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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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SRD 2,-

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor Wereldmissiedag 2019

Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus en haar zending in de wereld

Geliefde broeders en zusters,

Voor de maand oktober 2019 heb ik aan heel 
de Kerk gevraagd in het bijzonder aandacht te 
besteden aan het missionaire karakter van de Kerk 
om de honderdste verjaardag te vieren van het 
promulgeren van de apostolische brief Maximum 
illud van paus Benedictus XV (30 november 
1919). De profetische vooruitziende blik van zijn 
apostolisch voorstel heeft voor mij bevestigd hoe 
belangrijk het ook vandaag nog is de missionaire 
inzet van de Kerk te vernieuwen, in evangelische 
zin haar zending, om het heil van de gestorven 
Jezus Christus te verkondigen en in de wereld te 
brengen, opnieuw nader te omschrijven.

De titel van onderhavige boodschap is hetzelfde als 
het thema van de missiemaand oktober: Gedoopt 
en gezonden: de Kerk van Christus en haar zending 
in de wereld. Het vieren van deze maand zal ons op 
de eerste plaats helpen de missionaire zin van onze 
aansluiting in geloof bij Jezus Christus opnieuw te 
vinden, een geloof dat wij om niet als geschenk bij 
het Doopsel hebben ontvangen. Ons toebehoren 
als kinderen aan God is nooit een individuele, maar 
altijd een kerkelijke daad: uit de gemeenschap 
met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
wordt een nieuw leven geboren samen met zoveel 
andere broeders en zusters. En dit goddelijk leven 
is niet een product dat verkocht moet worden - wij 
doen niet aan proselitisme -, maar een rijkdom 
die geschonken, meegedeeld, verkondigd moet 
worden: dat is de zin van zending. Om niet hebben 
wij deze gave ontvangen en om niet delen wij 
haar samen zonder iemand uit te sluiten. God wil 
dat alle mensen gered worden door tot de kennis 
van de waarheid te komen en de ervaring van zijn 
barmhartigheid dankzij de Kerk, het universele 
sacrament van het heil.

De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof 
in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie 
van alle dingen door ons de wereld te doen zien 

met de ogen en het hart van God; de hoop stelt ons 
open voor de horizonten van het goddelijk leven, 
waaraan wij werkelijk deelhebben; de liefde die 
wij bij voorbaat genieten in de sacramenten en de 
broederlijke liefde, drijft ons naar de uiteinden 
der aarde. Een Kerk die erop uitgaat naar de 
uiterste grenzen, vraagt om een voortdurende en 
permanente missionaire bekering. 

Hoeveel heiligen, hoeveel vrouwen en mannen 
van geloof getuigen ervan, tonen ons dat deze 
onbegrensde opening, dit barmhartig erop uit 
trekken mogelijk en uitvoerbaar is, gedreven door 
de liefde en haar intrinsieke logica van gave, offer 
en belangeloosheid! Laat wie God verkondigt, een 
man Gods zijn.

Het is een gebod dat ons direct aangaat: ik ben 
altijd een zending; jij bent altijd een zending; 
iedere gedoopte vrouw en man, is een zending. 
Wie liefheeft, komt in beweging, wordt buiten 
zichzelf gedreven, wordt aangetrokken en trekt 
aan, geeft zich aan de ander en knoopt relaties 
aan die leven voortbrengen. Niemand is nutteloos 
en onbetekenend voor de liefde van God. Ieder 
van ons is een zending in de wereld, omdat hij de 
vrucht is van Gods liefde. Ook al zouden mijn vader 
en moeder de liefde met leugen, haat en ontrouw 
verraden, God onttrekt zich nooit aan de gave van 
het leven door ieder kind van Hem van eeuwigheid 
af te bestemmen voor zijn goddelijk en eeuwig 
leven.

Dit leven wordt ons meegedeeld in het doopsel, 
dat ons het geloof in Jezus Christus, overwinnaar 
van zonde en dood, geeft, ons herboren doet 
worden naar het beeld en de gelijkenis van God 
en ons invoegt in het lichaam van Christus, dat 
de Kerk is. In deze zin is het doopsel derhalve 
werkelijk noodzakelijk voor het heil, omdat het 
ons garandeert dat wij altijd en overal zonen 
en dochters zijn, nooit wezen, vreemdelingen 
of slaven in het huis van de Vader. Wat in 
een Christen sacramentele werkelijkheid is - 
waarvan de vervulling de Eucharistie is -, blijft 
roeping en bestemming voor iedere man en 
vrouw in afwachting van bekering en heil. Het 
doopsel is immers een verwezenlijkte belofte 
van de goddelijke gave die de mens zoon in 
de Zoon maakt. Wij zijn kinderen van onze 
natuurlijke ouders, maar in het doopsel wordt 
ons het oorspronkelijke vaderschap en het ware 
moederschap geschonken: wie de Kerk niet als 
moeder heeft, kan God niet als vader hebben.

