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Ontmoetingsdagen diakens Breda in bisdom Paramaribo

Rosanda Courtar - 

Maria Koningin van de Wereld
Op zondag 18 augustus was diaken Vincent de 
Haas met zijn echtgenote Margriet te gast bij de 
r.-k. parochie Maria Koningin van de Wereld in 
Latour. Het diakenechtpaar De Haas maakte deel 
uit van de delegatie uit bisdom Breda die voor 
een week bij de diakens in bisdom Paramaribo op 
bezoek was. Op die 18 augustus zijn ook de andere 
delegatieleden, 4 diakens, waarvan 3 met hun 
echtgenote, een priester en hun delegatieleider 
allen op bezoek geweest in een andere parochie. 
Ik had de eer diaken De Haas, diens vrouw, 
diaken Karsters en diens vrouw te spreken 
waarvan ik graag verslag doe. Diaken De Haas is 
afkomstig uit de r.-k. parochie in Teteringen; een 
kerkgemeenschap bestaande uit 4 kerken waarbij 
vrijwilligers de werkzaamheden ondersteunen.

Waarom dit bezoek?
Twee jaar geleden gingen 3 Surinaamse diakens, 
diaken Karsters, diaken Lito Alantee en diaken 
Sonny Waterberg, naar Nederland voor een studie- 
en een uitwisselingsbezoek. Ze vertoefden er 2 
weken, waarbij zij diakens en priesters in Breda 
ontmoetten en met hen diverse sessies hadden. 
Een van de diakens aldaar was diaken Vincent de 
Haas. Hij vertelde het volgende: ‘Ik vergezelde de 
Surinaamse diakens. Reeds toen werd afgesproken 
dat de groep uit Nederland een tegenbezoek 
zou brengen aan Suriname. In de week van 5 
augustus jl. was het dan eindelijk zover. Het was 
de bedoeling om de gelegenheid te krijgen om 
als kerk te groeien naar elkaar, om te zien hoe de 
kerk in Suriname is georganiseerd en om elkaar te 
bemoedigen, te zien wat wij voor elkaar kunnen 

betekenen. Want ondanks het feit dat Nederland 
een oceaan verder ligt, kunnen wij elkaar toch 
stimuleren en helpen.’

Waarom ook echtgenoten van de diakens?
Margriet de Haas: ‘Het was voor ons een kans om 
als vrouw van een diaken wat meer betrokken te 
worden. Je deelt veel met elkaar, maar als vrouw 
van een diaken heb je ook je eigen leven. Ik ben 
druk met mijn werk, Vincent ook. Je deelt veel, 
maar een week lang met een groep Nederlandse 
diakens en hun vrouwen optrekken kom je in het 
gewone leven niet makkelijk aan toe, laat staan dat 
je in een ander land met de diakens daar en hun 
vrouwen mag optrekken. Dat is een kans waar ik 
‘ja’ op zei.’

Heeft het bezoek voldaan aan de 
verwachtingen?
Diaken De Haas: ‘Ik denk zelfs een beetje 
meer. Wij hebben maandag gesproken over het 
diakenambt, over gebruik van moderne media in 
de evangelisatie, we hebben samen wat projecten 
bezocht. Vrijdag was een bijzondere dag. Toen 
hebben wij over beelden van de kerk gesproken. 
Wat voor beeld hebben wij van de kerk? En wat 
is jouw plaats in die kerk? Waar neem jij jouw 
plaats in? Dat heeft ons allen heel diep geraakt 
en dat heeft meer gebracht dan ik gedroomd had. 
Ik denk dat het praten over die kerkbeelden echt 
het hoogtepunt was, dat het bezoek nog een stuk 
diepgaander maakte. En iedereen was daarvan 
onder de indruk.’

Was dat ook zo voor u?
Margriet de Haas: ‘Ja! Want hoe wij tegen de 
kerk aankijken, geeft ons ook aan waar wij het 
zwaartepunt van onze activiteiten moeten leggen. 
Is de kerk voor mij vooral het instituut met de 
hiërarchie en moeten wij vooral het instituut 
overeind houden of gaat het om een kerk waarin 
wij, wie dan ook, leerling zijn? Dat maakt heel erg 
uit. Want je hoort van alle diakens dat de agenda’s 
behoorlijk vol lopen en dat er met steeds minder 
mensen hetzelfde moet worden gedaan. Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat mensen komen en het 
werk doen in de kerk. Dus hoe doe je dat dan? Dan 
is het goed om eens een keer samen te kunnen 
nadenken over wat wij willen: wat ons doel is en 
waaraan we dus prioriteit geven. En het is heel 
mooi dit met diakens te doen van wie de situaties 
ogenschijnlijk heel verschillend zijn, maar ook 
heel veel overeenkomen. En dat doet je goed. Dat 
ondersteunt.’

wordt vervolgd op pagina A2
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Inheemsen 2019: ‘Meld je 
aan voor de strijd!’

Op zondag 4 augustus jl. werd door de 
Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in 
Suriname (VIDS) in samenwerking met het RK 
Bisdom Paramaribo voor de derde keer een 
gebedsviering gehouden in verband met de Dag 
der Inheemsen op 9 augustus. Deze keer werd die 
gehouden bij de Maria Tenhemelopnemingkerk 
in Witsanti. Op pagina A4 vindt u de speech van 
voorzitter VIDS, kapitein Theo Jubitana van 
Hollandse Kamp. En wat foto’s van de viering!
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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. 

Hoe is het om vrouw van een diaken te zijn?
Margriet de Haas: ‘Dat is ook heel mooi, dat we 
dat hebben kunnen delen. Ik denk soms wel: of je 
nou vrouw bent van een diaken of vrouw van een 
traumachirurg... als je een geroepene bent, en dat 
kan ik beamen, dan kost dat veel energie en veel 
tijd.  Als je de echtgenote bent, dan moet je daar 
op de een of andere manier mee weten om te gaan. 
Als hij moet gaan is er geen discussie, bijvoorbeeld 
als er iemand is overleden. Dan maakt het niet uit 
of het maandagochtend is of vrijdagavond. Soms 
is het heel lastig als dat gebeurt op het moment 
dat je net een weekendje weg wilt. Dan moet hij 
soms nog een half uur overleggen over wat er moet 
gebeuren voor je weg kunt. Ik zie dit alles als een 
meerwaarde. Het verrijkt je leven enorm. Als ik 
geen diakenvrouw was, zou ik ook niet hier zijn nu. 
Dienstbaar zijn is geven en nemen.’

