Wat is
het geval? De gastvrije opstelling van Marta in dit
verhaal zou model staan voor het actieve leven, een
leven van aanpakken en de handen uit de mouwen
steken, terwijl de houding van haar zuster Maria,
gezeten aan de voeten van de Heer en luisterend
naar zijn woorden, model zou staan voor het
beschouwende leven, een leven van bezinning en
gebed, van lofprijzing en aanbidding. En Jezus zou
dan die laatste levenshouding verkiezen boven de
eerste, want hij blijkt niet bereid om Maria aan te
sporen tot meer actiebereidheid. Toch is het maar
de vraag of de evangelist Lucas wel de bedoeling
heeft gehad om op deze manier twee levenswijzen
tegenover elkaar te plaatsen, en om vervolgens
Jezus een voorkeur uit te laten spreken voor het
ene ten koste van het andere. Alsof je niet van
alle twee iets in je kunt hebben! En alsof Jezus
geen waardering zou hebben voor de houding van
gastvrijheid die Marta ten toon spreidt door zich
zo in te spannen voor haar gasten. Het is niet zo
moeilijk om vanuit het Lucasevangelie zelf aan
te tonen dat Jezus helemaal niets heeft tegen een
houding van dienstbaarheid en zorgzaamheid,
integendeel! Het ‘doen’ heeft voor Hem wel degelijk
zeer grote waarde en hij bepleit het ook. Het woord
moet gedaan worden.
Toe-eigening
In dit verhaal gaat het niet over de tegenstelling
tussen actie en contemplatie of tussen dienen
en vieren. Het verhaal brengt ons wel in contact
met een van de spirituele grondtonen van het
Lucasevangelie. Maria staat model voor de toeeigening van het Woord van God zoals dat door
de volgelingen van Jezus geschiedt. Dat is van
onschatbaar groot belang. Het is de verkondiging
van het Woord van God en dat woord ook echt
binnenlaten in je leven. Deze toe-eigening
gebeurt door volharding en gebed en ze blijkt in
gedrag en handelen. En van dat laatste getuigt
Marta onmiskenbaar met haar houding van
dienstbaarheid en gastvrijheid.
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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 20 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 21 10.00: Hoogmis
do 25 19.00: Petrus Donderslof
za 27 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 28 08.00: Doopdienst
10.00: Hoogmis
vr 2 16.00: Huwelijksinzegening Sergio Aalstein en Nicole
Tsai-A-Woen
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 20 17.30: H. Mis
wo 24 17.30: Marialof
za 27 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 20 18.00: Vooravond 16e zondag door het jaar
zo 21 08.00: H. Mis 16e zondag door het jaar
ma 22 18.00: H. Mis Heilige Maria Magdalena
wo 24 18.00: H. Mis
do 25 16.00: Een kwartiertje voor God
vr 26 18.00: H. Mis Heilige Joachim en Anna
za 27 16.00: Huwelijksinzegening Jerrel Karsoredjo en Joan
van der Geld
18.00: H. Mis vooravond 17e zondag door het jaar kindernevendienst
zo 28 08.00: H. Mis 17e zondag door het jaar kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• Woensdag 24 juli vergadering parochieraad om 19.00
uur: behandeling van de vragen n.a.v. de bijzondere
Missiemaand van oktober 2019.
• Een kwartiertje voor God op donderdag 25 juli van vier
tot zes. Afsluiting met de zegen met het Allerheiligste.
• Eerstdaags zullen de ouders/verzorgers van de kinderen
die voor de eerste communie 2020 in aanmerking komen
via de scholen een uitnodiging tot inschrijving ontvangen.
Deze is mogelijk tijdens de gewone openingsuren van het
parochiekantoor. Eind september wordt de inschrijving
afgesloten, zodat de eigenlijke communievoorbereiding in
oktober kan beginnen. Uitnodigingen liggen ook gereed in
de drie kerken van Noord.
• Op vrijdag 12 juli hebben wij Jaak Alexis Yngard (99)
vanuit onze kerk uitgeleide gedaan. Hij woonde op
Prinsessestraat 165 en was de weduwnaar van Ernestine
Elfriede Yard. Wij condoleren de naaste familieleden.
• Maandelijkse rouwdienst: woensdag 31 juli om 18.00 uur.
ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 21 08.00: Wo-co. dienst 16e zondag door het jaar
zo 28 08.00: H. Mis met kindernevendienst
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
zo 21 09.00: H. Mis 16e zondag door het jaar
zo 28 09.00: Wo-co. dienst met kindernevendienst
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 21 10.00: H. Mis. 16e zondag door het jaar C
11.45: English mass
zo 28 10.00: Woco. 17e 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 20 19.00: H. Mis
zo 21 08.00: Woco. 16e zondag door het jaar C
za 27 19.00: H. Mis
zo 28 08.00: H. Mis. 17e 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
Pastoor: Eerw. Guillaume Woei A Jin Margrietstraat 4,
t. 497253. Email: hfamilieparochie@gmail.com
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: woensdag 17.00-1800u.
za 20 10.00: H.Mis Huize Ashiana
zo 21 08.00: H.Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 24 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
za 27 10.00: H.Mis Huize Estherhof
zo 28 08.00: WOCO
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 31 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
Voornemens te trouwen op:
za 3 aug: Echtpaar Manhoef, Rouche met Hermelijn,
Lucretia
za 31 aug: Echtpaar Riedewald, Winston met Eenig,
Monique
ma 9 sep: Echtpaar Limon, Jurgen met Sweeb, Lucretia
do 19 sep: Echtpaar Tjauw A Hing, Luciano met
Groenewoud, Santusha
za 26 okt: Echtpaar Graanoogst, Mitchel met Goercharn,
Sharista
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Elke vrijdag om 17.00u: Padvinderij (verkenners en
welpen)
• Elke 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 21 08.00: Woco
ma 22 17.00: Spreekuur
18.00: Bidgroep vd Charismatische Vernieuwing
do 25 17.00: Spreekuur
18.00: Rozenkransgebed | 18.30: H. Mis
vr 26 18.00: Genezings- en bevrijdingsdienst

