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Melvin Mackintosh –

Weblog en Facebook
Wanneer u dit leest, is het eerste AEC 
missiecongres in Port of Spain, Trinidad, al 
langer dan een week geleden afgelopen en zal 
de Surinaamse delegatie bestaande uit pater 
Guillaume Woei A Jin, Claudia Tjon Kiem Sang, 
Gerda Misidjang, Jenella Berrenstein en Ewagana 
Holland, goed en wel terug zijn in switi Sranan. 
Claudia, beleidsmedewerker bij het Pastoraal 
Centrum, heeft gedurende het congres speciaal 
voor onze geloofsgemeenschap in het Bisdom 
Paramaribo een weblog bijgehouden op omhoog.
org. Hierin konden wij dagelijks de ervaringen van 
de Surinaamse delegatie lezen en beleven. Met haar 
mobiele telefoon leverde Claudia ook prachtige 
foto’s bij haar verhaal. Jenella Berrenstein, 
jeugdleider en lid van de stuurgroep van 
Katholieke Jongeren Suriname (KJS), maakte ook 
haar eigen verslag voor de Facebookpagina van 
KJS. Gerda Misidjang, manager Pastoraal Centrum, 
was erg actief met zelfgeschoten foto’s en video’s 
op haar persoonlijke Facebookprofiel. De weblog 
van Claudia werd overigens ook gedeeld via de 
sociale mediaplatformen van KJS. Zo konden meer 
mensen bereikt worden. Voor de trouwe lezers 
van Omhoog, die niet over internet beschikken 
en/of niet de gelegenheid gehad hebben online de 
ervaringen te lezen, deze samenvatting.

AEC missiecongres 2019
Het eerste AEC missiecongres is een initiatief van 
pater Esteban Kross, die sinds 2017 de national 
director van de Pauselijke Missiewerken (PMW) 
is voor de Antilliaanse Bisschoppenconferentie 
(AEC). De PMW, een vierledig instituut van de 
kerk, heeft tot doel de missionaire ijver in de kerk 
levendig te houden. Elk land heeft een national 
director PMW, die de liaison is tussen de PMW 
en de regio. Zo is pater Esteban Kross dat voor 
de AEC, maar dan niet als land maar als regio. 
Elk bisdom in de AEC heeft een diocesan director 
PMW, die het werk van de PMW coördineert. Voor 
het Bisdom Paramaribo is dat pater Guillaume 
Woei A Jin. In oktober wordt aandacht besteed 
aan de missie van de Kerk, met het hoogtepunt 
op missiezondag, dit jaar op 20 oktober. Paus 
Franciscus heeft dit jaar de maand oktober 
uitgeroepen tot buitengewone missiemaand met 
het thema: gedoopt en gezonden. Dit omdat het 
in 2019 precies 100 jaar geleden zal zijn dat paus 
Benedictus XV zijn apostolische brief Maximum 
Illud publiceerde, waarin hij de missie van de 
Kerk een nieuw elan gaf en onderstreepte dat elke 
gelovige een verantwoordelijkheid heeft in de 
missie van de Kerk. Franciscus roept de gelovigen 
op om diep na te denken over hun missie als 
gedoopte christenen en actief te participeren in 
de verkondiging van het geloof. Geïnspireerd door 
deze oproep van de paus en de deelname aan het 
vijfde missiecongres van de regio Latijns-Amerika, 
ontstond bij pater Kross het idee voor een 
missiecongres in de AEC, waartoe alle bisdommen 
in de Caribische regio zouden worden uitgenodigd 
om te praten over de missionarie ijver en de missie 
van elke gedoopte christen.

Youth rally
Het congres was gepland voor 19 t/m 22 
september, maar ook op 17 en op 18 september 
waren er verschillende activiteiten in 
voorbereiding op het congres. De delegatie 
is apart afgereisd. Pater Esteban en pater 
Guillaume zijn eerder vertrokken in verband met 
de voorbereidingen en de rest van de delegatie 
vertrok op maandag. Op dinsdag 17 september 
was er een jeugdmanifestatie op het zustereiland 
Tobago. Alle scholieren van de katholieke basis- en 
MULO-scholen waren uitgenodigd om samen met 
bisschoppen en priesters te praten over missie 
en om het geloof te vieren. Deze youth rally, zoals 
die jeugdmanifestatie wordt genoemd, was een 
geweldige belevenis voor alle aanwezigen. Via 
sociale media kon een hele grote gemeenschap 
daarbuiten ook getuige zijn van de presentaties, 
de muziek- en dansoptredens en de participatie 
van de jeugd in geloof. Het was een flinke opsteker 
aan het begin van het eerste missiecongres in 
het Caribisch gebied en zou zich herhalen met 
de schooljeugd van het eiland Trinidad twee 
dagen later. Daarvoor werden er ongeveer 8.000 
scholieren en studenten verwacht. Intussen bleven 
de delegaties uit de verschillende Caribische 
bisdommen zich aanmelden en op woensdag 18 
september werd de dag gevuld met vergaderingen 
van onder andere de diocesan directors, 
presentaties van onder andere national director 
PMW pater Esteban Kross en kennismakingen of 
gewoon een gezellig weerzien van vrienden. 

wordt vervolgd op pagina A2
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DOORDENKERTJE
”Als plan A mislukt, 

bedenk dan: er zijn nog 25 

andere letters.”

Intensief programma
Het was een vol programma gedurende de drie 
dagen van 19 t/m 22 september, schreef Claudia 
in haar blog. Zo erg zelf dat ze zaterdag te moe 
was om een verslag te schrijven over die dag. Ze 
maakte het wel goed de daaropvolgende dag. Dag 
1 was intensief met presentaties van onder meer 
national director PMW pater Kross, die het had 
over vreugde, Jezus ontmoeten en de boodschap 
van verlossing. Aartsbisschop van Port-of-Spain, 
Mgr. Charles Jason Gordon, sprak over de vijf 
dimensies van het geroepen zijn om de missie te 
leven. Claudia zal in aparte artikelen ingaan op 
deze presentaties van bijzondere sprekers. De 
pauselijke nuntius Mgr. Fortunatus Kwachukwu, 
die de eucharistieviering celebreerde, hield een 
vurige preek over het “ambassadeurschap”, dat 
wij als gedoopten van God hebben ontvangen. 
Alles en iedereen concentreerde zich op en 
bouwde voort op het thema gedoopt en gezonden. 
Op dag 2 waren de presentatoren pater John 
Persaud, voormalig algemeen secretaris van de 
Antilliaanse Bisschoppenconferentie en een expert 
in het kerkelijk recht en Mgr. Clyde Harvey van 
het Bisdom Saint George’s, Grenada. In de avond 
was er een bijzondere diner van PMW directors, 
huidige en voormalige, waarbij plaquettes 
werden uitgedeeld aan de directors, als blijk van 
waardering voor hun deelname en bijdrage aan het 
congres. Ook Claudia ontving er een als voormalige 
diocesan director PMW voor bisdom Paramaribo 
en was erg blij met die attentie.