Wat vindt u van de kerk in Latour?
Diaken De Haas: ‘Wat ik bijzonder vind is dat 
men, net als in Nederland, toch aan de rand van 
de banken zit. We zoeken allen ons plekje, hè. Dat 
is gelijkaardig bij ons: helemaal vooraan zitten 
of in het midden is een beetje eng. Op Latour 
zitten daar vooral de kinderen, hoorde ik van 
zuster Vivien (red. vrouw van diaken Karsters), 
maar die zijn nu net met vakantie. Wat ik mooi 
vind is dat er zo goed wordt meegezongen. Dat 
is anders in Nederland. Daar hebben wij vaak 
een koor. Het koor zingt en mensen zingen niet 
met het koor mee. Dat ontdekte ik in Afrika: laat 
mensen meezingen in de kerk. En hier in Latour 
wordt er hard meegezongen. En er wordt ook 
meegedaan. Ook in zo’n preek die ik mag doen, 
komen er reacties en hebben we contact. We 
zijn zo samen kerk. En dat doet mij goed. En dat 
iedereen, de gemeenschap, hier is: de kinderen, 
de oude dametjes... En ook de zegeningen, waarbij 
de priester zo’n klein baby’tje omhoog houdt om 
het op te dragen. Dat is mooi. Daar zitten nog veel 
meer elementen van samen delen in dan bij ons. 
Daar kunnen wij van leren.’

Wat is iets typisch Surinaams wat u bijblijft?
Diaken De Haas: ‘Wat ik heb meegemaakt, 
en ik denk dat dat meer is dan bij ons:  de 
vanzelfsprekendheid dat je bij elkaar over de vloer 
komt. Gister bijvoorbeeld waren wij bij diaken Doll 
en zijn familie. We waren er echt welkom en we 

Ontmoetingsdagen diakens Breda in bisdom 
Paramaribo

voelden ons dan ook meteen thuis. Vorige week 
zondag waren wij bij een ander echtpaar. Het is zo 
vanzelfsprekend bijna. Die gastvrijheid is groter, 
zo voel ik dat. Dat vind ik heel mooi. En dat samen 
eten. De diakenvrouwen hebben lekker voor ons 
gekookt. Dan denken wij terug aan onze lunches: 
een boterham met kaas en een glaasje melk. Wij 
komen vaak niet verder dan een kopje koffie en 
misschien een koekje.’

Wat is voor u het mooiste in het r.-k. geloof?
Diaken De Haas: ‘Dat heeft voor mij te maken met 
Christus, met Maria, de wereldkerk. Wij zijn niet 
Surinamers, Nederlanders... als katholieken zijn 
wij wereldburgers. Of ik nou in Nederland of in 
Suriname of in Uganda naar de kerk ga, ik kan de 
dienst met hen meevieren. Dat is allemaal dankzij 
Christus. Je weet je gedragen door broeders en 
zusters, waar je ook komt. Je bent samen in het 
geloof.’

Bijzondere hartenwens
Zuster Vivien Karsters, de echtgenote van onze 
diaken, gaf aan dat ook zij het bezoek als positief 
heeft ervaren. ‘De eerste dag al was het geweldig. 
Het lijkt alsof we mekaar al kenden. Ze waren ook 
nieuwsgierig naar ons land en hadden veel vragen. 
We hebben gewerkt en genoten. We werken allen 
voor de Heer: dat is onze missie.’ Diaken Karsters 
gaf tot slot nog aan dat hij het bezoek als heel 
hartverwarmend, heel sfeervol heeft ervaren. ‘We 
waren op elkaar ingespeeld en we hebben veel van 
elkaar kunnen leren. Ik dank God dat ze met hun 
echtgenoten zijn gekomen. Dat wij dat ook konden 
ervaren hoe het is om het leven te delen met een 
diaken. Heel bijzonder. Uit dit bezoek zou ik willen 
meenemen dat er meer mensen, vooral mannen, 
opstaan die hun leven willen geven aan de werken 
van de Heer, dat er jongemannen zullen opstaan 
die diaken of priester willen worden. Dat is echt 
mijn hartenwens. Dan heb je mensen die bekend 
zijn met de omgeving en de mensen, en kun je beter 
inspelen op de dingen.’



OMHOOG zondag 01 september 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

tweede onderhoudsbeurt Batavia en bedevaart

geloof & leven
Fundraisingsdiner à la St.-Jozefparochie Copieweg

Sandra Soegono-Sijem - 

Copieweg-style
Het begon met één persoon die een idee had voor 
een fundraisingsactiviteit. Belangrijker nog was 
zijn grote geloof dat zo’n activiteit ook kon slagen 
in een kleine parochie als de St.-Jozefparochie 
Copieweg in het district Para. Het idee was het 
organiseren van een fundraisingsdiner: een 
driegangenmenu Copieweg-style. Er waren 
attracties middels zang en dans door kinderen 
en getalenteerde jongeren; kunstwerken van 
een jonge kunstenaar, Keanu Doerasim , werden 
geveild alsook twee gemarcotteerde fruitbomen; 
de toegangskaarten waren tevens een lot met leuke 
prijzen als orchideeplanten en woestijnrozen.
De zusters Fransiskus Charitas samen met pater 
Guillaume en pater Norbert Schnell trakteerden 
ons op een optreden met zang en dans. Een van de 
dansen had als doel de aanwezigen te stimuleren 
een bijdrage te doen in de kruik voor vrijwillige 
bijdragen. De bisschop en aanwezigen deden er 
spontaan aan mee en niet te geloven: bijna SRD 
4.000,- kregen wij in de kruik. 

Als penningmeester vind ik dit soort activiteiten 
heel belangrijk voor het vergaren van fondsen en 
het versterken van de parochiekas. Maar meer nog 
vind ik de voorbereidingen ernaartoe belangrijk: 
hoe betrek je zoveel mogelijk parochianen zodat 
zij samen willen werken om de doelen van de 
parochie te realiseren. De St.-Jozefparochie 
Copieweg heeft momenteel drie doelen waarvoor 
fondsen worden vergaard: de renovatie van het 
oude zustershuis, de afbouw van een klaslokaal 
van de St.-Ferdinandschool en de bouw van een 
parochiezaal. 

Bijdrage en betrokkenheid jongeren
In juni zijn wij gestart met de voorbereidingen van 
het fundraisingsdiner. De taken werden verdeeld 
en elke individu of groep moest een gedeelte zelf 
coördineren. Persoonlijk vond ik het mooiste 
aan deze activiteit de bijdrage en betrokkenheid 
van de jongeren. Zij hebben geheel spontaan en 
vrijwillig geholpen met bedienen van de gasten, 

inrichten van de ruimte en opruimen. Zij waren 
present bij de instructievergadering en hebben vol 
enthousiasme hun taken die avond vervuld.
De zusters Fransiskus Charitas hadden  twee 
dansen ingestudeerd met de kinderen en enkele 
misdienaars hadden zelf een dans ingestudeerd. 
De oefeningen waren een hele happening. De 
kinderen praten nog steeds over de oefendagen bij 
het klooster van de zusters en toen zuster Paulina 
een lekkere vermicellibamie had klaargemaakt. 
Complimentjes aan de ouders die hun tijd hebben 
genomen om de kinderen naar de oefening te 
begeleiden.