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 21 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St.
Alfonsuskerk. 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.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
za 20 19.00: Eucharistieviering
zo 21 10.00: Hoogfeest vd Allerheiligste Verlosser
Na de 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)
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geloofsverdieping
HET EVANGELIE VERBREEKT DE KETEN VAN DE DOOD
Dringende noodzaak
Het Evangelie verbreekt de keten van de
dood en luidt het eeuwig leven in. Het is een
dringende noodzaak om dit Evangelie te blijven
mededelen. Het moet altijd beschikbaar zijn,
zonder beperkingen. De Kerk trekt dus rond, de
Kerk handelt vastberaden en verkondigt zonder
terughoudendheid het Evangelie.
Voor de aanvang van het Angelusgebed op het
Sint Pietersplein sprak Paus Franciscus over de
laatste reis van Jezus naar Jeruzalem, volgens het
Evangelie van Lucas.
Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De heilige Lucas vertelt over de laatste reis van
Jezus naar Jeruzalem (Lc.9,51-62). Het is een lange
tocht, niet alleen geografisch en in de ruimte, maar
ook spiritueel en theologisch, naar de voltooiing
van de zending van de Messias.
Radicaal en totaal
Het besluit van Jezus is radicaal en totaal. Iedereen
die Hem wil volgen, is geroepen zich daaraan te
meten. De evangelist presenteert ons vandaag drie
personages – drie gevallen van roeping, zou men
kunnen zeggen – die alles belichten wat gevraagd
wordt aan iemand die Jezus ten einde toe, totaal
wil volgen.