Breng de kerk in beweging
Intussen veranderden de weersomstandigheden in 
Trinidad en Tobago door de naderende tropische 
storm Karen. Vooral de organisatoren keken erg 
zorgelijk. De manifestatie en eucharistieviering 
ter afsluiting van het congres zouden plaatsvinden 
in de buitenlucht maar in de late middag zag 
men ervan af en moet alles afgebroken en weer 

opgebouwd worden in de grote hallen van het 
Center of Excellence. Zondagochtend, de laatste 
dag van het congres, bleek de situatie ernstiger. Er 
waren grote overstromingen op het zustereiland 
Tobago en het zag er naar uit dat ook Trinidad 
rekening moest houden met harde regens en 
overstromingen. De Trinidadiaanse overheid 
sloeg alarm middels een code red, wat inhield dat 
iedereen zich moest voorbereiden op de komst 
van een storm. Om iedereen in de gelegenheid 
te stellen op tijd thuis te zijn om have en goed te 
beschermen, werd het programma van de dag 
flink ingekort. “En toch was deze laatste dag 
van het congres een grote uiting van eenheid 
en saamhorigheid in de Caribische katholieke 
kerk,” schreef Claudia. De eucharistieviering met 
alle bisschoppen en priesters, het geweldig koor 
dat luister bijzette aan de evenzo formidabele 
composities van Caribische componisten 
versterkte de kracht en de sfeer. Dit alles maakte 
diepe indruk, vatte alle drie dagen krachtig samen 
en stuurde alle aanwezigen naar hun bisdom en 
naar huis met een duidelijke missie: breng de kerk 
in beweging!

Het congres is ten einde, de missie begint nu!

Melvin Mackintosh - 

Binnenlandpastoraat
In een brief aan de pastores en parochieraden 
heeft de Petrus Donders Stichting (PDS) 
aangekondigd dat de bekende Bonte Vlinder 
kalender voor 2020 beschikbaar is voor distributie 
en verkoop. De stichting doet een beroep op 
pastores en parochieraden om deze uitgave van 
de Bonte Vlinder van harte aan te bevelen en te 
verkopen. De opbrengsten van de Bonte Vlinder 
zijn namelijk bestemd voor het werk van de 
katholieke kerk in het binnenland van Suriname en 
“financiert verschillende noden, van renovatie van 
kerkgebouwen tot evangelisatie in binnenlandse 
gemeenschappen.” De Petrus Donders Stichting 
vraagt ook aandacht voor de verkoop op de r.-k. 
scholen. Ze geeft aan dat door deze verkoop zelf ter 
hand te nemen, de parochieraad een beter contact 
kan hebben met de scholen en beter uitleg kan 
geven over het doel om “een handje te helpen in het 
werk van het binnenlandpastoraat.”

Nieuw bestuur
De Petrus Donders Stichting maakte voorts 
bekend dat zij een nieuw bestuur heeft onder 
leiding van pater Kenneth Vigelandzoon. Het vorig 
bestuur onder leiding van de heer Buyne heeft 
om persoonlijke redenen bedankt. Uit het vorig 
bestuur zijn pater Kenneth en mevrouw Irene 
van Dijk-Hankers aangebleven. Secretaris van 
de stichting is mevrouw Rabia Raghoebar, die nu 
zorg draagt voor de registratie en distributie via 
het Pastoraal Centrum. De stichting vraagt dat 
de afdracht van gelden gebeurt via storting op 
de bankrekening van Petrus Donders Stichting, 
DSB Bank rekeningnummer 00.60.615, omdat 
er geen kas gehouden wordt. De Bonte Vlinder 
kalender bevat elk jaar weer een mooi overzicht 
van gegevens en informatie van allerlei aard. 
Naast informatie van heiligen, vindt u er ook 
geschiedkundige info. De stichting schrijft dat de 
kalender voorziet in een grote behoefte. De Bonte 
Vlinder 2020 kost SRD 10 per stuk.

Bonte Vlinder 2020 verkrijgbaar!



OMHOOG zondag 29 september 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

geloof & leven
Professie van eeuwige geloften

M. Maria Boomiki foe Karmel, SSVM – 

Ruimte voor ervaringen
Op donderdag 5 september jl. had ik de grote 
genade om voor eeuwig mijn religieuze geloften 
van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid af te 
leggen. Het lijkt voor mij en vele anderen nog heel 
kort geleden sinds ik op 25 april 2011 het klooster 
intrad. Maar tussen die datum en 5 september 
jongstleden is er zoveel gebeurd. Ik mocht namelijk 
op 20 oktober 2013 in deze zelfde kathedrale 
basiliek voor het eerst mijn tijdelijke geloften 
afleggen waarbij mijn witte sluier vervangen werd 
door de blauwe. Op die dag had ik al voor mijzelf 
besloten dat ik voor eeuwig mijn leven aan God zou 
wijden. Maar de Kerk in haar wijsheid geeft aan 
elke religieuze de ruimte om genoeg ervaringen 
op te doen om deze uiteindelijke beslissing te 
nemen. Dus moest ook ik zes jaren wachten zoals 
gebruikelijk in ons instituut voordat ik voor 
eeuwig mijn geloften mocht afleggen.

