
OMHOOG zondag 04 augustus 2019 KATERN A – Pagina 1

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen

Bij het heengaan van pater Van Kempen

Paul Tjon Kiem Sang

Op zaterdag 27 juli jl. overleed in Nederland 
pater Gerard van Kempen, die op 1 mei 2017 
definitief terugkeerde naar Nederland na 
een hoofdstuk in zijn leven van bijna 54 jaren 
in ons land te hebben voltooid. Wij willen 
in deze Omhoog dat hoofdstuk belichten. 
Hiervoor gebruiken wij citaten uit een artikel 
dat verscheen in de Omhoog van 10 februari 
2013, geschreven door Lucien Chin A Foeng ter 
gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum.

Pater Van Kempen werd op 17 februari 1963 
tot priester gewijd door bisschop L. de Kesel in 
Gijzegem. Ruim zeven maanden later vertrok 
hij reeds uit zijn geboorteland naar Suriname 
als missionaris van de Oblaten van Maria (OMI), 
de congregatie waar hij op 7 september 1956 
was ingetreden. “Het was de tijd van het rijke 
roomse leven met volle kerken, volle seminaries, 
het geloofsleven bloeide en de secularisatie was 
nog nergens te bekennen.” Vrijwel meteen na 
zijn aankomst in ons land werd hij benoemd 
voor Nickerie, eerst als kapelaan onder pater 
Uitterhoeve, en daarna als pastoor van de 
parochies Sint-Jozef in Nieuw Nickerie en H. Don 
Bosco in Wageningen. Later, in 1989, kwam daar 
ook bij de parochie van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
in Mary’s Hope, Coronie.

Zijn missie in Nickerie begon in een tijd toen de 
Oost-Westverbinding nog niet bestond. “Ik begon 
in Nickerie, dat was mijn eerste standplaats en 
bleef dat ook vijfentwintig jaar lang. Er was nog 
geen Oost-Westverbinding. Je ging naar de stad 
met de ‘Perica’ overzee. Binnendoor kon ook met 
de ‘Nickerie’, maar dat was een hele lange reis. 
Wageningen werd ook vanuit Nickerie bediend, 
maar om er te komen was vaak een ander verhaal, 
zeker in de regentijd! Maar we konden als het 
nodig was op de SML rekenen: die stuurde een 
speedboot naar Groot Henar. Het was een heel stuk 
lastiger dan nu en toch heb ik er bijna vijfentwintig 
jaar gezeten, van 1963 tot 1988.”

Na zijn vertrek als pastoor van de Sint-
Jozefparochie bleeft pater Van Kempen altijd met 
veel genegenheid terugdenken aan zijn eerste 
missiestandplaats in ons land. “Aan Nickerie 
bewaar ik mooie herinneringen, ook omdat ik 
daar bijna 25 jaar onafgebroken heb gewerkt. 
We hebben daar de pastorie en de parochiezaal 
gebouwd en natuurlijk ook de kerk in Nieuw 
Nickerie, die in 1971 een feit werd. Veel van het 
benodigde geld kwam vooral van de parochianen 
zelf, hoewel we ook door buitenlandse donaties 
goed zijn geholpen. Er bestond daar toen al een 
vorm van stewardship, parochiezorg genaamd. 
Iedere maand leverden de leden een kleine 
bijdrage. En natuurlijk werden er regelmatig 
bazaars gehouden die veel geld opbrachten, mede 
dankzij de inzet van de Chinese gemeenschap. 
Ik herinner mij de namen van Chin Jen Sem, Tjon 
Sieuw, Chan Pien Liang. Het was een mooie tijd. 
Al dat hosselen om geld bij elkaar te sprokkelen 
schept een band met je mensen, ja.”

De bouw van de nieuwe Sint-Jozefkerk is nog 
altijd een van de grote verdiensten van pater 
Van Kempen voor Nickerie. In de Omhoog van 
7 maart 1971 lezen wij daarover: “Zondag 28 
februari was het een grote dag voor de katholieke 
gemeenschap van Nickerie. Na jarenlang plannen 
maken en geldelijke acties voeren, kon eindelijk 
de eerste steen worden gelegd voor de nieuwe 
Sint-Jozefkerk.” Die eerste steenlegging werd 
verricht door de eerste bisschop van Paramaribo, 
Mgr. Stephanus Kuijpers. Na het zegenen van het 
fundament en het leggen van de eerste steen was 

het de beurt van de aanwezigen om ook een steen 
te leggen. Omhoog vermeldt hierover: “Velen uit 
de parochiegemeenschap maakten hier gebruik 
van, natuurlijk na hun geldelijke bijdrage gegeven 
te hebben.” De dag werd voorafgegaan door een 
grote dayfair op de zaterdag op het terrein van 
de Sint-Claraschool. “Een echt fijn en gezellig 
gemeenschapsfeest, dat goed georganiseerd was 
en waarvan oud en jong intens hebben kunnen 
genieten.”

De nieuwe Sint-Jozefkerk werd enkele maanden 
later opgeleverd en op 17 oktober 1971 plechtig 
ingewijd door de eerste Surinaamse bisschop, Mgr. 
Aloysius Zichem. Wij hernemen hier het bericht dat 
verscheen in de Omhoog van 31 oktober 1971. “In 
de hal van de nieuwe, gastvrije pastorie te Nieuw 
Nickerie hangt een schilderij, intertijd door pater P. 
Kleuskens OMI vervaardigd. Het is een kleurrijke 
afbeelding van de oude pastorie en de oude rk-
kerk op de hoek G.G. Maynardstraat (vroeger 
Voorstraat) – Sint-Jozefstraat. Het is goed dat 
door een vaardige hand op het doek is vastgelegd 
hoe die hoek er vroeger uitzag. Want van beide 
gebouwen is geen plank op de ander gebleven: ze 
zijn tegen de grond gegaan. Maar, zoals pater J. 
Grüntjes in een tafelspeech zei, er is niet alleen 
afbraak geweest in Nieuw Nickerie; er is ook veel 
opgebouwd: het nieuwe huis voor de zusters, de 
Claraschool, de Alfonsusschool, de pastorie, het 
parochiehuis en laatstelijk de nieuwe kerk.”