Zo wortelt in het vaderschap van God en het 
moederschap van de Kerk onze zending, omdat 
de zending die door Jezus in het gebod van Pasen 
tot uitdrukking wordt gebracht, inherent is aan 
het doopsel: zoals de Vader mij gezonden heeft, 

zo zend ook Ik u, vervuld van de Heilige Geest 
tot verzoening van de wereld. Deze komt een 
Christen toe, opdat het niemand ontbreekt aan 
de verkondiging van zijn roeping tot aangenomen 
kind, de zekerheid van zijn persoonlijke 
waardigheid en de intrinsieke waarde van ieder 
menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de 
natuurlijke dood. Wanneer het zich verbreidende 
secularisme het actieve vaderschap van God in 
onze geschiedenis concreet en cultureel afwijst, 
verhindert het iedere authentieke universele 
broederschap, die tot uitdrukking komt in het 
wederzijds respect voor ieders leven. Zonder 
de God van Jezus Christus wordt ieder verschil 
gereduceerd tot een helse dreiging die ieder 
broederlijk opnemen en iedere vruchtbare eenheid 
van het menselijk geslacht onmogelijk maakt.

De universele bestemming van het heil, 
aangeboden door God in Jezus Christus, 
bracht Benedictus XV ertoe te eisen om iedere 
nationalistische en etnocentrische begrenzing, 
iedere vermenging van de verkondiging van het 
Evangelie met koloniale machten, hun economische 
en militaire belangen te overwinnen. In zijn 
apostolische brief Maximum illud herinnerde de 
paus eraan dat de goddelijke universaliteit van de 
zending van de Kerk vereist dat men buiten een 
exclusivistisch behoren tot het eigen vaderland en 
de eigen bevolkingsgroep treedt. Het openstellen 
van de cultuur en de gemeenschap voor de 
heilzame gemeenschap van Jezus Christus vereist 
het overwinnen van iedere etnische en kerkelijke 
onrechtmatige inversie. Ook vandaag blijft de Kerk 
behoefte hebben aan mannen en vrouwen die 
krachtens hun doopsel een edelmoedig antwoord 
geven op de roeping te treden buiten het eigen 
huis, de eigen familie, het eigen vaderland, de eigen 
lokale Kerk. Zij worden naar de volkeren gezonden, 
in de wereld die nog niet door de sacramenten 
van Jezus Christus en zijn heilige Kerk veranderd 
is. Door Gods woord te verkondigen, te getuigen 
van het Evangelie en het leven van de Geest te 
vieren, roepen zij op tot bekering, dopen en bieden 
zij het christelijk heil aan met respect voor de 
persoonlijke vrijheid van ieder, in dialoog met 
de culturen en de godsdiensten van de volken 
waarnaar zij worden gezonden. De missio ad 
gentes, die voor de Kerk altijd noodzakelijk is, 
draagt zo op een fundamentele wijze bij aan het 
permanente proces van de bekering van alle 
christenen. Het geloof in het Pasen van Jezus, 
de kerkelijke zending vanuit het doopsel, het 
geografisch en cultureel buiten zichzelf en het 
eigen huis treden, de behoefte aan redding uit de 
zonde en de bevrijding van het persoonlijke en 
maatschappelijke kwaad vereisen de zending tot 
aan de uiterste grenzen van de aarde.

wordt vervolgd op pagina A3
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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. 476888/424245/8988993
Wanneer: Elke maandag (vanaf 14 okt 2019)
Start: 10.00 uur

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

Reis met ons mee naar Brazilië, 
bezoek de mooie kerken en andere 
bezienswaardigheden in Sao 
Paulo, Aparecida, Sao Joao Del Rey, 
Tiradentes, Belo Horizonte, Ouro 
Preto, Mariana, e.a.

Vertrek uit Paramaribo zondag 04 
oktober 2020 en terug op zondag 18 
oktober 2020.
We zetten de legacy van Pater Gilson 
da Silva voort!

