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Paus roept op tot begrip voor en dienstbaarheid aan inheemse volken

Melvin Mackintosh –

De bijzonder synode voor de Amazone is zondag 
met een openingsmis in de Sint-Pietersbasiliek 
van start gegaan. Er waren meer dan duizend 
aanwezigen, onder wie de bisschoppen van 
de Amazoneregio en leden van verschillende 
inheemse volken die de Amazone als woon- en 
leefgebied hebben. Ook Mgr. Karel Choennie neemt 
deel aan deze bisschoppensynode. Samen met Mgr. 
Emmanuel Lafont, bisschop van Cayenne, Mgr. 
Francis Alleyne, bisschop van Georgetown en Mgr. 
Gabriel Malzaire, bisschop van Roseau en president 
van de Antilliaanse bisschoppenconferentie vormt 
hij de Caribische delegatie tijdens de synode. 
De Vaticaanse media verzorgden rechtstreekse 
uitzendingen die ook op sociale media gedeeld 
werden. Mgr. Karel Choennie stuurt ook dagelijks 
een audioverslag voor Radio Immanuel dat terug te 
vinden is op de website en Facebookpagina. 
Het verslag hieronder is een vertaald stuk van 
Vatican News.
Paus Franciscus startte op de eerste dag de 
discussies door de deelnemers te herinneren 
aan de pastorale dimensies van de bijzondere 
vergadering van de bisschoppen. De paus zei dat zij 
moeten focussen op begrip voor en dienstbaarheid 
aan de volken van de Amazone.

Pastorale dimensie
De synode voor de Amazone ging van start met 
een processie vanuit de Sint-Pietersbasiliek naar 
het plein en vervolgens in de hallen waar de 
synode wordt gehouden. In zijn openingswoord 
zei paus Franciscus dat deze bijzondere synode 
vier dimensies omvat: een pastorale, culturele, 
sociale en een ecologische. Hij zei dat de pastorale 
dimensie de belangrijkste is, ‘die ene die alles 
omvat. Wij moeten deze synode ingaan met een 
christelijk hart en de realiteit van de Amazone zien 
met de ogen van een discipel. Alleen dan’, aldus de 
paus, ‘kunnen wij het begrijpen en interpreteren. 
De pastorale dimensie stelt ons in de gelegenheid 
om de volken van de Amazone te benaderen met 
respect voor hun geschiedenis, culturen en hun 

manier van leven. Omdat alle volken hun eigen 
wijsheid, bewustwording, hun eigen belevenis van 
de realiteit hebben’.
Paus Franciscus waarschuwde voor de 
ideologische kolonisatie die de karakteristieken 
van een volk vermindert of vernietigt. ‘Ideologieën 
brengen ons in het overdrijven van onze pogingen 
om te begrijpen zonder te accepteren,’ voegde 
hij eraan toe. We reduceren de realiteit tot het 
categoriseren, het gebruik van -ismes. Deze 
worden slogans die ons een vooroordeel geven in 
de manier waarop wij een volk naderen. De paus 
sprak over civilisatie versus barbarisme die slechts 
erop uit is om te verdelen en te vernietigen door 
mensen te labelen en een afstand te scheppen.

Veren en bonnets
Paus Franciscus zei dat hij bedroefd was om de 
spottende opmerkingen te horen die gemaakt 
werden over de man die tijdens de openingsmis 
in de St.-Pieters basiliek op zondag de offergaven 
naar voren bracht. De opmerkingen gingen over 
de veren die de man op zijn hoofd had. ‘Zeg me’, 
riep de paus uitdagend, ‘welk verschil is er tussen 

het dragen van veren op zijn hoofd en deze bonnet 
(driehoekige pet) die sommige medewerkers in het 
Vaticaan op hebben?’
De paus waarschuwde ook voor het aandragen 
van puur pragmatische maatregelen wanneer we 
moeten denken in een paradigmatische manier, 
een perspectief dat ontstaat uit de realiteit van de 
volken. ‘We zijn niet hier bijeen om programma’s 
voor sociale ontwikkeling op te zetten die bedoeld 
zijn om culturen vast te houden in een museum. 
We zijn hier om te aanschouwen, te begrijpen, om 
dienstbaar te zijn aan de volken.’
Ten slotte deed paus Franciscus een oproep aan 
de participanten om te reflecteren, in dialoog te 
treden, nederig te luisteren en te spreken met durf 
en moed. ‘Deelnemen aan een synode is een proces 
ingaan, niet slechts om de ruimte van de zaal te 
vullen. We moeten respectvol zijn, prudent zijn in 
de manier waarop wij communiceren en het proces 
van de synode niet verstoren door het scheppen 
van conflicterende berichtgevingen: een synode 
van binnenuit en een synode van buitenaf.’ ‘En 
alstublieft,’ sloot de paus af, ‘laat ons ons gevoel 
voor humor niet kwijtraken.’
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DOORDENKERTJE
”Wil je weten wat 
iets is? 

Bedenk dan wat het 
niet is.”

“Hoe mooier de herinnering, des te 
moeilijker is het afscheid”.

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 
u in de parochiezaal van de St.Alfonsus 
parochie. Deze bijeenkomsten staan open 
voor iedereen die een dierbare heeft verloren 
en in het rouwproces wat steun zoekt. Onze 
eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 17 
oktober a.s.
U bent van harte welkom!