Na mijn inkleding met het religieus habijt op 
26 februari 2012 moest ik nog enkele maanden 
hier wachten waarna ik naar Amerika vertrok 
om officieel mijn noviciaat te beginnen. Dat 
duurt ongeveer een jaar en na de eerste geloften 
begint het junioraat met een meer serieus 
studieprogramma van theologie, filosofie, talen en 
nog meer vakken die bij ons curriculum horen. Na 
mijn tweede jaar in het junioraat werd ik gestuurd 
naar het noviciaat in Amerika als assistente van 
de novicemeesteres voor twee jaren. Aan het einde 
van deze twee jaren zagen mijn oversten dat het 
tijd was dat ik terugkeerde naar Suriname. Ik nam 
de plaats in van moeder Esperanza als nieuwe 

overste van de communiteit in Suriname en ging 
gelijk aan de slag met de overname van het Maria 
Internaat.

Maar net begonnen
Op de dag zelf van dit groot feest van mijn eeuwige 
geloften was ik heel kalm. God zij dank. Ik bid 
altijd om bij belangrijke gebeurtenissen niet teveel 
emoties erin te zetten, dat maakt soms dat we het 
essentiële missen van wat er gebeurt. Ik was een 

beetje nerveus natuurlijk omdat zoveel mensen de 
hele tijd alleen naar jou kijken. Maar één ding wist 
ik zeker, ik trouw voor eeuwig met Jezus vandaag, 
de rest maakt niet zoveel uit. De belangrijkste 
persoon in zo’n gelegenheid is de Bruidegom zelf, 
en Hij zal er zijn “no matter what”. Het is inderdaad 
een hele mooie viering geweest precies zoals God 
het had gewild, het kon niet anders.

Nu is het niet afgelopen, het is maar net begonnen. 
Ik moet nu mijn geloften waar maken, werkelijk 
gaan leven als een Bruid van Christus. En dat zal 
zeker niet makkelijk zijn, want voor Christus zelf 
was het geen makkelijk weg. Een Bruid van de 
Koning ben ik nu, maar tegelijk ook een Bruid van 
de Gekruisigde. De kroon met bloemen mag ik nu 
weer afdoen, het was alleen een symbool voor 
datgene waarnaar ik nu moet streven, de eeuwige 
kroon van de hemel. 

Leven voor God en Zijn kerk
Ik geloof dat dit een bijzondere genade is die God 
aan mij heeft geschonken, het is geschonken omdat 
ik het eigenlijk niet verdien. Vaak genoeg denken 
mensen dat de perfecte mensen geroepen worden, 
maar dat is helemaal niet zo. “Hij ging de berg op 
en riep al degenen bij zich op wie Hij zijn keuze 
had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe” 
(Mc. 3:13). Er staat nergens in de Bijbel of ergens 
in de leer van de Kerk dat God de beste kiest. 
Deze genade wil Hij aan velen geven, Hij roept 
nog steeds vandaag, maar er wordt heel weinig 
geluisterd tegenwoordig.

Ik hoop dat dit gebeuren een teken van hoop kan 
zijn binnen onze katholieke kerk in Suriname. 
Dat vele anderen ook zullen ontdekken wat een 
grote vreugde het is te mogen leven voor God en 
Zijn kerk alleen. Het is een hele eer, de handen en 
voeten van Christus te mogen zijn op aarde, Zijn 
gezicht tonen aan een wereld die het zo dringend 
nodig heeft. Een grote heilige heeft ooit gezegd “if 
you’re going to risk your life for something, do it 
for Christ!” (H. Johannes Paulus II) Ik vertrouw 
mij toe aan jullie gebeden en blijf heel Suriname in 
mijn gebeden dragen, waar ik ook mag zijn in de 
wereld.
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Door Margo Hek

Jongeren apart, ouderen apart
De parochie van de Barmhartige Samaritaan, 
Flora, maakte een uitstapje naar Koina, een 
bekend recreatieoord. Het werd georganiseerd in 
verband met festiviteiten rond het jubileumjaar 
van de parochie en omdat het vakantie was voor 
de scholieren en studenten. Dit jaar viert de 
Barmhartige Samaritaan haar 30-jarig bestaan. 
Parochianen registreerden zich en betaalden grif 
voor de bus en entree. Zo vertrokken op vrijdag 
6 september jl. twee grote en een kleine bus 
richting Koina, weliswaar wat later dan gepland. 
De bussen waren gereden naar de Florastraat in 
plaats van de Floralaan. Uiteindelijk was het zover. 
Het was wel typisch: de jeugd “sprong” allen in een 
bus,de kleinste. Ergens begrijpelijk. Zo konden ze 
“leeftijdsliedjes” zingen en grappen maken zonder 
te hoeven uitleggen wat er bedoeld werd. In de 
grote bussen zaten de oudere mensen en de heel 
kleintjes. Eerlijk verdeeld?

Tussendoor
Even tussendoor. Als je een uitstapje maakt, 
stap je dus uit het alledaagse, het gewoonlijke, 
het voorspelbare. Er wordt op een ander tijdstip 
gegeten, in een andere omgeving, en in vele 
gevallen is het een ander menu. Er wordt gerust 
in een hangmat, er worden spelletjes gedaan, er 
wordt gezwommen. Een jongere zei aan het eind 
van de dag zelfs verbaasd: boi, ik heb de hele 
dag niet naar mijn telefoon gekeken. Nog even 
tussendoor. Je komt namen van mensen aan de 
weet. Je ziet vaak een dame op een bepaalde plek 

in de kerk zitten. Ze is moeder van een van de 
misdinettes. Nu zit je in een groepje Domino te 
spelen. Nu weet je dat die dame Denise heet en je 
verliest partij op partij van haar. Ligt het misschien 
aan het feit dat ze goed is in wiskunde. Ja, ook 
dat ben je te weten gekomen. We gaan verder 
tussendoor. De pastoor kan goed mensen plagen, 
maar ook een ernstig gesprek kan gevoerd worden. 
En toch krijgt dat ernstig gesprek een vrolijk tintje.