Bent u geïnteresseerd, maak dan 
kontakt met: 
- 857-1350 Marilyn Tsie A Foeng 

- 868-2620 Carla Martopawiro
- 862-7017 Maureen Monsanto

Reis naar Brazilië – 04 tot 18 oktober 2020

“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. Deze maand verschuiven we onze 
bijeenkomst wegens omstandigheden met een 

week, de eerstvolgende bijeenkomst vindt daarom 
plaats op donderdag 24 oktober a.s. U bent van 

harte welkom!

NB: In een vorige advertentie is abusievelijk  
vermeld dat de bijeenkomst op 17 oktober 

zou plaatsvinden. 
Onze verontschuldigingen daarvoor.
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geloof & leven

Het providentiële samenvallen met de viering 
van de bijzondere synode over de Kerken in de 
Amazone brengt mij ertoe te onderstrepen hoe 
de zending die ons door Jezus met de gave van 
zijn Geest is toevertrouwd, voor die gebieden en 
hun bewoners nog steeds actueel en noodzakelijk 
is. Een hernieuwd Pinksteren zet de deuren van 
de Kerk wijd open, opdat geen enkele cultuur in 
zichzelf blijft opgesloten en geen enkel volk wordt 
geïsoleerd, maar openstaat voor de universele 
geloofsgemeenschap. Laat niemand opgesloten 
blijven in zijn eigen ik, in het op zichzelf betrokken 
zijn van het behoren tot een eigen bevolkingsgroep 
en godsdienst. Het Pasen van Jezus verbreekt 
de enge grenzen van werelden, godsdiensten en 
culturen en roept hen op te groeien in het respect 
voor de waardigheid van man en vrouw, naar een 
steeds vollere bekering toe tot de Waarheid van 
de verrezen Heer, die het ware leven aan allen 
schenkt.

Mij schieten, wat dit betreft, de woorden van 
paus Benedictus XVI te binnen aan het begin van 
onze ontmoeting met de Latijns-Amerikaanse 
bisschoppen in Aparecida in Brazilië, woorden die 
ik hier wil weergeven en die ik tot de mijne wil 
maken:
“Wat heeft het aannemen van het christelijk geloof 
betekend voor de landen van Latijns-Amerika en 
de Caraïben? Het heeft daarvoor betekend Christus 
leren kennen en opnemen, de onbekende God, 
die hun voorouders zonder het te weten in hun 
rijke godsdienstige tradities zochten. Christus 
was de Heiland naar wie zij in stilte verlangden. 
Het heeft ook betekend met het water van het 
doopsel het goddelijk leven te hebben ontvangen, 
dat hen aangenomen kinderen van God heeft 
gemaakt; bovendien de Heilige Geest te hebben 
ontvangen, die hun culturen is komen bevruchten 
door ze te zuiveren en de talrijke kiemen en 
zaden te ontwikkelen die het Woord in hen had 
gelegd, door hen zo te richten op de wegen van het 
Evangelie. [...] Het Woord van God werd door in 
Jezus Christus vlees te worden, ook geschiedenis 
en cultuur. De utopie opnieuw de precolombiaanse 
culturen nieuw leven in te blazen door ze te 

scheiden van Christus en de universele Kerk zou 
geen progressie, maar regressie zijn. Het zou in 
werkelijkheid een achteruitgang naar een in het 
verleden verankerd historisch ogenblik zijn”.

Wij vertrouwen aan onze moeder Maria de 
zending van de Kerk toe. Verenigd met haar Zoon 
is de Maagd vanaf de menswording in beweging 
gekomen, heeft zij zich geheel laten betrekken bij 
de zending van Jezus, een zending die aan de voet 
van het kruis ook haar eigen zending werd: als 
Moeder van de Kerk samenwerken aan het in de 
Geest en in geloof voortbrengen van nieuwe zonen 
en dochters van God.

Ik zou willen afsluiten met een kort woord over 
de Pauselijke Missiewerken, die reeds werden 
gepresenteerd in Maximum illud als missionair 
instrument. De PMW brengen hun dienst aan de 
kerkelijke universaliteit tot uitdrukking als een 
wereldwijd net dat de paus ondersteunt in zijn 
missionaire inzet met het gebed, de ziel van de 
zending, en de liefde van de over de hele wereld 
verspreide Christenen. Hun aanbod helpt de paus 
bij de evangelisatie van de particuliere Kerken 
(Genootschap tot de Verspreiding van het Geloof), 
bij de vorming van de lokale geestelijkheid 
(Liefdewerk van de heilige Apostel Petrus), bij de 
opvoeding tot een missionair bewustzijn van de 
kinderen van heel de wereld (Genootschap van de 
Heilige Kindsheid) en bij de missionaire vorming 
van hert geloof van de Christenen (Pauselijke 
Missiebond). Bij het hernieuwen van mijn steun 
aan deze Werken wens ik dat de Bijzondere 
Missiemaand Oktober 2019 bijdraagt aan de 
vernieuwing van hun missionaire dienst aan mijn 
ambt.

