
OMHOOG zondag 28 juli 2019 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Weekblad voor kerk en samenleving 28 juli 2019

Jaargang 63

28

SRD 2,-

Bezoek de website van het Rk 
Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo 

(Official)

Strijd voor behoud van ons regenwoud

Melvin Mackintosh - 

Gebedsdienst 2019
Voor de derde keer zal de Vereniging van 
Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) in 
samenwerking met het RK Bisdom Paramaribo 
een gebedsviering houden in verband met de 
nationale Dag der Inheemsen en de Internationale 
Dag van Inheemse Volken. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren, wordt deze gebedsviering niet 
gehouden in de kathedrale basiliek maar in de 
OLV Tenhemelopnemingkerk in het inheems dorp 
Witsanti, langs de weg naar Zanderij. De datum is 
zondag 4 augustus en het vangt aan om 9.00 uur 
’s morgens. Evenals voorgaande jaren wordt een 
ieder uitgenodigd, maar er wordt ook gerekend op 
de grote inheemse gemeenschappen in het district 
Para. Het district Para telt 13 inheemse dorpen 
met een voorzichtige schatting dat Witsanti het 
grootste is. Ook deze keer is er een leuk en vol 
programma samengesteld. De dienst zal heel veel 
culturele elementen bevatten. Veel liederen zullen 
aangevuld worden met een couplet in het Arowaks 
of Caraibs, respectievelijk Lokono of Kaliña zoals 
de inheemsen hun eigen taal noemen. Een enkele 
keer wordt ook een gebed gedaan in het Warau. 
Deze drie inheemse talen worden het meest 
gebruikt in de gemengde inheemse gemeenschap 
van Witsanti. Daarnaast zijn er volledige 
zangbedieningen in inheemse talen, een sketch van 
inheemse jongeren en een speech van de voorzitter 
van de VIDS. Bij aanvang zal er in processie 
gelopen worden op de Kennedyweg naar de OLV 
ten Hemelopnemingkerk, die idyllisch verscholen 

ligt tussen de awarabomen op het witte baanzand. 
Na de gebedsviering zal er gelegenheid zijn voor 
felicitaties in verband met die nationale dag en een 
gezellig samenzijn met sambura muziek.

Thema
De VIDS heeft dit jaar gekozen voor het thema 
‘Strijd voor behoud van ons regenwoud’. Het is 
een vervolg op de thema’s van 2018 en 2017 over 
de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, moeder 
Aarde zoals de inheemsen haar noemen. Er is toen 
veel aandacht besteed aan die bewustwording en 
het besef dat wij in harmonie moeten leven met 
de natuur om ons heen, en met elkaar. Met het 
woord ‘strijd’ in het thema van dit jaar wil de VIDS 
haar inheemse gemeenschappen en individuele 
personen oproepen tot actie, daden die verricht 
moeten worden voor behoud van het regenwoud.
Het regenwoud is onze natuurlijke omgeving. 
Daar horen onze savannegebieden en alle andere 
ecosystemen ook bij. Als het regenwoud verdwijnt 
is de vraag hoe wij als inheemse volken kunnen 
overleven. Hoe kunnen we dan nog dakbedekking 
halen uit het bos, hoe kunnen we nog jagen en 
vissen, schrijft VIDS in een aankondiging. De 
VIDS zegt dat de inheemse volken niet langer 
kunnen stilstaan en kijken wat er gebeurt. “We 
zullen de kikkers niet meer horen die de regentijd 
aankondigen, en we zullen de rituelen voor 
Tamushi, Adayali niet meer kunnen uitvoeren 
zoals wij dat gewend zijn.”

Samenwerking VIDS en bisdom
In 2017 werd VIDS voor het eerst door Mgr. 

Karel Choennie de gelegenheid geboden om een 
woorddienst te houden in de kathedrale basiliek 
in verband met de nationale Dag der Inheemsen. 
Het was rond die periode dat in de katholieke kerk, 
op initiatief van paus Franciscus, meer gesproken 
werd over milieu en klimaatverandering en 
het Amazoneregenwoud. De bisschoppen in de 
Amazoneregio inclusief Mgr. Karel Choennie 
kregen de opdracht van de paus om erop uit te 
gaan en te luisteren naar de inheemse volken die 
in het Amazonewoud leven. Immers, zij hebben het 
Amazoneregenwoud tot heden in stand weten te 
houden. 
Bij de eerste gebedsdienst in dit verband, zei 
Mgr. Choennie nog: “Wanneer 11.000 inheemsen 
bij de census aangeven dat zij katholiek zijn, 
heb ik als bisschop de verantwoordelijkheid om 
te spreken. Indien u bang bent om te spreken, 
dan zal ik voor u spreken.” Hij verwees naar 
het steeds uitblijven van een oplossing voor 
het grondenrechtenvraagstuk en het feit dat de 
inheemsen steeds van het kastje naar de muur 
worden gestuurd.
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DOORDENKERTJE
”Sinds ik niet meer 

probeer om goed te zijn,

ben ik stukken beter.”

MEDEDEliNg: lOuRDES

Martien Noordermeer OMI – 

Wanneer u dit bericht leest, zit ik in Nederland. Ik 
ben vrijdag 26 juli vertrokken. De week erna ga 
ik naar Lourdes. Men heeft mij weleens gevraagd 
om een reis naar Lourdes te organiseren vanuit 
Suriname. Vijf jaren geleden heb ik iets dergelijks 
georganiseerd, via OMHOOG bekendgemaakt, 
maar er kwamen maar twee reacties. Hebt u 
interesse om naar Lourdes te gaan, dan geef ik 
u het volgende advies: in Nederland worden er 
regelmatig reizen georganiseerd naar Lourdes. 
U kunt zich daarbij aansluiten. De reizen zijn per 
trein of bus of met het vliegtuig. Alle informatie 
vindt u op de website: http://www.vnb.nl/. 