Tussendoor, door
Voor dit uitstapje waren de vijf finalisten van het 
door de Barmhartige Samaritaan georganiseerd 
songfestival uitgenodigd. Er kwam maar eentje 
opdagen. Ze stond er zo verloren bij. Ik betrok 
haar bij de jongeren. Er werd kennis gemaakt en 
voordat je ’t wist was ze gewoon een van hen. Dat 
doet me denken aan een regel uit een bekend lied: 
“alle mensen samen, niemand meer alleen. Rond 
die ene tafel, alle mensen een.” Later bekende ze 
dat ze stiekem weg wilde gaan toen ze de andere 
finalisten niet zag. Gelukkig dat ik haar opmerkte. 
Ze heeft zich toch vermaakt. Ja, je blijft barmhartig 
he. Je behoort tot de parochie De Barmhartige 
Samaritaan. Op Koina heerste er een sfeer van 
vrede, rust, plezier en medemenselijkheid. Zowel 
bij aankomst als bij vertrek werd er eer gebracht 
aan de Allerhoogste, God de Vader. Wij keerden 
ons in dank tot Hem voor we vertrokken. De 
bemensing van de 3 bussen klopte. We gingen met 
hetzelfde aantal mensen terug en arriveerden 
gezond en wel terug op het terrein van de kerk. 
Een geslaagd uitstapje. Op naar de laatste activiteit 
in dit jubileumjaar. 

Uitstapje Barmhartige Samaritaan: “alle mensen 
samen, niemand meer alleen.”
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zes en twintigste  zondag door het jaar C

Eerste lezing: Amos 6, 1a.4-7
Dit zegt de almachtige Heer:  ‘Wee, de zorgelozen 
in Sion, de zelfverzekerden op Samaria’s berg.   Zij 
liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op 
hun rustbanken; zij eten de lammeren van de 
kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen 
maar liederen bij het getokkel van de harp, en 
denken dat hun speeltuig dat van David evenaart; 
zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich 
met de kostelijke olie, maar om Jozefs ondergang 
bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als eersten 
de ballingschap in, en is het gedaan met de feesten 
van hen die daar lui liggen uitgestrekt’.

Antwoordpsalm
Psalm 146, 7.8-9a.9bc-10

Tweede lezing: I Timoteüs 6, 11 - 16
Dierbare,  streef naar gerechtigheid, godsvrucht, 
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het 
eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen,
daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten 

overstaan van vele getuigen.  Ik beveel u voor het 
aanschijn van God die alles ten leven wekt,  en 
van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de 
goede belijdenis heeft afgelegd:  bewaar dit gebod 
onbevlekt en ongerept tot de verschijning van 
onze Heer Jezus Christus  die God ons te rechter 
tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, 
de enige Heerser, de grote Koning en de opperste 
Heer  die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in 
ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien 
of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige 
macht! Amen.

Evangelielezing: Lucas 16, 19-31
In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: ‘Er was eens 
een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed 
ging en iedere dag uitbundig feest vierde,  terwijl 
een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt 
voor de poort lag.  Hij verlangde er naar zijn honger 
te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel.
Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren 
likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en 
door de engelen in de schoot van Abraham werd 
gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle 
begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele 
pijnen sloeg hij zijn ogen op en zag van verre 

Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep 
hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef 
Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te 
dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen,
want ik word door de vlammen hier gefolterd. 
Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u 
hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt 
gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus 
het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij 
nu hier de vertroosting maar wordt gij gefolterd. 
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed 
een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid 
bestaat, -zelfs als men zou willen- van hier naar 
u te gaan noch van daar naar ons te komen. De 
rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar 
het huis van mijn vader wilt sturen,  want ik heb 
nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij 
niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht 
komen.  Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en 
de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei:
Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de 
doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren.
 Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de 
profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten 
overreden als er iemand uit de doden opstaat’.

De profeet Amos is afkomstig uit Tekoa in het 
Zuidrijk. Hij staat erom bekend dat hij in zijn protest 
tegen de decadentie in het welvarende Noordrijk 
van de achtste eeuw voor onze jaartelling bepaald 
geen blad voor de mond neemt. In zijn kritiek op 
gesignaleerde wantoestanden noemt hij de dingen 
direct bij de naam.  Amos’ profetie is erop gericht 
om duidelijk te maken dat zulke toestanden hun 
desastreuze uitwerking zeker niet zullen missen. 
Een samenleving die een loopje neemt met de 
morele plicht om recht en gerechtigheid te laten 
zegevieren, gaat aan zichzelf ten onder. Dat is de 
strekking van de eerste lezing. Het decadente 
gedrag van de notabelen in Sion en Samaria (6,1) 
loopt uit op ballingschap en op het einde van 
een zelfstandig bestaan als natie (6,7). Amos wil 
hiermee het verband verhelderen tussen ethiek en 
politiek, tussen sociaal onrecht en maatschappelijke 
consequenties. Voor hem zijn dat geen aparte 
werelden. De godsdienst van Israël heeft een 
duidelijk sociale component en daar kun
je niet straffeloos aan voorbij gaan. Trouwens, in heel 
de Thora is dat al onmiskenbaar. De profeet Amos is 
voortdurend in de weer om deze causale samenhang 
te benadrukken. Met deze eenvoudige constatering 
kunnen we ook vaststellen dat de eerste lezing qua 
invalshoek uitstekend combineert met de lezing uit 
het Lucasevangelie. Ook daar wordt immers gewezen 
op dezelfde samenhang van geloof en ethiek. Het 
uit de weg gaan van de juiste keuzes op het juiste 
moment kan nogal verkeerd uitpakken.