Muito obrigado, padre Gilson

Irene Fung A Loi – 

Op zondag 6 oktober jl. vond in de 
kathedrale basiliek een enigszins emotionele 
eucharistieviering plaats. Het was een 
afscheidsviering in de reeks van verschillende 
vieringen in verschillende parochies in verband 
met het vertrek van pater Gilson da Silva 
terug naar Brazilië. Op 28 september was de 
afscheidsviering in de Maria Koningin van de 
Wereldparochie in Latour en een dag later in de 
Allerheiligste Verlosserparochie in Domburg. 
Een week later waren er afscheidsvieringen in de 
kathedrale basiliek en in OLV van Nazareth aan de 
Jozef Israelstraat. 
In de kathedrale basiliek was het opmerkelijk. 
Pater Gilson kreeg een bankje om op te staan, 
omdat de preekstoel te hoog voor hem was. God 
heeft hem niet veel lengte gegeven, maar wel een 
groot en moedig hart. Want slechts de moedigen 
van hart durven hun vertrouwde omgeving te 
verlaten voor een vreemd land waar men een 
totaal andere taal spreekt. En zoals pater vertelde, 
had hij nog nooit eerder per vliegtuig gereisd. 
Dus was hij wat huiverig. Maar degenen die hun 
vertrouwen stellen in de Heer, laten zich steeds 
door Hem leiden. 
Acht jaren geleden, op 18 augustus 2011, kwam 
pater Gilson op onze luchthaven aan, waar hij 
een uur lang werd vastgehouden door de douane 
vanwege een ‘Babylonische spraakverwarring’. 
Misschien heeft dit voorval hem aangespoord zich 
in te zetten de Nederlandse taal te leren, hetgeen 
hem aardig is gelukt. Hij werd daarbij geholpen 
door behulpzame mensen en door de jaren heen 
heeft hij heel wat vrienden gemaakt. Pater Gilson 

heeft zich heel verdienstelijk gemaakt in ons 
bisdom en heeft meegeholpen om enkele aspecten 
van de Braziliaanse geloofscultuur in ons land te 
introduceren. 
Helaas moet hij nu terug. Wij zijn in het bijzonder 
dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend voor 
parochie Domburg, waar hij vijf jaar als pastoor 
heeft gediend. Moge zijn toewijding aan Gods werk 
een voorbeeld zijn voor ons allen, maar vooral 
een inspiratie voor onze jongeren. Wij wensen 
hem genadevolle jaren in zijn volgende missie en 
dat hij God mag blijven dienen met al zijn liefde 
en talenten. Muito obrigado, padre Gilson. Deus 
abençoe e boa sorte no Brasil.



OMHOOG zondag 13 oktober 2019 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Viering Cirio de Nazaré op 27 oktober

geloof & leven
Patroonsfeest St.-Franciscusparochie Livorno

Sandra Wei-Wong Loi Sing – 

Triduüm
De St.-Franciscus van Assisiparochie in Livorno 
heeft ter gelegenheid van haar 140-jarig bestaan 
een triduüm gehouden vanaf donderdag 3 oktober 
tot en met zaterdag 5 oktober. Op zondag 6 oktober 
hebben we het feest gevierd van St.-Franciscus. De 
dag van onze patroonheilige is eigenlijk 4 oktober, 
net als werelddierendag, maar uit praktische 
overwegingen hebben we het feest op zondag 6 
oktober gevierd. 140 jaar klinkt heel lang voor 
onze parochie, maar ons kerkbestuur is erg 
jong (in bestaan) en we zijn in veel zaken niet zo 
ervaren. Daarom is het bijzonder toe te juichen dat 
we konden rekenen op de zusterparochies in ons 
cluster bij het organiseren van dit triduüm. Met 
name de zusters van de Allerheiligste Verlosser 
van Domburg  hebben ons heel goed bijgestaan 
en de leden van deze kerk waren ook goed 
vertegenwoordigd bij onze diensten. 

St.-Franciscus
Zoals u vast wel weet was onze patroonheilige 
St.-Franciscus heel sterk begaan met de natuur 
en alles wat met de schepping te maken heeft. 
Hij had heel veel respect voor alles wat God heeft 
geschapen en zag de mens als gelijkwaardig 
onderdeel van de schepping en niet erboven staan. 
Hij noemde bijvoorbeeld de zon onze broeder en de 
maan onze zuster. Op afbeeldingen zie je hem ook 
altijd staan met dieren. 
Pater Ricardo, onze pastoor, had voor het triduüm 
verschillende priesters uitgenodigd om als 

celebrant dienst te doen. De eerste was pater 
Kumar, daarna pater Guillaume Woei A Jin, dan 
pater Gilson op de zaterdag, waarbij pater Gilson 
gelijk afscheid nam na acht jaren in ons land 
gewerkt te hebben. Bij het feest van St-Franciscus 
op zondag was onze eigen parochiepriester pater 
Ricardo de celebrant.
Het thema van deze diensten draaide allemaal 
natuurlijk om St.-Franciscus: het leven van St.-
Franciscus, zijn bekering en zijn verbondenheid 
met de natuur. Heel belangrijk voor deze heilige 
is dat hij net als Jezus in armoede leefde, hoewel 
hij uit een heel rijk gezin kwam. Hij heeft ons 
geleerd dat je altijd wanneer je iemand tegenkomt, 
deze moet begroeten door hem/haar vrede toe te 
wensen: de vrede van God. 

Succesvol
Het organiseren van dit triduüm was voor ons, 
het bestuur en de parochieleden, heel erg leerrijk. 
We zijn een hele kleine groep, maar we zijn heel 
dankbaar dat zovelen van ons keihard hebben 
gewerkt en bijgedragen om dit gebeuren tot 
een succes te maken. Het was heel mooi te zien 
dat pater Ricardo, die nog niet zo heel lang in 
Suriname is, zo blij was met ons. Na elke viering 
was er ook eten en drinken te koop. De opbrengst 
is voor de renovatie van ons kerkgebouw. We zijn 
iedereen die heeft meegewerkt om dit triduüm en 
feest tot een succes te maken erg dankbaar en we 
hebben ons voorgenomen om voortaan elk jaar bij 
de verjaardag van onze parochie een triduüm te 
houden.