Stichting De Mantel is een ‘non–profit’ organisatie 
en heeft zich o.a. ten doel gesteld, het in 
standhouden en exploiteren van een dagverblijf 
en overige faciliteiten, waarbij de zorg en de 
begeleiding van de senioren burgers plaatsvindt 
vanuit een christelijke levensovertuiging, welke 
tot uiting zal komen in de onderlinge omgang en 
de activiteiten.
Per direct is er plaatsmogelijkheid voor een :
VOLTIJDSE KOK/KOKKIN

TAKEN & VERANTWOORDEliJKHEDEN 
Coördineren van de keuken
* Snijden,wassen en portioneren van producten
* Afwegen,mengen en klaarzetten van 
ingriediënten
* Opwarmen,ontdooien en afbakken van 
producten voorafgaand aan bereiding
* Klaarmaken van gerechten( soepen,souzen, 
desserts enz.)
* Afwassen van pannen,werkbladen,keukenmachi
nes en andere apparaten
* Opruimen van gebruikte materialen en 
ingriediënten
* Afvoeren van afval uit de keuken
* Vegen en dweilen van de vloer
* Inspecteren en bijhouden van de voorraad
* Zorgdragen voor de juiste bewaring van 
producten
* Uitpakken en verwerken van levering

Zelfstandig en sociale vaardigheden
* Neemt verantwoordelijkheid voor het eigenwerk
* Helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen
* Heeft prettige en plezierige omgang met collega’s
Profiel
* Diploma Nijverheid onderwijs keuze 
huishoudkunde of gelijkwaardige bedrijfservaring
* Staat open voor verandering die anderen 
voorstellen
* Schakelt snel tussen verschillende 
werkzaamheden
* Accepteerd dat werk door anderen of 
omstandigheden wordt bepaald
* Is flexibel;
* Creatief denkvermogen;
* Representatief;
* Redelijk beheersing van de nederlandse taal

WiJ BiEDEN
* Een uitdagende functie in een dynamische 
religieuze werkomgeving met een uitstekende 
werksfeer;
* Arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met 
uw opleiding en werkervaring;

Indien u zich kunt terug vinden in dit profiel dan 
verwachten wij uw solliciatiebrief met CV voor 
deze interessante functie.
Sollicitatie richten aan: Stichting De Mantel 
t.a.v. mej. A.gorré-Algemeen Coördinator

Vacature
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Sterven aan jezelf

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.

geloof & leven

Pater Doris Weewee – 

Heel wat kerkelijke mensen houden zich 
bezig met geestelijke zaken van de wereld en/
of verdiepen zich in het occulte, kansspelen, 
films, computerspelen en internet. Velen lopen 
teleurgesteld rond en roepen in  hun noodsituaties 
geesten en demonen aan om hulp. Gelukkig dat er 
ook enkelen nog te zien zijn in de kringen van de 
kerk. Er is een boze wereld daar buiten. Dit moet 
een waarschuwing zijn om niet in contact te willen 
komen met de geesten in de buitenwereld. 
Er is een geestelijke strijd gaande; zoek dus 
oplossing voor je sociaal en economisch leven 
in vrede, maar vermijd gevarenzone. Tess. 5,3. 
Er worden door de boze machten steeds vurige 
pijlen afgevuurd vanwege de vele hoeken van hun 
bolwerken die verstoord worden door groepen die 
lucht raken zonder effect of doelgericht de naam 
van Jezus gebruiken. De duivel is meer dan ooit 
op diverse aspecten van het menselijk leven nu 
bezig te penitreren. De vijand is dichterbij dan wij 
beseffen. 
Mijn oproep is om een christelijke oplossing te 
zoeken, maar ons niet te gaan verdiepen in het 
werk van satan. Een goede relatie met Jezus 
Christus door geloof in de Goddelijke Geestkracht 
is onze doopplicht, het eigentijdse geestelijk leven 
goed te verstaan. De sluwheid van de boze is dat hij 
nu in haast alle grote organisaties van invloed is 
binnengedrongen en aan het vechten is. 
Heel veel mensen worden gekweld door 
bijvoorbeeld kwelgeesten, innerlijke stemmen van 
angsten horen of voelen, allerlei nachtmerries van 
twijfels hebben. Heel vaak vloeien daar problemen 
uit voort op psychisch en maatschappelijk gebied. 
Er is ook een groot probleem van kerkelijke 
mensen die vastzitten of verstrikt zijn geraakt  in 
het web van occulte. Is er een weg terug voor hen 
die gevangen zitten? 
Gelukkig wel! De Heer Jezus Christus is de grote 
Overwinnaar op satansmachten. 1 Joh.3,8. Wij 
hoeven ons niet te laten leiden tot moedeloosheid. 
Geloven en bidden zijn de twee vleugels om 
naar God te kunnen vliegen. Onder Zijn vleugels 
zijn wij veilig als de kip en haar kuikens. Gods 
kinderen zijn wij op de eerste plaats. Gedraag jij je 
overeenkomstig? Dat is de vraag!

De geestelijke wereldBegikerki in het Boven-Surinamegebied

Thanya Soke-Fonkel

Terugval kerkgangers Gengeston
Op vrijdag 28 juni jl. vertrok een enthousiaste 
groep van 13 volgers van Christus naar Gengeston, 
een dorp aan de Boven-Surinamerivier. De groep 
onder leiding van diaken Sonny Waterberg verbleef 
er van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. De reis 
vanuit Paramaribo naar de aanmeerplaats Atjoni 
duurde ongeveer drie uren met de auto. Vanuit 
Atjoni is het dorp ongeveer een kwartier met de 
boot te bereiken. 
Het dorp Gengeston is als niet-christelijke dorp 
gesticht na de transmigratie in 1964. Het dorp 
bestaat dus 55 jaren. Echter waren er al enkele 
kerkgangers en gedoopten in het dorp. Vooral 
vanwege het onderwijs bezochten zij kerken in 
omliggende dorpen. De r.-k. kerk in Gengeston 
werd gebouwd in 1995. De voorganger in de kerk 
is catechist Steven Linga die ondersteund wordt 
door een bestuur. De laatste jaren wordt de kerk 
heel slecht bezocht. Daarom deed de catechist een 
verzoek aan diaken Waterberg om met begikerki 
het dorp te bezoeken en het christelijke leven in 
het dorp aan te wakkeren.
Zaterdagochtend maakten de groep uit 
Paramaribo en vertegenwoordigers van de 

plaatselijke kerk een dorpswandeling. Daarna 
vertrokken zij per boot naar enkele dorpen in de 
omgeving. In het dorp Lespansi werd er uitgebreid 
gebeden voor mensen die al zaten te wachten op de 
komst van de groep.