Spanning
In zijn evangelie legt Lucas een meer dan gemiddelde 
interesse voor de thematiek van rijk en arm aan 
de dag. Enkele tekstgedeelten die hierover gaan 
komen we alleen daar tegen en niet bij de andere 
evangelisten (‘Sondergut’). Zo ook bij de lezing 
van deze zondag. Vrij algemeen is de opvatting 
dat dit gegeven iets onthult over de situatie van de 
gemeente waar Lucas voor schreef. Ook in het boek 
Handelingen, zijn tweede boek, gaat het nogal eens 
over hetzelfde thema. Het zal dus wel geen toeval 
zijn. Mogelijk waren er in de gemeente spanningen 
als ge volg van een zekere tweespalt tussen 

welgestelden en minder bedeelden en wilde Lucas 
duidelijk maken dat deze tweespalt onverenigbaar 
is met de boodschap van het evangelie. Was Jezus 
zelf niet solidair geweest met allerlei mensen aan 
de onderkant van de samenleving (zie onder andere 
Lucas 14 en 15) en had Hij niet duidelijk gemaakt 
dat deze vorm van solidariteit verplicht tot het 
maken van duidelijke keuzes? In hoofdstuk 16 gaat 
het daarom expliciet over de vraag hoe je eigenlijk 
om moet gaan met geld en goed. In die zin maakt de 
lezing van vandaag deel uit van een groter geheel. De 
gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (de
oorspronkelijk Hebreeuwse naam Eleazar betekent: 
‘God heeft geholpen’ – het is trouwens de enige keer 
dat iemand in een gelijkenis een naam draagt!) 
zal zo bedoeld zijn als een pakkende illustratie 
van de opvatting dat het christelijk belijden geen 
vrijblijvende zaak is, maar moet leiden tot het maken 
van zulke duidelijke keuzes. Daarom zegt Jezus ook: 
je komt zeker in de problemen als je zowel God als de 
geldduivel wilt dienen (Lucas 16,13b).

Polemiek
De teksten in het Lucasevangelie die handelen over 
rijk en arm, hebben in eerste instantie de situatie 
van de gemeente op het oog. Door de samenhang 
met andere tekstgedeelten in dit deel van het 
evangelie komt echter ook de polemiek van Jezus 
met de Farizeeën aan de orde (16,14). Er wordt nu 
van hen gezegd dat zij op geld belust zijn. Door de 
gelijkenis zo te vertellen dat de Farizeeën ook onder 
de toehoorders van Jezus gerekend moeten worden, 
maakt Lucas tevens duidelijk dat hun mentaliteit van 
geldelijk gewin op gespannen voet staat met wat hen 
dagelijks bezighoudt, namelijk het luisteren naar 
en bestuderen van Mozes en de profeten. Wie het 
appel van de Schrift serieus wil nemen, ontkomt niet 
aan een serieuze bezinning op het eigen ‘financiële 
beleid’.

Waar het op aankomt
Een oppervlakkige lezing van de gelijkenis zou 
misschien tot de slotsom kunnen leiden dat 
het hier gaat om een omkering van beroerde 
maatschappelijke verhoudingen in het hiernamaals 

(16,25). Dan functioneert het geloof in een leven 
na dit leven als een excuus om niets te hoeven 
veranderen aan situaties van maatschappelijke 
ongelijkheid. Dan staat ook het christelijk geloof 
onder de verdenking van partijdigheid met de rijken 
en de beter gesitueerden. Het lijkt echter uitgesloten 
om Jezus hiervan te verdenken. Uit het getuigenis 
van de Schrift weten we immers hoezeer Hij keer 
op keer hamerde op een ethiek van onderlinge 
solidariteit en bereidheid tot delen van wat je hebt. 
Jezus staat met deze oproep helemaal in de lijn van 
Mozes en de profeten, waaronder Amos. Daarom 
moet de gelijkenis beslist op een andere manier 
uitgelegd worden. Niet het berusten in actuele 
situaties van sociaal en maatschappelijk onrecht is 
hier aan de orde, maar de overtuiging dat de traditie 
van Mozes en de profeten onmisbaar is om reeds in 
het aardse leven de juiste keuzes te maken. Zelfs het 
opstaan uit de dood moet daaraan ondergeschikt 
blijven, ook al zou dat mogelijk een corrigerende 
werking kunnen hebben. Daaruit mag je toch wel 
concluderen dat niet het geloof in een leven na dit 
leven voor Jezus de hoogste prioriteit geniet, maar 
wel het streven naar een menswaardig bestaan voor 
allen die hunkeren naar ‘een beter leven dan dit’. 
Wie zich hier bewust voor afsluit en volhardt in een 
levenshouding van eigenbelang en ik-gerichtheid, 
moet zelf maar de verantwoordelijkheid dragen voor 
de consequenties.

Onoverbrugbaar
Toen Lazarus aan de poort lag van de rijkaard die 
iedere dag uitbundig feestvierde, werd hij door 
d man niet opgemerkt. Zelfs de restanten van de 
dagelijkse braspartijen werden hem niet gegund. 
Wel werd Lazarus opgemerkt toen de rollen eenmaal 
omgekeerd waren en de rijke man aan Abraham het 
verzoek richtte om nu Lazarus voor wat verkoeling 
naar hem toe te sturen. Hij is blijkbaar nog steeds in 
de ban van het eigenbelang Toen was het echter te 
laat, want de kloof is definitief en onoverbrugbaar 
geworden. De conclusie, die we van Jezus opnieuw 
zelf mogen trekken, is niet zo moeilijk te achterhalen. 
De juiste keuze moet je maken op het juiste moment. 
Dat is alles en daar moeten we het dan ook mee doen.
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een succesvolle schooljaar (2019-2020) toe. Formulieren 
voor de PK lessen kunnen afgehaald worden op de 
administratie. De lessen starten midden oktober.

zo 29 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Woco
• 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.

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

Elke 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 OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

zo 29 09.00: Woord-Comm. dienst 26e zondag door het 
jaar met schooltassenzegening
zo 6 09.00: H. Mis 27e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en ouderen

zo 29 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 6 10.00: H. Mis. Jeugddienst
 11.45: English mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 28 19.00: H. Mis
zo 29 08.00: H. Mis
za 5 19.00: H. Mis
zo 6 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 28 10.00: H.Mis. Huize Estherhof
zo 29 08.00: H.Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
wo 2 19.00: H.Mis
za 5 10.00: H.Mis. Huize Albertine
zo 6 08.00: H.Mis met ziekencommunie
10.00: Doopviering
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
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.
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 29 08.00: H. Mis
ma 30 17.00: Spreekuur
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
do 3 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed
 18.30: Rouwdienst
Mededelingen
• Zondag 06 oktober2019  Teaparty om 10.00 uur na de 
dienst . Kaarten te verkrijgen voor srd 50. 
• Wij wensen alle leerkrachten, leerlingen en studenten 

za 28 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 29 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis
za 5 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 6 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.
• Ivm de nationale vrije dag op donderdag 10 oktober a.s. 
alleen om 12.00u H. Mis en niet om 06.30u.
• 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 08.00 – 14.00u.

