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Heilige Mis
“Katholieke communicatie is het communiceren 
van de boodschap van leven,” zei Mgr. Charles 
Jason Gordon, aartsbisschop van Port-of-Spain, 
tegen de aanwezigen in de kapel van Living Water 
Community (LWC) in Port-of-Spain afgelopen 
zondagmiddag. Priesters, leken, medewerkers, 
alumni, en ook de nieuwe lichting van de Caribbean 
School for Catholic Communications (CSCC) uit 
verschillende landen uit het Caribisch gebied waren 
er speciaal voor de viering van 25 jaar CSCC.  Deze 
mijlpaal werd gevierd met een heilige mis en een 
presentatie van drie personen van het eerste uur: 
de aartsbisschop zelf in zijn hoedanigheid als 
directeur van de school, Lisa Bhajan, alumni en 
consultant van de school en zuster Angela Ann 
Zukowski, de onderdirecteur van CSCC. Zuster 
Angela Ann werd via een teleconferentie gezien 
en gehoord. “Het zal niet lang duren of we hebben 
een hologram van zuster Angela Ann,” grapte Mgr. 
Gordon. Na deze presentatie was er een receptie op 
de parkeerplaats van LWC. The Caribbean School 
for Catholic Communications is een samenwerking 
tussen Living Water Community en het Instituut 
voor Pastorale Initiatieven aan de University van 
Dayton, Ohio en aartsbisschop Jason Gordon van 
het aartsbisdom Port-of-Spain.

Katholieke communicators
In de mis hield de aartsbisschop de iets meer dan 
120 aanwezigen voor dat de lezingen van de dag de 
katholieke communicators nu, in deze tijd uitdaagt. 
“Wat van u gevraagd wordt, is hoe de waarden 
van het katholieke geloof over te brengen op een 
samenleving waarin grenzen overschreden worden, 
waarin wij niet goed omgaan met de aarde, de 
natuur, waarin onze levensstijl er een is die gericht 
is op slechts eigen vooruitgang.” Lucht en leegte. 
Alles is leegte. Achter dingen aangaan die niet echt 

belangrijk zijn! En nalaten wat juist belangrijk is. 
Mgr. Gordon vroeg of er geen relatie was tussen 
de gewelddadigheden in onze Caribische steden 
en de zucht naar geld, naar rijkdom en hebzucht. 
Vorige week nog werd een drugsbaron in Port-
of-Spain door de politie doodgeschoten toen die 
hem wilde ondervragen naar aanleiding van een  
moord een week eerder, waardoor de spanning in 
de samenleving werd opgevoerd. “De katholieke 
communicators van vandaag moeten het evangelie 
uitdragen, kunnen begrijpen en uitleggen, en de 
boodschap waarmaken voor alle generaties. De 
katholieke communicator moet een gereedschap 
worden in de gereedschapskist van het bouwen van 
het koninkrijk en spreken over waarden en normen 
die misschien niet synchroon lopen met wat er nu 
aanwezig is in de samenleving.” 

CSCC
In 2010 nam de Caribbean School for Catholic 
Communications (CSCC) het thema ‘vorming van 
missionaire discipelen in een digitaal tijdperk’ 
aan om haar missie en visie te formuleren. De 
school laat zich daarbij leiden door het Aparecida-
document van 2007 van de bisschoppen uit Latijns-
Amerika en de Cariben. Elk jaar heeft CSCC een 
subthema dat in lijn is met de uitdagingen in het 
pastoraal en het hoofdthema, en dat voeding geeft 

Pater Kenneth Vigelandzoon

Grote delegatie
Van vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 juli jl. bracht 
Mgr. Karel Choennie een bezoek aan het dorp 
Ligorio in het Boven-Surinamegebied in het district 
Sipaliwini. Het was voor het eerst sinds zijn 
wijding dat de bisschop in het gebied vertoefde. 
In Ligorio zijn er een katholieke kerk en school, 
de verste kerk van Paramaribo. Na een vroege 
ochtendrit die begon rond 5 uur in de ochtend 
vanuit Paramaribo naar Atjoni, arriveerde de 
delegatie in Atjoni waar wij werden opgewacht 

door enkele katechisten. De totale delegatie 
bestond uit dertien personen: Mgr. Karel Choennie, 
pastoor Kenneth Vigelandzoon, diaken Freddy 
Todie en echtgenote, broeder Michel Pobosie 
van Mariënburg wiens roots liggen in Ligorio, 
zuster Eva Thelma van het Matawaigebied, zuster 
Emelien Pobosie van Brownsweg, zuster Norine 
Afata van Koinakondre (langs de Afobakkaweg), 
katechist en motorist Godfrie Adjako (tevens 
kapitein van Segede), broeder Herman Weewee 
(tevens basja van Lespansi maar woonachtig en 
werkzaam in Pamboko), Harry Linga van Lespansi, 
kapitein René Pansa van Ligorio (al 82 jaar oud) en 

broeder Rafael Vola.

Ligorio en Semoisi
Het was een grootse ontvangst overal waar de 
bisschop kwam. De gelovigen waren in groten 
getale gekomen om de bisschop welkom te heten 
met hun hartelijke gastvrijheid. Op zaterdag 
doopte Mgr. Karel bij uitzondering een drietal 
kinderen en 1 man. De vreugde werd verhoogd 
door een bezoek aan ouderen en de vormselviering 
de volgende dag. De hele kerk was heel mooi met 
pangi’s versierd voor die gelegenheid. Overal 
waren er blijde gezichten. Een seketidans, gezang, 
uitwisseling van cadeaus mogen gerust een 
uitbeelding genoemd worden van vertrouwen en 
hoop voor onze kerk. Op maandag werd Ligorio 
gegroet en ging de delegatie richting Semoisi. 
Dat was weer de rivier afwaarts varen over twee 
grote natuurlijke dammen. Gelovigen uit het dorp 
en prachtig zingende kinderen van de school 
zorgden voor een heel mooie ontvangst. Na een 
kennismaking met de kapiteins van het dorp werd 
in de middag eucharistie gevierd. Ondanks het 
feit dat de kerk en school al een tijdje aanwezig 
zijn in het dorp, zijn er weinig bekeerden. Er is 
echter goede hoop, want er zijn kandidaten voor 
de katechistenopleiding. Dat kan de evangelisatie 

Caribbean School of Catholic Communications 25 jaar

Vervolg op pagina 4

Pastorale reis Mgr. Choennie naar Ligorio en omgeving

Vervolg op pagina 4



KATERN A – Pagina 2 OMHOOG zondag 03 maart 2019

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie

Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; fax: 425687
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org
Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement 
OMHOOG”Opgericht 01 januari 1956

Vacature

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella is een 
wooncentrum welke huisvesting, begeleiding, 
verzorging en verpleging biedt aan seniorenburgers, 
die niet langer zelfstandig willen/kunnen wonen. 
Wij werken aan het bieden van een (t)huis aan onze 
bewoners met veilige zorg en ondersteuning op 
een vriendelijke en vertrouwde manier, op basis 
van christelijke beginselen. Ons complex telt 74 
appartementen voor ca. 78 bewoners. 