Onder de aanwezigen bij de kerkwijding waren 
ook de districtscommissaris, vertegenwoordigers 
van andere christelijke kerkgenootschappen en de 
aannemer, de heer Mac Intosch. De nieuwe kerk 
werd door de bisschop in zijn preek genoemd als 
een “sieraad voor Nieuw Nickerie en zijn wijde 
omgeving.” De bisschop zei ook: “De kerk is niet 
alleen een pronkstuk, maar vooral ook een gebaar 
van God dat Hij bij ons wil zijn: een gebaar en een 
uitnodiging, die vragen om een antwoord van 
onze kant.” Het artikel eindigt met de paragraaf: 
“De bouw van de nieuwe Sint-Jozefkerk en het 
goede verloop van deze gedenkwaardige dag 
mogen op naam gezet worden van de volle inzet en 
organisatietalenten van pater G. van Kempen OMI, 
die binnenkort voor een kort verlof naar Nederland 
vertrekt.”

Pater Van Kempen is nu voor zijn definitief en 
welverdiend verlof vertrokken naar de plaats 
waar het voor eeuwig in rust vertoeven is. Maar 
niet voordat hij nog vele jaren zijn diensten had 
gegeven aan de gemeenschap in ons land. Na 
zijn pastoorschap in Nickerie heeft hij tot 2010 
zich ingezet als pastoor van parochie O.L.V. van 
Fatima. In die periode bediende hij ook nog steeds 
de parochiegemeenschap in Mary’s Hope, waar 
hij minstens een keer in de maand naartoe ging. 

wordt vervolgd op pagina A2
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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

Ook in Coronie is hij de uitdaging aangegaan om 
de kerkgebouwen in stand te houden. Daarover 
zegt hij zelf: “In Coronie was dat moeilijker 
wat de financiën betreft. Er zijn daar niet veel 
kapitaalkrachtige mensen. Bovendien gaat het in 
Coronie om het onderhoud van vijf historische 
gebouwen van over de honderd jaar. En toch 
hebben we ook daar geprobeerd om de actie 
‘stewardship’ door te voeren en dat met redelijk 
succes. Alleen en op eigen kracht en met eigen 
middelen zouden we al die gebouwen niet hebben 
kunnen renoveren. Gelukkig zijn er af en toe 
ook aangename verrassingen. Zo mochten we 
van de Nederlandse Oblatenprovincie een flinke 
ondersteuning ontvangen toen het Moederhuis in 
Cuyk (Nederland) verkocht werd. Laten we hopen 
dat de gemeenschap van Coronie door zal gaan 
met de stewardshipgedachte. Het is een teken van 
betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren.”

Pater Gerard ven Kempen ging in 2010 met 
emeritaat en verhuisde van de pastorie aan de 
Calcuttastraat naar zijn eigen woning op het 
project van Sekrepatu aan de Kwattaweg. Hij ging 
daar wonen samen met zijn confrater Wim Joosten, 
elk in zijn eigen huis. Vandaaruit verzorgde pater 
Van Kempen vaker de eucharistieviering in de 
kapel van het bejaardencentrum Majella op de 
zaterdagmiddag of hij woonde die bij. Op 1 mei 
2017 stapte pater Van Kempen op het KLM-toestel 
om definitief terug te keren naar Nederland, 
samen met zijn confrater Marinus Nijsten. Hun 
vertrek werd voorafgegaan door vele momenten 
van afscheid nemen van de gelovigen en het land 
waarmee hij een zeer hechte band had opgebouwd. 

Die band is ontstaan omdat pater Van Kempen 
zich helemaal heeft ingezet volgens het motto van 
zijn congegratie, de woorden van Jezus in Lucas 
4,18: “Hij heeft mij gezonden om aan armen de 
Blijde Boodschap te brengen”. Nu ontvangt hij 
de bekroning van zijn inzet: vertoeven in Gods 
heerlijkheid!

Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen
vervolg van pagina A1
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Buurvrouw en Joosje

geloof & leven
Algemene jaarvergadering SIGNIS Caribbean

Door Melvin Mackintosh

Twaalfde jaarvergadering
Bij het schrijven van dit artikel moest het nog 
aanvangen, maar wanneer u dit leest is het 
allemaal al achter de rug. Van 31 juli tot en met 
2 augustus wordt in het Emmaus Retreat Centre 
in Arima, Trinidad de twaalfde jaarvergadering 
gehouden van SIGNIS Caribbean. De Annual 
General Meeting (AGM) brengt katholieke 
communicators bijeen uit twaalf bisdommen in 
de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC) 
en vier katholieke organisaties in het Caribisch 
gebied. Het aartsbisdom van Port-of-Spain is de 
gastheer. Ook de leden van SIGNIS Caribbean 
uit Suriname zijn aanwezig, het RK Bisdom 
Paramaribo en weekblad OMHOOG in de personen 
van respectievelijk Faroz Abdoelrazak en Melvin 

Mackintosh. Adoelrazak is in de jaarvergadering 
van 2017 in Barbados gekozen tot penningmeester 
en in 2018 tot vicepresident van de organisatie. 
Het voorzitterschap is bij Lisa Bhajan, directeur 
van Trinity TV (Trinidad).
Desgevraagd zegt Lisa Bhajan dat slechts twee 
leden afgemeld hebben: St.-Lucia en de Bahama’s. 
“Ik ben blij met de mooie opkomst. Er is veel te 
bespreken.” Bhajan vertelt dat de jaarvergadering 
dit jaar gehouden zou worden in Grenada, maar 
besloten is om het weer in Trinidad te houden 
om de leden in de gelegenheid te stellen om twee 
andere bijzondere activiteiten bij te wonen: een 
conferentie over leiderschap gekoppeld aan een 
symposium en de viering van 25 jaar Caribbean 
School of Catholic Communication.
SIGNIS Caribbean en het IPCP
SIGNIS World is een niet-gouvernementele 
organisatie met leden uit meer dan 100 
landen, ondergebracht in regio’s en subregio’s 
waaronder SIGNIS Caribbean. Als katholieke 
wereldorganisatie voor communicatie brengt 
het katholieke professionals samen op het 
gebied van radio, televisie, cinema, video, media-
educatie, internet en nieuwe technologie met het 
hoofddoel om een cultuur van vrede te bevorderen 
door middel van media. SIGNIS Caribbean is 
een subregio van SIGNIS Latin America, de 
regio voor Zuid-Amerika. Alle bisdommen van 
Latijns-Amerika zijn hiervan lid. De leden van de 
Antilliaanse Bisschoppen Conferentie (AEC) zijn 

aangesloten bij SIGNIS Caribbean
Op de jaarvergadering komen heel wat belangrijke 
zaken aan de orde die van invloed zijn op 
communicatie in de bisdommen in de regio. Zo 
was in 2017 het belangrijkste onderwerp de 
status van het IPCP-proces, de totstandkoming 
van een Integraal Pastoraal Communicatie Plan 
(IPCP) voor en in elk bisdom. Het IPCP moet de 
bisdommen ondersteunen in media-activiteiten 
en hen begeleiden in de evangelisatie via nieuwe 
media. SIGNIS Caribbean speelt een belangrijke rol 
in de uitvoering en helpt de bisdommen in de AEC 
in het proces. Tijdens deze jaarvergadering zal er 
naast rapportages van alle leden over het IPCP-
proces in hun bisdom ook gediscussieerd worden 
over aanpassingen van de statuten. Bijzondere 
aandacht is er ook voor het milieu en de noodzaak 
om nog meer in actie te komen voor bescherming 
van het milieu. 