Charles Chang – 

Deze keer wordt de kleur geel. Dit weet Stefanne 
Ferreira met zekerheid, maar wat het ontwerp 
wordt, heeft ze nog geen idee. Daarvoor gaat 
de Braziliaanse eerst in gebed. De processie in 
verband met Cirio de Nossa Senhora de Nazare, 
afgekort Cirio de Nazare, wordt dit jaar op zondag 
27 oktober gehouden. Dit naar het voorbeeld van 
Belem, waar deze viering elk jaar in het tweede 
weekend van oktober wordt gehouden. De route 
in Suriname blijft deze keer beperkt tot enkele 
blokken in de omgeving van de kerk aan de Jozef 
Israelstraat 86 - het begin- en eindpunt van de 
bedevaart. De processie begint om acht uur en 
eindigt met een heilige mis in de Braziliaanse kerk. 
Daarna worden er typische gerechten verkocht 
voor de lunch, gevolgd door een bingodrive tegen 
vijf uur in de middag. Hoofdprijs is een scooter. 
In Belem krijgt het beeld van de Cirio elk jaar een 
nieuwe mantel. Deze wordt normaliter een week 
ervoor gepresenteerd in de kerk, wat dus ook hier 
het geval zal zijn. Op zondag 20 oktober krijgt het 
publiek de novo manto of nieuwe mantel te zien. 
Hoe de ceremonie zal verlopen, weet pater Patricio 
nog niet. Brazilianen zijn grote Mariavereerders. 
Voor een gunst doen ze tijdens de Cirio een belofte. 
Nadat ze van een uitzichtloze ziekte was genezen 
- door veel gebeden - heeft Stefanne de belofte 
gedaan om elk jaar een nieuwe mantel te maken 
voor de Cirio. Twee jaar terug versierde de vrouw 
de achterkant van de mantel met een grote ster en 
een bijbel, het vorig jaar met een kruis bezet met 
bloemen. Het thema is hetzelfde als dat in Belem: 
Maria, Mae da Igreja (Maria, Moeder van de Kerk).
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Jeugdkamp r.-k. cluster Para/Wanica

Pater Kenneth Vigelandzoon - 

Succes voor ogen
Na lang overleg is een gekoesterde wens in 
vervulling gegaan. Van 30 augustus t/m 3 
september jl. gingen onze jongeren van de r.-k.
cluster Para/Wanica en enkele van Lombe 
en Jawjaw op kamp naar ons eigen plekje in 
Groningen, Saramacca bij de gastvrije St.-
Thadeusparochie. Na een onderbreking van 
bijkans 6 jaren was er weer een Parwa-jeugdkamp. 
Velen van onze jongeren waren eigenlijk al een 
beetje verspreid, dus was het hopen op een goede 
opkomst. Het werden uiteindelijk 52 deelnemers. 
Het kamp begon goed, redelijk op schema, met 
een heerlijke maaltijd verzorgd door gemeente 
St.-Jozef, Copieweg. Het thema luidde: gedoopt 
en gezonden. Met 52 jongeren op stap, een goed 
keukenpersoneel en slechts 4 jeugdwerkers was 
het succes voor ogen. De parochies zorgden voor de 
voeding en de sponsors waaronder Sranan Fowru 
lieten goed van zich kwijten. Van hieruit onze grote 
dank. 

Sterke sprekers
De eerste dag werd het thema geïntroduceerd en 
keken wij allen uit naar de sprekers. De jongelui 
van gemeente Sunny Point met sterke spreker en 
bidder Gio (Chris) Tempo en team brachten ons 
geweldige zang en bijbelteksten: de 10 geboden 
en vooral Prediker 11; jaaaa, du sa yu wani, ma 
no fergiti dati wi alamala mu gi verantwoortu na 
Gado. De zang was geweldig, een uurtje van youth 
power. Mevrouw Goedhoop die tegenover de kerk 
woont, kwam met een evenzo sterk hoofdthema 
gedoopt en gezonden. De jongeren boeien voor een 
onderwerp lag haar heel goed. De jongeren werden 
aan het werk gezet en men mag uitkijken naar het 
resultaat. 
De Dienaressen van de Heer en de Maagd van 
Matara werden vertegenwoordigd door de zusters 
Mawina en Humility. Zuster Mawina vertelde haar 
roepingsverhaal dat een goede indruk maakte. 
De ijsbreker was een spel waarbij men van elkaar 
afhankelijk is; dit maakte het geheel compleet. Er 
waren genoeg doe- opdrachten, dus niet alleen 
luisteren. 

Dank aan ieder
De jongelui konden het geweldig goed met elkaar 
vinden. De uitspraak ‘omdat mi blaka’ was een hit 
en zo maakten de jongeren hun talenten zichtbaar 
tijdens de bonte avond. De thema’s waren creatief 
op papier gezet en werden in toneel, zang en dans 
gepresenteerd. Om trots op te zijn! Eten, eten, eten, 
ay, de keuken heeft ons verwend. Teveel zelfs, want 
nu weet ik mij geen raad met die buik. Hahaha. En 
nu lust mijn mond nog lekkers. 
Er waren ook uitdagende momenten: ja, 
watraprobleem. Er was weliswaar water, maar de 
hydrofoor deed het soms niet. Dus baden met een 
emmer helemaal bij ‘bisschop bakadyari’. Dank je 
wel, brandweer Groningen die de durotank kwam 
vullen, anders waren wij nu nog niet gebaad.
Op zondag hebben wij de eucharistie gevierd met 
St.-Thadeusgemeente en kregen wij bezoek vanuit 
Lelydorp van broeder Vincent Gordon en familie, 
en andere ouders en familie met fruit. Zuster Anna 
en haar zoon hebben ons geweldig bijgestaan, Kees 
en Charlene op wie wij altijd een beroep konden 
doen, kwamen altijd even kijken of alles OK was. 
Met grote dank aan de familie De Vries bij wie wij 
een verkoeling mochten nemen in haar zwembad, 
en Albert de beheerder was zo geduldig en 
vriendelijk. De overheerlijke icecream bezorgd 

ABP BIJBELSTUDIE
Het Pastoraal Centrum 
biedt Bijbellessen aan die 
u in staat stellen om Gods 
Woord beter te leren 
kennen en begrijpen. 
U leert hiermee Jezus beter te kennen en te 
groeien in het geloof. 
De lessen vinden steeds op de maandagavond 
plaats  tussen 19.00 – 21.00u.
Locatie: Asewa Otono, Prinsessestraat 46
Bijdrage: Srd 50,= per maand

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245
Email: pastoraalcentrum@
bisdomparamaribo.org

LECTIO DIVINA
Biddend en 
mediterend omgaan 
met Gods woord

Wilt u weten wat 
Lectio Divina is 
en wilt u het leren 
beoefenen? Dat kan! 
Onder kundige leiding 
maakt u kennis met 
de theorie en praktijk 
van Lectio Divina.