Ben je een administratieve duizendpoot, werk je 
nauwgezet en secuur, met een voorliefde voor 
financiën dan is er binnen onze organisatie een 
functie voor jou als:

ALLROUND ADMINISTRATEUR

Verantwoordelijkheden:
Als allround administrateur ben je verantwoordelijk 
voor het voeren van de volledige administratie en 
het opstellen van alle rapportages dienaangaande. 
De gevarieerde onderwerpen zorgen ervoor 
dat je met alle facetten van het vak bezig bent. 
In deze rol draag je de verantwoordelijkheid 
voor het inrichten, voeren en controleren van 
een efficiënte en accurate administratie. De 
debiteuren-, crediteuren-, kas- en bankbeheer. 
Gelet op je professionele instelling draag je zorg 
voor het vastleggen en continu updaten van 
administratieve procedures en werkinstructies. Van 
jou wordt verwacht het aanleveren van periodieke 
rapportages en analyses voor de managers, 
directie, de externe financiële auditor en de 
penningmeester van het bestuur. We zijn een kleine 
organisatie dus je biedt waar nodig ondersteuning 
bij andere administratieve zaken, zoals up to date 
houden pensioenen en andere verzekeringen. 

Onze toekomstige collega:
- heeft een afgeronde administratieve opleiding
 op MBO niveau en minimaal 5 jaar ervaring in
 een soortgelijke allround functie
- werkt zelfstandig maar fungeert ook goed binnen
 een team;
- is stressbestendig;
- beheerst de Nederlandse taal in woord en
 geschrift;
- heeft gedegen boekhoudkennis en een sterk
 cijfermatig inzicht:
- draagt kennis van Exact Globe (pré) en heeft
 excellente Excel-kennis 

Wij bieden je:
Een afwisselende baan, bij een zorgorganisatie, een 
collegiale werksfeer in een klein team. Ruime mate 
voor initiatief en nieuwe ontwikkelingen

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 23 augustus 2019 
worden gericht aan Stichting Bejaardencentrum 
Majella, Majellalaan 1, bjcgerardusmajella@sr.net 
t.b.v. de directie. Recent gepensioneerden worden 
ook uitgenodigd om te reflecteren.

Vacature

Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella 
is een wooncentrum welke huisvesting, 
begeleiding, verzorging en verpleging biedt aan 
seniorenburgers, die niet langer zelfstandig willen/
kunnen wonen. Wij werken aan het bieden van 
een (t)huis aan onze bewoners met veilige zorg en 
ondersteuning op een vriendelijke en vertrouwde 
manier, op basis van christelijke beginselen. 
Ons complex telt 74 appartementen voor ca. 
78 bewoners. Ter vervanging van onze interim-
directeur na het heengaan van onze directrice is er 
binnen onze organisatie plaats voor een:

ALGEMEEN DIRECTEUR

Verantwoordelijkheden:
Als directeur ben je verantwoordelijk voor de 
realisatie van de doelstellingen en continuïteit van 
de stichting. Samen met het managementteam 
ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, 
professionaliteit en bedrijfsresultaten van de 
geboden zorg door de organisatie. Je draagt zorg 
voor de lange termijn beleidsontwikkeling in relatie 
tot de interne en externe ontwikkeling en de 
implementatie en realisatie daarvan op basis van 
jaarplannen en de daarbij behorende budgetten. 
Je draagt de verantwoordelijkheid voor efficiënte 
overlegstructuren binnen het centrum.  Je zorgt 
voor periodieke rapportages over de realisatie 
van de doelstellingen m.b.t. het personeelsbeleid, 
financieel beleid en de kwaliteit van de zorg en 
behandeling. 

Onze toekomstige directeur:
- is een inspirerende directeur met visie op
 leiderschap en op ouderenzorg met een lerende
 houding die kan sturen op het behalen van
 resultaten;
- heeft een academisch werk- en denkniveau
 met bewezen ervaring in een hogere
 managementfunctie bij voorkeur in de zorg;
- heeft kennis van organisatieprocessen,
 beleidsvorming, verandermanagement en
 financieel beheer;
- is gericht op samenwerken en verbinden en heeft
 een open stijl van communiceren;
- stuurt op het behalen van resultaten en
 eigenaarschap en toont een grote mate van
 zelfstandigheid;
- heeft sterke organisatorische, probleem-
 oplossende en analytische vaardigheden en
 handelt vanuit een objectieve stellingname;
- is stressbestendig, is sociaal ingesteld en beschikt
 over sterke communicatieve vaardigheden.

Wij bieden je:
Een interessante en boeiende functie in een 
veranderende omgeving, waarin gestreefd wordt 
naar het leveren van excellente ouderenzorg met 
een hoog serviceniveau. Met ruimte voor initiatief.

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 23 augustus 2019 
worden gericht aan Stichting Bejaardencentrum 
Majella, Majellalaan 1, bjcgerardusmajella@sr.net 
t.b.v. de directie.
Recent gepensioneerden worden ook uitgenodigd 
om te reflecteren.

Vakantie OMHOOG
Vanwege de vakantieperiode zal de gedrukte 
versie van Weekblad OMHOOG niet verschijnen op 
8, 15 en 22 september. De laatste editie voor de 
vakantieperiode is editie 33-01 sept. 2019 en de 
volgende editie na de vakantie is 34-29 sept. 2019.

Redactioneel

Vanwege uiteenlopende redenen is editie 30 van 
OMHOOG d.d. 11 augustus 2019 niet in print 
verschenen en gedistribueerd. De artikelen zijn wel 
online geplaatst op omhoog.org. Ik bied mijn oprechte 
verontschuldigingen aan voor het niet verschijnen van 
de krant. De artikelen van editie 30 zullen wij opnieuw 
plaatsen in editie 31. Voorts zult u twee katernen B 
ontvangen in deze editie, omdat die van vorige week 
al gedrukt was. Alhoewel het elke week enorme 
inspanning vergt om de krant af te hebben, is het niet 
eerder voorgekomen dat wij een editie gemist hebben, 
ook niet vanwege extra vrije dagen. Wij zullen er alles 
aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.
De kwaliteit van de print is de laatste tijd ook erg 
achteruitgegaan. In veel kranten zijn er witte strepen 
te bespeuren bij foto’s. Het heeft onze aandacht 
en samen met de drukker zijn wij op zoek naar een 
oplossing hiervoor. Het een en ander eist wel dat 
wij de kopij eerder moeten aanleveren. Dat houdt 
ook in dat artikelen en kerkberichten eerder moeten 
worden opgestuurd, het liefst maandag, uiterlijk op 
de dinsdag. In een brief naar alle pastores, diakens 
en parochieraden ga ik daar dieper op in, waarvoor ik 
uw aandacht en medewerking vraag. De brief wordt 
samen met editie 31 van Omhoog verzonden en per 
e-mail.
Tot slot wens ik een oproep te doen om nieuws 
uit uw parochie te blijven delen met ons en via de 
mediakanalen van het bisdom (OMHOOG, Radio 
Immanuel, FB-pagina van bisdom Paramaribo) met 
onze geloofsgemeenschap en een breder publiek. 
Nieuws uit uw parochie kan een inspiratie zijn voor 
anderen en een getuigenis zijn van een levende kerk. 
Ook u bent geroepen en gezonden! Klim in de pen, 
stuur op en wij helpen u graag.