Martien Noordermeer OMI – 

J: Hallo buurvrouw, fa fu yu?
B: Mi de, baya. Tante Melie kan niet komen. Ze kan 
met haar rollator niet over het trottoir! Op de hoek 
van de Tourtonnelaan en Henck Arronstraat zit 
een groot gat op het trottoir. Openbaar groen heeft 
daar lang geleden een boompje geplant en al die 
tegels zijn ineens verdwenen, toen het nacht was. 
En… het boompje is ook weg!
J: En verder, waar er wel tegels liggen staan er 
auto’s!
B: Joosje, die mensen van ons denken niet na, ze 
vergeten de oudjes die moeilijk ter been zijn.
J: So a de!
B: Ay baya, Joosje, mi no sribi kwet’ kweti a neti.
J: Wat is gebeurd, buurvrouw?
B: Vannacht een zwerm muskieten die kwamen 
kletsen aan mijn oren. Mi luku mi oloisi: 02.00 uur.
J: Als het maar geen muskieten waren uit Egypte.
B: Fa y’e bedoel… Egypte?
J: Ja, die muskieten komen uit Egypte.
B: Zo ver weg… San den kon suku dyaso?
J: Kenneth, je weet wel de zoon van mijn 
overbuurman, zijn vrouw haar zwageres, wel, die 
Kenneth zit op die school van De Kom en die weet 
dat allemaal. Als ik het niet weet dan zoek ik het op 
op mijn WC, zegt hij.
B: Je bedoelt die computer, die noemen ze PC. 
J: Ja, dat ding. Ik hoor nu op de radio dat wij moeten 
zorgen dat we ons erfgoed schoon moeten maken.
B: Joosje, jouw erf, mijn erf… is dat schoon of niet? 
Geen autoband of een krabasi of blikje bier met 
water erin. Neks van dat.
J: Dat is waar, buurvrouw ons erf is schoon. Waar 
andere mensen rommel hebben, hebben wij 
bloemen of groente geplant. Ik heb vanmorgen nog 
drie boulangers geplukt. Op de markt zou ik 15 
SRD hebben moeten betalen!
B: De groente is duur op de markt. Beter kun je zelf 
gaan planten.
J: Heb je gehoord buurvrouw, dat tante Jennie, 
a amrabasi fu wi krut’oso zegt dat die mensen 
van haar maar 25 buitenlandse reizen hebben 
gemaakt, maar ze heeft niet gezegd hoeveel geld 
het heeft gekost.
B: Weet je, Joosje, dat ze 250 € per dag krijgen als 
zakgeld, zomaar, als ze bijvoorbeeld een soft willen 
kopen. Dat is veel hoor. En als ze dan 1e klas reizen, 
1e klas hotel, 1e klas eten etc… dan kan dat duur 
komen te staan voor Suriname. Alleen zakgeld is al 

voor drie weken 20 x 250 euro, 5.000 euro, alleen 
zakgeld! Dat is 40.000 SRD!
J: Pe oni de… mira de tu.
B: So a de fu tru, Joosje!
J: Baya! Waar halen ze dat geld vandaan?
B: Ze zeggen altijd ‘er is geen geld!’ Om Suriname 
op de kaart te zetten zou bijvoorbeeld de SVB, de 
Surinaamse Voetbalbond, deel hebben moeten 
nemen aan de Olympische kwalificatiewedstrijden, 
maar de SVB heeft geen geld.
J: Buurvrouw, dat wan’ taki de regering geeft SVB 
geen geld. Dat geld moet de regering bewaren en 
uitgeven voor de verkiezingen. Bij de regering zit 
er ergens een schroefje los, fa bakra taki. Ze zijn 
geestelijk niet goed in hun hoofd.
B: Maar Joosje, één ding snap ik niet. De regering 
heeft wel geld om 47 Surinamers die minister zijn 
geweest te ‘accommoderen’ en ze maandelijks 
een salaris uit te betalen van 26.000 SRD. 
Zevenenveertig Surinamers krijgen dat zomaar 
omdat ze als minister ‘geaccommodeerd’ zijn. Dat 
is elke maand een bedrag van 1.222.000 SRD. Ze 
hoeven er niet voor te werken! Gratis verzekerd bij 
het SZF en dan ook eerste klas en het hele gezin! 
J: Nyan oso kari kompè, Joosje!
B: Werkelijk buurvrouw, grontapu no prati nanga 
leti.
J: Daar zou je Estherstichting, Opa Doeli, StiVoKi 
(Stichting voor het Kind) mee kunnen helpen en de 
SVB kunnen laten deelnemen aan die Olympische 
kwalificatiewedstrijden. Dan zou Suriname in-the-
picture komen zoals onze leider dat zo graag zou 
willen.
B: Nee, dat geld moet bewaard worden om de 
verkiezingscampagne te betalen.
J: Kenneth zegt dat die Brokopondo Overeenkomst 
ook een nyan-patu is. Vrienden van de pres zitten 
erin en die zeggen gauw fifty-fifty deal! En ook 
de SPSB, niemand zegt wat, want mensen met 
geld zitten er allemaal in. En als een iets zegt over 
de ander dan zegt de ander weer iets over alle 