Aan de mannelijke en vrouwelijke missionarissen 
en aan allen die op een of andere wijze krachtens 
hun Doopsel deelnemen aan de zending van de 
Kerk, zend ik van harte mijn zegen.

Uit het Vaticaan, 9 juni 2019,
Hoog feest van Pinksteren
FRANCISCUS

Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus en 
haar zending in de wereld Paramaribo, 15 oktober 2019

Geachte broeders en zusters ,
In verband met de 210e 
geboorte dag van onze zalige 
Petrus Donders organiseert 
de Stichting Devotie Petrus 

Donders een 5 km wandelloop. Allereerst willen 
wij gezamenlijk met jong en oud in de buitenlucht 
actief bewegen. Het geeft ons energie, verbeterd 
onze gezondheid, goed voor ons humeur en 
zorgt ook voor verbranding van de lichaamsvet.  
Het sociale en geestelijke aspect is hierbij net 
zo belangrijk als de lichamelijke voordelen die 
wandelen met zich meebrengt.
Ten tweede willen wij ook door middel van de 
wandelloop ere brengen aan onze Zalige Petrus 
Donders (ZPD) die 210 jaar geleden werd geboren. 
Zalige Petrus Donders was een man van daad, een 
voorbeeld in het beoefenen van de zeven klassieke 
werken van barmhartigheid.
Wij nodigen u allen uit om deel te nemen aan deze 
wandelloop.Het inschrijfgeld bedraagt slechts 
srd.10,- voor volwassenen en srd.5,- voor kinderen. 
Heeft u een Zalige Petrus Donders T-Shirt, dan mag 
u dat zeker aandoen. Heeft u dat niet, wees dan 
creatief en schrijf of teken iets leuks op een witte 
T-Shirt dat u laat denken aan ZPD. Indien u als 
individu/familie/vrienden ook in de gelegenheid 
bent een spandoek te maken, voelt u zich vrij 
daarin en laat het zien tijdens de wandelloop.
Moedig uw zoveel als mogelijk broeders en zusters 
aan om deel te nemen aan de wandelloop. Kom en 
laat ons allen dankbaar zijn voor het goede werk 
dat onze zalige Petrus Donders heeft verricht. 
Indien u vragen heeft, kunt u gerust bellen naar de 
nummers vermeld op de flyers.
Met christelijke groet,
 __________________________________
Stichting. Devotie Petrus Donders
Wielfred Tjin A Tam, Voorzitter
Namens deze,
Angela Gorré

Bijlage: Flyer Zalige Petrus Donders 5 km 
wandelloop 
p/a Kanselarij  Bisdom Paramaribo    Henck 
Arronstraat 14    Paramaribo-Suriname    +597 
426-092

Wielfred Tjin A Tam - 

Oktober 2019
De oktobermaand 2019 is een zeer bijzondere 
maand: het is rozenkrans- en Mariamaand, het is 
de bijzondere missiemaand uitgeroepen door paus 
Franciscus met als thema gedoopt en gezonden, 
en het is ook de maand waarin de Amazone-
bisschoppensynode in Rome wordt gehouden. Aan 
deze synode nemen deel de landen Bolivia, Brazilië, 
Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, 
Peru, Venezuela en Suriname. Namens ons land 
participeert bisschop Karel Choennie. Te midden 
van alle bijzondere evenementen in deze maand 
heeft de Salvatoriaanse familie (in Suriname) 
het hoogfeest Mater Salvatoris, Moeder van de 
Heiland vrijdag 11 oktober jl. herdacht met een 
eucharistieviering in de Heilige Driekoningenkerk. 
Er waren ruim tachtig aanwezigen, waaronder 
twaalf misdienaars. Onze dank voor hun 

aanwezigheid. Een halfuur vóór de dienst is de 
rozenkrans van de droeve geheimen gebeden.