Melvin Mackintosh
omhoog@bisdomparamaribo.org

UITLANDIGHEID

Onze bisschop, mgr Karel Choennie, zal in de 
periode van 22 augustus tot 10 september 
uitlandig zijn, i.v.m. een pastoraal bezoek aan 
Indonesië. De bisschop brengt een tegenbezoek 
aan zijn collega van Palembang, die ons in 2018 
bezocht heeft. Tevens zal de bisschop bezoeken 
brengen aan enkele religieuze congregaties, om 
hen uit te nodigen voor missie in Suriname.
De bisschop is hierna uitlandig van 03 t/m 28 
oktober i.v.m. de Synode in Rome
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geloof & leven

Pater Martin Noordermeer o.m.i.

Al sinds mensenheugenis viert de kerk op 15 
augustus het feest van Maria Tenhemelopneming. 
Hiervan werd reeds in 582 melding gemaakt. 
We mogen zeggen dat het feest van Maria 
Tenhemelopneming het grootste Mariafeest is en 
zeker het oudste! Om het een beetje uit te leggen 
wil ik graag drie data in herinnering roepen om dit 
Mariafeest te plaatsen in een historische context.

In het jaar 431 in Ephese
Op deze grote kerkvergadering die in Ephese 
gehouden werd, werd Maria voorgehouden als 
MOEDER DES HEREN, in het Grieks Theòtokos, 
Zij-die-God-heeft-gebaard. In het begin van het 
christendom waren er verschillende meningen, 
geloofsovertuigingen gangbaar die niet helemaal 
overeenkwamen met de leer van de Kerk. 
Uiteraard is de leer van de Kerk ook langzaamaan 
gegroeid, verklaard en vastgelegd door o.a. 
dogma’s. Zo verklaarde Nestorius, bisschop van 
Constantinopel, dat Maria de Moeder van de 
historische Jezus van Nazareth was, de menselijke 
Jezus dus, en niet de Moeder van de goddelijke 
Jezus. Dat zou volgens zijn opvattingen niet 
mogelijk zijn. 
Dit bracht veel verwarring teweeg en daarom 
werd er een concilie gehouden, het derde in de 
geschiedenis van de Kerk. Het eerste concilie 
was in Jeruzalem, door Jacobus bijeengeroepen 

Op maandag 29 juli jl. vierde het echtpaar Herman 
Eduard Boerleider (90) en Orsine Carla Courtar 
(83) hun diamanten huwelijk. Uit het huwelijk 
zijn 4 zonen en 1 dochter geboren, waarvan 
1zoon reeds is overleden. Het echtpaar heeft 
8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. De 
huwelijkse geloften werden ten overstaan van 
pater Iyke herhaald. De felicitaties namens de 
gehele parochiegemeenschap van de Barmhartige 
Samaritaan.

Diamanten huwelijk 
Barmhartige Samaritaan

15 augustus: Maria Tenhemelopneming
rond 59 of 60 aan het begin van onze jaartelling. 
Het tweede concilie werd in 325 in Nicea 
bijeengeroepen door keizer Constantijn en het 
derde het concilie van Ephese. Een concilie 
is een bijeenkomst van alle bisschoppen en 
kerkgeleerden om een probleem te bespreken en 

een besluit te nemen dat alle verwarring moet 
wegnemen, dat aan iedereen wordt voorgehouden 
en dat men moet geloven.
Het derde concilie dat in 431 in Ephese gehouden 
werd, verklaarde dat Maria zowel de moeder is 
van de historische Jezus zoals die geleefd heeft 
in Nazareth, geleden heeft en is gestorven, maar 
Maria is ook de moeder van de Zoon van God. Daar 
had men een mooi Grieks woord voor uitgevonden: 
Theòtokos, Zij-die-God-heeft-gebaard. Nestorius 
werd door het concilie als bisschop afgezet en als 
ketter beschouwd, omdat hij dit geloofspunt niet 
wilde aannemen en Maria alleen beschouwde als 
moeder van de menselijke Jezus.

1854: Dogmaverklaring door paus Pius IX

Hier wordt ons voorgehouden dat Maria vanaf 
het moment van Haar ontvangenis in de schoot 
van haar moeder ONBEVLEKT is ONTVANGEN. 
Paus Pius IX verklaarde dat Maria vanaf het 
moment dat Zij ontvangen is in de schoot van 
haar moeder, de H. Anna, door een bijzondere 
wilsbeschikking van God gevrijwaard is van alle 
zonden. Dit feest vieren we in onze Kerk op 8 
december, MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 
en precies 9 maanden later, 8 september, vieren 
wij de geboorte van Maria. Zij is de enige van 
alle schepselen die zonder zonde is ontvangen, 
zoals God dat voor ogen had voor alle mensen. 
Hoewel niet alle bisschoppen hierover eenstemmig 
advies uitbrachten aan de paus is toch het dogma 
uitgeroepen op 8 december 1854. Hierbij moeten 
wij opmerken dat 4 jaar later in 1858 Maria in 
Lourdes verscheen en na aandringen van de 
pastoor van Lourdes moest Bernadette aan die 
‘schone dame’ vragen wat haar naam is: op 25 

maart maakte die ‘schone dame’ zich bekend in 
de taal van de streek, het Bigourdan: ”Que soy era 
L’Immaculada Councepciou”, ik ben de Onbevlekte 
Ontvangenis”. Het is alsof de hemel zelf komt 
bevestigen wat vier jaar daarvoor door paus Pius 
IX als dogma is uitgeroepen dat het ook waar is. 
Maria komt in Lourdes bevestigen dat Zij vanaf 
het moment van Haar ontvangenis vrij is van alle 
zonden en smet. 