Begikerki
Zaterdagmiddag begon de begikerkidienst in 
Gengeston om 4 uur ‘s middags. Het kerkgebouw 
was prachtig versierd en de dorpsbewoners 
kwamen massaal naar de dienst. Het thema 
voor de dienst was vergeving. Daarbij heeft 
gospelzangeres zuster Alma Lienga de kerkgangers 
tot tranen gebracht, terwijl de kinderen lachten 
van blijdschap en uit volle borst meezongen. 
Met gemengde gevoelens ontvingen de 
volwassenen de boodschap van diaken Sonny over 
vergeving. Het was onvoorstelbaar om te zien hoe 
de gemeenschap hunkerde naar Christus en hoe 
vol men was van de Heilige Geest. Handelingen 
3,19 bewijst hoe vergeving leidt tot bevrijding 
om een goede start te maken en het christelijke 
leven positief op te pakken in het dorp. Door 
allerlei gebeurtenissen is het christelijke leven 
achteruitgegaan. Wij moeten ons niet blijven 
vasthouden aan de fouten van anderen of ons door 
schuldgevoelens laten achterhouden. Om echt 
helemaal opnieuw te beginnen, moeten wij elkaar 
vergeven net zoals wij willen dat God ons vergeeft. 

Samenwerking Fatimaparochie en kerk 
Gengeston
Er werd intensief gebeden voor iedereen die dat 
wilde. Zowel kinderen, jongeren als ouderen 
stonden geduldig hun beurt af te wachten. 
Omstreeks tien uur in de avond eindigde de 
bijeenkomst. De dienst zelf duurde vier uren.
Zondagochtend was er een woord- en gebedsdienst 
geleid door de diaken. De dienst van een uur 
duurde uiteindelijk drie uren. Er zijn enkele 
afspraken gemaakt. De Fatimaparochie zal 
samenwerken met het kerkbestuur Gengeston. De 
plaatselijke catechist Steven Linga zal meelopen 
met diaken Waterberg en verder vormgeven aan 
de groei en bloei van de kerk in het dorp. Zuster 
Thanya Soke-Fonkel is benoemd tot kind- en 
jeugdleider van het dorp. Ze zal ervoor zorgen 
dat de jeugdigen actief begeleid worden. Er is ook 
behoefte aan een kinderkoor.
Na de zondagse dienst was er een gezellig 
samenzijn met de gemeenschap en werd er samen 
gegeten en gedronken. De groep vertrok in de 
middaguren terug naar Paramaribo. Het was een 
gezegend weekend in Gengeston dat niet gauw 
vergeten zal worden. wordt vervolgd op pagina A4
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Een nieuwe wereld ontgrendelen

Een nieuwe wereld Richardo Smith en Charmaine Auguste - 

Suriname naar Wereld Jamboree
Een week na de KJS-avond met als thema "Do 
you know your purpose and God's purpose for 
your life?", raken we wederom geconfronteerd 
met de vraag "Waartoe zijn wij op aarde?". De 
vraag wordt tijdens de preek van pater Esteban 
Kross beantwoord met "om God te kennen en 
lief te hebben, Hem te dienen in dit leven [door 
naastenliefde en inzet], en voor eeuwig gelukkig 
te zijn met Hem in de hemel." Met deze woorden 
werd een deel van de delegatie van padvinders 
die van uit Suriname deelneemt aan de 24ste 
Wereld Jamboree in Noord Amerika, gezegend en 
gezonden.
Een nieuwe wereld ontgrendelen (Unlock a 
New World). Zo luidt het thema van de 24e 
World Scout Jamboree 2019 die gehouden 
wordt in West Virginia, de Verenigde Staten 
van Amerika, van 22 juli – 02 augustus 2019. 
Deze 12 dagen lang durende nationaal activiteit 
heeft als hoofddoel: ‘het samen brengen van alle 
verschillende nationaliteiten op één plek, verenigd 
in de scoutingbeweging voor een onvergetelijke 
ervaring.’

World Scout Jamboree
Een World Scout Jamboree is een educatieve 
gebeurtenis die jonge mensen binnen de 
leeftijdsklasse van 14 tot 17 jaar verbonden aan 
Nationale Scouting Organisaties, die lid zijn van 
WOSM, over de gehele wereld bij elkaar brengt. 
Dit met als doel om vrede en wederzijds begrip te 
bevorderen en leiderschap en levensvaardigheden 
te ontwikkelen.
In tegenstelling tot andere jongerenevenementen, 
nodigt de World Scout Jamboree je uit om je 
te omringen in verschillende wereldculturen 
door je nieuwe scoutingvrienden op een enkele 
bestemming voor 12 onvergetelijke dagen te 
vervoegen. De jamboree-ervaring reikt verder dan 
je huis - en buiten de grenzen van onze landen - om 
een wereldwijd avontuur te creëren dat een leven 
lang meegaat!
Padvinders over de gehele wereld, ook onze 
Surinaamse delegatie, zullen samenkomen om van 
elkaar te leren en het bereikte gemeenschappelijke 
doel onder scouts te verspreiden, terwijl we 
samenwerken om een nieuwe wereld van 
vredesbroederschap en een groenere planeet te 
ontgrendelen. Door samen te werken kunnen wij 
een nieuwe wereld ontgrendelen. Jij hebt de sleutel!

Update vanuit de VSA
“De reis was heel lang. We zijn aangekomen op het 
kamp toen de zon net opkwam. De temparatuur 
was heel erg laag maar nu valt het best mee. De 
delegatie bestaat uit 15 verkenners en 2 leiders. We 
zijn veel bezig met inrichten en voorbereidingen 
voor de openingceremonie vanmiddag.”

vervolg van pagina A3

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.
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 

Sterven aan jezelf

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.