Samenwerking en enthousiasme
Behalve de jongeren had je ook nog anderen die 
hebben bijgedragen aan het succes van de avond. 
Denk dan aan de versiergroep die heeft gezorgd 
voor de versiering en belichting; het gebruik van 
djanur en zelfgemaakte frambo’s van bamboe gaf 
het geheel een nostalgisch gevoel; de keukengroep 

die heeft gezorgd voor het eten en de drank en de 
mensen die hebben gekookt voor de werkers van 
die avond; de opruimgroep, de mensen die zijn 
gebleven voor het opruimen; niet te vergeten de 
deejay die pro Deo voor de muziek en het geluid 
heeft verzorgd en de MC van de avond, de heer 
Romeo Samijo, die de avond aan elkaar heeft 
gepraat; en uiteraard de persoon die met het idee 
kwam en anderen enthousiast wist te maken. Er 
zijn nog zoveel anderen die betrokken waren zoals 
sponsors van verschillende benodigdheden. Waar 
er wordt gewerkt worden fouten gemaakt en de 
volgende keer hopen wij het beter te doen. Want 
het smaakt naar meer. De groepen en individuen 
die betrokken waren bij de organisatie zijn trots 
dat wij als parochie uit het district een diner à la 
Copieweg voor 150 mensen konden organiseren. 
Wij konden genieten van het goede, samen met 
anderen En dit allemaal kon omdat wij samen 
hebben gewerkt en het sterke geloof dat niets 
onmogelijk is bij God.

Door Wielfred Tjin A Tam/Stichting Devotie Petrus Donders

Werkploeg en bedevaartgangers
Het is zaterdagmorgen 10 augustus 2019 rond 
6.30 uur op het plein van de H. Driekoningenkerk 
wanneer enkelen zich verzamelen en hun bagage 
inladen in de bus voor vertrek richting Boskamp. 
Dit is de tweede keer dat parochiemedewerkers 
van de H. Driekoningen naar Batavia gaan voor een  
onderhoudsbeurt.  Na de zegening door pastoor Jan 
Verboogen bij de prachtige Mariagrot vertrekken 
Anne, Elly, Marci, Eugenie, Danja, Paul, Iwan, Kees 
en Wielfred. Wij rijden richting Calcuttastraat om 
de zusters Fransiskus Charitas op te halen: zr. M. 
Henrika FCh (generaal-overste), zr. M. Patricia FCh 
– beiden uit Indonesië op werkbezoek in ons land 
-, zr. M. Paulina FCh (overste in ons land), zr. M. 
Odillia FCh, zr. M. Christine FCh en pater Norbert, 
diocesaan priester uit Breda. De laatsten reizen 
met ons mee speciaal voor de kruiswegviering in 
Batavia.  Vanuit een ander punt van Paramaribo 
vertrekken Gerard, Jan-Carlos en Dennis; wij 
ontmoeten elkaar in Boskamp. In een speedboot 

en in een houten boot varen wij gezamenlijk naar 
Batavia. Vanwege de bagages vaart de speedboot 
nog een keer op en af.

Bidden en werken
Na het gebed door pater Norbert voor een 
werkzaam, devotievol en veilig verblijf in Batavia 
gaan de twee groepen hun eigen weg. Pater 
Norbert en de zusters bezichtigen het museum 
in het pelgrimshuis en vervolgen daarna met 
kruiswegviering gebruikmakende van de 
Bataviaboekjes. Na een kort overleg in de andere 
groep vangen ook de schoonmaakwerkzaamheden 
(vegen, wassen, drogen, poetsen) aan in de diverse 
locaties – kerk, pelgrimshuis, paviljoens -  en 
op het terrein (snoeien, harken, opruimen); de 
honderden gevallen roodborstjes (manja’s) worden 
ook opgeruimd. De grote grasmaaimachine met 
trekker wordt gebruiksklaar gemaakt. Terwijl 
wij zo bezig zijn, horen wij de prachtige stemmen 
(meerstemmig) van de zusters die na elke statie 
(veertien staties in totaal) één couplet van het 
kruisweglied zingen. Aangenamer kon het niet zijn. 

Ook vandaag is het mooi weer met een stralende 
zon aan de heldere hemel. Na het gezamenlijk 
nuttigen van een heerlijke lunch worden wij 
verrast door een zware regenbui met windvlagen 
die ook golven doen ontstaan op de Coppename. 
Maar om klokslag 3 uur in de middag klaart het op. 
Het is bekend dat Z. Petrus Donders het ten zeerste 
op prijs stelt dat wij Batavia niet vóór 3 uur in de 
middag verlaten. 3 uur was zijn stervensuur op 
vrijdag 14 januari 1887 en wij zijn verplicht tot dat 
tijdstip te blijven. Rond 18.30 u waren wij terug op 
de plaats van waaruit wij die morgen vertrokken. 
Wij danken allen van harte voor hun spontane 
participatie. 
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Zaligverklaring pater Frans Jordan (1848-1918)

Gebedsviering Dag der Inheemsen 2019: ‘Meld je aan voor de strijd!’

Eerwaarde pater Kenneth Vigelandzoon, 
niet alleen hier als voorganger in onze 
geloofsgemeenschappen, maar ook als 
vertegenwoordiger van het RK Bisdom 
Paramaribo, beste dorpshoofden, collega's,
in het bijzonder de gastheer, mijn collega en 
broeder, kapitein Patrick Mandé, overige leden 
van het traditioneel gezag, basja's, de overheid van 
Suriname hier vertegenwoordigd, beste katholieke 
geloofsgemeenschap hier aanwezig, dames en 
heren!

Op de eerste plaats mijn complimenten aan de 
organisatie die dit alles in elkaar heeft gezet. In 
deze tijd wil men niet gemakkelijk zijn vrije tijd 
opgeven om iets te doen waar je niet voor wordt 
betaald. Moeizaam is het ook wanneer het buiten 
de stad is, waar de hulp, kansen en mogelijkheden 
minder zijn dan in Paramaribo. Maar u hebt het 
voor elkaar gekregen! Grantangi. Grantangi ook 
aan het dorpsbestuur van Witsanti, die direct 
bereid was om de viering hier te houden, en een 
wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Dank u wel.
Een bijzonder woord van dank ook aan het RK 
Bisdom Paramaribo en aan Mgr. Karel Choennie 
die vanaf het begin in 2017 ondersteuning 
gaf aan dit initiatief voor het houden van een 
jaarlijkse gebedsviering in verband met de Dag 
der Inheemsen op 9 augustus. Dit is de derde keer 
dat de VIDS dit samen doet met het RK Bisdom 
Paramaribo.

Dames en heren, het thema van deze viering is 
strijd voor behoud van ons regenwoud. Wij moeten 
dit prachtige regenwoud beschermen en behouden. 
Het wordt bedreigd. Ik hoef niet op te sommen wat 
er allemaal gebeurt, u weet het wel. U weet ook 
dat wij inheemsen afhankelijk zijn, ja nog steeds 
afhankelijk zijn van het bos. Ondanks de moderne 
manier, ondanks de verstedelijking van ons zijn 
wij en vele inheemse gemeenschappen nog steeds 

afhankelijk van het Amazoneregenwoud. 
Het Amazoneregenwoud wordt constant 
vernietigd, constant aangevallen. Door hebzucht, 
door verspilling, door onverschilligheid en 
nalatigheid, door ronduit crimineel gedrag, terwijl 
wij afhankelijk zijn van het bos. Als er geen bos 
meer is, hoe zullen wij inheemsen overleven. Als er 
geen bos meer is, hoe zal er zuurstof geproduceerd 
worden voor de hele wereld. Als er geen bos meer 
is, hoe zullen wij vers en gezond drinkwater 
hebben.