1950: Dogmaverklaring door Paus Pius XII

Over het overlijden van Maria of het ‘met ziel 
en lichaam opgenomen worden in de hemel’ 
vinden wij niets in de Bijbel. Het wordt algemeen 
aangenomen dat Johannes Maria bij zich genomen 
heeft en voor haar heeft gezorgd, zoals Jezus op het 
kruis zei: “Zoon, zie daar uw Moeder!” Het wordt 
algemeen aangenomen dat Maria en Johannes 
naar Ephese zijn getrokken. Daar bevindt zich 
ook volgens zeer oude overlevering het huisje van 
Maria, waar zij met Johannes heeft geleefd. Er is 
in Ephese wel een graftombe van Johannes in de 
vroegere basiliek aldaar. Maar niet in Jeruzalem 
noch in Ephese is er sprake geweest van een graf 
van Maria, omdat vrij algemeen wordt aangenomen 
dat Maria niet is gestorven, maar ontslapen en 
door Haar Zoon in de hemel is opgenomen. Het 
is eigenlijk een natuurlijk gevolg van het dogma 
van de ONBEVLEKTE ONTVANGENIS. Zij die de 
erfzonde niet heeft gekend, heeft dus ook niet de 
gevolgen ervan ondervonden en het allereerste 
gevolg van de erfzonde is de dood.
Tijdens het 4e concilie van Chalcedon in 451, 
toen de bisschoppen uit heel het Middelandse 
Zeegebied bijeenkwamen in Constantinopel, vroeg 
keizer Marcianus aan de patriarch van Jeruzalem 
om de relieken van Maria over te brengen naar 
Constantinopel, opdat zij in een schrijn konden 
worden opgeborgen in de hoofdstad. De patriarch 
deelde de keizer mee dat er geen relieken van 
Maria in Jeruzalem waren, dat ‘Maria in het bijzijn 
van de apostelen was gestorven’. Het graf dat later 
werd geopend, bleek leeg te zijn, waardoor de 
apostelen concludeerden dat Haar lichaam in de 
hemel was opgenomen.
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aan de discussies en digitale producties van de 
school.
Suriname, met name het bisdom Paramaribo, is ook 
deel van CSCC en heeft in de afgelopen periode ook 
wat alumni afgeleverd. Diaken Sonny Waterberg, 
Faroz Abdoelrazak (dienst Media & Communicatie), 
Iraida Simpson, Patrick Neuve en Floyd Blokland 
(Radio Immanuel), Angela Gorre (St.-Alfonsus), 
Lisanne Wongsosemito (H. Driekoningen) en de 
schrijver van dit artikel zijn allemaal studenten 
geweest van CSCC. Allen hebben gedurende een 
intensieve week in het Emmaus Retreat Centre in 
Arimi, Trinidad, waar CSCC elk jaar bijeenkomt, 
geleerd om bij te dragen aan het bouwen van 
Gods koninkrijk door het maken van een video- of 
audioproductie die ingaat op een uitdaging in de 
samenleving. 

Er is altijd hoop
In de week van CSCC leren  studenten uit 
verschillende landen en eilanden in het Caribisch 
gebied netwerken en delen ze ervaringen 

vergemakkelijken.

Maasiakiki en Pikinslee
De volgende dag vertrok de delegatie richting 
Kankantrieschool in Maasiakriki. Daar ging de 
bisschop de klassen rond. Ook hier in dit dorp 
weinig tot geen gedoopten, maar wel een kandidaat 
voor de katechistenopleiding. Dat is een lichtstraal. 
In Pikinslee werd ook een stop gemaakt. 
Schoolleider juf Tiffany Theunis zorgde voor een 
rondleiding. Hierna werd de terugreis hervat. In 
de middaguren was de delegatie terug in Atjoni 
en werd de reis afgesloten met gebed zoals bij 
aanvang van de reis. Het was een indrukwekkende 
reis, vol inspiratie, hoop en gastvrijheid. Ini a oso 
fu Masra wroko lai. Je hoeft niet haastig te werk 
te gaan. Belangrijk is wel om er te zijn voor de 
uitbreiding van het Koninkrijk van de Here Jezus. 
Wij danken allen die deze reis vruchtbaar hebben 
gemaakt.

Caribbean School of Catholic 

Communications 25 jaar

Pastorale reis Mgr. Choennie 

naar Ligorio en omgeving

Vervolg van pagina 1

uit met elkaar. Ook dit jaar zijn er katholieke 
communicators bijeen geweest om te discussiëren 
over de uitdagingen in de samenleving en de 
antwoorden die wij als katholieke kerk hebben op 
die uitdagingen. Aartsbisschop Gordon wist het 
goed te verwoorden in zijn preek. “De ziel van onze 
Caribische mensen is aangetast door hebzucht”, zei 
hij, “de drang om te bezitten, om meer te hebben 

en niet verder te kijken.” Mgr. Gordon zei dat het 
geen ontwikkeling is.  “Echte ontwikkeling is de 
ontwikkeling van mensen. Echte vooruitgang is 
capaciteit in mensen laten groeien”, zei hij stellig in 
zijn preek. “Echte ontwikkeling is mensen helpen 
om betere mensen te worden.” De bisschop gaf 
aan dat de katholieke communicators vrienden en 
beschermers moeten worden van de ecologie, van 
de armen, van de mensen die aan de rand van de 
samenleving leven. “De uitdaging die je hebt, is je 
af te vragen hoe je de waarden van het koninkrijk 
zo helder voor ogen kunt houden en presenteren 
in elke productie die je aflevert; dat wij antwoord 
hebben als katholieke gemeenschap op die andere 
normen die de ziel van onze mensen vernietigen. 
De uitdaging is dat wij mensen leren onze waarden 
voorop te stellen en te gebruiken, laten nadenken - 
ook al is er weinig kans dat het aanvaard wordt, dat 
het gebruikt wordt - en dat er hoop is.”

Martien Noordermeer OMI

Geen ontvangstcomité
Vrijdag 26 juli vertrok ik naar Nederland en ik 
kwam er de 27e ‘s morgens aan. In de tijd dat ik 
hier in Nederland ben is er heel wat gebeurd. Op 
Schiphol nam ik de trein naar Nijmegen, en daar 
de bus naar Aqua Viva. Toen ik met mijn twee 
rolkoffers aankwam, zag ik door de ramen heen 
in de aula de Oblaten bij elkaar zitten. Ik dacht: 
leuk zeg, een ontvangstcomité. Wat was mijn 
verbazing en ontsteltenis groot toen ik hoorde 
dat zij daar zaten om de begrafenis van pater 
Gerard van Kempen voor te bereiden. Heel wat 
anders dan een ontvangstcomité. Gerard is dus 
overleden tijdens mijn vlucht naar Amsterdam. 
Ze hebben hem zaterdagmorgen rond 8 uur 
gevonden. Pater Nijsten, de zorgmantelaar van 
Gerard, was niet aanwezig maar bij familie voor 
het gouden huwelijksfeest van zijn zus. Dat dat 
net toen moest gebeuren. Pater Nijsten trok veel 
met hem op en was zijn toeverlaat. Hij heeft de 
overweging gehouden tijdens de viering hetgeen u 
kunt beluisteren op de opname die ik heb gemaakt 
en die bij gelegenheid wel te horen zal zijn via de 
radio. Pater Van Kempen stond aan de wieg van 
het radioprogramma DE DIGITALE KERK. Hij heeft 
mij de suggestie gedaan om zo aan die mensen te 
denken die wel Kerk gebonden zijn maar er niet 
heen kunnen gaan vanwege ziekte, ouderdom etc. 

Heymelkondre switi
De uitvaartdienst is goed verlopen en er was 
enorm veel belangstelling. De kapel zat tjokvol. 
Ik heb de brief van Mgr. Karel voorgelezen. Die 
schiep een band en maakte een diepe indruk. 
Pater Daniël Corijn die 2 jaar geleden voor ons 
bisdom de retraite heeft gepreekt in Groningen, is 
voorgegaan in de viering geassisteerd door pater 
Nijsten en mijzelf. Er waren 23 Oblaten aanwezig 

uit Vlaanderen en Nederland. Die gingen allemaal 
rond de kist staan om het SALVE REGINA te zingen. 
Dit is bij ons een traditie. Aan het einde van de 
viering heb ik vermeld dat pater Van Kempen mij 
de suggestie van DE DIGITALE KERK heeft gedaan, 
hetgeen wij verder hebben uitgewerkt. Al meer 
dan 3 jaar wordt elke maandagavond vanaf 20.00 
uur DE  DIGITALE KERK uitgezonden. Tegen het 
einde van de dienst hebben we 2 Surinaamse 
liederen gezongen: Yanda na da kondre en 
Heymelkondre switi. We hadden ze geoefend met 
het koor van de kapel van de SSS., de paters van het 
Heilig Sacrament. Iedereen was te spreken over de 
liturgische viering. 