Doet u mee?
U bent van harte welkom op het Pastoraal 
Centrum, Prinsessestraat 46, t. 476888/424245
Wanneer: Elke maandag 
(met ingang van 14 oktober 2019)
Start: 10.00 uur

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht 
op mijn pad.” Psalm 119, 105

door zoon De Vries was helemaal op zijn plaats. 
Grantangi, grantangi. En nu zullen wij vanaf 
oktober een jeugdbeleid uitzetten. Wij danken 
eenieder die ons heeft geholpen om met de 
toekomst in zee te gaan. Jongeren, toekomst van 
vandaag, wij zijn met jullie gedoopt en gezonden. 

Pax et bonum.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Acht en twintigste zondag door het jaar C

Eerste Lezing: II Koningen 5, 14-17
In die dagen ging de Syriër Naäma naar de Jordaan 
en dompelde zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de 
man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die 
van een klein kind en hij was gereinigd van zijn 
melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar 
de man Gods terug, trad zijn huis binnen, ging voor 
hem staan en zei: ‘ Nu weet ik dat er in Israël een 
god is, en nergens anders op aarde. Wil daarom 
een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden’. Maar 
Elisa antwoordde: ‘Zowaar de Heer leeft, wiens 
dienaar ik ben, ik neem niets van u aan’. En hoewel 
Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, 
bleef hij weigeren. Toen zei Naäman: ‘ Geef mij dan 
tenminste een vracht aarde mee, zoveel als een 
koppel muildieren kan dragen, want uw dienaar 
wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers 

meer opdragen, dan aan de Heer alleen’.

Antwoordpsalm: Pslam 98,1.2-3ab.3cd-4

Tweede Lezing: II Timoteüs 2, 8  -13
Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, 
Davids nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo 
luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor 
ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb 
te lijden. Maar het woord van God laat zich niet 
in de boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te 
verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat 
ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en 
eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord: ‘Als 
wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem 
leven. Als wij volharden, zullen wij Hem heersen. 
Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als 
wij Hém verloochenen, zal Hij όns verloochenen. 
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf 

verloochenen kan Hij niet’.

Evangelielezing: Lucas 17, 11-19
Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het 
grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een 
dorp binnenging kwamen Hem tien melaatsen 
tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan en 
riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, ontferm U over 
ons!’. Hij zag hen en sprak: ‘Gaat u laten zien aan de 
priesters’. En onderweg werden zij gereinigd. Een 
van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen 
was, en hij verheerlijkte God met luide stem. Vol 
dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten 
neer, en deze man was een Samaritaan. Hierop 
vroeg Jezus: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn 
dan de negen anderen? Is er iemand teruggekeerd 
om aan God eer te brengen dan alleen deze 
vreemdeling?’. En Hij sprak tot hem: ‘Sta op en ga 
heen; uw geloof heeft u gered’.

De eerste lezing is een klein deel van de 
verhalenreeks over de profeet Elisa. Elisa is 
de opvolger van Elia (zie 2 Koningen 2,15). 
Elisa heeft een knecht, Gechazi, voor het 
eerst genoemd in 4,12. Gechazi is het type 
knecht dat meestal wel, maar soms net 
niet de essentie van het optreden van zijn 
meester begrijpt. Dat geldt ook vandaag, als 
de genezing van Naäman, een legeroverste 
uit Aram, centraal staat. Israël en Aram leven 
min of meer op voet van oorlog met elkaar. 
Aram heeft bij een van de strooptochten een 
meisje uit Israël meegenomen, dat nu werkt in 
het huis van Naäman (zie 5,2). Naäman wordt 
getroffen door een huidziekte, huidvraat, of 
melaatsheid. Het meisje adviseert Naäman 
om de Godsman Elisa te raadplegen voor 
genezing. Aldus gebeurt. Elisa raadt Naäman 
aan zevenmaal te baden in de rivier de Jordaan. 
Aanvankelijk weigert Naäman. Hij had iets meer 
spektakel verwacht: onderdompelen in de Jordaan, 
terwijl de rivieren in zijn eigen land niet goed genoeg 
zouden zijn (5,12)? Zijn gevolg praat op hem in: zou 
hij ook niet gedaan hebben wat Elisa vroeg, als hij 
een moeilijke opdracht had gekregen? De lezing 
van vandaag begint hier:  Naäman baadt zich en 
wordt genezen. Onmiddellijk wordt duidelijk dat 
deze genezing te danken is aan de God van Israël. 
Naäman belijdt de God van Israël als de enige God 
op de wereld (5,15). Hij wil Elisa belonen voor deze 
genezing, maar daar is geen sprake van. Dan wil 
hij wel aarde (adama, de aarde waaruit de mens is 
geschapen; Genesis 2,7) uit Israël meenemen, heilige 
grond, als teken van het feit dat hij geen offers meer 
zal brengen voor andere goden. Eind goed, al goed, 
zouden we denken, en hier eindigt ook de eerste 
lezing.

Hoe te dienen?
Maar het verhaal eindigt hier niet. Het verdient 
aanbeveling nog even door te lezen, want dan 
blijkt hoezeer dit verhaal niet over machthebbers 
en koningen gaat, maar over dienstbaarheid en 
bedienden. Was het eerst het meisje dat Naäman 
op het spoor zette van de profeet, en waren het 
zijn bedienden die hem overhaalden om toch te 
baden in de Jordaan, nu treedt de knecht Gechazi 
van Elisa naar voren. Hij vindt het onhandig dat 
zijn meester niets aanneemt voor de bewezen 
diensten.  De Nieuwe Bijbelvertaling acht het een 
daad van onbeleefdheid om niets aan te nemen, in 
andere vertalingen klinkt meer de hebzucht van 

Gechazi door. Maar Gechazi’s actie om toch een gift 
van Naäman los te krijgen loopt erop uit dat hijzelf 
een huidziekte oploopt. Hij ontpopt zich als een 
onbetrouwbare dienaar en is niet langer, of kan niet 
langer zijn, de knecht van Elisa (5,27).

