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175 jaar Fraters van Tilburg
Op zondag 25 augustus a.s. bestaat de 
congregatie van de Fraters van Tilburg – 
officieel de Fraters CMM (Congregatio Mater 
Misericordiae oftwel Vrouw Moeder van 
Barmhartigheid) – 175 jaar. De dag van 25 
augustus is gekozen omdat op 25 augustus 1844 
de allereerste frater begon aan zijn noviciaat. 
Dit jubileum wordt door de fraters gevierd 
een jaar lang met vieringen, herdenkingen, 
ontmoetingen en speciale activiteiten. Mgr 
De Bekker, die op uitnodiging van de fraters 
hiervoor speciaal naar Nederland is afgereis, 
zal aanwezig zijn namens ons Bisdom, waarmee 
de fraters langer dan 100 jaar verbonden zijn 
geweest.

Oprichter
Bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877) wordt 
erkend als de oprichter van deze congregatie. 
Hij was zoon van een molenaar, een gedreven 
en idealistische man. Hij koos er in een tijd van 
onderdrukking van het katholieke geloof voor 
om priester te worden. Hij werd een van de 
grote organisatoren van de Nederlandse kerk in 
opbouw: vanaf 1842 als bisschop en vanaf 1853 als 
aartsbisschop. Hij beschikte over een wijd netwerk 
van zakelijke en kerkelijke contacten en was 
bevriend met de koningen Willem I en Willem II en 
tal van ministers. Geheel in de geest van zijn tijd 
ontwikkelde hij zich tot een kerkvorst die vanuit 
Den Bosch over katholiek Nederland regeerde.
Maar Zwijsen had ook een Tilburgse tijd 
gekend, een periode waarin hij zeker zulke 
indrukwekkende dingen ondernam. Bij zijn 
aankomst als pastoor in Tilburg was hij enorm 
geschrokken van de armoede, het analfabetisme 
en de geestelijke verwaarlozing van de jeugd in 
de opkomende industriestad. Hij besefte hoe al 
deze dingen met elkaar samenhingen en begon 
met een christelijk antwoord erop. Een van de 
eerste maatregelen die hij nam, was het verbieden 
van de eerste communie aan kinderen die niet 
naar school gingen. Dat was kerkelijk gezien 
misschien een dubieuze richtlijn, maar ze had wel 
een groot maatschappelijk effect. In de praktijk 
nam de kinderarbeid erdoor af en steeg het aantal 
leerlingen op de scholen aanzienlijk.

Stichtingen
In 1832 begon Zwijsen met de congregatie 
van Zusters van Liefde, die zich onverwacht 
snel ontwikkelde. Op de golven van dit succes 
startte hij enkele jaren later, in 1844, ook met 
de congregatie van Fraters CMM. Met die twee 
religieuze gemeenschappen gaf Zwijsen een 
enorme impuls aan het onderwijs in de stad en 
de regio, want veel zusters en fraters konden 
leerkracht worden op de zo broodnodige 
volksscholen. Ook was hij in staat een groot 
aantal zorginstellingen te openen, zoals het Sint 
Elisabeth Gasthuis, instituten voor weeskinderen, 
gehandicapten, voogdijkinderen, bejaarden en 

andere zorgbehoeftigen, waar de opvang in handen 
kwam van zusters of fraters.
Geïnspireerd door St. Vincent de Paul werkte 
Zwijsen vanuit een krachtig visioen aan een betere 
wereld, waarin de zwakkere mensen niet aan hun 
lot zouden worden overgelaten, maar volledig 
meetelden. In zijn ogen lag er voor álle mensen een 
kans om zich voor de barmhartigheid in te zetten: 
in de medemens in nood konden ze de persoon van 
Christus ontmoeten. Daar geloofde hij zielsveel 
in en met die bevlogenheid wist Zwijsen andere 
mensen aan het werk te zetten. Maar hij was niet 
alleen een visionair. Nuchter en concreet, door 
de juiste samenwerkingsverbanden op te zetten, 
wist hij veel van zijn idealen te verwezenlijken. 
Barmhartigheid was in zijn ogen vooral ook een 
kwestie van goed organiseren.

Breed spectrum aan activiteiten
In de eerste tien jaar begonnen ze onder meer 
met de opvang van weeskinderen, met onderwijs 
aan kinderen in achtergestelde wijken, met een 
internaat, een rooms-katholieke handelsopleiding 
en een priesteropleiding, een kweekschool, een 
instituut voor blinde en doofstomme kinderen, 
enkele zondagscholen en een aantal katholieke 
vrijetijdsverenigingen. Daarnaast zetten ze, 
samen met de weeskinderen, een drukkerij, 
schoenmakerij en kleermakerij op. De drukkerij 
was vooral bedoeld voor schoolboeken en 
religieus drukwerk. Ook waren er uiteraard nog 
tal van huishoudelijke taken om al die scholen, 
gemeenschappen en internaten draaiende te 
houden. Dat alles samen waren de werken van 
barmhartigheid die in de eerste tien jaar werden 
opgezet en die allemaal stonden in het teken van 
de verbetering van levensomstandigheden van 

grote groepen mensen.
Vanaf 1885 kwamen er ook vestigingen bij 
in overzeese gebiedsdelen. Na de tweede 
wereldoorlog kwamen er ook in Nederland nog 
huizen bij, totdat als gevolg van missies in nieuwe 
landen en een crisis in het religieuze leven een 
geleidelijke afbouw in Nederland begon. Alles 
bij elkaar geteld beheerden de fraters na enkele 
generaties een groot katholiek onderwijsnetwerk 
en een aantal internaten met heel specifieke 
specialisaties. De congregatie heeft grote 
betekenis gehad voor onderwijs en opvoeding 
onder de bevolking van met name Zuid-Nederland.

Principes bij uitbreiding
Het ging de congregatie overigens nooit om 
uitbreiding op zichzelf, maar altijd om onderwijs 
als liefdewerk. Sommige initiatieven richtten 
zich in eerste instantie op de jeugd uit betere 
kringen, zoals het internaat Ruwenberg, maar de 
fraters hanteerden daarbij altijd de vuistregel dat 
het aantal achtergestelde kinderen dat les kreeg 
minstens even groot moest zijn als het aantal 
welgestelde kinderen. Daarbij dachten ze niet 
alleen aan de mogelijkheid om door ‘rijke scholen’ 
ook ‘arme scholen’ financieel mogelijk te maken, 
maar streefden ze het liefst naar een zekere balans 
tussen beide soorten werk. Het werk van de fraters 
sloot vermogende lagen van de bevolking niet 
uit, ‘doch de massa of het grootste gedeelte moet 
armen zijn’, aldus Zwijsen.