Oorsprong
In de overweging ging pater Jan in op de 
oorsprong en de betekenis van dit feest voor 
de Salvatoriaanse familie. Je zou pater Jordans 
Maria-vroomheid met een triptiek of drieluik 
kunnen weergeven. In het midden staat dan de 
Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes), te vieren op 8 
december, tevens stichtingsdag van de SDS; rechts 
daarvan Maria, Moeder van de Heiland (feestdag 
sinds 1914) en links Maria als de Koningin 
van de apostelen, in de kring van de apostelen 
biddend om de Heilige Geest, die met Pinksteren 
over de jonge Kerk neerdaalde. Pinksteren was 
oorspronkelijk trouwens het hoofdfeest van de 
stichting van pater Jordan, in latere jaren afgelost 
door Kerstmis, geboortefeest van de Heiland. 
Vandaar deze verschuiving in de benamingen van 

de Heilige Maagd. In 1984 kreeg de Salvatoriaanse 
familie toestemming om Mater Salvatoris weer 
op 11 oktober te vieren, nadat dit feest sinds 1969 
uit de kalender was geschrapt en naar 1 januari 
verplaatst.

Zending en zegen
Na het zingen van het slotlied - Zie ons hier 
verzameld -  trok de processie naar de prachtige 
Mariagrot op het kerkplein. Onder kunstlicht werd 
daar een tientje gebeden voor spoedige beterschap 
van pater Kumar. Na de Salvatoriaanse beurtzang 
en het bidden van de aanroepingen sloot pater Jan 
deze viering af met de zegen en de zending. 

Viering hoogfeest Mater Salvatoris
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Pater Gilson bij vertrek: ‘grote diamant gevonden’

Monument voor Sam Abrahams, wereldrecordhouder hoogste eenwielfietsrijder

Melvin Mackintosh - 

Blijk van waardering
Op vrijdag 18 oktober 2019 is er een monument 
onthuld bij de inrit van het Mgr. Aloysius Zichem 
sportcentrum in Paramaribo als blijk van 
waardering voor de bijzondere prestatie van 
Sam Abrahams, drievoudig wereldrecordhouder 
eenwielfietsrijder. Het monument is een 14 meter 
hoge eenwielfiets, speciaal gebouwd om als 
monument te dienen. De vork en het zadel zijn de 
originele uit het markante moment in 1977 toen 
het wereldrecord gevestigd werd. De hoogste fiets 
die Sam heeft gebruikt had een hoogte van 35 
meters, net zo hoog als de toren van de kathedrale 
basiliek. Onderdeel van het monument is een 
plakkaat dat onthuld werd door Sam Abraham 
zelf. De onthulling is het hoogtepunt van een reeks 
van activiteiten georganiseerd door stichting 
Sportdocumentatie Guno Hoen bij het bezoek van 
Sam Abrahams aan zijn geboorteland.

Sam Abraham
De Ware Tijd schreef over het bijzondere moment 
op zondag 27 november 1977 op het SOSIS-terrein. 
Sam, toen 15 jaar oud, wilde het wereldrecord 
hoogste eenwielfiets op zijn naam krijgen. Dat 
record was 10,30 meter. Sam moest met zijn 13,17 
meter hoge eenwielfiets ten minste 5 meters 
afleggen om het record te verbreken. De jury 
bestond uit Willebrod Axwijk, Hans Prade, R. 
Biervliet en Robert Ferrier. De jonge Sam legde een 
afstand af van 6,20 meters en werd zodoende de 
eerste Surinamer die een wereldrecord vestigde. 
Sam verbeterde zijn eigen wereldrecord op 6 maart 
1980 tijdens het Challenge the Guiness evenement 
in Japan op een eenwielfiets van 21 meter hoog. 
Hij legde op die fiets een afstand van 7,32 meters 
af. Met deze prestatie werd Sam Abrahams de 

eerste Surinamer die in het Guiness Book of 
World Records voorkwam. Volgens De Ware 
Tijd zijn beide fietsen in Suriname vervaardigd 

door de vader van Sam, Carlo Abrahams, 
die werktuigbouwkundig ingenieur was. De 
vervaardiging geschiedde met medewerking 
van Suralco. In de tachtiger jaren vestigde 
Sam zich in de Verenigde Staten en bedreef de 
eenwielfietssport op professionele basis. In 
1988 huwde Sam een Amerikaanse. De gehele 
trouwplechtigheid vond plaats op eenwielfietsen.