anderen. Baya buurvrouw, ons land… waar gaan 
we heen?
B: Het wordt tijd dat de verkiezingen komen maar 
dat dan ook alle Srananmans en Srananuma’s goed 
beseffen wie ze gaan kiezen. De regering is sterk 
met mooie woorden en beloftes doen, maar er 
komt niet veel van terecht. Joosje, wij Surinamers 
moeten actiever en mondiger worden en niet 
luisteren naar schreeuwende politici die mensen 
voor de gek houden en het vele geld dat er is 
verkeerd besteden. Er is wel geld, maar het wordt 
verkeerd besteed. Dat weten wij, buurvrouw, maar 
vele Surinamers hebben dat nog niet ontdekt.
J: Weet je dat de first lady 10.000 schooltassen 
heeft om uit te delen?
B: Hoeveel??? 10.000? Mijn gunst. Zou ze die bij 
Kirpalani hebben gekocht?
J: Kopen??? Die krijgen ze van de Chinezen en die 
gaat ze dan namens haar man uitdelen en dan 
vooral zeggen: op hem stemmen, hoor, anders 
krijg je het volgend jaar geen tas meer van mij. Ja 
mevrouw, roepen alle kinderen in koor. Want hij 
wil aan de macht blijven. 
B: Wat mij opvalt is dat er zoveel gestaakt wordt 
in ziekenhuizen, scholen, bus- en boothouders, 
gezondheidszorg…
J: Omdat de regering niet betaalt: dat n’en. Er is 
geen geld zegt de regering. Maar als ze nu die 
salarissen van die 47 ministers die toch niet ervoor 
werken nu eens daaraan besteden, dan zou deze 
regering misschien weer herkozen worden.
B: Joosje, ik vraag me wel eens af: heb je wel eens 
gehoord of de DNA-leden staken? Zouden die hun 
salaris wel op tijd krijgen?
J: Zeker, buurvrouw, nog voor het einde van de 
maand staat het op de rekening, maar het geld 
van de vorige maand is nog lang niet op, want ze 
krijgen zoveel dat ze dat niet kunnen opmaken 
in één maand. Buurvrouw, zij krijgen per maand 
meer dan wij in een heel jaar.
B: Baya Joosje, grontapu no prati nanga leti…
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door Gail Martoidjo - 

Gail Martoidjojo woont en werkt in Nederland; 
zij is een geboren en getogen kind van de 
Allerheiligste Verlosser Domburg en is ons niet 
vergeten. Ze was voor een korte vakantie in 
Suriname en heeft de eerste eucharistieviering van 
het triduüm bij gelegenheid van het patroonsfeest 
van de Allerheiligste Verlosser bijgewoond. Gail  
was zo onder de indruk dat ze een verslagje 
opstuurde vanuit Nederland.

Een hartelijke ontvangst
Die blije gezichten en letterlijk open armen van 
de kerkleden. Sommigen van hen zien elkaar ook 
buiten de kerk. Het was hartverwarmend om hen 
mijn ouders te zien omhelzen. Met name mijn 
vader die wegens gezondheidsredenen weer na 
een tijd in de kerk kwam. Voor mij is het na drie 
jaar dat ik terug ben in Suriname en blij om een 
eucharistieviering in de Allerheiligste Verlosser in 
Domburg mee te kunnen maken. Het vriendelijke, 
persoonlijke contact tussen de pater en de 
kerkleden vind ik noemenswaardig: hij is een van 

ons en besteedt aandacht aan wat er speelt in het 
leven van de parochianen; een leider die het goede 
voorbeeld geeft. Wat voor mij nieuw was, was de 
muziekbegeleiding. We hadden twee jongeren 
– ik heb ze toen als misdienaar en misdienette 
meegemaakt - die de gezangen met gitaar en 
keyboard begeleidden. Prachtig om te horen! Het 
openingslied ‘U Heer, zij lof gebracht’ (Jub. 642) 
raakte mij, niet alleen de inhoud van het nummer, 
maar ook de stem en de muziek. Het was heerlijk 
om terug te zijn.

Triduüm
Ik heb de eerste dag van het triduüm van onze 
parochie bijgewoond, een driedaags feest van de 
Allerheiligste Verlosser de patroonheilige van 
onze kerk, met elke avond een eucharistieviering 
die afgesloten werd met een fundraising. De 
parochianen doneren drinken of maken lekkere 
hapjes die  verkocht werden. Zo hadden we na 
afloop ook even een gezellige get-together om bij te 
praten en een mooie opbrengst voor de parochie. 
Op deze eerste eucharistieviering celebreerde 
monseigneur Karel Choennie. Onze pastoor pater 
Gilson en zijn confrater pater Patrick van de Onze 
Lieve Vrouwe van Nazareth waren zijn mede-

celebranten.

Amazone
De preek van de bisschop maakte veel indruk 
op mij. Hij weet de aardse kwesties in de meest 
letterlijke zin te associëren met het goddelijke. Hij 
wees erop dat Brazilië, het thuisland van pater 
Gilson en waar pater Patrick heeft gewerkt, een 
land is dat het grootste deel van de Amazone dekt. 
Een prachtig en officieel werelderfgoed waartoe 
ook Suriname behoort, maar dat helaas bedreigd 
wordt met uitputting en vernieling. Wederom een 
God-gegeven dat voor een heel groot deel door de 
mens vernietigd wordt. Hoe gaan wij hiernaast met 
onze medemens om? Met de zegeningen die ons 
geschonken zijn? Gaan wij er ook roekeloos mee 
om? Monseigneur Choennie benadrukte dat met 
de vernieling van de mooie natuur de toekomst 
van onze nakomelingen bedreigd wordt. Een 
wereld zonder mooi groen met global warming 
is wat wij niet wensen, dus om het goddelijke te 
benadrukken: geen wereldse wereld. Wij hopen 
op een wereld waar God centraal staat en waar 
wij koesteren wat Hij gemaakt heeft. Wij kunnen 
ervoor zorgen dat het geloof blijft leven, dat wij de 
aarde blijven liefhebben. Het is immers door God 
aan ons gegeven.

Triduüm Allerheiligste Verlosserparochie
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Achttiende zondag door het jaar C

Eerste lezing: Prediker 1, 2; 21-23
IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid 
der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen 
die zich aftobben en inspannen met wijsheid en 
kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten 
ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. 
Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft 
een mens tenslotte aan al zijn geploeter, en aan de 
zorgen waarmee hij zicht op aarde kwelt? Alle dagen 
bereiden hem leed, en ergernis is zijn loon; zelfs ‘s 
nachts vindt hij geen rust; ook dat is ijdelheid.

Psalm 90, 3-4.5-6.12-13.14.17

Tweede lezing: Kolossenzen 3,1-5.9-11
Broeders en zusters, als gij met Christus ten leven 
zijt gewekt zoekt wat boven is, daar waar Christus 

zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, 
niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw 
leven is nu met Christus verborgen in God. Christus 
is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult gij ook 
met Hem verschijnen in heerlijkheid. Maakt dus 
radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, 
onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de 
hebzucht die gelijk staat met afgoderij. En beliegt 
elkaar niet meer. Gij hebt de oude mens met zijn 
gedragingen afgelegd en u bekleed met de nieuwe 
mens, die op weg is naar het ware inzicht, terwijl hij 
zich verniewt naar het beeld van zijn schepper. Dan 
is er geen sprake meer van Griek of jood, besnedene 
of onbesnedene, barbaar of Skyth, van slaaf of vrije 
mens. Daar is alleen Christus, alles in allen.