Beste mensen, er is geen tijd meer om stil te zitten 
en te wachten tot iemand anders iets doet; tot de 
regering reageert, dezelfde regering die concessies 
blijft uitgeven in en rond inheemse dorpen; 
dezelfde regering die weigert om inheemse rechten 
te erkennen; dezelfde regering die onvoldoende 
bescherming biedt aan ons, inheemsen; dezelfde 
regering die onze eigen mensen stuurt om tegen 
ons te liegen. We kunnen niet wachten op die 
regering. Daarom is hier en nu de oproep om 
strijd te voeren, om op te staan en te zeggen: 
a keba, a sari, tot hier en niet verder, want uw 
leefgemeenschap gaat eraan, uw apotheek in het 
bos gaat eraan; uw bouwmaterialenzaak in het bos 
gaat eraan; uw supermarkt, slagerij, viswinkel in 
het bos gaat eraan; uw heerlijke manier van leven 
in harmonie met de natuur gaat kapot. Laten we de 
strijd aangaan! Laten we in actie komen!
Maar laten we het verstandig doen. Laten we het 
in eenheid doen. Laten we partners omarmen 
die bereid  zijn ons te helpen in die strijd, zoals 
het bisdom Paramaribo en de katholieke kerk die 
bereid zijn om voor ons te praten, om met ons 
mee te strijden zodat wij kunnen krijgen wat wij 
vragen: erkenning van ons als inheemse volken 
en erkenning van onze rechten, vooral onze 
grondenrechten. Vergeet die strijd niet. Vergeet die 
oproep niet. En meld je aan voor de strijd. 
Satho kasakabo henekha. Wan swit dey!

Pater Jan Verboogen SDS - 

Rome
Het generale bestuur van de Salvatorianen 
ontving van de Romeinse congregatie voor de 
zalig- en heiligverklaringen het officiële bericht 
dat de lichamelijke genezing van een ongeboren 
baby op vermoedelijke voorspraak van pater 
Jordan, stichter van de Salvatoriaanse familie, 
uit wetenschappelijk oogpunt niet verklaarbaar 
is, zodat de mogelijkheid wordt onderzocht om 
deze genezing als wonder te erkennen. Dit zou 
vervolgens tot de officiële zaligverklaring van onze 
stichter kunnen leiden. Waar ging het in feite om? 

Brazilië
In Jundiai (Brazilië) was een jong echtpaar in 
verwachting van hun eerste kindje. Specialisten 
stelden echter tijdens de zwangerschap 
meervoudige handicaps vast. De te verwachten 
complicaties, zowel bij zwangerschap, bij geboorte 
als bij overleven waren van dien aard dat al aan 
abortus werd gedacht, omdat het kind geen enkele 
kans zou maken op overleven of op enige vorm van 
kwaliteitsvol leven. Beide ouders zijn lid van de 
Salvatoriaanse lekenbeweging, hier in Suriname 
SLS genoemd. Samen met andere leken en paters 
en zusters startten zij daarom een gebedsactie 
om de voorspraak van pater Jordan in te roepen. 
Wat niemand had durven verwachten, gebeurde 
op 8 september 2014: het kind, een meisje, kwam 

kerngezond ter wereld - en dat bovendien op de 
sterfdag van pater Jordan (1918).

Wonder
Daar de behandelende specialist dit voorval als 
medisch onverklaarbaar bestempelde, is de zaak 
meteen doorgegeven aan het generalaat in Rome. 
Door tussenkomst van de generaal-overste, 
pater Milton Zonta, zelf Braziliaan van geboorte, 
konden er directe contacten worden gelegd met 
betrokkenen. Zoals voorgeschreven werd er eerst 
ter plaatse een diocesaan proces gevoerd: de 
getuigen werden gehoord, de stukken verzameld 
en naar Rome gestuurd. Na een eerste revisie en 
een positief oordeel van medische deskundigen 
werd geconcludeerd dat deze genezing 
wetenschappelijk onverklaarbaar is. 

Zaligverklaring?
Wat nu nog te gebeuren staat, is in zekere zin 
een formaliteit, alleszins van groot belang. 
Van al het materiaal in het Italiaans vertaald, 
moet nu een tweede positiebepaling worden 
samengesteld - de eerste was de ‘positio super 
vitam et virtutibus’ (over het leven en de deugden 
van pater Jordan) - de tweede is de ‘positio 
super miraculam’ (over het wonder). Deze gaat 
dan naar een theologische commissie, die moet 
vaststellen of de genezing voorafgegaan is door 
het aanroepen van de kandidaat-zalige. Daarna 
gaan de twee beoordelingen naar de voltallige 

vergadering van de congregatie, bestaande uit 
bisschoppen en kardinalen, die het een en ander 
moeten bekrachtigen. Uiteindelijk belandt het 
dossier op het bureau van de paus, die moet 
ondertekenen en tot een mogelijke zaligverklaring 
machtigen. Naar verwachting zullen deze laatste 
stappen nog wel een jaar of twee in beslag nemen. 
Tot dan is de zaligverklaring geen feit en nog 
onzeker. Maar de bestempeling van deze genezing 
als onverklaarbaar zou wel eens een point of no 
return kunnen zijn.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Twee en twintigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jezus Sirach 3, 17 – 18. 20. 28 – 
29
Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, 
en gij zult meer geliefd worden dan iemand die 
geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, 
des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge 
genade vinden bij God. Want groot is de macht van 
de Heer maar Hij wordt geëerd door de nederigen. 
Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen 
genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart. Een 
verstandig mens overweegt gaarne spreuken, en 
de wijze droomt van een aandachtig gehoor.

Psalm: 68, 4 – 5ac. 6 – 7ab. 10 – 11

Tweede lezing: Hebreeën 12, 18 – 19.22 – 24a
Broeders en zusters, bedenkt  waar gij staat: gij 
zijt niet genaderd zoals uw voorvaderen bij de 
Sinaï, tot een tastbare berg en een laaiend vuur, 

met duisternis, donderwolken en stormwind, waar 
de trompet klonk en een stem werd gehoord, en 
die haar hoorden smeekten dat zij niet langer zou 
spreken, Neen, gij zijt genaderd tot de berg Sion en 
de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem 
en de duizendtallen engelen, de feestelijke en 
plechtige vergadering van de eerstgeborenen die 
in de hemel zijn ingeschreven, gij zijt genaderd 
tot God, de rechter van allen, en de geesten der 
rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, 
tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

Evangelielezing: Lucas 14, 1.7 – 14
Toen Jezus op een sabbat het huis van de 
voornaamste Farizeeën binnenging om er de 
maaltijd te gebruiken, hielden zij Hem voortdurend 
in het oog. Daar Hij opmerkte hoe de genodigden 
de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten, 
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor: ‘Wanneer 
gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd, 
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats. 
Het zou kunnen zijn dat er door uw gastheer 

iemand is uitgenodigd die voornamer is dan gij, 
en dat degene die u  en hem genodigd heeft u komt 
zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zoudt ge 
vol schaamte de minste plaats moeten innemen. 
Maar wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan 
op de minste plaats aanliggen. Als degene die 
u heeft uitgenodigd dan komt zal hij u zeggen: 
Vriend, ga wat hoger op. Zo zal u eer te beurt 
vallen in het oog van allen die met u aanliggen. 
Want al wie zichzelf verheft zal vernederd en wie 
zichzelf vernedert zal verheven worden’. En Jezus 
zei ook nog, nu tot zijn gastheer: ‘Wanneer gij een 
middag – of avondmaal geeft, nodigt dan niet uw 
vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook 
geen rijke buren. Het zou kunnen dat zij op hun 
beurt u uitnodigen en dat gij het dus terugkrijgt. 
Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, 
gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig 
zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen vergelden. 
Het zal u vergolden worden bij de opstanding van 
de rechtvaardigen.