Overzeese gebiedsdelen
De fraters trokken in 1885 naar de Nederlandse 
Antillen, in 1903 naar Suriname en in 1923 naar 
Indonesië. Ook daar was katholiek onderwijs 
immers hard nodig, de fraters konden er hun 
expertise meteen inzetten. Er kwamen ook 
verzoeken om in andere landen aan het werk te 
gaan, zoals uit Brazilië in 1899, maar dat ging de 
krachten van de toen nog zeer arme congregatie 
ver te boven. Het leek het toenmalige bestuur 
niet verstandig om in andere talen en andere 
schoolsystemen aan het werk te gaan.

wordt vervolgd op pagina A2
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Een nieuwe golf van internationale uitbreiding 
vond plaats in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
en werd ingegeven door de missie-encycliek Fidei 
Donum (geschenk van het geloof) van paus Pius 
XII uit 1957. De paus vroeg religieuzen uit rijkere 
landen mee te werken aan de missie van de kerk in 
armere landen. Om dat mogelijk te maken moesten 
ze de accenten in hun werk verleggen en bepaalde 
taken overdragen aan anderen. Geïnspireerd 
door bisschop Bekkers van Den Bosch, die zei: 
‘waar de nood ‘t hoogst is, dienen de religieuzen 
op de bres te staan’, besloten ook de fraters tot 
een heroriëntatie van hun missie. De uitvoering 
kwam vrijwel onmiddellijk op gang. In 1958 gingen 
de eerste fraters naar Kenia en Congo, in 1959 
naar Zuidwest-Afrika (het latere Namibië) en in 
1960 naar Brazilië. Ter ondersteuning van deze 
missies werden ook een huis in Cork (Ierland, 
1958) geopend en later in Californië (1963). Om 
al die stichtingen mogelijk te maken, moesten 
de fraters wel hun aandeel in het onderwijs in 
Nederland, België en op de Nederlandse Antillen 
terugbrengen. Prioriteit werd het onderwijs onder 
de armsten, dit werk kreeg het bijbelse motto mee: 
trek uit en onderwijs (naar Mt 10,7).

In de jaren 80 en 90 begon CMM in landen als 
Indonesië en Kenia te groeien. In dezelfde periode 
bleek het noodzakelijk zich terug te trekken uit 
Congo en de Antillen, terwijl de aanwezigheid in 
Suriname en Californië steeds kwetsbaarder werd.

Vergrijzing en voltooiing
In Nederland en België was de situatie sinds de 
jaren ‘70 erg veranderd. Er kwamen hier weinig 

nieuwe fraters meer bij, veel communiteiten 
werden gesloten en fraterscholen in Nederland 
en België werden voortgezet door leken. Dat 
wil niet zeggen dat er hier niets meer gebeurt: 
de nog actieve fraters zijn bezig op bestuurlijk 
gebied, of in de Beweging van Barmhartigheid, 
bij Kloosterhotel ZIN, ze vangen vluchtelingen 
op in De Vuurhaard, of organiseren activiteiten 
in de Elimcommuniteit. Allemaal zijn ze op een 
of andere manier betrokken bij projecten gericht 
op de zwakkeren in de samenleving. In het 
verleden waren de fraters, als missionarissen, ook 
aanwezig op Curaçao, in Suriname, Zaïre (Congo), 
de Verenigde Staten, en Ierland.  In deze landen 
zijn vandaag de dag geen fratercommuniteiten 
meer, maar hun werk, met name op het gebied van 
onderwijs, leeft vaak nog steeds voort.

Suriname
In december 1901 verzocht de toenmalige 
bisschop van Paramaribo, Mgr. Wulfingh, aan 
de algemene overste van de fraters, om fraters 
voor het jongensweeshuis. Op dat verzoek werd 
welwillend gereageerd. De overste schreef een 
brief aan alle fraters in Nederland waarin hij vroeg 
om geïnteresseerden voor deze missie. 90 fraters 
reageerden en toonden interesse! Dat was toen 
zo’n 10 % van het totale aantal fraters. Er was dus 
vanaf het begin veel belangstelling om te werken in 
Suriname.
De fraters zijn sinds 1903 in Suriname 
aanwezig geweest, tot 2012. Het accent van 
hun werkzaamheden heeft altijd op onderwijs 
gelegen, maar daarnaast hadden de fraters ook een 
internaat en een drukkerij, ondersteunden ze de 
plaatselijke kerk en tal van jongerenverenigingen. 
Een van de activiteiten die de fraters 
ondersteunden was het Christoforus internaat 
voor schoolgaande kinderen in de Surinaamse 
hoofdstad.
De laatste drie fraters Laurenti Verhoeven, 
Johannes van Berkel en Lambertus Berkers die 
er tot 2012 woonden, deden na hun pensionering 
vooral vrijwilligerswerk. Na een plechtige 
afscheidsbijeenkomst op 19 februari 2012 zijn zij 
naar Nederland teruggekeerd. We vertrouwen erop 
dat hun werk nu door leken zal worden voortgezet. 
In totaal hebben 101 fraters is ons land geleefd en 
gewerkt.

Bron: https://www.cmmbrothers.org/

175 jaar Fraters van Tilburg 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 september 2019 en de 
volgende editie na de vakantie is 34-29 
september 2019. 

vervolg van pagina A1
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expositie 175 jaar Fraters van Tilburg

geloof & leven
Bezinningsweekend Biddende Moeders in Frans-Guyana

Door Agnes Vliet

Drie dagen lang
Ben je ooit iets kwijtgeraakt? Iets wat heel 
waardevol was? Of iemand die je heel dierbaar 
was? Als je iets bent kwijtgeraakt, ben je blij en 
verheugd dat je dat wat verloren was, terugvindt. 
Of dat degene die je kwijtgeraakt was, terug is. 
‘Wat kunnen drie dagen lang duren!’ (Lucas 2,41-
52) Dit was het thema voor het bezinningsweekend 
van de Biddende Moeders van 26 – 28 juli in 
Frans-Guyana. Het bekende verhaal van Maria en 
Jozef die Jezus kwijt waren bij hun terugreis uit 
Jeruzalem. Soms is het ook zo in ons eigen leven. 
We raken de weg kwijt naar de Heer. Er komen 
problemen op ons pad met onze kinderen en we 
weten niet wat we moeten doen. Angst, paniek en 
elkaar de schuld geven, overkomen ons. En dan 
kunnen drie dagen wel heel erg lang duren. Totdat 
we met Gods genade op het punt komen om te doen 
wat God wilt. Biddende Moeders. Verenigd in gebed 
redden we onze kinderen. Dit staat op het vaandel 
waarmee de groep rondtrekt wanneer we samen 
op stap gaan.

De Heer is met u
Pater Weewee bracht het eerste deel van de lezing 
uit het Lucas-evangelie over naar deze tijd. Hij 
maakte goed duidelijk dat het eerste woord van de 
engel Gabriël aan Maria een groet was: ‘Ik groet u, 
u die de gunst van de Heer geniet, de Heer is met u’. 
Maria is tegelijk ontroerd maar ook in verwarring 
door die woorden. Het is de groet die de engel tot 
haar richt, want ze voelt heel goed aan dat dit geen 
gewone groet is: wees gegroet, vol van genade, de 
Heer is met u. Zo vraagt Maria zich af wat deze 
groet betekent. Maria mag de vreugde kennen dat 
God háár heeft uitgekozen om de moeder van Jezus 
te zijn. Maria bewaarde al de woorden die over 
Jezus gezegd zijn in haar hart en overdacht ze bij 

zichzelf. Dat God háár roept om hem op een zeer 
bijzondere manier te dienen. 
God roept ook ons op om Hem te dienen en Hem 
op de eerste plaats te zetten in al onze plannen. 
Het succes is niet in onze handen. We moeten God 
de eer geven. De Heer is met u. Dat betekent dat 
de Heer zegenend aanwezig is in het leven van 
Maria. Zo is de Heer ook zegenend aanwezig in ons 
leven en in dat van onze gezinsleden. Maria moet 
een zware taak vervullen die ze alleen niet kan 
volbrengen. Zo kunnen we als moeders ook niet 
alleen onze taak volbrengen. Elke dag is een nieuw 
begin met biddende kracht. Als we willen dat God 
iets doet, moeten we ruimte maken voor God. Als 
we God iets vragen kan het jaren duren voor Hij 
antwoordt, maar Hij kan ook in een flits van een 
seconde een verandering brengen in onze situatie. 
En dan zullen we zien dat yu sorgu e tron prisiri. 
Yu libi e tron prisiri na ini Masra Jesus’ nen.