Bezoek geboorteland
Sam Abrahams, nu 57 jaar oud, is samen 
met zijn vrouw Teresa en hun zoon Nash in 
Suriname van 13 t/m 26 oktober. De stichting 
Sportdocumentatie Guno Hoen heeft deze 
gelegenheid aangegrepen om Sam te eren voor 
deze internationale sportprestaties. Er zijn 
verschillende demonstraties van de eenwielfiets 
gepland: een publieke in het uitgaanscentrum, 
een in de turnzaal van het Mgr. Aloysius 
Zichem sportcentrum en een in de Ismay van 
Wilgen sporthal tijdens de pauze van een CTSS-
basketbalwedstrijd op 20 oktober. Sam wil ook 
graag een bezoek brengen aan de school waar hij 
zat. Zoals eerder gezegd vond het huwelijk van Sam 
plaats op eenwielfietsen. Niet alleen zijn vrouw, 
maar ook zijn zoon Nash is bedreven in de sport 
op een eenwielfiets. De demonstraties beloven een 
spektakel te worden. Het RK Bisdom Paramaribo 
die ingegaan is op het verzoek voor plaatsing van 
het monument hoopt hiermee de waardering voor 
de sportprestaties van Surinamers te bevorderen.

Wielfred Tjin A Tam - 

Laatste viering in Suriname
In de Onze Lieve Vrouw van Nazarethkerk aan 
de Jozef Israëlstraat, Paramaribo-Noord heeft 
pater Gilson zijn laatste eucharistieviering in 
Suriname gehouden op dinsdag 8 oktober 2019. Hij 
is vertrokken naar Brazilië in de vroege ochtend 
van donderdag 10 oktober jl.. De gehele dienst, 
uitgezonderd de preek van pater Gilson, werd 
in het Portugees gehouden. Naast Brazilianen 
hebben ook vele Surinamers deze laatste viering 
bijgewoond. Met pater Gilson concelebreerden 
de paters redemptoristen Patrício en Ricardo, 
respectievelijk de pastoor van de parochie OLV 
van Nazareth en de overste van de congregatie 
van de Braziliaanse redemptoristen in ons land. 
De kleine Rafaél (twee jaar) genoot en beleefde 
deze viering op zijn eigen (kinderlijke) manier: 
frank en vrij huppelend door de kerk. In zijn preek 
zei de scheidende pater Gilson onder meer dat hij 
dankbaar is dat de Heer hem heeft geleid naar ons 
land waar hij ruim acht jaar heeft mogen dienen. 
Hier heeft hij een grote diamant – de vele lieve 
mensen – gevonden die hij in zijn hart meedraagt. 
Hij zal Suriname missen, maar hij is zich er ook 
van bewust dat God hem geroepen heeft voor zijn 
volgende missie in zijn geboorteland. Vol goede 
moed en energie gaat hij deze nieuwe uitdaging 
tegemoet. 

Samenwerking
Aan het einde van de dienst dankte pater Gilson 

eenieder voor de ontvangen ondersteuning in de 
afgelopen jaren. In het bijzonder dankte hij de 
groep Braziliaanse en Surinaamse vrouwen en 
mannen die hem in 1981 bij zijn intrede in zijn 
nieuwe leef- en werkomgeving met raad en daad 
hebben bijgestaan. De aanwezige groepsleden 
riep hij naar voren en zij werden bedankt door 

de aanwezigen met applaus. Namens de stichting 
Devotie Petrus Donders (Suriname) overhandigde 
Wielfred een aandenken aan pater Gilson en hij 
dankte hem van harte voor zijn medewerking 
en ondersteuning aan de stichting bij de verdere 
promotie van de devotie tot onze Zalige Petrus 
Donders in ons land. Hij wenste hem veel succes 
en sterkte toe in Brazilië. De stichting zal 
verder nauw samenwerken met de Braziliaanse 
redemptoristencongregatie in ons land, in het 
bijzonder met de paters Patrício en Ricardo. Astra 
zong een zegen- en danklied in het Sranantongo 
waarbij de aanwezigen hun rechterhand 
uitstrekten naar pater toe. En tot slot bedankte 
pastoor Patrício de vertrekkende pater Gilson voor 
zijn inzet ook voor deze parochie en hij wenste 
hem veel succes toe in zijn nieuw pastoraat.
Na de zegen en zending werden de aanwezigen 
uitgenodigd om naar de parochiezaal te komen 
voor een gezellig samenzijn. 
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Negenentwintigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Exodus 17, 8-13
In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël 
aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua: ‘Kies 
manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen 
Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn 
hand op de top van de heuvel staan’. Jozua deed 
wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd 
aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de 
top van de heuvel bestegen. En zolang Mozes zijn 
armen opgeheven hield waren de Israelieten aan 
de winnende hand. Maar liet hij zijn armen zakken 
dan won Amalek. Ten slotte werden Mozes’ armen 
moe. Toen haalden ze een steen voor hem waar 
hij op ging zitten. Aäron en Chur ondersteunden 
zijn armen, elk aan een kant. Zo bleven zijn armen 
omhooggeheven, tot zonsondergang toe. En Jozua 
versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.- Wij 
danken God.