Nadat Sirach in 3,1-16 uitvoerig uiteen heeft 
gezet hoe je je ten opzichte van je ouders dient te 
gedragen, beschrijft hij in 3,17-31 wat de juiste 
levenshouding is, namelijk die van bescheidenheid. 
De term ‘bescheidenheid’ of ‘deemoed’ komt 
zowel in de Hebreeuwse Bijbel (‘anawah) als in de 
Septuaginta (praütès) slechts een handvol keren 
voor, waarvan het merendeel in het boek Spreuken: 
‘Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, 
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf’ (15,33); 
‘Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, 
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf’ (18,12); 
‘Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, 
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven’ 
(22,4). Dat Sirach aan dit begrip ‘bescheidenheid’ 
aandacht besteedt, is dus nogal uitzonderlijk, zeker 
wanneer we letten op de omvang ervan. Eerst klinkt 
een nogal sterk theoretisch betoog (3,17-31), dat 
na een nieuwe aanhef (‘mijn kind’; 4,1) een heel 
praktische uitwerking en toepassing krijgt: men 
mag niet onverschillig blijven voor het lot van de 
arme, de rechteloze, de verdrukte (4,1- 10). Wanneer 
we ons hier tot 3,17-31 beperken, valt onmiddellijk 
op hoe de passage met behulp van tegenstellingen 
gestructureerd is. Zo beschrijven de verzen 17-20 
op positieve wijze hoe men zich dient op te stellen 
in het leven. Vervolgens gaan de verzen 21-28 
uitvoerig in op allerlei gedragingen die een negatief 
effect sorteren, waarna de verzen 29-31 het thema 
afronden met een positieve inbreng. Dit slot tekent 
de juiste levenshouding dan niet zonder reden als 
‘wijsheid’. Voor een beter begrip van deze passage 
twee opmerkingen bij de Nieuwe Bijbelvertaling: de 
tweede helft van 3,20 kan iets nauwkeuriger worden 
weergegeven: ‘door de nederige mensen wordt Hij 
geëerd.’ Dat ‘eer’ een cruciaal begrip is in verband 
met ‘bescheidenheid’, tonen de drie hierboven 
geciteerde teksten uit het boek Spreuken wel aan. 
Ook de tweede helft van 3,29 kan wat pregnanter 
worden verwoord: ‘wat de wijze zich wenst is een 
oor dat luistert.’ Of nog letterlijker: ‘het oor van de 
aandachtige luisteraar/leerling is wat de wijze zich 
wenst.’

De parabel overdenken
Het vers dat de lezing van vandaag uit Sirach afsluit, 
luidt in de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Een verstandig 
mens overdenkt de wijsheid van spreuken’ (3,29). 
In het Hebreeuwse origineel, dat echter niet als 

de canonieketekst geldt, wordt het net iets anders 
geformuleerd: ‘Een verstandig hart verstaat de 
spreuken van de wijzen.’ Degene die het geschrift 
van Ben Sira in het Grieks vertaalde – en dat was 
de kleinzoon van de auteur! – levert zeker geen 
slaafse vertaling, maar drukt voortdurend zijn eigen 
stempel op het werk van zijn opa. Wanneer je de 
Griekse tekst van 3,29 letterlijk zou vertalen, staat 
er: ‘Een verstandig mens overdenkt de parabolè.’ Dit 
Griekse woord komen we ook in de evangelielezing 
tegen: ‘Hij vertelde de genodigden een parabolè’ 
(Lucas 14,7). Hier heeft het overduidelijk de 
betekenis van ‘gelijkenis’, maar wanneer je de 
evangelielezing een aantal malen hebt gelezen en 
overdacht, moet je tot de conclusie komen dat de 
typering ‘gelijkenis’ eigenlijk helemaal niet van 
toepassing is op de verzen 7-14. Formeel gesproken 
geldt de karakteristiek ‘gelijkenis’ namelijk alleen 
voor de verzen 16-24.

Farizeeën
De evangelielezing kent een bijzondere status; 
deze passage (14,7-14) komt namelijk alleen bij 
Lucas voor (zogeheten ‘Sondergut’). De evangelist 
maakt (zijdelings) gebruik van een literair genre 
dat in zijn tijd wijdverbreid was: het genre van 
het Griekse symposium, filosofische gesprekken 
tijdens de maaltijd. Het meest beroemd is uiteraard 
het Symposium van Plato, maar ook Xenophon, 
Aristoteles en Epicurus hebben dit genre beoefend. 
Drie keer in het Lucasevangelie is Jezus te gast bij 
iemand die tot de Farizeeën behoort (7,36; 11,37; 
14,1). In het Nieuwe Testament worden zij heel vaak 
negatief neergezet. Toch mogen we niet vergeten 
dat juist zij het zijn geweest die voor een groot 
deel de identiteit van het Jodendom vorm hebben 
gegeven. En ik wijs er ook even op dat Paulus zichzelf 

‘een Farizeeër, een zoon van een Farizeeër’ noemt 
(Handelingen 23,6) en zichzelf beschouwt als 
‘iemand met de wetsopvatting van een Farizeeër’ 
(Filippenzen 3,5).

Sabbat
Van de vier evangelisten is Lucas degene bij wie 
de sabbat het vaakst een rol speelt. Opmerkelijk is 
dat die twintig vermeldingen voornamelijk op drie 
plaatsen in zijn evangelie geconcentreerd zijn: in de 
hoofdstukken 6, 13 en 14. Hier in 14,1 is de enige 
keer dat er sprake is van een maaltijd op de sabbat, 
en dan nog wel ten huize van een vooraanstaand 
Farizeeër. Het gegeven dat het gedeelte over de 
genezing van een waterzuchtige man op de sabbat 
(14,2-6) wordt overgeslagen, haalt natuurlijk een 
pijnlijke angel uit het verhaal. Nu komt niet de plaats 
van de sabbat, maar het ‘gevecht’ om de beste
plaats centraal te staan. Dat gebeurt trouwens niet 
alleen bij de maaltijd (14,7-8; 20,46), maar zelfs ook 
in de synagoge (11,43; 20,46).