Gastvrijheid en getuigenis
De Biddende Moedersgroep mag terugkijken op 
een overvloedig gezegend bezinningsweekend. De 
boodschappen die wij hebben ontvangen, nemen 
we mee naar onze huizen en kerken in Paramaribo 
en overige districten! Ook mochten we tijdens dit 
weekend de installatie van de nieuwe Biddende 
Moedersgroep in Charvien meemaken. U ziet de 
behoefte om te bidden voor onze kinderen. Het was 
een heel gezegende tijd met warme gastvrijheid 
van onze gastgezinnen van de Biddende 
Moedersgroep in Frans-Guyana (PK 9) bij wie we 
mochten logeren. Een plaats die jaren geleden een 
van de opvangcentra was voor de vluchtelingen 
tijdens de Binnenlandse Oorlog is nu een zegen 
geworden om de Biddende Moedersgroep te 
kunnen onderbrengen. 

Zo mochten we ook genieten van de schoonheid 
van de natuur rondom ons en gesterkt worden 

door de getuigenis van de bijna 80-jarige oma 
Mathilda Pappati. Zij is een voorbeeld van wat 
gebed allemaal tot stand heeft gebracht in haar 
leven en in het leven van haar kinderen en 
kleinkinderen. Zuster Emmie Pinas, coördinator 
van het district Marowijne voor Biddende 
Moeders, heeft het contact gelegd met de Biddende 
Moedersgroep in Frans-Guyana (PK 9) onder 
leiding van Zwenny Pappati, die bereid was om dit 
weekend te organiseren. 

Wilt u zich aansluiten bij een van onze Biddende 
Moedersgroepen binnen uw parochie, dan kunt 
u contact maken met onder andere: Orlanda 
Trustfull (8688510), agnes Vliet (8545684) of 
emmie Pinas (8574725). Biddende Moeders, 
verenigd in gebed redden we onze kinderen.

Tentoonstelling
In het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg 
Noord, Nederland wordt op 24 augustus een 
tentoonstelling geopend over 175 jaar Fraters van 
Tilburg. Deze congregatie is van grote invloed 
geweest op Tilburg en veel landen wereldwijd. 
Met name zijn de Fraters van Tilburg van grote 
betekenis geweest voor het onderwijs. 
De door de Fraters van Tilburg zelf 
georganiseerde expositie heeft als titel ‘Missie van 
Barmhartigheid: 175 jaar de Fraters van Tilburg’. 
De tentoonstelling kan tot en met zondag 20 
oktober elke woensdag en zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur worden bezocht.

Onderwijs
De Fraters van Tilburg zijn in 1844 opgericht door 
Joannes Zwijsen, toen de pastoor van Tilburg. Zijn 
standbeeld staat naast de Heikese kerk. In die 
tijd was er nauwelijks onderwijs voor de meeste 
kinderen. De Fraters hebben zich dan ook altijd in 
het bijzonder ingezet voor het onderwijs. Tilburg 
telt nog altijd duizenden inwoners die ooit van 
de fraters les hebben gehad. Ze stichtten niet 
alleen scholen, ze ontwikkelden ook eigen, zeer 
succesvolle onderwijsmethoden. Het lesmateriaal 
werd gedrukt door de eigen, nog steeds bestaande 
drukkerij (nu: uitgeverij) Zwijsen.
De congregatie hield zich – en houdt zich nog 

steeds – ook bezig met onderwijs aan doven en 
blinden, wezen, verlaten kinderen en verpleging. 
Behalve in tal van plaatsen in Nederland waren de 
Fraters van Tilburg gevestigd in onder meer België, 
Suriname en de Antillen. Momenteel zijn de fraters 
nog actief in Indonesië, Namibië, Kenia en Brazilië. 
Het generalaat (hoofdkantoor) is nog steeds 
gevestigd aan de Gasthuisring in Tilburg, bakermat 
van een zeer betekenisvolle organisatie.

Lezingen en presentaties
Dit alles komt aan bod op de tentoonstelling in 
het Peerke Donders Paviljoen. Het verhaal wordt 

verteld aan de hand van elf panelen met foto’s en 
teksten en met voorwerpen. Na een bezoek aan 
de expositie is de bezoeker volledig ‘bijgepraat’ 
over vragen als: waarom stichtte Joannes Zwijsen 
de Fraters van Tilburg, hoeveel fraters er nu nog 
zijn in Tilburg en wereldwijd, wie de eerste fraters 
waren, wat de Beweging van Barmhartigheid 
is en wie zijn de Ambassadors of a Worldwide 
Brotherhoord. In de periode van de expositie 
worden verschillende lezingen en presentaties 
gegeven. Meer informatie daarover staat op de 
website van Peerke Donders: www.peerkedonders.
nl.

De Fraters van Tilburg betekenden veel voor het onderwijs in Tilburg en hun betekenis is nog steeds heel groot, maar nu onder meer in 
een land als Indonesië. Opmerkelijk is dat de klassensituatie ongeveer gelijk is. De lesgevende frater Gaudentius staat achter in de klas 

van Sint Denis. De Tilburgse foto is eind jaren ’40 gemaakt 
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St.-Bonifaciusparochie op bedevaart

Door Wielfred Tjin A Tam/Stichting Devotie Petrus Donders

Eenheid en samenwerking
In tegenstelling tot onze gebruikelijke 
vertrekplaats voor bedevaarten – kanselarij van 
het Bisdom - zijn wij op zaterdag 3 augustus jl. 
vertrokken vanuit het schoolerf van de Zuster 
Ancillae Burgosschool aan de J.A. Pengelstraat, 
naast de Kennedyschool. De groep bestond uit 33 
deelnemers, medewerkers en parochianen van 
de St.-Bonifaciusparochie, met pater Romanus 
en Elly, Lilian, Wielfred als medewerkers van de 
organisatie. Na het maken van de groepsfoto, het 
reisgebed en de zegening met wijwater door pater 
Romanus vertrokken wij rond 7 uur ‘s morgens 
richting Boskamp en Batavia.
Deze bedevaart stond mede in het teken van 
het bevorderen van de eenheid onder de 
parochiemedewerkers en het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking. Ook moet een goede 
relatie onderhouden worden met de parochianen. 
Per slot van rekening is de Kerk, de parochie één 
lichaam en één geest. Pater Romanus zei blij te 
zijn om met deze groep naar Batavia te gaan. Het 
is zijn bedoeling om voor het eind van dit jaar ook 
met de medewerkers en parochianen van de St.-
Rosaparochie en de Mary Guide of the Wanderer op 
bedevaart te gaan.

Uniek en eigen
Het is prachtig zonnig weer in Batavia tijdens de 
kruiswegviering in de open lucht en de H. Mis in 
de kerk. In zijn preek geeft pater Romanus mee om 
deze bedevaartplaats Batavia te koesteren. Het is 
uniek, het is eigen, het heeft zijn eigenaardigheden; 
we moeten het niet vergelijken met andere 
bedevaartplaatsen in de wereld als Lourdes 
(Frankrijk) en Aparecida (Brazilië). Dit is Batavia, 

Suriname aan de Coppenamerivier, omringd door 
een deel van het immense Amazoneregenwoud. 
We gaan van hier als nieuwe mensen; dit is op 
bedevaart gaan naar Batavia. Zalige Petrus 
Donders heeft hier ruim zevenentwintig jaar lang 
de melaatse medemensen liefdevol verzorgd. Het 
is het overdenken waard. Rond 18 uur waren 
we veilig terug op de plaats van waaruit wij 
vertrokken.