Paters Oblaten
Na de plechtigheid was de begrafenis in Cuijk 
waar ook heel wat mensen naar toe zijn geweest 
om hem de laatste eer te bewijzen. Op weg 
naar zijn graf zijn we even stil blijven staan bij 
het graf van een andere pater Van Kempen, nl. 
pater Wim van Kempen, pastoor van Moengo 
en Zorg & Hoop, en broer van pater Gerard. 
Die ligt begraven op dat kerkhof samen met 
zeker 12 andere paters Oblaten. Daar heeft 
pater Nijsten de laatste liturgische handelingen 
verricht en heeft pater Leo van den Berg, onze 
huidige groepsverantwoordelijke van Nederland 
iedereen bedankt. Pater Leo van den Berg was een 
klasgenoot van pater Gerard van Kempen; nu is 
hij nog de enige die over is gebleven van de groep 
van acht Oblaten. Na afloop gingen we naar Van 
der Valk in Cuijk en we hebben daar vele bekenden 
ontmoet: klasgenoten, mensen die vroeger bij de 
Oblaten behoorden en zich nog steeds met ons 
verbonden weten, pater Inno Gijsberts en mej. 
Ali van der Schot, twee Suriname-gangers. Zie 
hier een ooggetuigeverslag van de begrafenis van 
pater Gerard van Kempen, die plotseling van ons is 
heengegaan. Hij ruste in vrede.

Ooggetuigeverslag begrafenis pater Gerard 
van Kempen
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Twintigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jeremia 38, 4-6.8-10
In die dagen zeiden de edelen tot de koning: ‘Laat 
die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn 
woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog in de 
stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het 
welzijn van het volk, maar zijn ondergang.’ Koning 
Sidkia antwoordde: ‘Goed, hij is in uw macht; ik kan 
toch niet tegen u op.’ Toen grepen zij Jeremia vast 
en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de 
nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze 
hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, zodat 
Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning zitting hield 
in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melek het paleis, 
ging naar de koning en zei: ‘Heer koning, deze hebben 
een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia, door 

hem in de put te werpen.’ Daarop gaf de koning aan 
de Ethiopiër Ebed-Melek de opdracht: ‘Neem drie 
mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de 
put eer hij sterft.’

Psalm 40, 2.3.4.18

Tweede lezing: Hebreeën 12, 1-4
Broeders en zusters,
laten wij ons aansluiten bij die menige getuigen van 
het geloof en elke last en belemmering van de zonde 
van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd 
te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven. Zie 
naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. 
In plaats van vreugde de Hem toekwam, heeft Hij een 
kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet 
geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 
Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars 

te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen 
en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde 
heeft u nog geen bloed gekost.

Evangelielezing: Lucas 12, 49-53
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vuur ben 
Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat 
het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, 
en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht is. 
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? 
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af 
zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen 
er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de 
vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de 
vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter 
tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover 
de schoondochter en de schoondochter tegenover de 
schoonmoeder.’

Jeremia wordt geroepen om te profeteren, maar hij 
is daar helemaal niet gelukkig mee: ‘Ik ben te jong’ 
(Jeremia 1,6). Toch accepteert hij het. Hij zegt het volk 
onheil aan en roept het op tot inkeer te komen, want 
het bewandelt niet Gods weg. Ook de gevestigde orde 
krijgt met hem te maken vanwege het sociale onrecht 
dat in stand gehouden wordt. Omdat hij slecht nieuws 
brengt, moet hij uit de weg geruimd worden. Hij 
wordt eerst in een waterput neergelaten en belandt 
vervolgens in de gevangenis. Een dienaar van de 
koning weet hem daar uit te bevrijden. Dit gegeven: 
een boodschap brengen die niet bij iedereen goed valt, 
daardoor verdeeldheid brengen, met als gevolg het 
leven niet meer zeker zijn, vinden we in feite ook bij 
Lucas in de tekst van deze zondag. Om niet helemaal 
ontmoedigd te raken, is er
Psalm 40.

In de put zitten
Aan het begin van de psalm is er de ervaring van 
redding door God. Het gevaar waaruit God heeft 
bevrijd, herinnert aan de kwelling waaraan Jeremia 
ten prooi was (38,6): langzaam wegzakken in de 
modder van de waterput, een wisse dood tegemoet. 
Deze episode doet als vanzelf denken aan het verhaal 
waarin Jozef door zijn broers in een put gegooid werd 
(Genesis 37,23-25). Jeremia werd eruit gehaald en 
ook Jozef kon het navertellen.  De psalmist wordt niet 
teleurgesteld in zijn hoop op God: ‘Hij trok mij uit de 
kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk’ (Psalm 
40,3). Daarna dankt en looft hij God. Zo heeft hij een 
fundament gelegd waarop hij kan staan om tot Hem 
te bidden (40,14-18). Voordat hij tot God bidt, noemt 
de dichter de ellendige omstandigheid waarin hij 
zich bevindt (40,13). Het klinkt als een klaaglied. Op 
de klacht volgt dan de korte dringende bede (40,14) 
die vervolgens nader ontvouwd wordt. De dichter 
smeekt om verlossing en om hen te beschamen die 
hem naar het leven staan, zich vrolijk maken over zijn 
ongeluk en hun cynische vreugde daarover de vrije 
loop laten. In het laatste vers (40,18) keert hij terug 
naar zijn eigen zorgen en vraagt God rechtstreeks om 
aandacht voor zijn nood. Het is een bemoedigende 
antwoordpsalm op de nood van Jeremia en van de 
mens die zich in vergelijkbare omstandigheden weet.

De wedstrijd lopen
De tweede lezing is een passage uit de brief aan 
de Hebreeën. We zouden uit deze passage kunnen 
opmaken dat de gemeente kennelijk blootstaat aan 
verleidingen die ‘last van de zonde’ genoemd worden 
(12,1). Of moeten we denken aan vervolgingen en dat 
daardoor de gemeente de moed dreigt te verliezen? 
Dat zou meer in de lijn liggen van de ellende van 

Jeremia en de psalmist. Hoe dan ook, de schrijver 
probeert op allerlei manieren de lezers aan te sporen 
vol te houden. Hij heeft het over ‘vastberaden de 
wedstrijd lopen’. In het Nieuwe Testament komt deze 
zegswijze vaker voor. Ze is ontleend aan de Griekse 
(sport)wereld. De Griekse hardloper had één doel voor 
ogen: de wedstrijd winnen. Zo moet de lezer dat ook 
doen. Zijn doel moet zijn: blijven geloven in Jezus die, 
ondanks dat Hij wist aan het kruis te zullen sterven, 
toch door bleef gaan zijn boodschap te verkondigen. 
Zelfs toen Hij belaagd werd, hield Hij stand. Zo moeten 
de lezers ook standhouden en niet de moed opgeven. 
Letterlijk staat er: ‘niet verslappen’. Mogelijk trekt 
de schrijver de vergelijking met de hardloper door 
en moeten de spieren van zijn benen niet verslappen. 
En hij gaat in die vergelijking nog verder. In 12,4 is er 
sprake van ‘tot bloedens toe’ strijden tegen de zonde. 
Zo staat in de Willibrordvertaling: ‘U hebt nog niet tot 
bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de 
zonde.’ Denk aan de hardloper die, zelfs wanneer zijn 
voeten bloeden, doorloopt omdat hij wil winnen. 