De weg naar Jeruzalem
De evangelieperikoop zet ons in de eerste zin al op 
het goede spoor: Jezus is op weg naar Jeruzalem. 
Deze stad is vanaf het begin van het Lucasevangelie 
het centrum: daar dient Zacharias in de tempel, 
daar wordt de pasgeboren Jezus opgedragen, daar 
verblijft Hij als twaalfjarige in de tempel en daar 
zal Hij sterven en verrijzen. Sinds vers 9,51 is Jezus’ 
weg naar deze stad gericht. In het boek Handelingen, 
ook van Lucas, heeft Jeruzalem deze bijzondere 
plaats nog steeds: nu als basis en ijkpunt van de 
verkondiging van de verrijzenis door de hele wereld. 
Het verhaal van de reiniging van tien melaatsen
staat in het licht van deze gang naar Jeruzalem. De 
Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt niet ‘melaats’, maar
‘huidvraat’. Welke ziekte hier bedoeld is, is niet 
zonder meer duidelijk, maar duidelijk is wel dat 
lijders aan zo’n ziekte buiten de gemeenschap 
worden gesloten. Des te vreemder natuurlijk dat 
hier tien van die buitengesloten lijders aan de 
ziekte Jezus tegemoet komen en Hem ontmoeten. 
Wat is dat voor een merkwaardig dorp, waar Jezus 
binnentrekt? Vers 17,11 situeert dit dorp in het 
grensgebied van Samaria en Galilea. Verderop 
sugge reert dit verhaal door de ene Samaritaan te 
noemen die komt bedanken, dat de anderen geen 
Samaritanen zijn. Een vreemdeling is hij (17,18). 
We verkeren in het overgangsgebied tussen het 

bekende land (Galilea) en het ‘buitenland’. 
Voor dit buitenland heeft Lucas een warme 
belangstelling. Al bij het optreden van Jezus 
in de synagoge van Nazaret (hoofdstuk 4) 
noemt hij Sarepta en Sidon en Naäman de 
Syriër (uit de eerste lezing van vandaag). Hij 
maakt met een man uit Samaria duidelijk 
wie een naaste is (10,30-37). In Handelingen 
zal Lucas dit wijdere blikveld open houden: 
‘ Maar wanneer de heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen en van 
Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ 
(Handelingen 1,8). En
de eerste verkondiging buiten de stad 
Jeruzalem zal ook in Samaria zijn, door 
Filippus, de diaken .

Tien is voldoende
Tien lijders aan huidvraat komen Jezus tegemoet: 
tien mensen die uitgesloten zijn van de gemeenschap, 
maar met hun tienen zijn ze juist weer een 
gemeenschap. Minjan, de tien mannen die nodig 
zijn om een joodse ‘synagoge’ te vormen. Het is een 
groep die een gemengde samenstelling heeft en 
door hun ziekte ook onrein is. Jezus maakt er als 
het ware een nieuwe gemeenschap van door ze te 
genezen. Hij stuurt hen naar de priesters om zich te 
laten zien, de gebruikelijke procedure bij het genezen 
van zo’n ziekte (zie Leviticus 13-14). Op weg naar 
de tempel (vergelijk 17,14) worden ze genezen, ook 
de Samaritaan, de vreemdeling. Een van de tien 
merkt dat hij genezen is (17,15). Tussen de woorden 
‘reiniging’ (17,14 en 17) klinkt nu ‘genezen’, een 
werkwoord waar Lucas een voorliefde voor heeft. 
Genezen heeft een fysieke, lichamelijke betekenis 
en maakt concreet zichtbaar wat reinigen en redden 
betekenen (zie bijvoorbeeld 6,19; 8,46-48). De 
Samaritaan looft God met luide stem (17,15). Het is 
het antwoord op het luide smeken om medelijden, 
genade (17,13) van de onreine gemeente. Deze 
vreemdeling mag dan ook horen: ‘Sta op, verrijs’ 
(17,19). ‘Uw geloof heeft u gered’, zegt Jezus. Deze 
woorden klonken ook bij de bloedvloeiende vrouw 
(8,47-48).  Deze vrouw, en de vrouw in 7,50, krijgen 
de opdracht te gaan, in vrede. Met dezelfde woorden 
krijgt de Samaritaan de opdracht te ‘gaan’, maar 
nu zonder de toevoeging ‘in vrede’. Opgaan naar 
Jeruzalem (17,11 en 19) is de weg van de vrede gaan. 
Deze Samaritaan, een ‘vreemdeling’ op Israëls grond, 
is opgenomen in de gemeenschap die opgaat naar het 
huis van de HEER (Psalm 122).
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dienst. Kaarten te verkrijgen voor Srd 50.
• Vrijdag 25 oktober Bevrijdings- en genezingsdienst om 
18.00u.

zo 13 07.30: Rozenkransgebed |08.00: Eucharistieviering
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Inschrijving voor Eerste H. Communie en nieuwe 
vormelingen bij de pater op maandag 14 oktober van 16.00 
tot 21.00u en zaterdag 19 oktober van 09.00 tot 12.00u.
• Elke zondag om 08.00u eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. Wekelijks H. Mis op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag om 07.00u start.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30u gebedsdienst van KCV in de 
sacristie van de St. Alfonsuskerk. U bent allen van harte 
welkom, ook voor persoonlijk gebed.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen 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 13 10.00: H. Mis | 11.30: Kinderdoopviering
 No English mass
zo 20 10.00: Woco | 11.45: English mass
zo 27 10.00: H. Mis | 11.45: English mass 

za 12 19.00: H. Mis
zo 13 08.00: Woco
za 19 19.00: Woco
zo 20 08.00: H. Mis
za 26 19.00: H. Mis
zo 27 08.00: Woco
Padvinders: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: Clubactiviteiten. 
Muzieklessen elke zondag, dinsdag en woensdag: 
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten. Misdienaars: elke zondag: van 10.00 
-  12.00u: Blokfluit Combo oefening. Maria Legioen: elke 
maandag: 17.00u. Charismatische gebedsbijeenkomst: elke 
donderdag: 18.00u.

Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en 
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering 
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30

Wekelijkse activiteiten
• Spreekuren pastoor: woensdag 17.00-18.00u.
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• HF Men’s Fellowshipgroup :-Persoonlijk Gebed en 
Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand, br. Eddy 
Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00u, padvinderij (verkenners 
en de kleintjes welpen)  o.l.v. de heer Pooters  864-9718. 
De groep kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich 
aanmelden.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, padvinderij (de gidsen 
en kleintjes kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout 857-3310.   
• Kindergebedsgroep:zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v. mw 
Maya Sleur mob.850-0790. Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 13 08.00: H. Mis
wo 16 08.30: Schoolmis St. Thomas van Aquinoschool 
18.30: Rozenkransgebed 
19.00: H. Mis
za 19 10.00: H. Mis. Huize Ashiana
17.30: Huwelijksinzegening Graanoogst-Goercharn
Mededelingen
• Inschrijving PK lessen voor kinderen, tieners en 
volwassenen is mogelijke dagelijks tijdens kantoor tijden 
m.u.v. dinsdag. De  lessen starten op dinsdag 5 november. 
• De Heilige Familieparochie heeft het voornemen om een 
zanggroep te starten. Opgave dagelijks tijdens kantooruren 
of na de vieringen. Geef uw naam op want zingen is 
tweemaal bidden.

zo 13 08.00: H. Mis
ma 14 17.00: Spreekuur
 18.00:Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
do 17 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Zondag 3 november 2019: Teaparty om 10.00u. na de 

za 12 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 13 10.00: Hoogmis
za 19 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 20 10.00: Hoogmis
 18.00: Basiliek Oktober Concert
do 24 19.00: Petrus Donderslof
vr 25 17.00: Huwelijksinzegening Anton Doelwijt en 
Marjolein Schenkerveld
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.
• Zondag 20 oktober om 18.00u een groots oktober 
concert in onze Kathedrale Basiliek. Entree: een gulle 
vrijwillige bijdrage. Optredens van koren, solisten, de 
Gitaristenkring, Muziekschool Belles Artes Suriname en 
het Eddy Snijdersorkest. Dit wordt een concert om nooit te 
vergeten en daarom moet u erbij zijn.
• 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 12 17.30: H. Mis
wo 16 17.30: Marialof
za 19 17.30: H. Mis

za 12 18.00: H. Mis vooravond 28e zondag door het jaar 
met KND
zo 13 08.00: H. Mis 28e zondag door het jaar met KND
ma 14 18.00: H. Mis 
wo 16 18.00: H. Mis
vr 18 18.00: H. Mis H. Lucas, evangelist
za 19 18.00: H. Mis vooravond 29e zondag door het jaar 
tevens installatie pater Kumar en afscheid pater Jan
zo 20 08.00: H. Mis 29e zondag door het jaar
Mededelingen
• In deze oktobermaand bidden wij voorafgaande aan elke 
dienst de rozenkrans. Begonnen wordt telkens een half uur 
tevoren.
• Maandag 14 oktober: 18.00 uur heilige Mis als opening 
van het catechesewerkjaar 2019/2020. Dit voor alle 
kinderen, catecheten, ouders en verzorgers. 
• Op zaterdag 19 oktober is om 18.00 uur de installatie van 
pater Kumar als pastoor van de parochie Noord. Tegelijk 
afscheid van pater Jan voor zijn vertrek.
• Ook dit jaar is er een Bisschoppelijke Jaaractie, deze keer 
onder het motto ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’. 
Uw bijdrage kunt u deponeren in de doos achter in onze 
kerken. Er is echter geen gemeenschappelijke registratie!
• Op zondag 6 oktober zijn de kinderen Rozinjo en 
D-Chamaira gedoopt. Hartelijke gelukwensen aan 
dopelingen, ouders, dooppeten en familie.
• Overleden is Sauw Piet Chin in de leeftijd van 61 jaar, 
woonachtig Grapefruitstraat 107. Onze deelneming aan de 
familie.
• Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 30 oktober 
2019. Betrokken families ontvangen een speciale 
uitnodiging.

zo 13 08.00: H. Mis 28e  zondag door het jaar met KND
zo 20 08.00: Woord- Comm. dienst 29e zondag door het 
jaar

zo 13 09.00: Woord- Comm. 28e zondag door het jaar met 
KND
zo 20 09.00: H. Mis 29e zondag door het jaar

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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 – Margrietstraat 4

Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin
Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw 

Danielle Wilfrid, t. 8724620
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag). 
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

wordt vervolgd op Pagina B3

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-
16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

parochieberichten

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

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. 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

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

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
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Vieringen
zo 13 10.00: Woco vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

Vieringen
zo 13 08.00: H. Mis met tassenwijding

zo 13 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.

wo 16 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)
do 17 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan te Lelydorp
za 19 19.00: Woord en communiedienst

Elke woensdag: 18.30: gebedshart
zo 13 10.00: Eucharistie in de javaanse taal
di 15 18.30: Rozenkransgebed en eucharistieviering
za 19 19.00: Eucharistieviering
di 22 18.30: Rozenkransgebed en eucharistieviering
zo 27 09.00: Woord- en communiedienst
di 29 18.30: Rozenkransgebed en eucharistieviering

za 12 19.00: Eucharistieviering
di 15 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 17 17.30: Spreekuur
18.30: Eucharistieviering
 19.15: Parochieraadsvergadering
zo 20 08.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 12 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 13 08.00: H. Mis
za 19 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 20 08.00: H. Mis
za 26 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 27 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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Vrijdag om 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongerengroep 
Vieringen
zo 13 08.30: Woco
ma 14 19.00: H. Mis
di 15 06.30: H. Mis
wo 16 19.00: H. Mis
do 17 06.30: H. Mis
vr 18 07.00: H. Mis
za 19 19.00: H. Mis
Mededeling
Zondag 13 oktober om 09.00 uur H.Mis in Coronie, Maria 
Onbevlekte Ontvangenis
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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

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

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 2 oktober op 
het Sint Pietersplein sprak paus Franciscus over de 
nieuwe ontwikkeling in de reis van het Evangelie.

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Na de marteldood van Stefanus, lijkt “de loop” van 
Gods Woord een stilstand te kennen. Een hevige 

EVANGELISATIE IS: JE DOOR DE H. GEEST LATEN LEIDEN

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

ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014

vervolging tegen de Kerk in Jeruzalem barstte 
los (Hand. 8,1). Ten gevolge hiervan bleven de 
apostelen in Jeruzalem terwijl veel Christenen 
zich verspreidden over andere plaatsen van Judea 
en Samaria. In het boek van de Handelingen lijkt 
vervolging een voortdurende toestand te zijn in het 
leven van de leerlingen. Dat is in overeenstemming 
met het woord van Jezus: “Als ze Mij vervolgd 
hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Joh. 15, 
20). Vervolging echter dooft het vuur van de 
evangelisatie niet, maar wakkert het veeleer aan.         