Misintenties
Hieronder enkele van de tientallen misintenties:
• Bidden wij dat de projecten van de Boniface 
mogen slagen en dat de parochianen in liefde 
samen mogen werken.
• Bidden wij voor het volk van Suriname, dat wij 
samen mogen werken tot welzijn van eenieder.
• Ik bid voor welvaart in het land, families, 
gezinnen.
• Ik vraag om vrede in onszelf, in onze gezinnen, 
families, in ons werk, in het hele land Suriname. 
Dat Gods Geest ook mag voorzien in vrede in de 
wereld.
• Ik bid voor geheel Suriname, voor allen in nood, 
mijn gezin en die de Heer dienen.
• Laten wij danken voor een goede bedevaart 
naar Batavia en dat wij straks weer vol devotie in 
Paramaribo mogen aankomen.
• Voor priesterroepingen en roepingen tot een 
religieus leven.
• Voor een goede en veilige vakantie voor onze 
kinderen.
• Mi e begi fu mi heer oso, fu kenki kon moro ini 
mi gezin. En mi e begi gi Gwendo nanga en pijn. 
En mi e begi fu mi financieel, gi ala sma na a heer 
grontapu.
• Gezondheid en kracht voor de familie.
• Beterschap voor mijn moeder.
• Beterschap voor beter Suriname.
• Uit dankbaarheid voor een gezin.
• Genezing van onze zieken.
• We bidden voor de wereld die zoveel nood lijdt.
• Alle overledenen; zielenrust voor pater Gerard 
van Kempen.
• Gezegende terugreis.
• Lieve Heer, ik bid voor mijn gezin, voor Suriname 
en voor ieder die hier aanwezig is. Voor iedereen 
die Uw hulp nodig heeft.
• Voor saamhorigheid, vrede, liefde in het gezin en 
dat broers en zusters elkaar mogen begrijpen en 
verstaan, dat het licht van de Heer hen allen mag 

omgeven en schijnen in hun harten.
• Ik vraag een liefde- en vredevolle dag. Ik vraag 
liefde en vrede voor mijn gezin.
• Voor een goede oude dag, kracht en gezondheid. 
Ik bid dat de kinderen in vrede mogen leven met 
elkaar en helpen zolang zij kunnen.
• Wij bidden dat er een verandering mag komen in 
ons land Suriname.  Wij bidden voor de jongeren, 
dat zij op school hun best doen en wat mogen 
worden in de gemeenschap.
• Voor gezondheid, wijsheid, kracht.

Reacties
Hieronder een overzicht van de ontvangen 
reacties:
- Een familie bestaande uit een aantal personen wil 
liever bij elkaar te zitten in de bus.
- Bij aankomst geen toiletpapier in de toiletten.
- Het bidden en zingen in de bus, dat was geweldig.
- De organisatie was goed; bustransport, boot en 
eten waren goed; de eucharistieviering, daar heb 
ik van genoten; ook de kruisweg was goed. De plek 
waar de eucharistieviering werd gehouden was 
goed. Alleen het gebroken gedeelte bij de plek mag 
opgeknapt worden, mijns inziens. Voor de rest was 
het een goede ervaring.
- We vonden het leuk en gezellig, dank u.
- In één woord: geweldig. Zeer leerrijk zo’n 
bedevaart mee te maken. Afsluiting met de 
eucharistie was goed. Minder leuk de plek als 
attractieoord mag opgeknapt worden voor een 
betere aanblik.
- Weer een leerrijke ervaring hier op Batavia. Je 
wordt met je neus gedrukt op het leed dat er is 
geleden. De vergelijking die wordt gemaakt met 
het leed van onze Heer Jezus Christus zet je echt 
aan het denken. Over de organisatie heb ik niks te 
klagen. Ga zo voort met de bewustwording.
- Is positief bevonden; was leerrijk. Maybe een 
EHBO-kit meenemen. 
- (Een afbeelding van de zon en tekst): Fel maar 
Good.
- Voor een goed verloop aan het eind van de dag om 
het juiste aantal boeken op te halen, voorstel: de 
boeken nummeren en zo verstrekken. 
- Complimenten voor de kok. Het eten was heerlijk.
- Een stil moment in de bus na het 
rozenkransgebed.
- Zorgen voor goede toiletten bij aankomst in 
Boskamp.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Een en twintigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jesaja 66, 18 – 21
Dit zegt de Heer: ‘Ik ken hun werken en 
hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen 
bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie 
aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen 
verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal 
Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de 
verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is 
doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet 
hebben aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij 
mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, 
in karossen, op muildieren en dromedarissen 
zullen zij uit alle volkeren uw broeders 
bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en 
ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de 
Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden 
in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren 
zal Ik mijn priesters kiezen en Levieten’.

 Psalm 117, 1.2

Tweede lezing: Hebreeën 12,5 – 7. 11 – 13
Broeders en zusters, gij zijt het schriftwoord 
vergeten dat u als kinderen aanspreekt en 
vermaant: ‘Kind, minacht de tucht van de Heer niet, 
laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de 
Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder 
die Hij als zijn kind erkent’. Het lijden dient om u 
te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als 
kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader 
gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf 
is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange 
termijn levert ze voor degenen die zich door haar 
lieten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig 
leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de 
wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; 
het kreupele lid mag niet ontwricht worden, maar 
moet genezen.

Evangelielezing: Lucas 13, 22 – 30
In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, 
gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar 
Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn het er 

weinig die gered worden?’. Maar Hij sprak tot 
hen: ‘Spant u tot het uiterste in om door de nauwe 
deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen 
proberen binnen te komen maar zij zullen daar niet 
in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan 
en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op 
de deur begint te kloppen en begint te roepen: 
Heer, doe open! Zal Hij u antwoorden: Ik weet niet 
waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: 
In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en 
gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht 
gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet 
niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij 
allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween 
zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, 
Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in het rijk 
Gods, terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn. Zij 
zullen komen in het oosten en het westen, uit het 
noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in 
het koninkrijk Gods. Denkt eraan: er zijn laatsten 
die eersten en eersten die laatsten zullen zijn’.

Op zijn weg naar Jeruzalem trekt Jezus verder 
langs steden en dorpen (Lucas 13,22). Hij is 
onvermoeibaar. En ook zijn onderricht heeft het 
karakter van een doorgaande permanente educatie. 
Maar wat levert het allemaal op? Iemand vraagt: 
‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ 
(13,23). Neemt de benauwdheid toe, de angst? 
Het slot van de profetie van Jesaja heeft nog een 
universeel perspectief van heil. Maar voor hoelang?