Evangelielezing: Lucas 12, 13-21
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: 
‘Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij 

deelt.’ Maar Jezus antwoordde hem: ‘Man, wie heeft 
Mij tot rechter of verdeler over u aangesteld?’ En Hij 
sprak tot hem: ‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! 
Want geen enkel bezit – al is dit nog zo overvloedig 
– kan uw leven veilig stellen.’ Hij vertelde hun de 
volgende gelijkenis: ‘Het land van een rijk man had 
een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze 
bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte 
om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik 
breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik 
dan heel mijn rijkdom aan koren opbergen. Dan zal 
ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom 
liggen, voor lange jaren; rust nu uit, eet en drink en 
geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog 
deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die 
voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die 
dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart 
voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.

Lucas vertelt in het eerste vers van hoofdstuk 12 
dat een enorme menigte naar Jezus komt luisteren. 
Toch richt Hij eerst het woord tot zijn leerlingen. Hij 
spreekt tot hen over hun verhouding tot de Farizeeën 
en spreekt hun moed in voor die momenten dat ze in 
hun missie weerstand zullen ondervinden, voor het 
gerecht zullen worden gesleept of zelfs ter dood zullen 
worden gebracht. Ze hoeven niet bezorgd of bang te 
zijn. ‘De heilige Geest zal op dat moment ingeven wat 
je moet zeggen’ (12,12).

Leraar-rechter
In 12,13 blijkt dat deze woorden niet alleen door zijn 
leerlingen worden gehoord, maar ook door de menigte 
die om hen heen staat en dringt. Een anonieme man 
spreekt Jezus aan en vraagt van Hem een (voor 
zijn broer) bindende uitspraak in een ruzie over de 
verdeling van de erfenis. De wijze waarop de man 
de kwestie formuleert, doet denken aan de woorden 
van Marta in 10,40: ‘Heer, kan het u niet schelen dat 
mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen 
haar dat ze mij moet helpen.’ Haar optreden werd 
door Jezus benoemd als een ‘veel te bezorgd’ zijn. Hij 
reikte haar met het voorbeeld van Maria een weg ten 
leven aan. Ook hier neemt Hij niet de rol van rechter 
of bemiddelaar op zich, al was Hij volgens de Joodse 
traditie als rabbi bevoegd dat te doen. Hij wijst geen 
gelijk of ongelijk aan. Hij blijft leraar. Met een parabel 
probeert Hij de man tot het inzicht te brengen dat ook 
hij ‘veel te bezorgd’ is. 

De parabel
De parabel schetst een landeigenaar die een zo 
succesvol jaar afsluit dat hij zich geen raad weet met 
de overvloedige oogst. Waar moet hij dat allemaal 
opbergen? Hij denkt na, maakt plannen, breekt de 
oude schuren af, bouwt er nieuwe voor in de plaats 
en  als hij dan eindelijk kan gaan zitten om te genieten 
van al wat hij heeft, sterft hij en heeft hij niets aan 
zijn rijkdom gehad. Het verhaal ademt stress en haast. 
Er wordt ‘nu’ hard gewerkt om ‘straks’ te gaan doen 
wat echt van belang is: ‘rusten, eten en drinken, zich 
vermaken’. Tevergeefs dus. Wat doet deze man nu 
fout? In de parabel is de man alleen. Hij heeft geen 
helpers of raadgevers. Als hij spreekt, spreekt hij tot 
zichzelf en over zichzelf. De woorden ‘ik’ en ‘mijn’ 
komen in de paar zinnen die zijn leven schetsen 
samen bijna tien keer voor. Zijn leven lijkt een gesloten 
cirkel geworden. Het draait om hem, zijn rijkdom en 
het beheer ervan. Hij werkt voor de opbrengst. En 
de goede opbrengst zorgt weer voor meer werk en 
kopzorgen. Hij verzamelt schatten zuiver en alleen 
voor zichzelf. Zo’n leven is in de ogen van God een 

dwaas leven (12,20). Het berust op de illusie het leven 
naar je hand te kunnen zetten. De dood is in de parabel 
de spelbreker in het leven van de landeigenaar. Net nu 
hij aan het ‘werkelijke’ leven toe kan komen, houdt het 
op. De parabel gunt de man zelf daar geen gedachten 
of gevoelens meer over. Maar de vragensteller aan 
wie Jezus het verhaal vertelt, kan er des te meer over 
nadenken: het leven is eindig. Wie daar weet van heeft, 
realiseert zich hoe weinig hij in handen heeft. De dood 
werpt een ander licht op wat er werkelijk toe doet in 
het leven. In dat licht kan iemand kiezen niet langer te 
leven om voor zichzelf schatten te verzamelen, maar 
om rijk te worden bij God (12,21).

Levenslessen van Prediker
Prediker zegt dat hij het in het leven allemaal heeft 
meegemaakt. Hij heeft gebouwd en geplant. Hij heeft 
zelf geploeterd en anderen voor zich laten werken. Het 
heeft hem zoveel opgeleverd dat hij het er inmiddels 

van kan nemen. Hij doet dat ook. Hij feest, hij drinkt, 
hij lacht en is vrolijk. 
Maar dan komt Prediker tot het inzicht dat het 
allemaal niet zo veel voorstelt. Heel zijn rijkdom: niet 
meer dan een zuchtje wind. Even blazen en het is 
voorbij met al die feesten. Eén knip met je vingers en 
wat gisteren nog rijkdom was, is vandaag armoede. 
Het is allemaal relatief. Hij gaat op zoek of er dan 
nog iets is dat er werkelijk toe doet. De leegte en 
vluchtigheid van het leven zorgen aanvankelijk voor 
een tijd van afkeer en depressie. Zelfs de dingen 
waar een mens hard voor heeft gezwoegd, moet hij 
uiteindelijk afgeven aan iemand die er niets voor 
heeft gedaan. Waarvoor zou een mens zich dan nog 
druk maken? Deze opeenstapeling aan vragen wil 
de toehoorders wakker schudden en terugbrengen 
bij waar het echt om gaat in het leven. Wie die kern 
kan (her)vinden, kan wijze keuzes maken. Welke dat 
zouden moeten zijn, laat de lezing in het midden. Net 
voordat Prediker zelf het antwoord op zijn vragen 
geeft, breekt de eerste lezing af. In 2,24 staat: ‘Het is 
daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich 
aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van 
alles wat hij moeizaam heeft verworven.’ Is Prediker 
daarmee terug bij af? Nee. Toen stonden eten en 
drinken in het teken van het succes. Nu is hij wijs 
geworden. Een mens heeft de tijd niet in de hand. Hij 
kan alleen het ‘nu’ intensief beleven door te genieten 
van eten en drinken. Deze levenskunst komt ook van 
God.
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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

Elke donderdag 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.