Nieuwe ontwikkeling evangelisatie
Diaken Filippus maakte een begin met de 
evangelisatie van de steden in Samaria. Veel 
tekenen van bevrijding en genezing gingen samen 
met de verkondiging van het Woord. Vanaf nu 
bewerkt de Heilige Geest een nieuwe ontwikkeling 
in de reis van het Evangelie. Hij beweegt Filippus 
tot de ontmoeting met een vreemdeling die een 
open hart heeft voor God. Filippus gaat met 
vuur op weg. Op een verlaten en gevaarlijke weg 
ontmoet hij een ambtenaar, de schatbewaarder, 
van de koningin van Ethiopië. De man, een eunuch, 
is, na zijn deelname aan de liturgie in Jeruzalem, 
op weg naar zijn land. Het gaat om een joodse 
proseliet uit Ethiopië. In zijn koets gezeten leest hij 
uit de boekrol van de profeet Jesaja, met name de 
vierde zang van “de dienaar van de Heer”.
Filippus komt bij de koets en vraagt hem: “Begrijpt 
ge wat ge leest? Maar de Ethiopiër antwoordde: 
Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij daarin 
behulpzaam is?” (Hand. 8, 30-31). Deze machtige 
man geeft toe dat hij begeleiding nodig heeft om 
het Woord van God te verstaan. De grote bankier, 
de minister van economie, bezat alle macht over 
het geld, maar besefte dat hij, zonder uitleg, het 
niet zou verstaan. Hij was nederig.

De leessleutel
Dit gesprek van Filippus met de Ethiopiër doet 
ons ook beseffen dat het niet volstaat de Schrift te 
lezen. Het komt erop aan de betekenis te verstaan. 
Men moet “het sap” vinden doorheen “de schors” 
en de Geest bereiken die het geschrift bezielt.
Binnentreden in het Woord van God vraagt dat 
men bereid is uit de eigen comfort zone  te treden 
om Christus -het levende Woord van de Vader- te 
ontmoeten en te volgen.

Wie is dus het hoofdpersonage van wat de 
Ethiopiër las?
Filippus geeft aan zijn gesprekspartner de 
leessleutel. De zachtmoedige en lijdende knecht, 
hij die het kwaad niet met kwaad vergeldt; hij die 
gezien wordt als mislukt, onvruchtbaar en ten 
slotte gedood wordt, hij is het die het volk van 
onrecht bevrijdt en voor God vruchten draagt. 
Het is precies deze Christus die Filippus en heel 
de Kerk verkondigt! Met Pasen heeft Hij ons allen 
verlost.

De H. Geest hoofdpersonage
Uiteindelijk herkent de Ethiopiër Christus en 
vraagt om het Doopsel. Hij belijdt zijn geloof in 
de Heer Jezus. Het is een mooi verhaal, maar de 
vraag blijft: wie heeft Filippus ertoe gebracht naar 
de woestijn te gaan om deze man te ontmoeten? 
Wie heeft Filippus aangespoord om naar de koets 
te gaan? Dat deed de Heilige Geest. Hij is het 
hoofdpersonage van de evangelisatie.

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

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

HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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

HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t. 
233090

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

schuld naar God toe te gaan. En dat terwijl ze wisten 
dat God op hen wachtte. ‘Als g’in nood gezeten, geen 
uitkomst ziet’, zingt het lied. Altijd mogen wij naar God 
toe. Met alles. Ook als we ons schamen. Toch mag het. 
De Heer wacht op je, Hij heeft geduld.

Gebed
Barmhartige God, Alles wat ik heb en is – het is aan mij 
geschonken. Ik smeek U vader: maak mij ontvankelijk 
voor Uw woord, reinig mijn hart en maak het nieuw, 
opdat ik het wonder van Uw liefde kan zien en in 
elkaar Uw rijkdom kan ontdekken. Dit vraag ik U in 
Jezus’ naam voor vandaag en al onze levensdagen.

Dagtekst
Rom. 8,26 Evenzo komt de Geest onze zwakheid 
te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren 
te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen.

Overweging
Wat een bemoediging geeft Paulus hier: de hulp van de 
Geest is niet alleen om te strijden tegen de zonde, maar 
strekt zich ook uit tot woordvoerder. In de rechtzaal is 
ook altijd een woordvoerder, een advocaat. Omdat het 
vakjargon en de formaliteiten in de meningen te boven 
gaat, is een advocaat nodig. Iemand die weet waarover 
hij spreekt en hoe alles werkt. Als mensen kunnen wij 
de grootsheid van God en hoe Hij alles in zijn hand 
houdt, niet volledig bevatten. Dit hoeft ook niet om tot 
Hem te kunnen bidden – God daalt af naar ons nieveau, 
Hij kent ons hart. Toch komt het weleens voor dat we 
geen woorden hebben. Door verdriet, pijn, of juist door 
blijdschap. Dan bidt er Iemand voor ons. Iemand die 
weet hoe alles in elkaar zit en werkt. Hoe groot is God 
dat Hij die behoefte al van tevoren heeft voorzien en 
erin voorziet?

Gebed:
God van bevrijding, U hebt mij tot hier gebracht en 
ben mij steeds nabij. Spreek tot mij Uw woord en blijf 
mij vergezellen op mijn weg door het leven. Leid mij 
naar Uw land van belofte, waar vrede en gerechtigheid 
heersen, vandaag en tot in  eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Jak. 1,5:  Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan 
moet hij haar vragen aan God en zij zal hem gegeven 
worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud 
en zonder verwijt.

Gebed
God, Vader in de hemel, Ik dank  U voor wat Jezus, 
Uw Zoon mij heeft gegeven: Zijn woorden van eeuwig 
leven, Zijn ziel die mij bezielt. Geef dat ik in Hem mijn 
Heer en Messias herken en dat ik, warmloop voor Zijn 
zaak. Dit vraag ik U in de naam van diezelfde Jezus, die 
met U en de Heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

tot in eeuwigheid.