Teruggekeerd met hoop en toch teleurgesteld
De eerste lezing bestaat uit enkele van de laatste 
verzen van het profetenboek Jesaja.  In deze 
slothoofdstukken concentreert ‘de profeet’ zich op 
de tijd na de ballingschap. Israël is na een periode 
van 49 jaar (587-538 voor Christus) weggevoerd te 
zijn geweest weer thuis in de eigen landstreek. De 
stemming bij de terugkeer was er natuurlijk een van 
hoop, van opbouw en herstel, onder andere van de 
tempel. Misschien was er ook wel een stroming die 
in gedachten, woorden en daden wilde terugkeren 
naar de tijd van voor de ballingschap. Maar hoe 
dan ook, het valt tegen. De nieuwe tijd brak niet 
aan. Men gaf niet om elkaar, de rijken niet om de 
armen, de binnenlanders niet om de buitenlanders. 
Iedereen raakte opnieuw in de ban van het kwaad. 
Godsdienstige rituelen (zoals het vasten) worden 
alleen voltrokken voor de vorm, niet om de inhoud 
(naastenliefde,  rechtvaardigheid). Woordprofeten 
huichelen, geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd – 
de hoofdstukken 56-59 staan er vol van. Uiteindelijk 
‘zag de HEER het en het was slecht in zijn ogen, 
dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand 
was, Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde 
koos’ (59,15-16). Dan treedt Hij zelf op en, ondanks 
de ontrouw, kondigt Hij een toekomst aan voor 
Jeruzalem, ja, zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde (65,17).

Naar en vanuit Jeruzalem
De Heer oordeelt, en de Heer troost, Hij straft de 
overtreders voor hun kwaad, en Hij biedt toekomst. 
En beide gelden niet alleen de volkeren, maar 
ook Israël. De beweging is aan de ene kant van de 
volkeren uit richting Israël/Jeruzalem: ‘De tijd is 
gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen’ 
naar Gods heilige berg, naar Jeruzalem (66,18b.20), 
maar er is ook sprake van een uitzending, een missie 
(’sommigen zal Ik sparen en naar vreemde volken 

sturen, waar mijn faam nog niet is doorgedrongen 
en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken 
verkondigen’ (66,19). De beweging van vernieuwing 
en uiteindelijke helderheid (wie is de god die recht 
van spreken heeft?) gaat twee kanten op. Daarbij 
wordt er een onomstotelijke bestaanszekerheid 
toegezegd, zo zeker ‘als Ik de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde maak’ (66,22; het vers grijpt terug op 
de gedane belofte in 65,17). Vaststaande tijden (‘elke 
nieuwe maan en elke sabbat’) zijn ankerpunten voor 
universele rituelen geworden (66,23). Begrijpelijk 
dat de liturgische tekstkeuze van deze zondag de 
slotverzen van ons hoofdstuk (66,22-24) achterwege 
laat. Het zou de vreugde van het beloftevolle visioen 
maar temperen. Toch is het opmerkelijk dat het boek 
zo eindigt. In die zin blijft het een boek in de beste 
profetische tradities. Men kan niet zeggen dat men 
niet is gewaarschuwd. De keuze voor Psalm 117 als 
antwoordpsalm is helder. Dit kortste lied van alle 
psalmen roept alle volken op om de Heer te loven 
(Laudate omnes gentes, laudate Dominum) en sluit 
als stem van en oproep uit de gemeente goed aan bij 
de profetenlezing.

Welk Jeruzalem?
Het lijkt erop dat het evangelie van Lucas twee 
Jeruzalems kent: niet het hemelse en het aardse, 
maar het geografische (Grieks: Ierousalem, 
bijvoorbeeld in 13,4) en, laten we zeggen, het 
mystieke Jeruzalem, de stad die met het oog op het 
pesachfeest zo genoemd wordt (Grieks: Hierosoluma, 
zoals in onze lezing, 13,22). Sommigen vragen zich 
af of dat ‘tweede’ Jeruzalem zo in de dagen van 
Pasen heet, als een verbijzondering, een religieuze 

of liturgische benaming. Het kan aanduiden dat het 
verhaal vanaf nu, sinds de aankondiging in 9,51: 
‘Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou 
worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg 
naar Jeruzalem’, duidelijk op Pasen afgaat. In de 
kleine ‘gelijkenis’ over de huisheer (13,25-30) komt 
dan ook het woord ‘opstaan’ (egertè; 13,25) voor, 
het paaswoord dat veel meer inhoudt dan uit je 
bed stappen. Pasen kan een scheiding veroorzaken, 
tussen hen die binnen en die buiten staan. Pasen 
betekent de Messias volgen, behouden worden 
(de vraag was of er weinigen gered worden). Het 
duidt op een uittocht (van Israël), maar ook op een 
afgang (van Egypte). En ‘wanneer de heer des huizes 
eenmaal is opgestaan’, dan is het oordeel al geveld, 
dan is de mogelijkheid om te kiezen voorbij.

Erbij horen of buitengesloten worden
De korte gelijkenis heeft veel weg van het grotere 
verhaal van Matteüs, van de bruidegom in de 
nacht, met de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes, 
van wie de helft de deur gesloten vindt (Matteüs 
25,1-13). Ook daar zegt de heer (de Heer): ‘Ik ken 
jullie niet’ (25,12). In de gelijkenis van vandaag 
zeggen degenen die op de deur geklopt hebben: ‘We 
hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken’ (Lucas 
13,26), we hebben met u de maaltijd gebruikt! 
Hier wordt als het ware een beroep gedaan op het 
visioen van de maaltijd van alle volkeren in het 
koninkrijk der hemelen. Kan je daar buiten komen 
te staan? De gelijkenis sluit natuurlijk ook aan bij 
de vraag die Jezus zelf stelt in 13,18: ‘Waarop lijkt 
het koninkrijk van God?’ Ook het onderricht dat 
men van Jezus ontvangen heeft, wordt als argument 
gebruikt om erbij te mogen horen (‘U hebt in onze 
straten onderricht gegeven’; 13,26). Maar het helpt 
allemaal niets. Het hellevuur wordt dan nog wel niet 
genoemd, maar wel het daarbij behorende jammeren 
en knarsetanden (13,28). Zelfs de nabijheid van 
de aartsvaders, van Abraham, Isaak en Jakob en 
al de profeten – zij zijn wel in het koninkrijk van 
God – helpt niet. Wie niet door de enge poort wil 
binnengaan (13,24), dat wil zeggen de weg van het 
lijden en de zelfverloochening wil gaan, die gedraagt 
zich niet als geroepene en wordt beschouwd als 
rechtsverkrachter (13,27). Het is allemaal beeldende 
uitleg en aankondiging vanwege de vraag of er maar 
weinigen zijn die gered worden. Jezus zet zijn en 
onze roeping op scherp.
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ma 26 17.00: Spreekuur
	 18.00:	Bidgroep	van	de	Charismatische	Vernieuwing
do 29 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed
vr 30 18.00: Bevrijding en genezing dienst

zo	25	 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)

Gongrijpstraat.	De	crematie	was	op	woensdag	14	augustus.	
Ons	medeleven	aan	de	familie.