Bron / Fotos: Don Wei
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zeventiende zondag door het jaar C

Eerste lezing: Genesis 18, 20-32
In die dagen zei de Heer: ‘Luid stijgt de roep om 
wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar 
is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun 
daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot 
Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’ Toen gingen 
de mannen op weg in de richting van Sodom. De Heer 
bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham trad op 
Hem toe en zei: ‘Wilt Ge werkelijk met de boosdoeners 
ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn 
er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij die 
dan verdelgen? Zult Gij de stad geen vergiffenis 
schenken omwille van de vijftig rechtvaardigen die 
er wonen? Zoiets kunt Ge toch niet doen! Zal Hij die 
de hele aarde oordeelt, geen recht laten geschieden?’ 
En de Heer zei: ‘Als Ik in de stad Sodom vijftig 
rechtvaardigen vind, zal Ik omwille van hen de hele 
stad vergiffenis schenken.’ Abraham begon weer 
en zei: ‘Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, 
ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien ontbreken 
er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan toch 
om die vijf de hele stad verwoesten?’ En Hij zei: ‘Ik 
zal haar niet verwoesten, als Ik er vijfenveertig vind.’ 
Opnieuw sprak Abraham tot Hem: ‘Misschien zijn er 
maar veertig te vinden.’ En de Heer zei: ‘Dan zal Ik het 
omwille van die veertig niet doen.’ Nu zei Abraham: 
‘Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog eens 

aandring: misschien zijn er maar dertig te vinden.’ En 
de Heer zei: ‘Ik za het niet doen, als ik er dertig vind.’ 
Abraham zei opnieuw: ‘Ik ben wel vrijpostig als Ik bij 
mijn Heer blijf aandringen; maar misschien worden er 
maar twintig gevonden.’ En de Heer zei: ‘Ook omwille 
van die twintig zal Ik de stad niet verwoesten.’ 
Abraham zei nogmaals: ‘Laat mijn Heer niet kwaad 
worden, als ik nog een keer spreek, misschien zijn er 
maar tien te vinden.’ En de Heer zei: ‘Ik zal de stad 
niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien.’

Antwoordpsalm: 
Psalm 138, 1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8
 
Tweede lezing: Kolossenzen 2, 12-14
Broeders en zusters, in de doop zijt gij met Christus 
begraven, maar ook met Hem verrezen door uw 
geloof in de kracht van God die Hem uit de dood 
deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van 
uw zonden en door uw morele onbehouwenheid 
heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft 
ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde 
verscheurd die met haar bezwarende bepalingen 
tegen ons getuigde. Hij heeft haar vernietigd en aan 
het kruis genageld.

Evangelielezing: Lucas 11, 1-13
Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen 
Hij ophield zei een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, 

leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn 
leerlingen geleerd heeft.’ Hij sprak tot hen: ‘Wanneer 
ge bidt, zegt dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw 
rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven 
aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in 
bekoring.’ Hij vervolgde: ‘Stel, iemand van u heeft 
een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem 
toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een 
vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen 
en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander 
van binnen uit dan antwoorden: Val me niet lastig; de 
deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; 
ik kan niet opstaan om het u te geven? Ik zeg u, als hij 
niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend 
is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig 
heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg Ik 
hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en 
gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. 
Want als wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en 
voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een 
vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze 
hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt zal hij 
hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij 
een ei vraagt zal hij hem toch geen schorpioen geven? 
Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt – goede gaven aan 
uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan 
uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie 
Hem erom vragen.

Uit alle teksten van deze zondag is te destilleren dat de 
mens niet om God heen kan. Ook spreekt eruit dat de 
mens vertrouwen heeft in zijn onbaatzuchtige liefde. 
Is God in Genesis in feite nog de exclusieve God, bij 
Lucas is Hij inclusief. Psalm 138 fungeert hier bij wijze 
van spreken als een ‘overgangspsalm’. Degene die 
bidt betrekt namelijk in zijn dankbare lofprijzing ‘alle 
koningen der aarde’ in een universele hymne. Hieruit 
blijkt een nieuwe en andere ontvankelijkheid ten 
aanzien van andere volken. Dat is ook typerend voor 
de meeste profetieën uit de tijd na de ballingschap, 
waarin deze psalm geschreven is. Kerkvader 
Athanasius (296- 373) heeft om die reden de psalm 
beschreven als ‘de universele roep om verlossing’.De 
brief aan de Kolossenzen wil laten zien wat essentieel 
is in het christelijk leven. Vanuit dat perspectief moet 
de tekst gelezen worden. De doop is een belangrijke 
component in dat leven. En het is de kracht van God 
die de andere krachten en machten overwint en de 
mens verlost. Vers 14 is een metafoor. Met die andere 
machten kunnen de engelen bedoeld zijn die, volgens 
de engelenleer van die tijd, de zonden van de mensheid 
in een boek opschreven. Met Jezus’ verzoenende dood 
zijn al de zonden kwijtgescholden. De engelenmachten 
hebben geen macht meer over mensen om ze te 
bestraffen als ze hen als bemiddelaar afwezen 
(Galaten 3,19).

Een schreeuw om hulp
In de verhalen van Genesis wordt de omgang met God 
nog niet geproblematiseerd. Dat komt pas verderop in 
de Schriften. De God van Genesis heeft zelfs menselijke 
trekken. Hij spreekt in duidelijke woorden: sta op… 
en ga… Neem dit, doe dat… Ik heb gezien…, en Hij 
heeft sterke emoties, van boosheid bijvoorbeeld. In 
Genesis 18,20- 32 ontspint zich een vertrouwelijk 
gesprek tussen God en Abraham over de slechtheid 
van Sodom en Gomorra en wat de Heer daarmee aan 
moet. In plaats van: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen 
geuit tegen Sodom en Gomorra’ in 18,20 staat er 
letterlijk: ’Omdat het geschreeuw van Sodom en 
Gomorra groot is en omdat haar zonde zeer zwaar 
is…’ Met betrekking tot ‘het geschreeuw’ gaat het 

om de noodkreet van verdrukten die om bevrijding 
schreeuwen. Er is een verhaal (volksverhaal, mythe, 
legende) waarin wordt verteld dat het in Sodom bij de 
wet verboden zou zijn geweest om de armen brood 
te geven. Een meisje dat dit toch deed, zou tot straf 
met honing zijn ingesmeerd en op de stadsmuur 
gezet, totdat de wespen haar opaten. Een rabbijns 
commentaar legt uit dat het haar geschreeuw zou 
zijn geweest, dat in de hemel werd gehoord. Dat dit 
in de tekst ingelezen werd, is minder ver gezocht dan 
het lijkt. Uit een voorafgaande tekst (13,13) weten 
we dat de mensen van Sodom zeer slecht waren. 
Hoofdstuk 19 geeft er nog meer houvast voor. Het 
woord ‘geschreeuw (om hulp)’ dat hier wordt gebruikt, 
komt tal van keren in Exodus voor. God hoort het 
schreeuwen van zijn volk in Egyptische slavernij. 
‘Schreeuw om hulp’ wordt zo verbonden met onrecht, 
met geweld en doodslag. Dat werpt een ietwat ander 
licht op het verhaal. Maar het plan om de stad Sodom 
met de grond gelijk te maken ligt er al.