Eerste personage
Het eerste personage belooft Hem: “ Ik zal U
volgen, waar Gij ook heen gaat.”
Edelmoedig! Maar Jezus antwoordt dat de
Mensenzoon “niets heeft waar Hij zijn hoofd op kan
laten rusten.” Dit in tegenstelling tot vossen die
hun terrein hebben en vogels die een nest hebben.
Steeds op weg zijn
De absolute armoede van Jezus begint bij het
verlaten van Zijn ouderlijk huis. Hij heeft van
iedere zekerheid afstand gedaan om het Rijk
Gods te verkondigen aan de verloren schapen van
Zijn volk. Zo heeft Jezus aan ons, Zijn leerlingen,
getoond dat onze zending in de wereld niet statisch
mag zijn. We moeten steeds 'op weg zijn'. Een
christen trekt rond.
De Kerk is van nature in beweging, zij blijft niet
rustig zitten binnen haar omgeving. Zij staat
open voor de ruimste horizonten. De Kerk wordt
gezonden om het Evangelie te brengen op alle
wegen. Ze dient alle humane en existentiële
periferieën te bereiken. Dat is het eerste
personage.
Tweede personage
Het tweede personage dat Jezus ontmoet, krijgt
de roeping rechtstreeks van Hem, maar hij
antwoordt: “Heer, laat mij eerst terug gaan om
mijn vader te begraven.”
Een legitieme vraag, gefundeerd in het gebod: eer
uw vader en uw moeder.
Toch antwoordt Jezus: “Laat de doden hun doden
begraven.”
Met deze woorden, die bewust provocerend zijn,
wil Hij de hoofdzaak bevestigen van de navolging
en de verkondiging van het Rijk Gods. Hierbij zijn
de belangrijkste realiteiten inbegrepen, zoals de
familie.

Derde personage
Het derde personage wil ook Jezus volgen maar
op één voorwaarde: hij zal het doen na afscheid
genomen te hebben van zijn verwanten. En hij
hoort de Meester tot hem zeggen: “Wie de hand
aan de ploeg slaat maar omziet naar wat achter
hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.”
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OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517t

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
za 20 19.00: Woco
wo 24 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
zo 28 08.00: Eucharistieviering (p. Jan)
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
za 20 18.30: Woco
zo 28 09.00: Woco
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
zo 21 08.00: Woco
do 25 17.30: Spreekuur pater
18.30: Eucharistieviering
vr 26 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
za 27 19.00: 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 20
zo 21
za 27
zo 28

17.00: 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
ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256
Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
za 20 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
zo 21 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis
ma 22 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 23 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos
wo 24 19.00: H. Mis
do 25 06.30: H. Mis
vr 26 07.00: H. Mis |16.00: Gebedsgroep Hazard
za 27 17.00: Begi kerki
HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

zo 21 09.30: Rozenkransgebed |10.00: H. Mis
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 21 08.30: Woco
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 21 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. Black 0342021; pastorie 0341354
Pastoor: D. Weewee
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u 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
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gebeden voor iedere dag
Maandag 22 juli
Dagtekst:
Ps. 43,1: God, doe mij recht en pleit voor mij; bevrijd
mij van het volk dat U niet eert, van mensen vol list
en leugen.
Overweging:
Als we aan tafel zitten en samen eten, zijn we soms
het kwetsbaarst voor elkaar. We kunnen niet in
alle gemoedsrust samen eten als we tot de tanden
gewapend zijn. Brood breken met elkaar betekent
dat je je wapens aflegt – of dat nu echte wapens
zijn of dat ze in je hoofd zitten. Je gaat in een kring
zitten waar mensen kwetsbaar durven te zijn en
elkaar willen vertrouwen. Daarom is de eucharistie
zo mooi: daar nodigt een kwetsbare God kwetsbare
mensen uit om samen, in alle rust, aan tafel te gaan.
Als we brood breken en ronddelen aan elkaar, is er
geen plaats meer voor vrees. Daar komt God in ons
midden.
Gebed:
God van leven, Beziel mij met Uw goede Geest, de
Geest van waarheid en gerechtigheid van liefde en
geduld. Opdat er vrede zou komen in alle gezinnen,
in mijn parochie, in de ziekenzorg, in die wereld die
Gij mij geschonken hebt. Opdat er vrede zou zijn in
mijn hart en mijn naasten, opdat ik één word met
mijn naasten en met U, Gij die leeft in eeuwigheid.

hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U
drinken gegeven?’ Dan zal Jezus antwoorden: ‘Alles
wat je voor een van deze minste broeders van Mij
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’.
Dat is onze opdracht en onze troost. Jezus komt
bij ons in arme, zieke en stervende mensen, in
gevangenen, gehandicapten, mensen die eenzaam
zijn en van wie iedereen afstand neemt. In die
mensen ontmoeten we Hem, bij hen vinden we de
open deur die ons binnenleidt in Gods huis.
Gebed:
Barmhartige God, U ziet mij al van verre en zorg
voor mij. U geeft mij alles wat ik nodig heb: brood
om van te leven, woorden die mij helen. Laat Uw
Woord tot mij dringen, opdat ik ook de zorg voor
mijn naaste draagt die in nood zit. Helpt U mij door
Uw ogen te zien om een licht voor mijn medemens te
zijn en een goed goed smaak te geven aan het leven.
Dit vraag ik U in de naam van Koning Jezus vandaag
en tot in eeuwigheid. Amen.
woensdag 24 juli

Dagtekst:
2 Tim. 1,14: Bewaar de u toevertrouwde schat met
de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
Beeldoverweging:

dinsdag 23 juli

Dagtekst:
Mt. 25,37: Dan zullen de rechtvaardigen Hem
antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U
hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U
te drinken gegeven
Overweging:
Wat uiteindelijk telt, is niet of we Jezus kennen en
weten wat Hij gezegd heeft, maar of we leven in zijn
Geest. Die Geest is liefde. Dat verduidelijkt Jezus
zelf als Hij het heeft over het laatste Oordeel. Dan
zullen mensen vragen: ‘Heer, wanneer hebben we U
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HET EVANGELIE VERBREEKT
DE KETEN VAN DE DOOD
Jezus volgen houdt in dat je spijt uitsluit en niet
achterom kijkt. Het vraagt echter wel de je de
deugd bezit om te kunnen beslissen. Om Jezus te
volgen, trekt de Kerk rond. Ze handelt onmiddellijk,
kordaat en is vastbesloten.
Het hoofddoel
De voorwaarden die Jezus stelt, zijn: steeds op
weg zijn, beschikbaar zijn en vastbeslotenheid. De
waarde van deze voorwaarden berust niet op het
afwijzen van goede en belangrijke dingen in het
leven. De klemtoon ligt eerder op het hoofddoel:
leerling worden van Christus! Een vrije en bewuste
keuze, uit liefde, om de onschatbare genade van
God te beantwoorden. Het is niet een manier om
promotie te maken.
Enthousiasme van het hart
Hoe droevig is dat! Mensen die denken Jezus te
volgen om promotie te maken, om carrière te
maken, zich belangrijk te voelen of een plaats van
aanzien te krijgen.
Jezus wil ons geestdriftig zien omwille van Hem

Gebed:
Liefdevolle Vader, Soms is mijn christen- zijn
maar flauw God, en straal ik heel weinig uit van
Uw menslievendheid. Wil mij dan Uw Geest
schenken die van onschatbare waarde is en mij Uw
levensadem inblazen, zodat ik een nieuwe mens kan
worden en inspirerend en aanstekelijk kan getuigen
van de vreugde van mijn geloof. Begeester mij, God.
Wees mijn inspiratie. En blijf alstublieft altijd van
mij houden. Gij die leeft en heerst in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
Donderdag 25 juli