Antwoord Psalm 121, 1-2.3-4.5-6.7-8

Tweede lezing: Timoteüs 3, 14- 4,2
Dierbare, blijf bij de leer die gij gelovig hebt 
aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht 
hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd 
zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de 
wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het 
geloof in Christus Jezus. Elk door God geïnspireerd 
geschrift dient ook om te onderrichten in de 
waarheid en dwalingen te weerleggen, om de 
zeden te verbeteren en de mensen op te voeden 
tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods 
voor zijn taak berekend is en toegerust voor 
elk goed werk. Ik bezweer u voor het aanschijn 
van God en van Christus Jezus, die levenden en 
doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn 
koningschap: verkondig het woord, dring aan, te 
pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één 
woord, geef uw onderricht met groot geduld.

Evangelielezing: Lucas 18, 1-8
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn 
leerlingen dat zij steeds moesten bidden en 
daarin niet versagen. Hij zei: ‘Er was eens in een 
zekere stad een rechter die zich om God noch 
gebod bekommerde. Er was ook een weduwe in 
de stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het 
verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn 
tegenstander. Een tijd lang wilde die rechter niet, 
maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik 
mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe 
recht verschaffen om niet langer geplaagd te 
worden door haar eindeloze bezoeken’. En de Heer 
sprak: ‘Hoort wat de onrechtvaardige rechter 
zegt! Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn 
uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, of 
zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven? Ik 
zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: 
zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op 
aarde vinden?’

De eerste lezing en het evangelie 
worden verbonden door het thema: 
niet opgeven.

Strijd en gebed
Exodus 17,8-13 illustreert een 
volhardend en vertrouwvol bidden. 
Dat is de mooie kant. Er is sprake van 
twee gescheiden activiteiten: de strijd 
van het volk met Amalek en het ten 
hemel heffen van de armen van Mozes. 
Maar deze scheiding blijft niet. Het ten 
hemel heffen van Mozes’ handen heeft 
namelijk invloed op het verloop van de 
strijd. In de verzen die op de vandaag 
gelezen perikoop volgen (17,14-15), 
wordt ‘de HEER’ met het wegvagen 
en strijden tegen Amalek verbonden: 
Hij neemt deel aan de strijd. Dat is de 
vreselijke kant van deze lezing. Gezien 
de zin die Exodus 17 afsluit: ‘De HEER 
zal strijd voeren tegen Amalek, in alle 
komende generaties’ (vers 16), gaat 
het niet uitsluitend om een eventueel 
steeds terugkerend historisch 
gebeuren. Met name de tijdsbepaling 
‘in alle komende generaties’ lijkt 
de tekst te openen naar een meer 
existentieel gebeuren dat zich steeds 
weer – in elke generatie – afspeelt. In 
deze woorden lijkt zich een groei af te 
tekenen, waarbij God steeds minder 
met concrete, historische oorlog wordt 
geassocieerd.

Amalek
Amalek is in de Bijbel dé vijand van 
Israël, dé belichaming van het kwaad is 
(zie Deuteronomium 25,17-19). Het is significant dat 
het gevecht tussen het volk en Amalek plaatsvindt 
in Refidim, gelegen tussen Egypte, dat staat voor 
slavernij en onderdrukking, en het land van de 
beloften, waar vrijheid, rust en gerechtigheid 
heersen. Om deze tegenstelling, gaat het. Het verhaal 
gaat over oorlog, strijd, maar het is geen bloederig 
verhaal. Alle aandacht valt op de uitgestrekte 
handen van Mozes. Hij bevindt zich op de top van 
de heuvel, de handen ten hemel, naar God, geheven, 
ondersteund door Aäron en Chur. En ten slotte 
wordt niet een definitieve nederlaag van Amalek 
vermeld, maar wordt een altaar opgericht (Exodus 