za 28 17.30: H. Mis
za 5 17.30: H. Mis
Mededeling:
• Marialof is met vakantie en is weer terug op woensdag 9 
oktober a.s.

za 28 18.00: H. Mis vooravond 26e zondag door het jaar 
met schooltassenzegening
zo 29 08.00: H. Mis 26e zondag met schooltassenzegening
ma 30 18.00: H. Mis H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
wo 2 18.00: H. Mis HH. Engelbewaarders
do 3 18.45: Doopinstructie in de kerk
vr 4 18.00: H. Mis H. Franciscus van Assisi
za 5 18.00: H. Mis vooravond 27e zondag door het jaar
zo 6 08.00: H. Mis 27e zondag door het jaar met 
thuiscommunie zieken en ouderen  
 10.00: Doopdienst baby’s en kleine kindere
Mededelingen op Noord
• Inschrijvingen voor de eerste communie en de 
volwassenencatechese kunnen nog tot dinsdag 1 oktober 
gebeuren in het parochiebureau. Dit alle dagen tijdens de 
openingsuren, behalve op zondag en dinsdag. 
• In het weekeinde van 28 en 29 september wordt er in 
de drie kerken van Noord een boekentassenzegening 
gehouden. Welkom aan allen!
• In de maand oktober bidden wij voor elke dienst 
respectievelijk de rozenkrans van de blijde, de droevige en 
de glorievolle geheimen. Daarom wordt er telkens een half 
uur vóór aanvang van de dienst begonnen. Dank aan allen 
die zorgen voor het voorbidden, en dit heel het jaar door!
• Op woensdag 2 oktober om 19.00 uur vergadert de 
parochieraad in lokaal 5.
• Op vrijdag 4 oktober om 19.00 uur vergadering van de 
catecheten van de parochiecatechese. 
• Zondag 6 oktober is om 10.00 uur maandelijkse 
doopdienst voor baby’s en kleine kinderen. Die zondag 
is er ook thuiscommunie voor zieken en ouderen. 
Voorbereidende doopinstructie op donderdag 3 oktober 
om 18.45 in de Heilige Driekoningenkerk.
• Op zondag 1 september hebben het sacrament van het 
doopsel ontvangen: Avril - Jomiro - Jenn-Ro - Aïden - Pabin 
en Gilin. Onze gelukwensen aan dopelingen, ouders, 
dooppeten en familieleden.
• Zijn in de Heer overleden: Iwan Asmodimedjo ((54) 
- Albert Ladry (72) - Henk Mac Donald (52) - Ined 
Kromosewito (55). Ons medeleven en gebed gaat uit naar 
de nabestaanden.
• Op zaterdag 19 oktober is om 18.00 uur de 
ambtsaanvaarding van pater Kumar als pastoor van de 
parochie Noord. Pater Esteban Kross, vicaris-generaal, 
zal bij afwezigheid van de bisschop de dienst voorgaan. 
Tegelijk neemt pater Jan afscheid om op dinsdag 22 
oktober naar België te vertrekken.

zo 29 08.00: H. Mis 26e zondag met schooltassenzegening
zo 6 08.00: Woord-Comm. dienst 27e zondag door het 
jaar met thuiscommunie zieken en ouderen 

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

HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, 
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon 

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com 

FB: heiligebernadettekerk
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zo 29 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis
vr 4 Stille aanbidding tot 12.00u.

zo 29 09.00: Woco

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

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp 
(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

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

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

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

Elke zondag: Woco: 09:00u
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 29 08.00: Woco
wo 2 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30: Eucharistie (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel als er 
vooraf afspraak gemaakt werden)
za 5 19.00: Eucharistie (p. Kumar)
Mededelingen
• Inschrijvingen voor de volwassencatechese en ook 
voor de baby-kinderdoop op de donderdagen of bel naar 
8944206.  

Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
zo 29 09.00: Woco

za 28 19.00: Eucharistieviering (schooltassenzegening)
di 1 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 3 Geen eucharistieviering
za 5 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 28 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 29 08.00: H. Mis i.v.m een nieuwe schooljaar en 
zegenen van schooltassen, leerlingen en leerkrachten.
za 5 08.00: Uitstapje geen spreekuur
zo 6 08.00: 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 28 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
zo 29 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 30 19.00: H. Mis
di 1 06.30: H. Mis | 16.00: Seniorensoos
wo 2 19.00: H. Mis
do 3 06.30: H. Mis |
 18.30: Gebedsgroep
vr 4 07.00: H. Mis. Stille aanbidding
 16.00: Gebedsgroep Hazard
 18.00: Sacramentslof

zo 29 09.30: Rozenkransgebed
 10.00: Woco
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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

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

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

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

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

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

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

ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440, 

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

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

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 van 18 september zei 
paus Franciscus dat alles wat Gods handtekening 
draagt, voorbestemd is om voor altijd te duren.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
We gaan verder met de catecheses over de 
Handelingen van de Apostelen.  De joden verboden 
Petrus en de apostelen om in naam van Jezus 
onderricht te geven. Zij antwoordden moedig dat 
ze niet konden gehoorzamen aan degenen die de 
verspreiding van het Evangelie in de wereld wilden 
tegenhouden.

Gehoorzaamheid
De twaalf apostelen laten zien dat ze de 
“gehoorzaamheid van het geloof” bezitten; deze 
willen ze opwekken in alle mensen (vlg. Rom. 1,5). 
Sinds Pinksteren zijn ze immers geen ‘eenzame’ 
mannen meer. Ze ervaren die speciale synergie die hen 
losmaakt van zichzelf en hen doet zeggen: “wij en de 
Heilige Geest” (Hand. 5,32).
Ze voelen aan dat ze niet slechts ‘ik’ kunnen zeggen. 
Het zijn mannen die los zijn gemaakt van zichzelf. 
Gesterkt door dit verbond laten de apostelen zich door 
niemand intimideren. Wat een indrukwekkende moed!