Louterend vuur
Met het beeld van de doop waarmee Jezus gedoopt 
zal worden (Lucas 12,50), wordt aangegeven dat Hij 
helemaal ondergedompeld zal worden in intense 
rampspoed – een doop van lijden en sterven, een doop 
in de dood. Het bijzondere is dat Hij daarnaar uitkijkt: 
Hij kan niet wachten. Het is een uitspraak over het 
voltooien van zijn missie, en binnen het zogenaamde 
reisverhaal van Lucas (9,51-19,44) op te vatten als het 

opmaken van een tussenbalans. Enerzijds brengt Jezus 
vrede voor de mens die Hem aanvaardt, anderzijds is 
Hij een teken van tegenspraak (vergelijk 2,34). Hier 
herinnert Hij aan dit laatste aspect: Hij is het vuur 
van het oordeel komen brengen. Voorafgaand aan 
deze passage is een uitgewerkte gelijkenis over de 
betrouwbare en verstandige rentmeester (12,42-48). 
Met twee allesomvattende metaforen, de elementen 
water en vuur, wordt deze gelijkenis afgesloten 
(12,49-53 en 54-56). Vanaf nu valt de scheiding op 
het al of niet doen van de wil van God. Jezus’ doel is 
Jeruzalem (9,51) en tijdens die reis daarnaar toe is 
het onvermijdelijk dat Hij mensen tegen zich in het 
harnas jaagt en dat zijn missie verdeeldheid zaait. 
Deze verdeeldheid drukt Hij uit met de woorden van 
de profeet Micha (7,1-7). Het beeld van het vuur als het 
vuur van het gericht is bekend uit het Oude Testament. 
Maar ook het woord van God dat uit de mond van de 
profeten komt, wordt vergeleken met vuur (Jeremia 
5,14; 23,29). Jezus’ komst is als een gericht. Het woord 
dat Hij spreekt, is louterend en scheidend als vuur. 
Vanaf Lucas 12,1 is het duidelijk dat een besluit om 
trouw te zijn aan God zoals Jezus dat van mensen 
verwacht, een ingrijpende transformatie vraagt van 
hoe mensen tot nu toe tegen God en de wereld hebben 
aangekeken. De achtergrond bij 12,51 is de Joodse 
opvatting dat de Messias meteen een rijk van vrede, 
voorspoed en gerechtigheid zou stichten. Wel was 
er de gedachte dat er vóór de komst van de Messias 
allerlei rampspoed over de wereld zou komen. Nieuw 
is dat deze ook Jezus zelf als eerste zou treffen.
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zo 18 07.30: Rozenkransgebed |08.00: Eucharistieviering
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. Wekelijks H. Mis op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag om 07.00 uur; indien er geen dienst is, 
wordt dit bekendgemaakt.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in 
de sacristie. U bent allen van harte welkom, ook voor 
persoonlijk gebed.

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 zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand: 
18:30u.

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.

zo 18 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 25 10.00: H. Mis |11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 17 19.00: H. Mis
zo 18 08.00: Woco
za 24 19.00: H. Mis
zo 25 08.00: H. Mis
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 17 10.00: H. Mis Huize Ashiana
zo 18 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 21 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
za 24 10.00: H. Mis Estherhof
zo 25 08.00: Woco
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
wo 28 18.30: Rozenkransgebed  
 19.00: Requiemmis
Voornemens te trouwen:
Riedewald, Winston en  Eenig, Monique
Limon, Jurgen en Sweeb, Lucretia
Tjauw A Hing, Luciano en  Groenewoud, Santusha
Graanoogst, Mitchel en  Goercharn, Sharista
Kaasbergen, Neville en Nelom, Natalie
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 18 08.00: Woco
ma 19 17.00: Spreekuur
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
do 22 17.00: Spreekuur  
 18.00: Rozenkransgebed
Mededeling
Bevrijdings- en genezingsdienst op vrijdag 30 augustus 
2019
Pater Iyke wordt alvast heel hartelijk gefeliciteerd met zijn 
35e jaardag die hij op vrijdag 23 augustus a.s. mag vieren. 
De parochiegemeenschap wenst hem Gods rijkste zegen, 
wijsheid en kracht toe.

za 17 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 18 10.00: Hoogmis
za 24 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 25 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis
do 29 19.00: Petrus Donderslof
za 31 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 1 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.
• Ivm de nationale vrije dagen op 9 en 12 augustus zal er 
geen H. Mis zijn om 06.30u. maar wel om 12.00u.
• 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 17 17.30: H. Mis 
za 24 17.30: H. Mis
Mededelingen:
• Marialof is met vakantie en is weer terug op woensdag 9 
oktober a.s.

za 17 18.00: H. Mis vooravond Tenhemelopneming van 
Maria
zo 18 08.00: H. Mis hoogfeest Tenhemelopneming van 
Maria
ma 19 18.00: H. Mis 
wo 21 18.00: H. Mis H. Pius X, paus
vr 23 18.00: H. Mis H. Rosa van Lima
za 24 18.00: H. Mis vooravond 21e zondag door het jaar
zo 25 08.00: Woord-Comm. dienst 21e zondag door het 
jaar
Mededelingen op Noord
• Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van de 
Tenhemelopneming van Maria. Daar dit feest op een 
weekdag valt, wordt het verschoven naar het weekeinde 
daarop (17 en 18 augustus).
• Inschrijving voor de eerste communie kan alle dagen - 
behalve zondag en dinsdag - tijdens de openingsuren van 
het parochiesecretariaat. En dit tot eind september om in 
oktober met de catechese te kunnen beginnen. Gelieve 
doopbewijs en familieboekje mee te brengen. Achter in de 
kerken vindt u uitnodigingen om aan eventueel  bekende 
gegadigden door te geven.
• Opgave voor de volwassenen- en tienercatechese is 
eveneens mogelijk op de aangegeven tijden. Graag de 
benodigde documenten meebrengen.
• Bejaardensoos: de laatste soosnamiddag voor de 
vakantie is op donderdag 15 augustus. De gymgroep van 
dinsdag sluit af op 13 augustus, de donderdagse gymgroep 
op 15 augustus. Een prettige vakantietijd aan allen!
• Op maandag 5 augustus 2019 is Anita Bottse (60), Hans 
Holbeinstraat 10, vanuit onze kerk ten grave gedragen. 
Onze oprechte deelneming aan de nabestaanden.