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

za 3 19.00: Woco

zo 4 10.00: H. Mis |11.45: English mass
zo 11 10.00: Woco | 11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 3 Geen avonddienst vanwege bedevaart naar Batavia
zo 4 08.00: H. Mis
za 10 19.00: Woco
zo 11 08.00: H. Mis | 09.30: Kinderdoopviering
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 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
ma 5 08.30: Schoolmis St. Thomas van Aquinoschool 
wo 7 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
zo 11 08.00: Woco
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
Mededelingen
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke vrijdag om 16.30u: 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.

zo 4 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 

za 3 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 4 10.00: Hoogmis
za 10 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 11 10.00: Hoogmis
18.00: Jaarconcert van de Kathedrale Dans- en Koorschool
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.
• Ivm de nationale vrije dagen op 9 en 12 augustus zal er 
geen H. Mis zijn om 06.30u. maar wel om 12.00u.
• Het jaarconcert van de Kathedrale Dans- en Koorschool 
Suriname “Act of Talent” wordt gehouden op zondag 11 
augustus om 18.00u. Kaarten @ SRD50,= zijn verkrijgbaar 
in de Vitrine en vóór aanvang bij de ingang. Zorg dat u erbij 
bent!
• 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 3 17.30: H. Mis 
za 10 17.30: H. Mis
Mededelingen:
• Marialof gaat met vakantie en is weer terug op woensdag 
9 oktober a.s.

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
ma 5 18.00: H. Mis
wo 7 18.00: H. Mis
vr 9 18.00: Geen dienst wegens algemene feestdag
za 10 16.00: Huwelijksinzegening Stareau Clary Romalho 
en Natasha Karwofodi
 18.00: H. Mis vooravond 19e zondag door het jaar 
zo 11 08.00: Woord-Comm. dienst 19e zondag door het 
jaar met kindernevendienst
Mededelingen op Noord
• De inschrijving voor de eerste communie 2020 is weer 
begonnen. Dit tijdens de gewone openingsuren van het 
parochiekantoor tot eind september a.s. Vriendelijk 
verzoek doopbewijs en familieboekje mee te brengen. 
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.
• In het weekeinde van 10 en 11 augustus zijn er 
kindernevendiensten in de drie kerken. De laatste keer 
voor de zomervakantie!
• Gezien de vakantie van pater Kumar en het feit dat 
er de komende weken slechts één priester aanwezig is, 
zullen er ook in de Heilige Driekoningenkerk woord- en 
communiediensten worden gehouden. 
• Onze beste gelukwensen aan het bruidspaar Jerrel 
Karsoredjo en Joan van der Geld, die op zaterdag 27 juli in 
het huwelijk zijn getreden.

zo 4 08.00: Woord-comm. dienst met thuiscommunie 
zieken en ouderen
zo 11 08.00: Woord-comm. dienst met kindernevendienst

zo 4 09.00: Woord-comm. dienst 18e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en ouderen
zo 11 09.00: 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
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

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. 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

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

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

t. 8185517t
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alle gedoopten

zo 4 09.00: Woco

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

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 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.

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 van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

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

wo 7 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
za 10 19.00: Eucharistieviering (p. Jan)
wo 14 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
do 15 10.00-16.00: Spreekuur (inschrijving EHC en Vormsel)
za 17 19.00: Woco
Mededelingen
•Inschrijvingen voor de volwassencatechese en ook voor 
de baby-kinderdoop op de donderdagen of bel naar 
8944206.  

Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke vrijdag: 16.30 - 17.30: Kinderclub
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
za 3 19.00: Eucharistieviering
vr 9 18.30: Fundraising (diner & meer)
zo 11 10.00: Eucharistieviering
za 17 18.30: Woco
zo 25 09.00: Woco
za 31 19.00: Eucharistieviering
Mededeling: Pater Fransiskus is afwezig van 14 juli t/m 19 
september 2019

za 3 19.00: WOCO
di 6 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 8 18.30: Eucharistieviering
za 10 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 3 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 4 08.00: H. Mis
za 11 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 12 08.00: H. Mis
za 17 17.00: Spreekuur  en gelegenheid om te biechten
zo 18 08.30: H. Mis met toediening van het sacrament van 
het Vormsel door de bisschop Mgr. Karel Choennie
za 24 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 25 08.00u: H. Mis

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 3 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H. Mis met gebed voor de zendingsplicht van 
alle gedoopten
zo 4 08.00: Rozenkransgebed
 08.30: H. Mis met gebed voor de zendingsplicht van 
alle gedoopten. (H. Communie voor zieken aan huis)
ma 5 08.15: St. Theodorusschool | 19.00: H. Mis 
di 6 06.30: H. Mis | 08.15: St. Claraschool
 16.00: Seniorensoos 
wo 7 08.15: St. Alfonsusschool | 19.00: H. Mis
do 8 06.30: H. Mis | 18.30: Gebedsgroep
vr 9 07.00: H. Mis | 16.00: Gebedsgroep Hazard
 17.00: Jongerengroep

zo 4 09.30: Rozenkransgebed
 10.00: H. Mis met gebed voor de zendingsplicht van 
alle gedoopten

zo 4 08.00: Rozenkransgebed
 08.30: Woco met gebed voor de zendingsplicht van 
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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

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 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 (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440, 

email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 - 

Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com 
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg

Paus: ‘Laat je niet opslokken door alles wat je nog moet doen’

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

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

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

Tijdens het angelusgebed van zondag 21 juli 
sprak paus Franciscus over de noodzakelijke 
houdingen die elke christen aan zou moeten 
nemen: luisteren naar God en gastvrij zijn.