zo	25	 08.00:	H.	Mis	21e	zondag	door	het	jaar
zo	1	 08.00:	Wo.	-	Co.	dienst	22e	zondag	door	het	jaar	met	
thuiscommunie	zieken	en	ouderen

zo	25	 09.00:	Wo.	-	Co.	dienst	21e	zondag	door	het	jaar
zo	1	 09.00:	Wo.	-	Co.	dienst	22e	zondag	door	het	jaar	met	
thuiscommunie	zieken	en	ouderen

zo	25	 10.00:	H.	Mis	|	 11.45:	English	mass
zo	1	 10.00:	H.	Mis	|	 11.45:	English	mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	24	 19.00:	H.	Mis
zo	25	 08.00:	H.	Mis
za	31	 19.00:	H.	Mis
zo	1	 08.00:	Woco
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	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
za	31	 16.30:	Huwelijksinzegening	van	Riedewald,	Winston	
en	Eenig,	Monique
zo	1	 08.00:	H.Mis	met	ziekencommunie
18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	H.Mis
wo	4	 18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	H.Mis
Voornemens te trouwen op:
ma	9	sept	2019:	Limon,	Jurgen	en	Sweeb,	Lucretia
do	19	sept	2019:	Tjauw	A	Hing,	Luciano	en		Groenewoud,	
Santusha
za	26	okt	2019:	Graanoogst,	Mitchel	en		Goercharn,	
Sharista
za	28	dec	2019;	Kaasbergen,	Neville	en	Nelom,	Natalie
Als	er	enig	bezwaar	is	tegen	de	voorgenomen	huwelijken,	
graag doorgeven aan de pastoor.
Mededelingen
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van	de	KCV.
•	Catholic	Men’s	Fellowshipgroep	HF:	-Persoonlijk	Gebed	
en	Coaching		1e	en	3e	vrijdag	van	de	maand	,	br.	Eddy	
Dragman	contacten	op	881-5888.

zo	25	 08.00:	H.	Mis

za	24	 11.00:	Gelegenheid	tot	biechten
	 19.00:	Eucharistieviering
zo	25	 08.00:	Doopdienst
	 10.00:	Hoogmis	–	Zending	der	catechisten
ma	26	19.00u:	Requiemmis
do	29	19.00:	Petrus	Donderslof
za	31	 11.00:	Gelegenheid	tot	biechten
	 19.00:	Eucharistieviering
zo	1	 10.00:	Hoogmis
do	5	 17.00:	Plechtige	eucharistieviering	ivm	aflegging	
eeuwige	gelofte	Zr.	Boomiki	Fu	Karmel
za	7	 11.00:	Gelegenheid	tot	biechten
	 19.00:	Eucharistieviering
zo	8	 10.00:	Hoogmis
ma	9	 17.00:	Huwelijksinzegening	Constant	Marengo	en	
Abigail	Riedewald
za	14	 16.00:	Huwelijksinzegening	Martin	van	Vliet	en	
Nicole	Chen	Poun	Joe
	 19.00:	Eucharistieviering
do	19	16.00:	Huwelijksinzegening	Benito	Acton	en	
Consuela	Vakkers
vr	20	 16.00:	Huwelijksinzegening	Iegmar	Schmeltz	en	
Priscilla	Stolk
za	21	 19.00:	Eucharistieviering
zo	22	 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.
•	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	24	 17.30:	H.	Mis
za	31	 17.30:	H.	Mis
za	7	 17.30:	H.	Mis
za	14	 17.30:	H.	Mis
za	21	 17.30:	H.	Mis
Mededelingen:
•	Marialof	is	met	vakantie	en	is	weer	terug	op	woensdag	9	
oktober a.s.

za	24	 18.00:	H.	Mis	vooravond	21e	zondag	door	het	jaar
zo	25	 08.00:		Woord-Comm.	dienst	21e	zondag	door	het	
jaar
ma	26	18.00:	H.	Mis	
wo	28	18.00:	Maandelijkse	rouwdienst
do	29	16.00:	Een	kwartiertje	voor	God
	 18.45:		Doopinstructie	in	de	kerk
vr	30	 18.00:	H.	Mis
za	31	 18.00:	H.	Mis	vooravond	22e	zondag	door	het	jaar
zo	1	 08.00:	H.	Mis	22e	zondag	door	het	jaar	met	
thuiscommunie	zieken	en	ouderen
	 10.00:	Doopdienst	baby’s	en	kleine	kinderen
Mededelingen op Noord
•	Inschrijvingen	voor	eerste	communie	en	voor	de	
volwassenencatechese	worden	ingewacht	op	het	
parochiebureau.	Alle	dagen	geopend,	behalve	zondag	en	
dinsdag.	Graag	familieboekje	en	doopbewijs	meebrengen.
•	Woensdag	28	augustus:	maandelijkse	rouwdienst	om	
18.00u
•	Donderdag	29	augustus:	van	vier	tot	zes	Een	kwartiertje	
voor	God,	stille	aanbidding	bij	het	Allerheiligste.
•	Donderdag	29	augustus	om	18.45	uur	doopinstructie	in	
de kerk.
•	Zondag	1	september	om	10.00	uur	maandelijkse	
doopdienst	voor	baby’s	en	kleine	kinderen.	Die	zondag	is	er	
ook	thuiscommunie	voor	ouderen	en	zieken.
•	Intenties	voor	de	diensten	van	het	weekeinde	worden	’s	
zaterdags tot 10.30 uur aangenomen.
•	Bij	sterfgevallen	vragen	wij	tijdig	contact	op	te	nemen	
met	het	parochiebureau,	zodat	de	nodige	schikkingen	
kunnen	worden	getroffen.
•	Op	10	augustus	zijn	in	het	huwelijk	getreden	Stareau	
Romalho	en	Natasha	Karwofodi.	Hartelijke	gelukwensen!
•	In	de	Heer	is	overleden	Marlene	Cordua	(74)	van	de	

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 
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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

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

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

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
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zo	25	 09.30:	Volwassenencatechese/Rozenkransgebed/
Woco

zo	25	 08.00:	Rozenkransgebed	|	08.30:	H.	Mis

zo	25	 09.00:	Woco

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

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

zo	25	 08.00:	Eucharistieviering	p.	Jan
wo	28	18.30-19.00:	Gebedsdienst	|	zangoefening
do	29	10.00-16.00:	Spreekuur	p.	Jan	(inschrijving	EHC	en	H.	
Vormsel)
zo	1	 19.00:	Woco
Mededeling :	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	woensdag:	18.30:	gebedshart
zo	25	 09.00:	Woco
za	31	 19.00:	Eucharistieviering
za	7	 19.00:	Eucharistieviering
zo	15	 10.00:	Woco
za	21	 18.30:	Woco
zo	29	 09.00:	Woco
Mededeling:
Pater	Fransiskus	is	afwezig	van	14	juli	t/m	19	september	
2019

za	24	 19.00:	Eucharistieviering
di	27	 18.30:	Gebedsdienst	en	zangoefening
do	29	18.30:	Eucharistieviering
za	31	 19.00:	Woco

Elke	zondag:	10.00u:	Kerkdienst

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	24	 16.30:	Begi	kerki	olv	diaken	Antonius	Waterberg:	
parochiezaal
	 18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	H.	Mis	van	Zondag	
21 d.h. jr
zo	25	 08.00:	Rozenkransgebed	|	08.30:	Woco
Groot	Henar:	11.00:	H.	Communie	aan	huis	voor	een	zieke
	 11.30:	H.	Mis
ma	26	17.00:	Parochieraad
	 18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	H.	Mis
di	27	 06.30:	H.	Mis
wo	28	19.00:	H.	Mis
do	29	06.30:	H.	Mis
vr	30	 07.00:	H.	Mis	
	 16.00:	Gebedsgroep	Hazard
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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

AFGODEN STELLEN ALTIJD TELEUR

Paus Franciscus richt zich tot ons met de 
boodschap onze hoop niet te vestigen  op afgoden.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Hopen is een basisbehoefte van de mens: hopen op 
de toekomst, geloven in het leven, het zogenaamde 
‘positief denken’. Het is belangrijk dat die hoop 
geplaatst wordt in datgene wat werkelijk kan 
helpen om zin te geven aan ons bestaan. Daarom 
waarschuwt de Heilige Schrift ons voor de valse hoop 
die de wereld ons voorhoudt en waarvan deze de 

nutteloosheid verbergt en de dwaasheid ervan laat 
zien.