zo 18 08.00: Woord-comm. dienst Tenhemelopneming van 
Maria
zo 25 08.00: H. Mis 21e zondag door het jaar

zo 18 09.00: Woord-comm. dienst Tenhemelopneming van 
Maria
zo 25 09.00: Woord-Comm. dienst 21e zondag door het 
jaar

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

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

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

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

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
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zo 18 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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 17 19.00: Woco
wo 21 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
zo 25 08.00: Eucharistieviering p. Jan
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 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 17 15.00: Huwelijksinzegening echtpaar Djemadi-
Vishnudath
zo 18 08.00: Woco
di 20 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 22 17.30: Spreekuur pater |18.30: Eucharistieviering
za 24 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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 17 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
zo 18 08.00: Rozenkransgebed |08.30: H. Mis
ma 19 19.00: H. Mis
di 20 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos 
wo 21 19.00: H. Mis
do 22 06.30: H. Mis | 18.30: Gebedsgroep
vr 23 07.00: H. Mis |16.00: Gebedsgroep Hazard
Geen jongeren bijeenkomst ivm de vakantie
za 24 17.00: Begi kerki in de parochiezaal

zo 18 09.30: Rozenkransgebed; Catechese |10.00: H. Mis

zo 18 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
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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

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

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

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

HEBZUCHT VERZADIGT NIET MAAR HONGERT UIT

De parabel van de dwaze rijke man in Lucas 12, 
16-21 leert ons veel. Het verhaal komt tot de kern 
van de zaak wanneer de tegenstelling verschijnt 
tussen wat de rijke voor zichzelf plant en wat 
God hem aanbiedt. De rijke confronteert zijn ziel, 
dus zichzelf, met drie overwegingen: het vele 
opgestapelde bezit, de vele jaren dat zijn bezit 
hem zekerheid lijken te geven en ten derde, het 
ongeremde welzijn. 

Maar het woord dat God tot hem richt, doet zijn 
plannen te niet. In tegenstelling tot “de vele jaren”, 
wijst God hem op de nabijheid van “nog deze 
nacht, komt men je leven van u opeisen”; in de 
plaats van “van het leven te genieten”, stelt Hij hem 
het feit voor ogen “rekenschap te geven van zijn 
leven; zijn leven aan God terug te geven”, met het 
daarbij horende oordeel. De realiteit van het vele 

opgestapelde bezit, waarop de rijke alles bouwt, 
wordt bezwaard door het sarcasme van de vraag: 
“al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor 
wie zijn die dan?” (Lc. 12, 20). Denken wij aan de 
strijd om de erfenis; zoveel strijd in families. En zo 
veel mensen, wij kennen allemaal zulke verhalen, 
die bij een naderende dood afkomen: neven, 
kleinkinderen die komen en vragen: wat zal ik 
krijgen? en zij nemen alles mee. Het woord “dwaas” 
– waarmee God deze mens aanspreekt - is in deze 
tegenstelling gerechtvaardigd – want hij denkt dat 
het om concrete zaken gaat, maar hij beeldt ze zich 
in. Hij is dwaas omdat hij in praktijk God negeert, 
hij heeft niet op Hem gerekend.

Het besluit van deze parabel, door de evangelist 
verwoord, is bijzonder doeltreffend: “Zo gaat 
het met iemand die schatten vergaart voor 
zichzelf, maar niet rijk is aan God” (Lc. 12, 21). 
Een waarschuwing die de horizon toont waartoe 
wij geroepen zijn te kijken. Materieel bezit is 
noodzakelijk – het is bezit! – maar het is toch 
slechts een middel om eerlijk te leven en te delen 
met de meest behoeftige mensen. Jezus nodigt ons 
vandaag uit te overwegen dat rijkdom het hart aan 
banden kan leggen en losmaken van de ware schat 
die in de Hemel is. De heilige Paulus zegt: “zoekt 
wat boven is … Zint op het hemelse, niet op het 
aardse” (Kol. 3, 1-2).

Dat wil niet zeggen, buiten de werkelijkheid 
gaan staan, maar de dingen zoeken die echt 
waarde hebben: rechtvaardigheid, solidariteit, 
broederlijkheid, vrede, al die dingen die de echte 
waardigheid van de mens uitmaken. Het gaat erom 
te streven naar een geslaagd leven, niet volgens 
de stijl van de wereld, maar van het Evangelie: 
God beminnen met heel zijn wezen en de naaste 
zoals Jezus van hem hield, dat wil zeggen in 
dienstbaarheid en zelfgave. Hebzucht, bezit willen 
hebben, verzadigt het hart niet, integendeel 
het vergroot de honger! Begeerte is als snoep: 
ge neemt één en zegt: wat is dat lekker! en ge 
neemt nog één en op het één volgt het ander. Dat 
is begeerte: zij verzadigt nooit. Opgelet! Liefde 
die zo begrepen en beleefd wordt, is de bron 
van echt geluk, terwijl bovenmatig zoeken van 
bezit en rijkdom, dikwijls een bron is van onrust, 
tegenspoed, machtsmisbruik, oorlog. Zoveel 
oorlogen zijn met hebzucht begonnen. Moge de 
Maagd Maria ons helpen, ons niet te laten verleiden 
door zekerheden die voorbijgaan, maar elke dag 
geloofwaardige getuigen te zijn van de eeuwige 
waarden van het Evangelie.

Bron: RK documenten/bewerkt

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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Gebed:
God, Schepper van al wat is, geef dat ik vreugde 
vind in mijn toewijding aan U, want dan alleen zal 
mijn  geluk  volkomen zijn en duurzaam. Heer,  en 
dat ik op mijn levensweg uw scheppingsplan ten 
uitvoer breng vandaag en alle dagen die die aan mij 
gegeven zijn, omdat  ik U  wil blijven dienen  die de 
oorsprong zijt van alle goed. Dit vraag ik U vandaag 
en alle dagen die mij gegeven zijn. Amen.

Dagtekst:
Rom. 7,19: Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het 
kwade dat ik niet wil.

Overweging:
Is dit niet herkenbaar? Ondanks goede voornemens 
om dat verkeerde trekje uit te bannen of die slechte 
gewoonte af te leren, wil het maar niet lukken. Juist 
dat ene, wat je niet wilt, komt weer naar boven 
drijven.  Paulus is ook een mens, hij kent dit net zo 
goed als een ieder van ons. Want hoewel God ons 
niet meer als zondaars ziet, zondigen we nog wel. 
Dit spanningsveld zal er altijd zijn bij ons leven op 
aarde. In plaats van een werktuig voor God te zijn, 
vallen we telkens terug in oude patronen. Gelukkig 
weet Paulus ook te vertellen dat we alsnog mogen 
weten dat we niet veroordeeld worden. Want God 
ziet ons aan in Christus.

Gebed:
Goede Vader, ik dank U, mijn hemelse Vader, door 
Jezus Christus, uw lieve Zoon, dat U mij zo genadig 
behoed. En ik bid U dat U mij al mij zonden wilt 
vergeven, waar ik onrecht doe en mij ook genadig 
wilt blijven behoeden. Want ik beveel mijn ziel 
en mijn lichaam en alles in Uw handen. Moge Uw 
heilige engel met mij zijn, opdat de boze vijand geen 
macht over me krijgt. Amen.