Beste broeders en zusters, goedemiddag!
In het Evangelie van deze zondag, vertelt de 
evangelist Lucas over Jezus’ bezoek aan het huis 
van Marta en Maria, de zussen van Lazarus (vlg. 
Lc. 10,38 – 42). Ze ontvangen Hem en Maria gaat 
aan zijn voeten zitten om naar Hem te luisteren. 
Ze legt neer waar ze mee bezig was om dichtbij 
Jezus te kunnen zijn. Ze wil geen woord van Hem 
missen. Alles wordt terzijde geschoven, want als Hij ons komt opzoeken in ons leven, gaan zijn 

aanwezigheid en zijn woorden voor alles. De Heer 
verrast ons altijd: als we echt naar Hem luisteren, 
verdwijnen de wolken, maken twijfels plaats 
voor waarheid, angst voor rust, en krijgen alle 
omstandigheden in ons leven de juiste plek. De 
Heer brengt alles weer in evenwicht als Hij komt, 
ook voor ons.

Halt houden tijdens je dag
In deze scène met Maria van Bethanië die aan de 
voeten van Jezus zit, toont de evangelist Lucas 
ons de luisterende houding van de gelovige die 
weet hoe aanwezig te zijn bij de Meester, om naar 
Hem te luisteren en om één met Hem te worden. 
Het gaat om even halt houden tijdens je dag, een 
paar minuten stil worden, om ruimte te maken 
voor de Heer die ‘langskomt’, en de moed vinden 
om even ‘aan de kant’ te gaan zitten met Hem. Om 
vervolgens rustig en efficiënt terug te keren naar 
de alledaagse dingen. Door het gedrag van Maria 
te prijzen, die “het beste deel heeft gekozen” (vers 
42), lijkt Jezus dit te herhalen voor ieder van ons: 
“Laat je niet opslokken door de dingen die je moet 
doen, maar luister allereerst naar de stem van de 
Heer om de taken die het leven je heeft toegewezen 
goed uit te kunnen voeren.”

Geen veroordeling
Dan is er nog de andere zus, Marta. De evangelist 
Lucas zegt dat zij degene is die Jezus ontvangt 
(vlg. vers 38). Misschien was Marta de oudste van 
de twee zussen, dat weten we niet. Maar zeker is 
dat deze vrouw het charisma van de gastvrijheid 
had. Want terwijl Maria naar Jezus luistert, wordt 
zij in beslag genomen door allerhande taken. 
Maar Jezus zegt tegen haar: “’Marta, Marta, wat 
maak je je bezorgd en druk over veel dingen” 
(vers 41). Met die woorden wil Hij absoluut de 
dienstbare houding niet veroordelen, maar wel de 
bezorgdheid waarmee mensen soms leven. Ook 
wij delen de bezorgdheid van de heilige Marta. En 
naar haar voorbeeld proberen we ervoor te zorgen 
dat in onze families en onze gemeenschappen het 
gevoel van gastvrijheid en broederschap heerst, 
zodat iedereen zich ‘thuis’ kan voelen, vooral de 
kleinen en armen die op de deur kloppen.

Marta en Maria wijzen ons de weg
Het Evangelie van vandaag wil ons er dus aan 
herinneren dat de wijsheid van het hart juist ligt 
in weten hoe deze twee elementen te verenigen: 
de contemplatie en de actie. Marta en Maria wijzen 
ons de weg. Als we het leven met vreugde willen 
beleven, moeten we ons deze twee houdingen 
eigen maken: aan de ene kant met Jezus zijn, om 
naar Hem te luisteren als Hij ons het geheim van 
alles onthult. 

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

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
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liefde jou vervult.

Gebed:
Trouwe Vader, Ik vertrouw mij aan U toe, Heer. Doe 
met mij wat Gij wilt. Gij hebt mij geschapen voor U: 
Wat wilt Gij dat ik doe? Ga Uw eigen weg met mij. 
Het moge zijn zoals altijd: vreugde of smart. Ik wil 
zijn wat Gij van mij verlangt en alles wat Gij van 
mij maken wilt.  Vader, ik zeg niet: ik wil U volgen 
waarheen Gij ook gaat, want ik ben zwak. Maar 
ik geef mij over aan U, opdat Gij mij altijd leidt, 
waarheen dat ook mag zijn. In dat vertrouwen ga ik 
met U mee. Vandaag en al de dagen van mijn leven. 
In Jezus naam. Amen.

Dagtekst:
Gal. 3,26 : Want gij zijt allen kinderen van God door 
het geloof in Christus Jezus.

Beeldoverweging:
 

Gebed:
God, U heeft Uw hand naar mij uitgestoken in het 
leven en de opstanding van Jezus, Uw Zoon. Vader, 
spreek een Woord tot mij, vermeerder mijn geloof 
en bevrijd mij van hardnekkig geloof. Dit alles vraag 
ik U door Jezus, die bij U leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Job 28,23: God alleen kent het pad ernaartoe, Hij 
weet waar zij zich ophoudt.

Overweging:
Wat hebben de mensen veel vernuft en slimheid 
als het gaat om de rijkdommen van de aarde. Job is 
vol bewondering over hoe men zilver uit de grond 
weet te halen en ijzer kan bewerken. Met enorm veel 
slimheid weten de mensen de plekken te vinden die 
zelfs de roofdieren niet kunnen ontdekken. De mens 
is ontzettend drukdoende, maar hij weet niet waar 
hij mee bezig is. Waar wordt wijsheid gevonden? 
Die is niet te vinden in geld of goed. Het verderf en 
de dood hebben bij geruchte van haar vernomen. 
Met andere woorden: pas bij het graf gaat zo’n mens 
iets vermoeden van wat wijsheid is. Die is niet te 
koop voor geld en goed. Alleen bij God is wijsheid te 
vinden. Heb daarom ontzag voor God. Wij hebben 
de Wijsheid in eigen persoon leren kennen: Jezus 
Christus.

Gebed:
Barmhartige God, U blijft steeds dichtbij mij als ik 
de moed dreig te verliezen. Hemelse Vader, open 
mijn oren voor de hoop die uit Uw woorden klinkt. 
Open mijn ogen voor Uw vrede, die in mij aanwezig 
is en geef mij de moed om op U te vertrouwen bij 
alles wat op mijn weg komt. Dit vraag ik U in naam 
van Jezus Christus, Uw Zoon. Amen.
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heeft geopend. Dat is reden voor echte vreugde en 
dankbaarheid. Maar ons leven moet evenzeer blij en 
dankbaar zijn als ons getuigenis anderen er niet toe 
brengt om ons geloof in Jezus over te nemen.