Een rechtvaardig oordeel?
In deze tekst speelt de vraag: in hoeverre moeten 
onschuldigen lijden met de kwaden? Hoe rechtvaardig 
is God als het gaat om goed en kwaad? Vanouds gold 
de regel van de collectieve verantwoordelijkheid. 
En dus vreest Abraham het ergste, want zijn neef 
Lot en de zijnen wonen in Sodom. Dan blijkt de 
vertrouwelijke omgang van Abraham met God: hij 
biedt Hem een tegenstem. Hoe nietig en klein hij zich 
voelt tegenover God, hij houdt zijn mond niet. Hij wil 
weten of het vernietigende oordeel een rechtvaardig 
oordeel is. Onbeschaamd onderhandelt hij als een 
koper op de markt. Er wordt een spanning opgebouwd 
door steeds een kleiner aantal onschuldigen op te 
sommen. Hoe ver zal Abraham gaan en wanneer zal 
God zeggen: ‘Tot hier en niet verder’? Abraham doet 
geen beroep op het medelijden van God, maar op zijn 
rechtvaardigheid. Dit verhaal raakt ook aan vragen en 
overwegingen in de Wijsheidscholen van Israël over de 
wegen van rechtvaardigen en bozen. De relatie tussen 
God en de mens is er een van elkaar alsmaar aftasten. 
Dat kunnen we lezen in het Oude Testament, maar het 

gaat door in het Nieuwe Testament. Ten slotte wordt 
deze relatie met Jezus zelfs heel bijzonder, al is dat op 
een andere manier dan bij Abraham. Het is meer een 
geestelijke dan een lijfelijke relatie, zoals we kunnen 
lezen in Lucas 11,1-13.

God, de barmhartige Vader
Jezus’ diepe intimiteit met God blijkt uit het feit dat 
Hij God aanspreekt met ‘abba’ (‘papa’ in het Aramees). 
Jezus leert zijn leerlingen bidden zoals Hij het doet 
en zo mogen ook zij deel hebben aan die intense 
Godsrelatie. Bidden zou je kunnen omschrijven als: 
de omgang met God oefenen. Onmiddellijk daarop 
vertelt Hij een gelijkenis die gerelateerd is aan het 
leven van alledag. Dat betekent dat het Onze Vader 
nooit geïsoleerd gebeden mag worden. Het kan nooit 
los staan van het dagelijkse leven. In de gelijkenis 
wordt het gebed als het ware daaraan getoetst. Een 
man dringt midden in de nacht onbeschaamd (een 
woord dat alleen hier voorkomt) aan bij een vriend om 
open te doen en hem brood te geven. Hij kan zo blijven 
aanhouden omdat ze vrienden zijn. De gelijkenis met 
Abraham dringt zich op. Jezus vergelijkt God met 
de vriend bij wie je altijd aan kunt kloppen. Hij is 
soms weliswaar verstoord, maar uiteindelijk steeds 
bereid te luisteren. God betoont gastvrijheid aan 
wie vrijmoedig tot Hem bidt. Hij benadrukt dat nog 
met de toevoeging over de aardse vader die voor zijn 
kinderen alleen het beste wil. En God in zijn hemelse 
goedheid schenkt ook het beste, en dat is de heilige 
Geest, die, zoals de pinkstersequentie Veni, sancte 
Spiritus zegt, ‘armen troost’ is, ‘zachtheid die de ziel 
geneest’, ‘verkwikking’, ‘lafenis voor het hart’. Zij leidt 
hen die de weg kwijt zijn. Een inspirerende gloed die 
ervaren wordt als de adem van God zelf. Deze adem 
spoort aan, geeft moed, troost, is onze Helper. Zij voedt 
tot het doen van gerechtigheid. Daar mag om gevraagd 
worden, elke dag opnieuw. In de vertrouwelijke 
omgang met God wordt duidelijk dat de mens op God 
aan kan. Dat Lucas het woord ‘abba’ gebruikt, verwijst 
naar Jezus’ (en Lucas’) fundamentele godsbeeld: God 
als barmhartige Vader.
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

• 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.
• Maandag om 18.30u gebedsdienst van KCV in de 
sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Zondag: H. Mis om 10.00u.
Vrijdag: Noveen van OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

zo 4 08.00: Woord-comm. dienst 18e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en ouderen

zo 28 09.00: Woord-comm. dienst 17e zondag door het 
jaar met kindernevendienst
zo 4 09.00:  Woord-comm. dienst 18e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en ouderen

zo 28 10.00: Woco. 17e zondag door het jaar C
 11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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.

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

za 27 10.00: H.Mis Huize Estherhof
za 27 19.00u-23.00: Karaoke en BBQ in de zaal van de 
Christus Koningschool
zo 28 08.00: WOCO|
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 31 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
za 3 10.00: H.Mis Huize Albertine
za 3 17.00: Huw. inzegening van Manhoef, Rouche met 
Hermelijn, Lucretia
zo 4 08.00: H.Mis met ziekencommunie
 10.00: Doopviering
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
Mededelingen
• Maandag om 18.00u Volwassengebedsgroep van de KCV.
• Vrijdag om 16.30u: 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.

zo 28 08.00: H. Mis
ma 29 17.00: Spreekuur | 18.00: Bidgroep (KCV )
do 1 17.00: Spreekuur |
 18.00: Rozenkransgebed | 18.30: H. Mis

zo 28 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: WOCO

za 27 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 28 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis
ma 29 19.00: Rouwmis voor de overledenen
vr 2 16.00: Huwelijksinzegening Sergio Aalstein en Nicole 
Tsai-A-Woen
za 3 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 4 10.00: Hoogmis
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van drank, warm 
eten, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Elke woensdag en vrijdag van 10.00u – 12.00u verkoop 
van groenten en fruit tbv Maria Internaat.
• Maakt u kontakt 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 tussen 08.00 – 14.00u.