Dagtekst:
Kol. 1,9: Vanaf het ogenblik dat wij dit hebben 
gehoord, houden wij dan ook niet op voor u te 
bidden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk 
inzicht te schenken, zodat gij zijn wil volledig 
verstaat.

Overweging:
Sommige gelovigen nemen de Bijbel heel precies. 
In hun ogen nemen anderen het niet nauw. Soms 
lijken ze zelfs op iemand die hoogtevrees heeft. Die 
houdt zich stevig vast aan de trapleuning. Bang om 
te vallen. Paulus is best wel bezorgd over de mensen 
uit Kolosse. Dat laatste slaat op inzicht door de 
Heilige Geest. Zei Jezus niet: de letter doodt, maar 
de Geest maakt levend? Deze wijsheid en dit inzicht 
zijn niet simpelweg op te lezen uit Gods geboden. 
Dan rekent u buiten de Geest. U vult de toepassing 
zelf in. Zo kan zelfs een Bijbelgetrouwe christen 
eigengereid worden.

Gebed:
Barmhartige God, Heer, U draagt mij op om te 
bidden voor overheden en rechters. Ik vraag  U Heer, 
schenk wijsheid aan de regeerders van Suriname en 
allen die geroepen zijn om het land naar uw wil  te 
dienen. Geef dat ze opkomen voor mensen met echte 
zorg en aandacht. Wilt u iets van uw koninkrijk 
laten zien doordat ze naar beste weten en kunnen U 
blijven dienen. Dit vraag ik U vandaag en alle dagen. 
Amen.

iets waar je als een berg tegen opziet. Iets waarvan 
je denkt: dat gaat me nooit lukken! Geef de moed 
dan niet op, houd vol en richt je blik op de here God. 
Hij helpt je, als je hem daarom vraagt. En dan zegt 
Hij ook tegen U: ‘Houd vol, Ik ben bij je!’

Gebed:
God van liefde, in momenten waar ik me  zwak en 
kwetsbaar voel, vinde ik bij U warmte, sterkte en 
heil.  Gij houdt niet op om mij aan te spreken en Uw 
woord is als een lamp op mij weg. Here God mag 
ik in de zalige woorden en daden van U, Uw diepe 
zorg ontdekken, waarbij ik denk ook aan de  meest 
arme, kleine en verstoten mens. Dit vraag ik U voor 
vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst:
Kol. 3,23: Verricht uw werk welgemoed voor de 
Heer, niet door de mensen

Overweging;
Wanneer krijgen we onze eerste aanwijzing dat 
Jezus weet dat Hij de Zoon van God is? In de tempel 
van Jeruzalem. Hij is twaalf jaar oud. Zijn ouders 
zijn al drie dagen met de terugreis bezig voor ze 
erachter komen dat ze Hem missen. Ze vinden 
Hem in de tempel waar Hij samen met de leiders 
studeert. Als jonge jongen voelde Jezus de roeping 
van God al. Maar wat doet Hij vervolgens? Apostelen 
werven en preken houden en wonderen doen? 
Nee, Hij gaat naar huis met Zijn ouders en leert het 
timmermansvak van Zijn vader.
Dit is precies wat jij moet doen. Wil je je leven een 
doel geven? Doe dan wat Jezus deed. Ga naar huis, 
houd van je gezin en werk mee in het bedrijf. Maar 
pa, ik wil zendeling worden. Je eerste zendingsveld 
is onder je eigen dak. Hoe kom je er bij te denken 
dat ze je overzee wel zullen geloven als ze je aan de 
andere kant van de gang niet eens geloven?

Gebed:
Heer onze God, ik dank u omdat U mij in 
vriendschap telkens weer samenbrengt rondom 
Uw Woord dat leven geeft. Geef mij Uw genade, om 
met onverminderde ijver en inzet, als christen, van 
U te blijven getuigen, en mij ten dienste te stellen 
van deze gemeenschap. Door Jezus Christus, Uw 
Zoon, die met U en de Heilige Geest, leeft tot in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Joh 6,47: Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Overweging:
Geloven, leven met Jezus, lijkt soms alleen maar 
inleveren. Je hebt er alles voor over om hem beter 
te kennen, je leest de bijbel, gaat naar de kerk, zoekt 
contact met medegelovigen, zet je in voor zieken, 
geeft geld aan anderen. Om niet meer te noemen. 
Dat kost nogal wat: tijd, geld, je aandacht. Maar wat 
levert het op? Zie je nog iets terug van je wat je gaf? 
Ja, je hoort wel van anderen dat die er zoveel aan 
hebben, dat ze sterker zijn geworden, zinvol leven en 
liefde ervaren. Maar het rendement van een ander 
is blijkbaar geen garantie voor jouw opbrengst. 
Zo lijkt dat soms. Maar niet als God je opbrengst 
garandeert. Hij wil je bidden verhoren, hij ziet je 
leven voor hem en hij is dichtbij. Hij garandeert 
je een ongekend rendement. Nu al, maar straks 
nog veel meer. Want zijn terugkomst is dichtbij. 
Verwacht die elke dag. Dan zul je voluit zien hoe 
groot je winst is.

Dagtekst:
Ps.5,6: Eigenwaan houdt geen stand voor uw blik, 
Gij haat elk die verraderlijk handelt.

Beeldoverweging:

 

Gebed:
Goede God, U brengt ons als uw kinderen bijeen. 
Ik vraag u liefdevolle Vader, u om mij te helpen om 
in vrede, vreugde en  verzoening met me naaste te 
zijn, die uw Zoon bewerkstelligd heeft. Helpt U mij 
Heer opdat ik zo in vrede mag leven en geen haat te 
wreken.  Door Christus, uw Zoon. Amen.

Dagtekst:
Haggai, 2,4: Niettemin, houd goede moed, 
Zerubbabel - zo luidt de godsspraak van Jahwe -; 
houd goede moed, gij hogepriester Jozua, zoon van 
Jehosadak; houdt goede moed, gij allen die het land 
bewoont - zo luidt de godsspraak van Jahwe. Gaat 
aan het werk! Ik ben met u! Zo luidt de godsspraak 
van Jahwe van de legerscharen.

Overweging
Opnieuw spreekt de Heer het hele volk  aan, van 
jong tot oud, van de hoogstgeplaatste man tot man 
van de straat. Gods bemoedigende woorden zijn 
voor iedereen. Het herbouwen van de tempel lijkt 
een enorme klus, haast niet te overzien. De oude 
mensen weten nog hoe mooi en schitterend de 
eerste tempel was en hebben de moed al opgegeven; 
het wordt niets meer met deze tempel. En toch zegt 
de Heer: ‘Houd vol! Ik ben bij jullie. Laat de moed 
niet zakken.’ Misschien is er in jouw leven ook wel 

gebeden voor iedere dag
Maandag 19 augustus

Zaterdag 24 augustus

dinsdag 20 augustus

woensdag 21 augustus

Donderdag 22 augustus

Vrijdag 23 augustus

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

De Geloofwijzer   ma. - vrij. 09.00u 
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