Kom toch dichterbij
Het motief om je bij de tafelschikking bescheiden op 
te stellen is naar mijn mening een verkapte variatie 
op Spreuken 25,6-7: ‘Gedraag je niet aanmatigend 
in aanwezigheid van de koning, ga niet op de plaats 
van een voornaam persoon staan. Het is beter dat 
de koning je naar voren roept dan dat hij je plaats 
laat maken voor een edelman.‘ Lucas verbindt dit 
met het thema ‘verhogen - vernederen’ (ook 18,14) 
dat diepe bijbelse wortels heeft, zoals bijvoorbeeld 
in het Lied van Hanna (1 Samuël 2,7). De tweede 
helft van de evangelielezing (14,12-14) schetst een 
uiterst herkenbare situatie. Wanneer je mensen bij 
je thuis hebt uitgenodigd, verwacht je min of meer 
vanzelfsprekend dat zij jou voor een tegenbezoek 
zullen uitnodigen. Bij Lucas gaat het juist niet om 
dat patroon. Vier groepen ‘gebruikelijke’ gasten 
vervangt hij door vier categorieën van uiterst 
ongewone gasten, waarbij de laatstgenoemde van 
de eerste groep (‘rijken’; 14,12) en de eerste van de 
tweede (‘armen’; 14,13) als maximale tegenstelling 
in elkaar grijpen. En die groep ‘ongewone gasten’ 
zal ook in het vervolg, in de werkelijke parabel, weer 
een rol spelen (14,21). De formulering ‘de opstanding 
van de rechtvaardigen’  (14,14) is eigen aan Lucas 
en komt alleen nog in Handelingen 24,15 voor in een 
toespraak van Paulus.
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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 1 08.00: H. Mis
ma 2 17.00: Spreekuur
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
do 5 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
vr 6 07.00: Uitstapje parochie

zo 1 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.
Vrijdag: Noveen van OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

zo 1 09.00: Woord-Comm. dienst 22e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en ouderen
zo 8 09.00: Woord-Comm. dienst 23e zondag door het 
jaar

zo 1 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 8 10.00: Woco | 11.45: English mass
zo 15 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 22 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 29 10.00: H. Mis | 11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

zo 1 08.00: Woco
za 7 19.00: H. Mis
zo 8 08.00: H. Mis
za 14 19.00: Woco
zo 15 08.00: H. Mis
za 21 19.00: H. Mis
zo 22 08.00: Woco
za 28 19.00: H. Mis
zo 29 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 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
za 7 10.00: H.Mis Huize Albertine
zo 8 08.00: H.Mis | 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: 
H.Mis
ma 9 17.00: Huwelijksinzegening Limon,Jurgen en Sweeb, 
Lucretia
wo 11 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
zo 15 08.00: Woco | 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: 
Woco
wo 18 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
do 19 18.00: Huwelijksinzegening Tjauw A Hing, Luciano en 
Groenewoud, Santusha
za 21 10.00: H.Mis Huize Ashiana
zo 22 08.00: Woco | 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: 
H.Mis
wo 25 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Requiemmis
za 28 10.00: H.Mis Huize Estherhof
zo 29 08.00: H.Mis | 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: 
Woco
Voornemens te trouwen op:
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.

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 31 17.30: H. Mis
za 7 17.30: H. Mis
za 14 17.30: H. Mis
za 21 17.30: H. Mis
Mededeling:
• Marialof is met vakantie en is weer terug op woensdag 9 
oktober a.s.

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
ma 2 18.00: H. Mis 
wo 4 18.00: H. Mis
vr 6 18.00: H. Mis Triduüm sterfdag Pater Jordan
za 7 18.00: H. Mis vooravond 23e zondag door het jaar
zo 8 08.00: H. Mis 23e zondag door het jaar. Afsluiting 
triduüm 101e sterfdag Pater Jordan
Mededelingen op Noord
• Inschrijvingen voor de eerste communie en de 
volwassenencatechese kunnen gebeuren in het 
parochiebureau. Alle dagen geopend, behalve zondag en 
dinsdag. Graag familieboekje en doopbewijs meebrengen.
• Zondag 1 september om 10.00 uur maandelijkse 
doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag is er 
ook thuiscommunie voor zieken en ouderen.
• Intenties voor de diensten van het weekeinde kunnen tot 
’s zaterdags 10.30 uur worden aangenomen. 
• Bij sterfgevallen verzoeken wij om tijdig contact te 
leggen met het parochiebureau, zodat de nodige afspraken 
kunnen worden gemaakt.
• Zondag 8 september is de 101e sterfdag van Pater 
Jordan, Stichter van de Salvatoriaanse Familie. De 
Salvatoriaanse Leken in Suriname (SLS) bereiden zich 
daarop voor met een triduüm. Afsluiting telkens bij de 
Mariagrot op het parochieterrein. Iedereen is daarbij 
welkom!
• In de Heer is overleden Antonius Khemradj (82) uit Huize 
Albertina, voorheen Schietbaanweg. De crematie was op 
vrijdag 23 augustus. Ons medeleven aan de familie.
• De eerstvolgende editie van OMHOOG verschijnt op 
zondag 29 september 2019. Tussentijdse belangrijke 
mededelingen worden in de kerk gedaan.

zo 1 08.00: Wo.-Co. met ziekencommunie zieken en 
ouderen
zo 8 08.00: Wo.-Co. 23e 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 
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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

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

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

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

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
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Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

za 31 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
zo 1 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis. 
Ziekencommunie
ma 2 19.00: H. Mis
di 3 06.30: H. Mis
wo 4 19.00: H. Mis
do 5 06.30: H. Mis
vr 6 07.00: H. Mis. Geen stille aanbidding

zo 1 09.30: Rozenkransgebed | H. Mis

zo 1 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis

zo 1 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 vrijdag 19.00 uur: WoCo met uitzondering van:
Tweede vrijdag v/d maand 19.00 uur: eucharistieviering
Derde zondag v/d maand 09.00 uur: WoCo
(de vrijdag vooraf aan de derde zondag geen dienst)

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

zo 1 19.00: Woco
wo 4 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
do 5 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan (inschrijving EHC en H. 
Vormsel)
za 7 19.00: Woco
wo 11 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
za 14 19.00: Woco
wo 18 18.30-19.00: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
za 21 19.00: Woco
wo 25 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistieviering gevolgd door 
zangoefening
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel als er 
vooraf afspraken gemaakt werden)
zo 29 08.00: Woco
Mededelingen: Inschrijvingen voor de volwassencatechese 
en ook voor de baby-kinderdoop op de donderdagen of bel 
naar 8944206.  

Elke woensdag: 18.30: gebedshart
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 t/m 19 september 

za 31 19.00: Woco
di 3 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 5 18.30: Eucharistieviering
za 7 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

zo 1 08.00: WoCo.
za 7 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 8 08.00: H. Mis
za 14 18.30: Kruisverheffing H. Mis
zo 15 08.00: H. Mis
za 21 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 22 08.00: H. Mis
za 28 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 29 08.00: H. Mis
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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

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

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

Tijdens de algemene audiëntie op 21 augustus 
2019 sprak paus Franciscus  over de Handelingen 
van de Apostelen, met name over de koinonia.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
De christelijke gemeenschap ontstaat uit de 
overvloedige uitstorting van de Heilige Geest en 
groeit door het delen van deze geest. Het is een 
dynamiek van solidariteit, die de Kerk maakt tot 
gezin van God; hierin staat de ervaring van de 
koinonia centraal.