Dagtekst:
Joh. 17,18: Zoals Gij Mij in de wereld
gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld
Overweging:
Ieder van ons heeft een zending in dit leven.
Jezus bidt tot de Vader voor Zijn leerlingen met
deze woorden: ‘Zoals U Mij naar de wereld hebt
gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden.
We realiseren ons bijna nooit dat we gezonden
zijn om de taken te vervullen die God ons heeft
opgedragen. We zijn altijd bezig alsof wij zelf

en het Evangelie. Een enthousiasme van het hart,
dat zich omzet in concrete gebaren: er zijn voor
de medemensen, de broeders en zusters die nood
hebben en zij die aandacht nodig hebben. Zoals Hij
het zelf heeft voorgeleefd.
Moge de Maagd Maria, icoon van de Kerk
onderweg, ons helpen om de Heer Jezus met
vreugde te volgen en de Blijde Boodschap van heil
met vernieuwde liefde te verkondigen.
(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

moeten kiezen hoe, waar, en met wie we leven. Alsof
we zomaar in de schepping gedropt zijn en ons
moeten vermaken tot we doodgaan. We zijn evenwel
in de wereld gezonden met een opdracht van God,
net zoals Jezus gezonden werd. Als je eenmaal
vanuit die overtuiging begint te leven, zul je gauw
ontdekken wat je opdracht is.
Gebed:
Goede God, U die met mij meetrekt, waar ik ook ga.
U heeft mij geroepen om te leven in Uw Geest. Ik
vraag U vader: open mijn hart voor uw Woord en
open mijn ogen voor Uw toekomst. Laat mij zien wat
nodig is om Uw koninkrijk dichterbij te brengen en
help mij om dat te doen wat U van mij vraagt, deze
dag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen.
Vrijdag 26 juli

Dagtekst:
Lc 6,19: Heel die menigte deed
pogingen Hem aan te raken, want er ging van Hem
een kracht uit die allen genas.

Overweging:
Soms worden we in beslag genomen door vragen
als: ‘Hoe kunnen we getuigen in de naam van Jezus?
Wat moeten we doen of zeggen, opdat mensen
zich voor God openstellen?’ Uit zo’n vraag spreekt
eerder onze vrees dan onze liefde. Jezus laat ons
zien hoe wij moeten getuigen. Hij was zo vol vuur
voor het koninkrijk van God, dat Hij niet anders kon
dan getuigen. Er ging een kracht van Hem uit die
iedereen genas die hem aanraakte. Als we net zulke
getuigen willen zijn als Jezus, dan moeten we, net
als Hij, vol zijn van Gods liefde en die liefde uitralen.

Gebed:
Goede God, Hemelse Vader, U bent nauw betrokken
bij het gevecht dat ik op dit moment strijd. U kent
de pijn en de wanhoop. U kent het verlangen van
mijn hart om van deze ziekte genezen te worden.
Ik vraag U nu om Uw genezende aanraking. Ik weet
dat U in staat bent om mij te genezen. In Jezus naam.
Zaterdag 27 juli

Dagtekst:
Fil. 2,11: Verzadigd met de vrucht der gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Overweging :
Hoe moeten de christenen in Filippi leven? Ze
zijn geroepen om vol verwondering en met diepe
eerbied het leven van de Here Jezus te overdenken.
Zijn menswording was een daad die in het bijzonder
daarin bestond, dat hij een menselijk lichaam en een
menselijke natuur aannam. Hij hield niet op God te
zijn, maar toch werd Hij volkomen mens. Hij legde
zijn goddelijke rechten af. Hij was gehoorzaam tot
de dood aan het kruis. God schonk Hem alle eer.
Ook wij zijn geroepen om Zijn leven te overdenken.
Ook wij mogen vol verwondering en vreugde komen
tot de belijdenis: ‘Jezus is here, tot eer van God,
de Vader!’ De belijdenis zal hoe dan ook ons leven
bepalen. Ons leven zal vandaag anders zijn, wanneer
wij delen in deze belijdenis. Nederig en dienstbaar
zullen wij er voor God en onze naaste mogen zijn.
Gebed: Liefdevolle Vader, U heeft mij
verantwoordelijkheid gegeven over mijn eigen
leven, over alles wat ik doe. Ik vraag U Vader: kom
mij tegemoet, wees mij nabij en wijs mij de richting
door Uw Woord, zodat ik leer het beste te handelen
in een wereld van ongerechtigheid, tot eer van U en
ten dienste van mij naasten. Dit vraag ik in de naam
van Jezus Uw Zoon tot in eeuwigheid. Amen
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