De Heilige Geest
Voorheen waren de leerlingen lafaards: ze waren 
allemaal gevlucht toen Jezus werd gearresteerd. Maar 
van lafaards zijn ze moedige mensen geworden. 
Waarom? Omdat de Heilige Geest met hen was. 
Datzelfde gebeurt met ons: als wij de Heilige Geest in 
ons hebben, zullen we de moed hebben om verder te 
gaan, de moed om heel veel gevechten te winnen; niet 
vanwege onszelf, maar omdat de Heilige Geest met 
ons is.
De apostelen wijken niet af van hun pad als dappere 
getuigen van de Verrezen Jezus.   Ze zijn de 
‘megafoons’ van de Heilige Geest, gezonden door 
de Verrezene om enthousiast en zonder schroom het 
Woord te verspreiden dat redding brengt.
De martelaren van alle tijden, inclusief de onze, doen 
dat ook niet. De martelaren, die hun leven geven, 
verhullen niet dat ze christenen zijn. Ze hebben hun 
geloof niet verloochend, want de Heilige Geest was 
met hen.

Gamaliël
En deze vastberadenheid doet het joodse ‘religieuze 
systeem’  op zijn grondvesten schudden. De joden 
voelen zich bedreigd en antwoorden met geweld 
en de doodstraf.  Zo is het altijd met de vervolging 
van christenen: mensen die het christendom niet 
aanvaarden, voelen zich bedreigd en dus vermoorden 
ze christenen.
Maar voor het Sanhedrin klinkt de stem van een 
Farizeeër; deze kiest ervoor  in te gaan tegen de 
reacties van de zijnen. Hij heet Gamaliël en is een 
verstandig man, “een wetgeleerde, die bij het hele 
volk in aanzien stond” (Hand. 5,34).  Hij neemt het 
woord en laat zijn broeders zien hoe je de kunst van 
de onderscheiding beheerst in situaties die buiten de 
normale kaders vallen.

Gods handtekening
Gamaliël verwijst naar een aantal mensen die zich 
eerder voordeden als Messias. Hij toont aan dat elk 
menselijk project eerst algemene instemming krijgt 
om vervolgens alsnog ten onder te gaan. Terwijl alles 
wat van boven komt en Gods ‘handtekening’ draagt, 
voorbestemd is om voor altijd te duren. 

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 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

DE KERK GAAT NIET TEN ONDER OMDAT GOD BIJ HAAR IS

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

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
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Gebed
Here God, Schepper van het heelal, help mij vandaag 
om, geholpen door uw wijsheid, een vredestichter te 
zijn. Help mij dat op zo’n manier te doen dat ik niet 
voor nog meer problemen zorg, maar juist voor de 
oplossing! Amen.

Dagtekst 
Sir. 18,22: Laat je niet weerhouden om een gelofte 
bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood om in 
het reine te komen.

Overweging:
Ons geloof in God, die in de Zoon en in de Geest bij 
ons en in ons kwam wonen, kan niet zonder ons 
geloof in de Kerk. ‘Kerk’ is dat onwaarschijnlijke stel 
mensen door wie God wil laten zien dat God van de 
wereld houdt. Net zoals je niet zou verwachten dat 
God een mensenkind zou worden in het lichaam van 
een jonge vrouw die tweeduizend jaar geleden in een 
onaanzienlijk stadje woonde in het Midden-Oosten, zo 
verwacht je ook niet dat God zijn werk van verlossing 
wil laten voortzetten door een groep mensen die 
verscheurd wordt door twisten, vooroordelen, 
gezagsconflicten en machtsspelletjes. Toch zijn het 
geloof in Jezus en het geloof in de Kerk twee kanten 
van hetzelfde geloof. Het is niet te geloven maar God 
wil het zo!

Gebed
Eeuwige Vader, ik dank U voor de vrijheid in dit land. 
Geef de bestuurders de moed zich duidelijk voor U 
uit te spreken. Geef iedereen die toezicht houdt op 
de wetten bijzondere moed en kracht. Geef iedereen 
die betrokken is bij rechtsspraak helder zicht op het 
goede, en de wijsheid om rechtvaardige beslissingen 
te nemen. Laat ook hun eigen leven een voorbeeld zijn 
en de jongere generatie tot grote dingen inspireren. 
Amen.

Dagtekst
1 Kor. 12,12–30: Het oog kan niet tegen de hand 
zeggen: ‘ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd 
tegen de voeten: ‘ik heb jullie niet nodig.

Overweging:
In de verrijzenis hebben we een geestelijk lichaam. 
Ons natuurlijk lichaam stamde van Adam, ons 
geestelijk lichaam krijgen we van Christus. Christus 
is de tweede Adam, Hij geeft ons een nieuw lichaam 
dat niet aan bederf onderhevig is. Zoals Paulus zegt: 
‘En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben 
gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen dragen 
van de hemelse mens’ (1 Kor 15,49). Ons geestelijk 
lichaam lijkt op Christus. Jezus is ons sterfelijk leven 
komen delen, opdat wij ook zouden delen in zijn 
geestelijk lichaam. ‘Vlees en bloed kunnen geen deel 
krijgen aan het koninkrijk van God’ (1 Kor 15,50). 
Jezus kwam om onze vergankelijke natuur te bekleden 
met onvergankelijkheid, en onze sterfelijkheid met 
onsterfelijkheid (zie 1 Kor 15,53). Ons geestelijk leven 
krijgt dus haar volle gestalte in een lichamelijke vorm.

Gebed
Barmhartige Vader, ik voel vandaag mee met iedereen 
die vreselijke pijn lijdt omdat hij of zij aan de drugs 
is. Ik draag ze aan U op, Heer. Bevrijd hen uit de 
ijzeren greep van hun verslaving, net zoals U uw volk 
duizenden jaren geleden van slavernij bevrijdde. Toon 
hen uw kracht en liefde. Trek hen naar U toe, Heer, 
want U hebt de macht en kracht hen te bevrijden. 
Amen.

uw schepping in navolging van uw liefste Zoon, Jezus 
Christus, mijn Heer, die met U en de heilige Geest leeft, 
nu en in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Apok 3,20: Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan.