Koinonia
Wat betekent dit vreemde woord? Het is een 
Grieks woord dat wil zeggen: als een gemeenschap 
bestaan, gemeenschappelijk maken, (mede)delen, 
deelnemen, zich niet afzonderen. Dat is de ervaring 
van de eerste christelijke gemeenschap.   
In de Kerk van het begin verwijst deze koinonia op 
de eerste plaats naar de deelname aan het Lichaam 
en Bloed van Christus. Vandaar dat wij, wanneer 
we te communie gaan, zeggen: wij communiceren, 
we treden in de gemeenschap met Jezus en zo 
vormen we de communiteit met onze broeders en 
zusters.

Echte bekering
De gemeenschap met het Lichaam en het 
Bloed in de Eucharistie betekent: broederlijke 
verbondenheid. En dat vinden we dus het 
moeilijkste: het delen van goederen en het 
inzamelen van geld voor de moederkerk in 
Jeruzalem (cf. Rom 12,13; 2 Kor 8-9) en voor de 
andere kerken. Een teken van je bekering is dat 
je daadwerkelijk deelt. Ben je gul  naar anderen 
toe, of help je de zwaksten, de armsten? Wanneer 
bekering zo ver reikt, wees dan zeker dat het echte 
bekering is. Wanneer het slechts bij woorden blijft, 
is het geen goede bekering.

Eén van hart en één van ziel
Het eucharistisch leven, het gebed, de prediking 
en de ervaring van de gemeenschap (cf Hand 
2,42) maakten van de gelovigen een menigte 
die -zoals het boek van de Handelingen der 
Apostelen zegt- één van hart en één van ziel was.  
Niemand noemde zijn bezittingen zijn eigendom; 
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk 
(Hand 4,32).  Deze vorm van leven helpt ons mild 
te zijn en niet gierig. Er waren geen arme mensen, 
omdat iedereen die huizen en percelen had, deze 
verkochten. De opbrengst ervan legden ze neer 
aan de voeten van de apostelen. Aan ieder werd 
daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte (Hand 4,34-
35).

Dat is gemeenschap
In de Kerk heeft deze handelwijze altijd bestaan: 
christenen die weggaven van wat ze teveel hadden, 
om het te geven aan hen die in nood waren. Niet 
slechts geld, maar ook tijd. Veel christenen doen 
vrijwilligerswerk en dat is schitterend.
Dat is gemeenschap: mijn tijd delen met de ander, 
om de hulpbehoevenden te helpen. Dit geldt ook 
vrijwilligerswerk, werken van barmhartigheid, 
het bezoeken van zieken. Het komt er op aan altijd 
met de ander te delen en niet uitsluitend het eigen 
belang te zoeken. 

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

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

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

SCHIJNHEILIGHEID, 

GROOTSTE VIJAND VAN DE 

CHRISTELIJKE LIEFDE
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van Uw Geest om Uw Woord te verstaan en eruit te 
leven.  Dan verhaast ik de toekomst van uw koninkrijk, 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst: 2 Sam. 22,31: Wat hij doet, deze God, is 
volmaakt; Jahwe's woord is bestand tegen vuur; een 
schild is Hij voor wie bij Hem schuilen.

Overweging: Een schild is Hij voor allen die bij Hem 
schuilen. Het woord  ‘weg’ heeft in de bijbel vaak de 
betekenis: manier van leven. Gods weg is dus zijn 
manier van leven: Hij beschermt de zwakke en komt 
op voor wie geen helper heeft. Gods bedoeling is dat 
mensen op eenzelfde manier met elkaar omgaan. 
Daartoe heeft hij zijn leefregels gegeven. De bekendste 
daarvan zijn de tien geboden. Wij associëren het 
woord ‘gebod’ vaak met dwang. In de joodse kringen 
spreekt men over tien woorden. Door de hele bijbel 
heen wordt veel geschreven over een manier van leven 
die voor jezelf en voor je naaste goed is. Jezus heeft als 
uitlegger van Gods wet deze regels samen gevat in de 
opdracht: God liefhebben met alles wat in je is, en je 
naaste als jezelf. Letterlijk staat er: ‘Heb je naaste lief, 
want hij is als jij.’ Je leeft naar Gods bedoeling, je gaat 
op Gods weg als je in je naaste een echte medemens 
ziet!

Gebed: Eeuwige God, U bent mijn schulplaats in 
donkere dagen, Uw Woord beschermt mij tegen 
kwaad. Help mij, volmaakte Vader te bouwen aan 
een wereld zonder angst, waarin volop leven is, een 
leven zonder pijn en verdriet. Dit vraag ik U in naam 
van Jezus Christus, die onze Heer en Bouwmeester is, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Dagtekst: Lc. 1, 52: Machthebbers heeft Hij van hun 
troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.

Gebed: Barmhartige God, Gij schenkt aan alles wat 
op aarde leeft, kracht om te groeien en vrucht te 
dragen. Ik bid U: verlicht mij met uw Woord en zend 
mij uw Heilige Geest, opdat ik kan onderscheiden 
wat het leven dient en wat het leven schaadt. Leer mij 
steeds meer te vertrouwen op uw wijsheid die alles 
ten goede keert. Dat vraag ik U in naam van Jezus, uw 
geliefde Zoon en mijn Heer. Amen.

Dagtekst: Lc. 12, 31: Zoek liever zijn koninkrijk en 
die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Overweging: In een droom is het kind altijd het 
symbool van iets nieuw dat in ons groeit. Het staat 
hier voor het onvervalste en oorspronkelijke beeld 
dat God van ons heeft gemaakt. Soms dromen we dat 
we een gekwetst kind op de arm hebben of dat we het 
kind laten vallen. We vergeten het en laten het ergens 
alleen achter. Dan wil de droom ons aansporen om 
zorgvuldiger en bewuster om te gaan met het kind in 
ons. We krijgen een besef van wie we zijn. Maar dan 
vallen we toch terug in de oude rollen en patronen. We 
kwetsen het kind in ons. Het kind is in een droom ook 
een symbool van een nieuw begin.

Gebed: God van het verbond, U bent barmhartig 
en begaan met mensen. Ik vraag U: raak mij aan 
met uw Woord. Geef dat ik het hoor en bewaar. Doe 
mij groeien in het vertrouwen dat niet het kwade 
het laatste woord heeft, maar dat uw liefde alles zal 
overwinnen. Dat vraag ik U voor vandaag en alle 
dagen, totdat alles zal zijn voltooid. Amen.
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Dagtekst: 2 Tess. 3,15: Gij moet hem echter niet 
behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een 
broeder.