Op God vertrouwen
De wereld houdt ons de valse hoop op verschillende 
manieren voor, maar vooral door het verkondigen 
van de onwaarheden over de afgoden. De mens is 
voortdurend geneigd zijn hoop op deze afgoden 
te vestigen en er het object van zijn hoop van te 
maken. De profeten en de wijzen benadrukken 
dit en raken daarmee een cruciaal punt. Want het 
geloof is vertrouwen op God: wie geloof heeft, 
vertrouwt op God. Maar er komt een moment dat de 
mens geconfronteerd wordt met de moeilijkheden 
van het leven. Hij ervaart de kwetsbaarheid van 
dit vertrouwen en voelt de behoefte aan andere 
zekerheden.

Valse zekerheden
'Ik vertrouw op God, maar de omstandigheden zijn 
wat lastig en ik heb behoefte aan meer tastbare, 
concrete zekerheden.'  Daarin schuilt het gevaar!  
Dan zijn we geneigd om troost te zoeken, ook 
vluchtige troost, om de eenzaamheid te verdrijven.  
Wij denken troost te kunnen vinden in de zekerheid 
die geld kan bieden, in de relaties met de machtigen, 
in de wereldsheid, in de valse ideologieën. Soms 
zoeken we het in een god die kan zwichten voor onze 
verzoeken en op magische wijze in kan grijpen om 
de werkelijkheid te veranderen en die te maken zoals 
wij het willen; een afgod dus, die als zodanig niks 
kan doen, die machteloos en leugenachtig is. Maar wij 
vinden de afgoden fijn, wij zoeken die op!

Waarzeggers
In Buenos Aires moest ik een keer van de ene kerk 
naar de andere, een afstand van ongeveer duizend 
meter. Die legde ik wandelend af.  Ik kwam langs een 
park; in dat park stonden heel veel kleine tafeltjes 
waaraan waarzeggers zaten. Er waren lange rijen 
wachtende mensen. Je gaf de waarzegger je hand en 
hij begon, maar het gesprek was altijd hetzelfde: er is 
een vrouw in je leven, er staat iets naars te gebeuren, 
maar alles zal goed komen....en dan betaalde je. En 
geeft dat je zekerheid? Dat is de zekerheid van  - 
excuses voor het taalgebruik -  stompzinnigheid.
Naar een waarzegger of waarzegster gaan die 
tarotkaarten leest: dat is een afgod!  En wat zijn we 
daaraan gehecht: we kopen valse hoop! Terwijl we 
de gratis hoop hebben die Jezus ons gebracht heeft, 
Die om niet Zijn leven voor ons heeft gegeven. In Hem 
hebben we weinig vertrouwen.

Psalm 115
Een psalm die vol wijsheid is geeft ons op heel 
treffende wijze een beeld van de onwaarheid van 
deze afgoden. Een psalm die de wereld als antwoord 
geeft op onze hoop en waarop de mensen door de 
eeuwen heen geneigd zijn te vertrouwen. Het gaat 
om psalm 115 die als volgt luidt: 'Hun goden zijn 
afgoden: zilver en goud, maaksel van mensenhanden: 
ze hebben een mond  maar zij kunnen niet spreken, 
ogen hebben ze - kunnen niet zien, oren hebben 
ze - kunnen niet horen, hebben een neus - en toch 
ruiken zij niets! Kunnen met hun handen niet grijpen, 
kunnen met hun voeten niet gaan. Ze kunnen niet 
praten! En hun evenbeeld zijn hun makers, ja elk die 
op hen zich verlaat' (Ps. 115,4-8).

God naar eigen beeld
Het gaat niet alleen om beelden van metaal of van 
ander materiaal. 

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

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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hun nu per brief iets doorgeven. Vruchtbaar werken in 
de gemeente. Wat houdt dat in? Voor Paulus betekent 
dit het Evangelie verkondigen. Daartoe wist hij zich 
sinds zijn ontmoeting met Jezus geroepen. Het is zijn 
verlangen dat mensen wereldwijd Jezus Christus leren 
kennen. Opdat een leven – als het zijne – daardoor 
veranderd zal worden. Een leven met Jezus laat je niet 
onberoerd. Je wilt steeds meer op Hem gaan lijken.

Gebed: Waarachtige God, U hebt een toekomst voor 
ogen, waarin ruimte is voor alle mensen die uw Woord 
zijn toegedaan. Heer leer mij te luisteren naar Uw 
stem, zo bid ik U, schenk mij Uw Heilige Geest, opdat 
ik Uw uitnodiging hoor en versta. Dit vraag ik U door 
Jezus Christus,  die mij naar U is voorgegaan en die 
met U leeft, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. 

Dagtekst: 1 Tim. 2,8: Ik wil dus dat op elke plaats 
waar de gemeente samenkomt om te bidden, de 
mannen hun handen opheffen in een geest van 
godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit.

Gebed: Goede God, Ik weet dat U bewogen bent om 
mij en U zult mijn vertrouwen niet beschamen. Ik 
bid Vader: Wees hier bij mij aanwezig en spreek Uw 
Woord tot mij dat mij geneest en bevrijdt van wrok en 
haat. En dat ik U vervuld van respect, de eer breng die 
U toekomt en mijn medemens van harte mag dienen 
omwille van Uw Jezus, die met U leeft in de eeuwen 
der eeuwen. Amen.

Dagtekst: Ex. 23,5: Ziet ge de ezel van iemand 
met wie ge in onmin leeft in elkaar zakken, dan zult 
gij hem niet aan zijn lot overlaten; ge moet hem de 
helpende hand bieden.

Overweging: Je kunt je nuchter afvragen: waar 
maakt God zich druk om? Om de ezel van een ander. 
‘Uw vijand’ staat er in een andere vertaling. Toch 
kiest God voor de dieren! Zij maken deel uit van 
zijn schepping en mogen in mensenhanden geen 
gebruiksartikel worden. Dan gaat het belang van 
een dier boven mijn moeizame relatie met een 
ander. Daar dien je, vanwege die ezel, overheen te 
stappen, staat hier geschreven. Als dit al voor dieren 
geldt, hoe werkt het dan bij mensen? Het kind van 
de overburen waarvan je het gevoel hebt dat ze het 
niet goed heeft thuis. Jongeren molesteren iemand 
en voorbijgangers lopen haastig door en doen 
alsof ze het niet zien. Kleding die heel goedkoop 
en dus hoogstwaarschijnlijk niet in menswaardige 
omstandigheden is geproduceerd. Wij zien genoeg en 
we weten inmiddels ook genoeg. Maar komen we in 
Gods naam in actie of kijken we weg?

Gebed: Barmhartige God, Zo zeker als de dageraad 
verschijnt, zo komt Uw Woor over tot mij. Uw Woord 
is krachtig en vernieuwt mij steeds weer. Het leert 
mij wat werkelijk belangrijk is. Goede Vader laat mij 
vertrouwen op wat u zegt en help mij om Uw wegen te 
gaan en geen wegen van onmin en haat. Dit vraag ik u 
in naam van Jezus, Uw Zoon en onze Heer, vandaag en 
alle dagen. Amen.

de oogst. Een gedeelte daarvan werd in de tempel 
geofferd, een deel ging naar de priesters, maar er ging 
ook een deel naar de vreemdeling, de arme, de wees en 
de weduwe. Wat sociaal! Hij geeft extra. Geven maakt 
rijk. Goed doen. Daarmee eren wij God, maken wij de 
ander blij en het doet onszelf goed.