Door de doop wordt deelname aan de eucharistie 
mogelijk. De eucharistie is het sacrament waardoor 
Jezus zich innig en blijvend aan ons verbindt. Het is 
het sacrament van de tafel, van eten en drinken, het 
sacrament van het dagelijks voedsel. Gedoopt word je 
maar een keer in je leven, de eucharistie vier je elke 
maand, elke week of zelfs elke dag. Jezus gaf ons de 
eucharistie om zijn leven en dood te gedenken. Niet 
een gedachtenis waardoor we alleen maar aan hem 
denken, maar waardoor we ons verenigen met zijn 
lichaam. De avond voor zijn dood nam Jezus brood en 
zei: ‘Dit is mijn lichaam.’ Hij nam de beker met wijn en 
zei: ‘Dit is mijn bloed.’ Als we het lichaam en het bloed 
van Christus als voedsel tot ons nemen, worden we 
met hem verenigd.

Gebed
Goede God, soms ben ik blind voor uw goedheid, die 
U op zoveel manieren toont. Ik bid U: open mijn oren 
en mijn hart voor uw Woord en laat mij zien dat geven 
en nemen een kunst is, waarin uw Zoon Jezus mij wil 
onderwijzen. Maak van mij een mens die in waarheid 
leeft en ieder het hare of zijne gunt, vandaag en tot in 
lengte van dagen. Amen. 

Dagtekst
2 Sam. 7,18: Toen ging koning David het heiligdom 
binnen; hij nam plaats voor de HEER en zei: ‘Wie 
ben ik, Heer GOD, en wat is mijn huis, dat U mij zover 
gebracht hebt?’

Overweging
De verrijzenis van Jezus bleef een verborgen 
gebeurtenis. Jezus is niet verrezen om indruk te 
maken op zijn tegenstanders, om het laatste woord te 
hebben of om zijn gelijk te bewijzen aan degenen die 
Hem gekruisigd hadden. Jezus’ verrijzenis was voor 
degenen die van hem hielden en hem volgden vooral 
een teken dat Gods liefde sterker is dan de dood. Voor 
de vrouwen en mannen die zich met hem verbonden 
hadden was het een teken dat zijn zending voltooid 
was. Aan degenen die met hem dienstbaar wilden zijn 
aan de blijde boodschap gaf Hij de opdracht om alle 
mensen in het nieuwe leven met hem te betrekken. De 
wereld sloeg er geen acht op. Alleen degenen die Hij 
bij name riep, met wie Hij het brood brak en die Hij 
vrede toewenste realiseerden zich wat er gebeurde. 
Hoe verborgen ook, deze gebeurtenis bevrijdde de 
mensheid uit de greep van de dood.

Gebed
God, de Bron en Oorsprong van liefde, leer mij net zo 
lief te hebben als U. Geef mij een vonkje liefde voor 
mensen waarvan het moeilijk houden is. Zou ik, door 
uw liefde, vandaag misschien zelfs van mijn vijanden 
kunnen houden? Help mij daarbij, Heer. Amen.

Dagtekst
Fil 4,11: Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik 
heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te 
zijn.
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Dagtekst
Lc 24,32: Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet 
hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en 
de Schriften voor ons opende?’

Overweging
Jezus’ aanwezigheid verdicht zich in de eucharistie, 
omdat Hij daar de Christus van onze gemeenschap 
wordt. Hij is dan niet alleen de Christus in onszelf, 
maar de Christus in ons midden. Het is net als met de 
leerlingen van Emmaus. Toen ze Jezus herkend hadden 
bij het breken van het brood, vonden ze elkaar terug 
en zochten ze samen in Jeruzalem hun vrienden weer 
op. Zo zullen ook wij elkaar opnieuw vinden wanneer 
we Jezus’ lichaam en bloed ontvangen. Christus leeft 
in ons en maakt ons tot een gemeenschap die samen 
getuigenis aflegt van zijn aanwezigheid in deze 
wereld.

Gebed
Goede God, al wat ik ben, al wat ik heb ; U bent het die 
het mij geeft. Dankbaar bid ik U om een hart dat open 
staat voor U en uw Woord verstaat. Dat ik mag leven in 

gebeden voor iedere dag
Maandag 30 september

Zaterdag 05 oktober

dinsdag 01 oktober

Vrijdag 04 oktober

Puur menselijke projecten falen altijd; ze hebben hun 
tijd, net als wij.
Denk maar aan de vele politieke projecten, en hoe die 
van de een op de andere dag veranderen, overal ter 
wereld. Denk maar aan de grote keizerrijken en aan 
de dictaturen van de vorige eeuw: ze voelden zich 
oppermachtig en dachten de wereld te overheersen. 
En vervolgens gingen ze allemaal ten onder. Denk aan 
de rijken van vandaag: ze zullen ook ten onder gaan, 
als God niet met ze is. Want de kracht van mensen op 
zichzelf blijft niet duren.

God met ons
Alleen Gods kracht blijft voor altijd. Denk maar 
aan de geschiedenis van de christenen, aan de 
geschiedenis van de Kerk, met haar vele zonden, 
schandalen en vreselijke dingen van de laatste 
tweeduizend jaar.
Waarom is de Kerk niet ten onder gegaan? Omdat God 
bij haar was. Wij zijn zondaars en heel vaak gedragen 
ook wij ons schandalig. Maar God is met ons. En God 
redt eerst ons en dan hen, maar Hij -de Heer- redt 
altijd. De kracht ligt in “God met ons”.
Gamaliël komt tot de conclusie dat, als de leerlingen 
van Jezus van Nazareth geloven in een bedrieger, ze 
gedoemd zijn om in het niets te verdwijnen. Als ze 
echter iemand volgen die van God komt, kan men 
beter ophouden ze te bestrijden.

Geest van onderscheiding
Laten we de Heilige Geest vragen dat Hij in 
ons werkzaam mag zijn, opdat wij, zowel op 
persoonlijk als op gemeenschappelijk vlak, de 
geest van onderscheiding mogen ontvangen. Laten 
we Hem vragen dat we altijd de eenheid van de 
heilsgeschiedenis kunnen zien door de tekenen van 
God in onze tijd en in de gezichten van onze naasten.  
Dat we leren dat onze medemensen boodschappers 
zijn van de levende God.

(Bron: KN/bewerkt-mk)

woensdag 02 oktober

DE KERK GAAT NIET TEN 

ONDER OMDAT GOD BIJ 

HAAR IS

Donderdag 03 oktober
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