Dagtekst
Ps. 32,8:  Ik let op u, Ik geef u aanwijzingen voor de 
weg die u moet gaan; ik wil u raad geven en met mijn 
ogen volgen.

Gebed
Goede God, U maakt Uzelf bekend in de woorden van 
Uw wet en in het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon. Ik 
vraag  U: beziel me door Uw Heilige Geest en leer mij 
de boodschap van Uw liefde te verstaan. Maak mij 
bekwaam om U en mijn naaste te dienen. Dit vraag 
ik  omwille van Jezus Christus voor vandaag en alle 
dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Kol. 1,10: En een leven leidt dat de Heer waardig 
is en Hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten 
voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied 
en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God.

Overweging
Als we een geestelijk leven leiden, getuigen onze eigen 
geest en Gods Geest tezamen dat wij bij God horen 
als Gods geliefde kinderen. Dat komt tot uiting in 
alles wat we doen. Paulus zegt: ‘Of u dus eet of drinkt, 
of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God’. Wij 
brengen God die eer, als we de heerlijke vrijheid van 
de kinderen Gods zichtbaar maken. Als we leven in 
gemeenschap met de Heilige Geest, kunnen we niet 
anders dan ‘getuigen’. Gods Geest zal zich via ons 
kenbaar maken, waar we ook gaan en wie we ook 
ontmoeten.

Gebed
Liefdevolle God, in alle tijden roept U mensen om uw 
Woord bekend te maken aan heel de wereld. Geef dat 
ik mij nooit zal schamen voor mijn geloof, maar er met 
vreugde en in woord en daad van getuig. Dit vraag ik U 
in de naam van Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en 
de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst
Amos 4,6: Ik, Ik heb u schone tanden gegeven in al uw 
steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen, maar 
gij hebt u niet tot Mij bekeerd: zo luidt de godsspraak 
van Jahwe. 

Overweging
God heeft het volk gestraft. Er was geen regen, er was 
honger. Maar niemand luisterde, niemand kwam met 
de nood naar de Heer. Ze dachten: ach, het is vast van 
voorbijgaande aard. Het volk ging ervan uit dat God 
toch wel bij hen zou zijn. Is dat even een misrekening? 
De woorden klinken ook klagelijk: ‘Jullie zijn niet 
terugkeerd.’ Ze vonden het niet belangrijk om God 
bij hun nood te betrekken en met een belijdenis van 
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Dagtekst:
Lc.  11,29: Toen het volk samenstroomde, begon Hij 
te spreken: 'Dit geslacht is een verdorven geslacht; 
het verlangt een teken, maar geen ander teken zal het 
gegeven worden dan het teken van Jona.

Overweging:
Gezag en gehoorzaamheid kun je nooit van elkaar 
losmaken – alsof sommige mensen het voor het zeggen 
hebben en anderen alleen maar mogen gehoorzamen. 
Als je beide van elkaar loskoppelt, krijg je autoritair 
gedrag aan de ene kant en onderdanig gedrag aan 
de andere kant. Daarmee is noch aan gezag noch aan 
gehoorzaamheid recht gedaan. Een zeer gezaghebbend 
persoon die aan niemand hoeft te gehoorzamen, loopt 
geestelijk groot gevaar (denk maar aan Jona). Een 
zeer gehoorzaam persoon die over niemand gezag 
uitoefent, loopt evenzeer gevaar. Jezus sprak met 
groot gezag, maar zijn leven lang was Hij gehoorzaam 
aan Zijn Vader. En aan Jezus, die tegen Zijn Vader zei: 
‘Niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ werd alle macht 
gegeven in de hemel en op aarde. De vraag aan ons 
is of we gehoorzaam gezag uitoefenen en gezagvol 
gehoorzaam zijn.

Gebed:
Getrouwe God, Gij die uw Zoon gezonden hebt en zo 
Uw liefde openbaarde. Heer schenk mij Uw genade 
om elke dag meer te groeien in liefde en trouw 
aan uw wet. Moge Uw Woord mij raken, mij hierin 
bemoedigen om het zo uit te dragen. Dit vraag ik U in 
de naam van Koning Jezus voor vandaag en alle dagen, 

gebeden voor iedere dag
Maandag 14 oktober

Zaterdag 19 oktober

dinsdag 15 oktober

Vrijdag 18 oktober

woensdag 16 oktober

EVANGELISATIE IS: JE DOOR 

DE H. GEEST LATEN LEIDEN

“Vader, ik ga evangeliseren” – “Zo, en wat doe je 
dan?” - “Wel, ik verkondig het Evangelie en vertel 
wie Jezus is. Ik tracht de mensen te overtuigen dat 
Jezus God is.”

Dat is geen evangelisatie. Als de Geest er niet 
is, is het geen evangelisatie. Het zal misschien 
ledenwerving zijn of publiciteit… Maar, 
evangelisatie betekent: je door de Heilige 
Geest laten leiden. Hij moet je tot verkondiging 
brengen, verkondiging door getuigenis, door 
martelaarschap en ook door het woord.

Het teken is vreugde
Nadat hij de ontmoeting van de Ethiopiër met de 
Verrezene heeft bewerkt -de Ethiopiër ontmoet 
de verrezen Jezus omdat hij de profetie verstaat- 
verdwijnt Filippus. De Geest neemt hem mee om 
hem een andere zending toe te vertrouwen. Ik zei 
dat de Heilige Geest het hoofdpersonage van de 
evangelisatie is.

En wat is dan het teken dat jij, christenmens, 
verkondiger van het Evangelie bent? De vreugde. 
Ook in het martelaarschap. Filippus ging vol 
vreugde elders het Evangelie verkondigen.

Moge de Geest van ons, gedoopten, mensen maken 
die het Evangelie verkondigen om anderen aan te 
trekken, niet naar onszelf maar naar Christus. Dat 
we tijd maken om te  werken voor God en anderen 
vrij en verantwoordelijk te maken voor de Heer.

(Bron: RK Doc/bewerkt-mk)

Donderdag 17 oktober
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