Gebed: God, Schepper van alle wijsheid, Ik dank U 
voor mijn leven en voor alles wat U mij geschonken 
heeft. Ik dank U voor alle kennis, wijsheid en inzicht. 
Dat ik blijf beseffen dat deze gave van U afkomstig is. 
Zo bid en vraag ik U in naam van Koning Jezus en uit 
kracht van uw Heilige Geest. Amen

Dagtekst: Joh. 10,10b: Ik ben gekomen, opdat zij 
leven zouden bezitten en wel in overvloed.

Gebed: Heer onze God, hongerend en dorstend 
zoeken mensen de weldaden van uw Zoon. Hij geeft 
blijvend voedsel en wel in overvloed. Liefdevolle Vader  
laat de kern van Jezus' zending in mij tot leven komen,  
waar ik beschikbaar  kan zijn zoals Jezus, om de weg 
te gaan van breken en delen.  Door Jezus mijn Broeder 
en Beschermer. Amen.

Dagtekst: 1 Petr. 1,3: Gezegend is God, de Vader 
van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote 
barmhartigheid deed herboren worden tot een leven 
van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de 
dood.

Overweging: Petrus begint zijn brief met het prijzen 
van God. En hij noemt op wat God heeft gedaan en 
wat ons allemaal nog te wachten staat. We lezen over 
opnieuw geboren worden; over de erfenis die wacht 
in de hemel; over redding. Opvallend dat de brief 
zo begint, want de mensen aan wie Petrus schrijft, 
hadden het niet gemakkelijk. De apostel weet het en 
begint daarom niet meteen over de moeilijkheden. 
Hij stelt de Heer God en zijn gaven centraal. Al die 
moeilijkheden komen later wel. Het is een veelzeggend 
begin. Wat krijgt het negatieve niet vaak de eerste 
aandacht? We hebben het al jaren over krimpende 
kerken. We vragen ons af hoe we staande kunnen 
blijven in de hectische wereld van nu. Maar hier wordt 
eerst onze aandacht op God gericht. Hij wordt geloofd 
en geprezen. Hij, die nabij is in ons leven. Altijd.

Gebed: Goede en barmhartige god, U bent als 
een vader voor ieder mensenkind; mijn naam staat 
geschreven in Uw handpalm. Heer open mijn ogen, 
zodat ik zie hoe U aanwezig bent in mij. Open mijn 
oren, opdat ik Uw Woord kan verstaan en begrijpen. 
Vader omringt U mij met Uw liedevolle zorg, vandaag 
en alle dagen van mijn leven. Amen.

Dagtekst: Rom. 1,13: Gij moet weten, broeders, dat 
ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken, om 
ook onder u, evenals onder de overige heidenvolken, 
enige vrucht te oogsten; maar tot nu toe was ik telkens 
verhinderd

Overweging: We willen graag, dat onze 
inspanningen vrucht dragen. De opvoeding van je 
kinderen bijvoorbeeld. Iemand komt op bezoek en je 
bent blij als de kinderen heel beleefd zijn. Het doet je 
goed als je tot tevredenheid van de leidinggevende 
een goede prestatie kon leveren. Paulus wil graag 
vruchtbaar bezig zijn voor de gemeente van Rome. En 
omdat het niet lukt om naar hen toe te gaan, wil hij 

Dagtekst: Spr. 3,9: Verheerlijk Jahwe met uw bezit, 
met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt.

Overweging: Wij mensen moeten ons plaats weten. 
Alles wat we hebben, hebben we gekregen. Heel veel 
hebben wij van huis uit gekregen, Maar als gelovigen 
zeggen wij liever: het goede wordt ons vooral van 
bovenaf gegeven. Als we dit beseffen, zullen we God 
daarvoor danken en Hem eren. Dat doen we in het 
dankgebed, maar ook door te geven. We leggen iets 
opzij van het eerste en het beste van wat  we verdiend 
hebben. De joden gaven het eerste en het beste van 
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dinsdag 27 augustus

Donderdag 29 augustus

Vrijdag 30 augustusHet gaat ook om beelden die we met onze 
geest maken wanneer we vertrouwen op 
schijnwerkelijkheden die we veranderen in absolute 
werkelijkheden, of wanneer we God reduceren tot 
onze plannen en onze ideeën van goddelijkheid. We 
creëren een god die op ons lijkt, die begripvol en 
voorspelbaar is, net zoals de afgoden waarover psalm 
115 het heeft. De mens, beeld van God, fabriceert zelf 
een god naar zijn eigen beeld en dat is ook een slecht 
gelukt beeld: het voelt niet, het doet niets en het kan 
vooral niet praten.

Schijnbeelden
Als we naar die afgoden kunnen gaan zijn we blijer 
dan als we naar de Heer gaan. We zijn vele malen 
gelukkiger met deze voorbijgaande hoop die zo’n 
valse afgod ons geeft dan met de grote zekere hoop 
die de Heer ons geeft. Tegenover de hoop op een 
God van Leven die met Zijn Woord de wereld heeft 
geschapen en ons bestaan begeleidt, wordt het 
vertrouwen in sprakeloze schijnbeelden gesteld: 
de ideologieën met hun pretentie absoluut te zijn,  
rijkdom  (een grote afgod ), macht, succes,  ijdelheid 
(met hun illusie van eeuwigheid en almacht), 
waarden als de fysieke schoonheid en gezondheid. 
Wanneer het afgoden worden waar we alles voor 
opofferen, zijn het allemaal werkelijkheden die het 
hoofd en het hart door elkaar halen, en in plaats van 
te kiezen voor het leven, leiden ze tot de dood.

Verdedig je tegen illusies
De boodschap van psalm 115 is heel duidelijk: als 
je je hoop vestigt op de afgoden, word je zoals zij: 
lege afbeeldingen met handen die niet aanraken, 
voeten die niet wandelen, monden die niet kunnen 
praten. Je hebt niets te zeggen, je wordt machteloos 
om te helpen dingen te veranderen, niet in staat 
om te lachen, jezelf te geven, niet in staat om lief te 
hebben. En ook wij, mannen van de Kerk, lopen dit 
risico als we ‘van de wereld worden’. We moeten 
in de wereld blijven, maar ons verdedigen tegen 
de illusies van de wereld, die de afgoden zijn die ik 
net noemde. De Heer gedenkt ons altijd. Ook op de 
moeilijke momenten gedenkt Hij ons. En dat is onze 
hoop. En de hoop stelt niet teleur. Nooit, nooit. De 
afgoden stellen altijd teleur: het zijn fantasieën, niet 
de werkelijkheid.

Lof aan God
Zie hier de ongelofelijke werkelijkheid van de hoop: 
door op de Heer te vertrouwen word je zoals Hij; Zijn 
genade verandert ons in Zijn kinderen die Zijn leven 
delen. En dan kan het Halleluja stromen, de lof aan 
de levende en ware God die voor ons is geboren uit 
Maria, aan het kruis is gestorven en in de glorie is 
verrezen. In deze God stellen wij onze hoop, deze God 
stelt nooit teleur.

(Bron : KN-mk)
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