Overweging: Wat moet je doen als een medegelovige 
(bewust) niet leeft zoals de Heer dat wil? Paulus 
en de zijnen geven hiervoor duidelijke richtlijnen: 
laat merken dat je het niet eens bent met hoe deze 
persoon leeft. Paulus zegt het heel hard: Ga niet met 
hem om. ‘Maar hij voegt er wel aan toe: Behandel hem 
niet als een vijand, maar wijs hem liefdevol terecht. 
‘Bij alles wat je ten opzichte van die persoon doet, 
moet je dus maar één doel voor ogen hebben: hem 
terugwinnen voor de Heer, hij moet tot inkeer komen. 
Hij is te kostbaar om hem maar zijn gang te laten 
gaan. Het is dus niet de bedoeling dat zulke mensen 
meteen buiten de gemeente worden gezet en worden 
afgeschreven. Bid voor hen, geef om hen en geef hun 
het goede voorbeeld. Kortom: ga met hen om zoals ook 
Jezus Christus dat zou doen. Hij is in alles ons grote 
voorbeeld.

Gebed: Heer Jezus,  Zoon van God, u die van boven 
naar mij toe kwam om mij te redden uit de macht 
van het kwaad, ik dank  u voor uw bevrijdende werk. 
Zonder uw bloed is er voor mij geen vergeving, zonder 
uw offer is er voor mij  geen gerechtigheid bij God. 
Dank u wel dat u het  steeds weer goed maakt tussen 
God en mensen door uw sterven aan het kruis. Nu en 
alle dagen. Amen.

Dagtekst: 1 Kor. 12,18: In werkelijkheid echter heeft 
God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun 
plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het gewild 
heeft.

Overweging: U bent ergens op bezoek en iemand 
vraagt: ‘Hoe gaat het bij jullie in de gemeente? ’U 
denkt aan de vacatures in de kerkraad en zegt: ‘Het 
is zo moeilijk om nieuwe werkers te vinden. En ook 
bij de kindernevendienst is onderbezet. ’Hoe snel 
wordt dit gesprek een somber gesprek. Maar dan onze 
tekstwoorden. Die spreken van een ‘compleet lichaam’. 
Er ontbreekt geen oor, geen teen. God heeft iedereen 
een plekje gegeven. Hij zorgt voor volledigheid. Waar 
gaat het dan mis in veel kerken? Wanneer eenzijdig de 
nadruk op één ‘werksoort’ valt. Maar ook, wanneer 
wij Gods genadegaven ín de kast laten liggen en ons 
niet geven in dienst van de Heer. En bovenal, wanneer 
wij Christus niet Heer van ónze’(Zijn) gemeente laten 
zijn. Wanneer wij niet biddend vragen: ‘Heer, wilt U 
ons laten zien hoe wij als gemeente uw lichaam zullen 
zijn?”

Gebed: Vader in de hemel, omdat U één bent met 
Uw Zoon en de heilige Geest, bid ik vandaag om 
kerkelijke eenheid. Heer zie hoe groepen mensen 
aparte erediensten willen beleggen, hoe uw gemeente 
verscheurd wordt.  Vader ik vraag U, breng inkeer, 
voer hen terug in de naam van uw Zoon Jezus. Juist in 
deze tijd van onenigheid en verdeeldheid  om u toch 
volkomen gelukkig te maken door eensgezind te zijn 
met mijn medegelovigen. Amen

Dagtekst: Ps. 113,3: Van de opgang der zon tot haar 
dalen zij geprezen de naam van de Heer.

Gebed: Getrouwe God, Ik dank U voor mijn bestaan 
en de mogelijkheden aan mij toevertrouwd om in 
dienst te zijn van anderen. Heer, geef mij de kracht 

gebeden voor iedere dag
Maandag 02 september

Zaterdag 07 september

dinsdag 03 september

Vrijdag 06 september

De gemeenschap of koinonia, wordt op die manier 
het nieuwe relatietype tussen de leerlingen van 
de Heer. De christenen ervaren een nieuw gedrag 
onder elkaar.

Christen zijn
De heidenen zagen het nieuwe christelijk gedrag 
en zeiden: Zie hoe ze elkaar liefhebben! Het was 
geen liefde met woorden, geen schijnliefde, maar 
liefde met daden. De mensen hielpen elkaar en 
maakten zo de liefde concreet. De band met 
Christus schept ook een band tussen broeders; zij 
delen hun materiële goederen. Dit leidt ertoe dat 
men zich ontdoet van de last van teveel geld door 
het aan anderen te geven. Als christen kunnen we 
niet zeggen: “Die ander heeft een probleem, dat is 
niet mijn zaak.” Neen. We moeten bidden en niet 
onverschillig zijn. Dat is christen zijn.  

Materiële en spirituele armoede
Jacobus, Petrus en Johannes, de drie apostelen 
die als het ware de steunpilaren zijn van de Kerk 
in Jeruzalem, bepalen dat Paulus en Barnabas de 
heidenen zouden evangeliseren. Ze vragen slechts 
aan Paulus en Barnabas: vergeet de armen niet (cf. 
Gal 2,9-10). Hier worden niet slechts de materieel 
armen bedoeld, maar ook de spiritueel armen: 
mensen met problemen, die behoefte hebben aan 
onze aanwezigheid. Een christen volgt zijn hart 
en gaat naar de ander toe zoals Jezus naar ons toe 
gekomen is.

Schijnheilig geweten
Naast het eerlijk delen van de bezittingen staat 
een voorbeeld in de bijbel dat helaas negatief is. 
Ananías en zijn vrouw Saffira beslissen om na de 
verkoop slechts een deel van de opbrengst aan de 
apostelen te geven. Het ander deel houden ze voor 
zichzelf  (cf. Hand 5,1-2). Dit bedrog doorbreekt de 
ketting van het belangeloze delen. De gevolgen zijn 
tragisch en fataal (Hand 5, 5.10).
De apostel Petrus ontmaskert het bedrog van 
Ananías en zijn vrouw en zegt: Ananías, waarom 
heeft de satan bezit genomen van uw hart, zodat 
ge de Heilige Geest bedriegt en van de opbrengst 
van uw land iets achterhoudt?  Ge hebt niet tegen 
mensen gelogen, maar tegen God. Men zou kunnen 
stellen dat Ananías tegen God gelogen heeft door 
zijn geïsoleerd geweten, een schijnheilig geweten. 
Schijnheiligheid is de grootste vijand van de 
christelijke gemeenschap, van de christelijke liefde.  

Spiritueel toerisme
Onoprechtheid betekent: schijnheiligheid 
bevorderen, niet in waarheid leven, egoïst worden, 
het vuur van de gemeenschap doven en de weg 
opgaan van de koude innerlijke dood. Wie zich zo 
gedraagt, leeft in de Kerk als een toerist. Die is 
altijd op doortocht zonder ooit binnen te komen.
Spiritueel toerisme laat mensen geloven dat ze 
christen zijn, terwijl ze slechts toeristen in de 
catacomben zijn. Een bestaan dat slechts gericht is 
op het eigen voordeel en ten nadele is van  anderen, 
leidt onvermijdelijk tot de innerlijke dood.  Dat is 
de schijnheiligheid die de Kerk vernietigt!
Dat de Heer  zijn Geest over ons mag uitstorten en 
alle schijnheiligheid wordt overwonnen.  

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

woensdag 04 september

SCHIJNHEILIGHEID, 

GROOTSTE VIJAND VAN DE 

CHRISTELIJKE LIEFDE
Donderdag 05 september
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