za 27 17.30: H. Mis 
wo 31 17.30: Marialof
za 3 17.30: H. Mis 

za 27 16.00: Huwelijksinzegening Jerrel Karsoredjo en Joan 
van der Geld
 18.00: Vooravond 17e zondag door het jaar - 
kindernevendienst 
zo 28 08.00: H. Mis 17e zondag door het jaar - 
kindernevendienst 
ma 29 18.00: H. Mis Heilige Marta
wo 31 18.00: Maandelijkse rouwdienst
 19.00: Huwelijksinzegening Stayman Caesar en 
Natasja Drielingen
do 1 18.45: Doopinstructie in de kerk  
vr 2 18.00: H. Mis 
za 3 18.00: H. Mis vooravond 18e zondag door het jaar 
zo 4 08.00: H. Mis 18e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en ouderen
 10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen op Noord
• De inschrijving voor de eerste communie 2020 is weer 
begonnen. Dit tijdens de gewone openingsuren van het 
parochiekantoor. Vriendelijk verzoek doopbewijs en 
familieboekje mee te brengen. Eind september worden de 
inschrijvingen afgesloten, zodat de eigenlijke catechese in 
oktober kan starten. Uitnodigingen liggen ook gereed in de 
drie kerken van Noord.
• Volwassenen en tieners die het rooms-katholiek 
geloof willen belijden, kunnen zich aanmelden voor 
de volwassenen- en tienercatechese. Gelieve het 
familieboekje mee te brengen.
• Woensdag 31 juli is om 18.00 uur de maandelijkse 
rouwdienst.
• Zondag 4 augustus is om 10.00 uur de maandelijkse 
doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. De 
doopinstructie houden we donderdag 1 augustus om 18.45 
uur in de Heilige Driekoningenkerk.
• Op woensdag 17 juli was de uitvaart van Edgard Julius 
Rommy (95), Govert Flinckstraat 9, weduwnaar van Erna 
Susanna Oosterwolde. Onze oprechte deelneming aan de 
nabestaanden.
• Hartelijke gelukwensen aan de volwassenen en tieners 
die op vrijdag 19 juli het sacrament van het vormsel 
hebben ontvangen. Tevens onze dank aan de catecheten 
en allen die hebben meegewerkt. We rekenen op 
een actieve deelname van onze vormelingen aan het 
parochieleven!
• Op zondag 28 juli vertrekt pater Kumar op vakantie naar 
India. Wij wensen hem een aangenaam verblijf ginds en 
een blij weerzien met familie, confraters, vrienden en 
bekenden.

zo 28 08.00: H. Mis met kindernevendienst

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.  

HEILIGE FAMILIE – Zorg en Hoop
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.

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

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

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

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

wordt vervolgd op Pagina B3

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

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

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

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

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

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

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

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

parochieberichten

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

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

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

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

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

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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

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

ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

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

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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
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Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 27 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
zo 28 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 29 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 30 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
wo 31 19.00: H. Mis
do 1 06.30: H. Mis
vr 2 07.00: H. Mis; Stille aanbidding
 16.00: Gebedsgroep Hazard| 18.00: Sacramentslof

zo 28 11.00: Ziekencommunie | 11.30: H.Mis

zo 27 09.30: Rozenkransgebed | 10.00: Woco

zo 28 08.30: Woco
vr 2 09.00: Stille aanbidding tot 12.00u.

zo 28 09.00: Woco

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

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp 
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.
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen bijeenkomst.
Do.: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
 11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Zaterdag 3 augustus om 11.00u: Soepochtend op 
parkeerplaats van Choi’s supermarkt Zuid, Johannes 
Mungrastr. 17

Elke tweede en laatste zondag: Wo- en co om 09.00u.

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

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

zo 28 08.00: Eucharistieviering (p. Jan)
wo 31 18.30-19.00: Gebedsdienst | zangoefening
do 1 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan (inschrijving EHC en H. 
Vormsel)  | 19.15: Kerkbestuur
za 3 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. 

zo 28 09.00: Woco
Mededeling
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

za 27 19.00: Eucharistieviering (requiemmis dhr. Van Dijk)
di 30 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 1 18.30: Eucharistieviering
za 3 19.00: WOCO

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 27 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 28 08.00: H. Mis
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354

HEILIGE GEEST - Waldeck. Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

ST. ANTONIUS-Lelydorp|Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078

email: alwinlinger@gmail.com 
Facebook: Sint Antonius parochie

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

HEILIGE BERNADETTE SOUBIROUS VAN LOURDES - Henar 

Paus: ‘God vraagt vooral van ons dat we barmhartig zijn’

Tijdens het angelusgebed van zondag 14 juli zei 
paus Franciscus dat barmhartig zijn met mensen in 
nood het ware gezicht van de liefde is.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag presenteert het Evangelie ons de 
beroemde gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan (vlg. Lc. 10,25 – 37). Wanneer Jezus 
door een wetgeleerde wordt ondervraagd over 
wat er nodig is om het eeuwig leven te verwerven, 
nodigt Hij hem uit om het antwoord in de Schriften 
te vinden: “Gij zult de Heer uw God beminnen 
met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw 
krachten en geheel uw verstand; en uw naaste 
gelijk uzelf” (vers 27).

Wie is dan mijn naaste?
Er bestonden echter verschillende interpretaties 
over wie er bedoeld werd met de ‘naaste’. Daarom 
vraagt die man nog eens: “En wie is dan mijn 
naaste?” (vers 29). Op dat punt antwoordt Jezus 
met deze mooie gelijkenis: ik nodig ieder van jullie 
uit om vandaag het Evangelie erbij te nemen, het 
Evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, vers 25.
Het is een van de mooiste gelijkenissen in het 
Evangelie. En deze gelijkenis is het toonbeeld 
geworden van het christelijk leven. Het is het 
model geworden voor hoe een christen moet 
handelen. Dankzij de evangelist Lucas bezitten we 
deze schat.

Jezus’ keuze voor de Samaritaan
De hoofdpersoon van deze korte vertelling is een 
Samaritaan die langs de weg een door rovers 
mishandelde en beroofde man aantreft en zich over 
hem ontfermt. We weten dat de Joden neerkeken 
op de Samaritanen en ze beschouwden als niet 
behorend tot het uitverkoren volk. Het is dus geen 
toeval dat Jezus juist kiest voor een Samaritaan als 
positieve figuur van deze gelijkenis.

Op deze manier wil Hij boven het vooroordeel gaan 
staan. Hij wil aantonen dat ook een vreemdeling, 
ook iemand die de ware God niet kent en de tempel 
niet bezoekt, toch in staat is om zich volgens Gods 
wil te gedragen en medelijden te hebben met een 
broeder in nood en hem te helpen met alles wat hij 
tot zijn beschikking heeft.