Gebed:
Alziende God, U alleen weet wat mijn hart beweegt; 
U alleen, Ik verlang naar een leven met U. Here God 
open mijn oren voor Uw Woord, open mijn mond 
om het uit te spreken en laat Uw Geest mijn geloof 
verlichten, opdat ik kan zien wat van waarde is in 
Uw ogen. Dit vraag ik U in naam van Jezus Christus. 
Amen.

Dagtekst:
Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig 
gebruiken; want Jahwe laat degenen die zijn naam 
lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.

Overweging:
Gods naam ijdel gebruiken omvat meer dan vloeken. 
Vloeken is een kwestie van slecht taalgebruik. 
Machteloze woede komt er hard en onbeholpen uit 
en geeft de ‘spreker’ enige opluchting. Maar of dit 
nu bewust tegen God gericht is? Het lijkt er meer op 
dat we onze woorden kracht bij willen zetten en dat 
God daarvoor misbruikt wordt. Dit gebod bedoelt 
iets wat nog dieper gaat: God betrekken bij zaken 
waar Hij niet bij wil horen, gebeurtenissen waar 
God niet bij past. Een beroep op Gods naam doen om 
je eigen zaak daarmee te versterken, je eigen gelijk 
binnen te halen. Duitse soldaten droegen ‘God met 
ons’ op hun koppelriemen en hoeveel slachtoffers 
hebben onbewust die te onpas ‘God bless America’.  
Dat zijn enkele voorbeelden waar Gods naam veel te 
gemakkelijk door ons in de mond wordt genomen.

Gebed:
God van gerechtigheid, U schept ruimte in mij om 
zo Uw stem te horen klinken. Uw Geest ademt ons 
vrijheid in, maar niet om Uw naam te misbruiken. 
Heer leer mij steeds dat ik Uw naam met een zuiver 
geweten uitspreek en scherp mij blik, dat ik U 
alles wat ik doe herken. Kom mij tegemoet in Jezus 
Christus, Uw Zoon, vandaag en tot in  eeuwigheid. 
Amen.

Dagtekst:
Vind uw diepste geluk in de Heer: en uw 
hartsverlangen vervult Hij. 

Overweging:
Je moet niet alleen intellectueel of gevoelsmatig 
blij zijn met God. Integendeel, het gaat erom met je 
hele lijf, in je hele wezen plezier aan Hem te beleven. 
Hieronymus zag dat in zijn vulgata net zo. Hij 
heeft het niet over ‘laetare = wees blij’, maar over 
‘declectare = zich verlustigen’. Het Latijns woord 
‘decltare’ betekent oorspronkelijk: ‘naar je toe 
lokken, genieten, zich vermaken’. Daarmee wordt 
een blijdschap bedoeld die je hele lijf doet trillen, 
je hele lijf doet mee. De psalmist kent niet een puur 
geestelijke blijdschap. Wanneer hij blij is, dan is 
hij blij met al zijn zintuigen. En wanneer hij zich 
verlustigt in God, dan ervaart hij dat met de organen 
die ook de sexuele lust ervaren. Maar is dat een 
ervaring die alleen de psalmist kent? Wat betekent 
dat voor ons vandaag? Je kunt dit plezier aan God 
niet eenvoudigweg te voorschijn toveren. Maar 
wanneer je met al je zintuigen geniet van wat Hij je 
schenkt, dan weet je wat het betekent: je verlustigen 
in God, voelen hoe je hele lijf vibreert wanneer zijn 

Dagtekst:
Rom. 8,8: Zij die volgens het vlees leven, kunnen God 
niet behagen. 

Overweging:
Als we in de wet van de Geest leven, en dus leven 
door de Geest, willen wij God behagen. Laten zien 
hoeveel we van Hem houden en ons inzetten voor 
Zijn koninkrijk. Dat betekent ook gehoorzaam zijn 
aan Hem. Van nature zijn we gericht op onszelf en 
op wat wij willen en niet op God en wat Hij wil. 
Daarom zond God Zijn Geest.Hij laat ons weten 
hoe we moeten leven. Gods Geest kan ons soms 
even stopzetten, als we de verkeerde weg inslaan. 
Wanneer we naar hem leren luisteren, is Hij onze 
leidsman, helper. Met de hulp van de Geest kunnen 
wij onze verkeerde neigingen overwinnen. Dit 
betekent dat wij samen met de Geest tegen de zonde 
kunnen strijden. We staan niet meer machteloos, 
we kunnen ons ertegen wapenen en met vallen en 
opstaan meer en meer beantwoorden aan onze 
opdracht: beelddrager van God zijn.

Gebed:
Almachtige God, Ik dank U voor Uw woord van 
trouw, van liefde en U looft om Uw barmhartigheid 
voor mij die geen einde kent. Uw liefde voor mij die 
aan mijn bestaan vooraf ging om te leren om Uw 
wetten te gehoorzamen. In Jezus naam. Amen.

Dagtekst:
Ef 3,8: Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de 
genade gegeven de heidenen de ondoorgrondelijke 
rijkdom van de Christus te verkondigen

Overweging:
Spreken over Jezus en over Gods verlossing zou 
geen zware last of verplichting zijn. Als we mensen 
benaderen vanuit de idee dat ze onze manier van 
omgaan met Jezus moeten overnemen omdat zij 
anders verloren zijn en wij niet geslaagd, dan zijn 
we geen goede getuigen. We mogen best blij zijn als 
mensen op grond van ons getuigenis erkennen dat 
Jezus de Verlosser is die de weg naar God voor hen 

gebeden voor iedere dag
Maandag 05 augustus

Paus: ‘Laat je niet 

opslokken door alles wat 

je nog moet doen’

Zaterdag 10 augustus

woensdag 07 augustus

dinsdag 06 augustus

Vrijdag 09 augustus

En aan de andere kant attent zijn en bereid tot 
gastvrijheid, wanneer Hij langskomt en op onze 
deur klopt met het gezicht van een vriend die 
behoefte heeft aan een moment van rust en 
vriendschap. Die gastvrijheid is nodig.

Scheppers van vrede en hoop
Dat de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, 
ons de genade mag geven om God en de naasten 
lief te hebben en te dienen met de handen van 
Marta en het hart van Maria. Want door steeds 
bereid te zijn om naar Christus te luisteren, 
kunnen we scheppers van vrede en hoop zijn. Dat 
is interessant: door die twee houdingen aan te 
nemen, kunnen we scheppers van vrede en hoop 
zijn.
 
(Bron: Katholiek Nieuwsblad)

Donderdag 08 augustus
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