Voorbeeld voor ons
Over diezelfde weg waren, voor de Samaritaan, 
ook al een priester en een leviet gekomen, ofwel 
mensen die toegewijd waren aan de eredienst 
van God. Maar bij het zien van die arme man op 
de grond waren ze voorbij gelopen zonder halt 
te houden, waarschijnlijk omdat ze niet besmet 
wilden worden met zijn bloed. Ze vonden het 
belangrijker een menselijke regel te volgen die 
verbonden was aan het grote gebod van God – 

je niet laten besmetten met bloed –, terwijl Hij 
bovenal om barmhartigheid vraagt.

Jezus stelt de Samaritaan dus als voorbeeld, juist 
iemand die geen geloof had! Laten ook wij denken 
aan al die mensen die we kennen, misschien ook 
agnosten, die goed doen. Jezus kiest als voorbeeld 
voor iemand die geen man van geloof was. En deze 
man, die van zijn broeder hield als van zichzelf, 
laat zien dat Hij van God houdt met heel zijn hart 
en al zijn krachten – een God die hij niet kent! -, en 
geeft tegelijkertijd blijk van ware religiositeit en 
volledige menselijkheid.

Omslag in ons denken
Nadat Hij deze prachtige gelijkenis heeft verteld, 
wendt Jezus zich opnieuw tot de wetgeleerde die 
Hem had gevraagd wie zijn naaste was, en Hij zegt: 
“Wie van deze drie lijkt u de naaste van de man die 
in handen van de rovers gevallen is?” (vers 36).
Op die manier zorgt Hij voor een omslag in de 
vraag van zijn ondervrager, en ook in het denken 
van ieder van ons. Hij doet ons begrijpen dat 
het niet wijzelf zijn die, op basis van onze eigen 
criteria, bepalen wie de naaste wel en niet is, 
maar dat het de mens in nood is die moet kunnen 
herkennen wie zijn naaste is, namelijk: “Die hem 
barmhartigheid betoond heeft” (vers 37).

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206

Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104

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

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

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  

t. 8185517t

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144
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zwakke. De weg van opkomen voor hen die zich niet 
kunnen verweren. De weg van plaatsvervangend 
lijden opdat de ander gelukkig kan zijn. De weg van 
de hoogste vorm van Liefde. Heer,  breng mij nog 
dieper in Uw goddelijk hart van Liefde, in de diepe 
verborgen omgang in eenheid met U in intimiteit in 
Uw Liefde.

Dagtekst:
1 Kor. 2, 9: . Dit zijn de dingen waarvan de Schrift 
zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze 
gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat 
God bereid heeft voor die Hem liefhebben. 

Gebed:
Elkaar liefhebben met dezelfde liefde, waarmee 
Jezus mij liefheeft, is geen eenvoudige
opdracht God. Toch besef ik, liefdevolle Vader, dat 
ik alleen op die manier  zo van u kan getuigen. Geef  
mij dan de kracht mijn eigen leven te breken als 
brood en te delen als wijn,vooral voor mij naasten in 
nood. Door Christus onze Heer. Amen

Dagtekst:
Rom. 6,13: Stelt uw ledematen niet in haar dienst 
als werktuigen van ongerechtigheid. Biedt uzelf 
God aan als mensen die uit de dood ten leven 
zijt opgestaan. Offert Hem uw ledematen als 
werktuigen in dienst der gerechtigheid. 

Gebed:
Christus Jezus,  U schenkt mij een vastberaden 
hart om u trouw te blijven. U bent de Opgestane, 
die in het het licht van uw vergeving laat schijnen. 
Dat is de volmaakte gave. En de vreugde van God 
ontwaakt in ieder mens die waagt te vergeven. In 
Jezus naam. Amen

Dagtekst:
Ps. 37,4: Vind uw diepste geluk in de Heer: en uw 
hartsverlangen vervult Hij.

Overweging: Als we ons aan gods plannen 
onderwerpen, kunnen we op onze verlangens 
vertrouwen. Onze opdracht bevindt zich op de 
kruising van Gods plannen en ons genoegen. Wat 
doe je graag? Waarin schep jij genoegen? Wat 
geeft jou een gevoel van tevredenheid? Sommigen 
willen de armen graag voeden. Anderen hebben 
graag een leidende positie in de kerk. Ieder van 
ons is gemaakt om God op een unieke manier te 
dienen. De verlangens van je hart zijn dan ook niet 
toevallig; het zijn belangrijke boodschappen. Je 
moet de wensen van je hart niet negeren; ze moeten 
worden geraadpleegd. Zoals de wind de windwijzer 
ronddraait, zo gebruikt God jouw passies om jouw 
leven te veranderen. God is genadig om iets van je te 
vragen waar je een hekel aan hebt.

Gebed: Trouwe Vader, U bent mijn God. U wil ik 
grootmaken. Het is mijn verlangen om Uw Naam te 
verhogen Heer! Vóór alles is dat het verlangen van 
mijn hart. U hebt het er Zelf in gelegd en daar dank 
ik U voor. Vaak worstel ik met Uw liefde voor mij 
Heer, en vind ik het moeilijk die te aanvaarden. U 
weet het. U hebt mij gemaakt. U weet precies wat 
er in mij omgaat. U was er bij toen ik in de buik van 
mijn moeder zat. Uw handen hebben mij gemaakt. 
Gemaakt tot wat ik nu ben. U hebt mij lief, waardoor 
ik ben gaan verlangen naar U. In Jezus naam. Amen.
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die man ontbranden, alle vervloekingen die in dit 
boek staan opgetekend, zullen hem overvallen, en 
Jahwe zal zijn naam van de aarde wegvagen.

Overweging:
God zegt: ‘Leven en dood houd ik voor u, zegen 
en vloek. Kies het leven, dan zult u met uw 
nakomelingen het leven bezitten’. ‘Kies het leven.’ 
Daartoe roept God ons op, en die keus moeten we 
steeds opnieuw maken. Leven en dood liggen altijd 
tegelijk voor ons open. In onze fantasie en onze 
gedachten, in ons spreken, in onze gebaren en in 
ons doen en laten. De keuze voor het leven wordt 
in de allerdiepste laag van ons innerlijk gemaakt. 
Zelfs als ik in heel mijn gedrag toon dat ik positief 
tegenover het leven sta, dan nog kunnen er diep in 
mij doodsgedachten en doodswensen bestaan. De 
belangrijkste vraag is niet: ‘Dood ik of iemand?’, 
maar: ‘Draag ik zegen of vloek in mijn hart mee?’, 
De dodelijke kogel is het laatste instrument van de 
haat die al in je hart leefde voordat het geweer werd 
opgepakt.

Gebed:
Barmhartige God, God, sterk mij in het geloof in U.  
Ik ben erg zoekende. Help mij in mijn persoonlijke 
strijd.  Wilt u mij helpen om mij mijzelf te leren 
accepteren, mezelf en me medemens te vergeven, 
zodat er eindelijk ruimte is om er ook voor anderen 
te kunnen zijn en u beter te leren kennen. Dit vraag 
ik in de naam van Koning Jezus. Amen.

Dagtekst:
Rom. 15,6: Opdat gij één van hart en uit één mond 
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 
moogt verheerlijken.

Overweging:
In welke gemeente of kerk komen we nooit 
onenigheid tegen? Mensen verschillen en dat geldt 
ook voor de manieren waarop we ons geloof beleven 
en in praktijk brengen. We zien dat al gebeuren in 
de gemeenten die in de eerste eeuw na Christus 
ontstaan waren. In zijn brieven aan bijvoorbeeld de 
Romeinen en de Korintiërs laat Paulus merken dat 
hij weet van de verschillen van inzicht in die steden. 
Het komt er wel eens tot een botsing en misschien 
nog erger. Binnen de kerk hoeven we het ook niet 
over alles eens te zijn. Maar Paulus bidt tot God wel 
om de eensgezindheid die Christus Jezus van ons 
vraagt. Hij zal dan eensgezindheid in de dingen 
die werkelijk belangrijk zijn, bedoelen. Daardoor 
verandert het gemeenteleven. Er gaat iets nieuws 
gebeuren: eendrachtig en eenstemmig brengen 
we lof aan de God en Vader van onze here Jezus 
Christus.

Gebed:
Hemelse Vader, Help mij de weg te wandelen die U 
mij heeft voorgeleefd om na te volgen. De weg van 
dienstbaarheid in liefde. De weg van omzien naar de 

Dagtekst:
Dan. 9, 4: Ik bad als volgt tot Jahwe, mijn God, en 
legde deze schuldbekentenis af: 'Ach Heer, grote 
en geduchte God, die het verbond gestand doet en 
vol erbarmen zijt voor hen die U liefhebben en Uw 
geboden volbrengen.

Overweging:
Bidden en bijbellezen moeten samengaan. De 
Bijbel leert ons waarom we God mogen bidden. 
En door het gebed om Gods Geest kunnen we de 
Bijbel begrijpen met het oog op ons eigen leven. 
De zeventig jaar gevangenschap waarover Daniël 
heeft gelezen in Jeremia zijn bijna ten einde. Daarom 
bepleit Daniël bij God de terugkeer van het volk 
Israël naar het Beloofde Land. Daniël verwijt God  
niet dat Hij zijn belofte niet houdt, maar zoekt de 
schuld allereerst bij zichzelf en zijn volk. Hij gaat 
bidden. Haarscherp verwoordt hij wat er mis is bij 
Israël. Het heeft niet geluisterd naar de profeten die 
in naam van God hebben terruggeroepen naar de 
wet van Mozes. Bijbelkennis geeft zelfkennis, maar 
belangrijker nog: nederigheid en berouw. Vanuit 
die houding mogen we, net als Daniël, onze schuld 
belijden en God bidden om een nieuw begin.

Gebed:
Liefdevolle Vader, U weet dat ik in een wereld leeft 
waarin zoveel veranderd is. Vader, dat maakt mij 
soms onzeker en bang. Ik vraag U trouwe Vader: 
Maak mijn ogen open voor uw woord, dat nooit 
vergaat en mij nieuwe wegen wijst. Wees mij nabij, 
verdiep mijn geloof, versterk mijn hoop, zodat ik in 
liefde verbonden blijft met U, die mij bemint in Jezus 
Christus Uw Zoon . Amen.

Dagtekst:
Deut. 30,19: Dan zal Jahwe hem dat nooit vergeven; 
neen, de toorn en de naijver van God zullen tegen 

gebeden voor iedere dag
Maandag 29 juli

Paus: ‘God vraagt vooral van 

ons dat we barmhartig zijn’

Zaterdag 03 augustus

woensdag 31 juli

Egoïstische ongevoeligheid
In staat zijn om barmhartig te zijn: dat is de sleutel. 
Dat is onze sleutel. Als je bij het zien van een 
hulpbehoevende mens geen compassie voelt, als 
je hart niet geraakt wordt, betekent dit dat er iets 
niet goed zit. Pas op, laten we allemaal oppassen 
dat we ons niet laten meeslepen door egoïstische 
ongevoeligheid. Het vermogen tot mededogen is de 
maatstaf geworden voor christenen, van wat Jezus 
leert. Jezus zelf is het mededogen van de Vader 
met ons. Als je over straat loopt en je een dakloze 
ziet zitten en hem voorbij loopt zonder hem aan 
te kijken of denkt: “Hij zal wel te veel wijn hebben 
gedronken, het is een dronkenlap”, vraag je dan 
niet af of die man een dronkenlap is, maar vraag 
je af of jouw hart niet verdord is, of jouw hart niet 
van steen is geworden.

Het ware gezicht van de liefde
Die conclusie wijst erop dat barmhartig zijn met 
mensen in nood het ware gezicht van de liefde is. 
Zo word je een ware leerling van Jezus en toont 
het gezicht van de Vader zich: “Weest barmhartig, 
zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6,36). God, onze 
Vader, is barmhartig, omdat Hij mededogen heeft; 

dinsdag 30 juli

Hij is in staat om compassie te voelen, om ons nabij 
te komen in onze pijn, in onze zonden, in onze 
ondeugden, in onze ellende. Moge de Maagd Maria 
ons helpen om de onverbrekelijke band tussen 
de liefde voor God onze Vader en de concrete en 
genereuze liefde voor onze broeders en zusters 
te begrijpen en vooral om die steeds beter voor 
te leven. Dat zij ons de genade mag geven om 
compassie te voelen en in mededogen te groeien. 

(Bron: Katholiek Nieuwsblad)

Vrijdag 02 augustus

Donderdag 01 augustus
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