17,15), waarin gesymboliseerd is dat de Heer alle 
generaties door strijdt tegen Amalek, het kwade, 
het vijandige, en dat daartoe de handen naar Hem 
uitgestrekt zijn. Volgens een chassidische traditie 
is Amalek – het vijandige bij uitstek – ook iets in 
Israël zelf. Vele geestelijke tradities wijzen erop dat 
de grootste vijand in de mens, in mijzelf, schuilt. 
Het aanroepen van God verandert dan inderdaad 
de aantrekkingskracht van oorlog en geweld van 
binnenuit. Wanneer een mens zich bedreigd weet, 
van alle kanten belegerd, en voelt dat het om zijn 
hachje gaat, heft hij zijn handen ten hemel en 
zoekt hij steun en hulp. De opgeheven armen van 

Mozes drukken zijn hoop, geloof en 
vertrouwen in God. Hij zoekt God, 
krijgt er spierpijn van, zodat anderen 
hem moeten helpen. Op zijn eentje redt 
iemand het niet, geeft hij misschien 
op. In het ondersteunen opent zich iets 
van een humaniteit, van gemeenschap,  
van ‘twee of drie in mijn Naam’. Dan 
kan weerstand geboden worden aan 
het kwaad. Maar de strijd daartegen 
blijft een eeuwig en altijd weerkerend 
gevecht.

Corrupt tegenover recht
Lucas 18,1-8 is een gelijkenis waarvan 
de strekking meteen aan het begin 
verteld wordt:  ‘dat men moet bidden 
en niet opgeven.’ Terwijl, zoals we 
zagen bij Mozes met zijn vermoeide 
armen, je er lichamelijk onder kunt 
lijden. De rechter en een weduwe in 
deze gelijkenis worden niet bij name 
genoemd. Daardoor stijgen ze boven 
het individuele uit en worden typen 
van maatschappelijke, sociale groepen. 
Deze twee typen krijgen in het verhaal 
hun eigen gezicht. De rechter draagt 
zijn naam ten onrechte: ‘recht’ laat 
hem onverschillig. En hij verschaft 
de vasthoudende vrouw haar recht 
uitsluitend omdat ‘ze anders eindeloos 
bij me blijft komen en ze me nog 
aanvliegt’ (18,5), puur uit eigenbelang 
dus. De conclusie die volgt, past 
niet helemaal bij de onvermoeibare 
vasthoudendheid waar het de gelijkenis 
om begonnen was. De plechtige 
christologische inzet (‘De Heer zei’; 

18,6) laat misschien al vermoeden dat de uitspraak 
boven het probleem van de vrouw uitgaat. Het gaat 
veeleer om God zelf, die je niet kunt vergelijken met 
zo’n corrupte rechter. Het gaat om God voor wie 
alle mensen ‘uitverkorenen’ zijn, en niet ‘lastig’, die 
welwillend luistert en niet omdat Hij wel moet, en die 
hun groots, snel recht zal doen en niet onverschillig 
eindeloos laat wachten (18,7-8). Bij de slotwoorden 
in 18,8 zou ik beklemtonen dat het om dit geloof/
vertrouwen gaat. Het gaat om een vertrouwen 
dat met onvermoeibare vasthoudendheid wordt 
volgehouden. En daarmee zijn we terug bij de 
doelstelling van het begin.
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• 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 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 donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Zondag: H. Mis om 10.00u.
Vrijdag: Noveen van OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

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
• 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 20 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 23 18.30: Rozenkransgebed 
19.00: H. Mis
vr 25 17.30: Doopinstructie
za 26 10.00: H. Mis. Estherhof
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 
2019.
• 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 20 08.00: H. Mis
ma 21 17.00: Spreekuur
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
do 24 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
vr 25 18.00: Bevrijdings- en genezingsdienst
Mededelingen
• Zondag 3 november 2019: Teaparty om 10.00u. na de 
dienst. Kaarten te verkrijgen voor Srd 50.

zo 20 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. Wekelijks H. Mis op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag om 07.00 uur start.

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
za 26 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 27 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis
ma 28 19.00: Requiemmis
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 19 17.30: H. Mis
wo 23 17.30: Marialof
za 26 17.30: H. Mis

za 19 18.00: H. Mis vooravond 29e zondag door het jaar 
met installatie pater Kumar en afscheid pater Jan
zo 20 08.00: H. Mis 29e zondag door het jaar
ma 21 18.00: H. Mis 
wo 23 18.00: H. Mis
vr 25 18.00: H. Mis
za 26 18.00: H. Mis vooravond 30e zondag door het jaar 
met KND
zo 27 08.00: H. Mis 30e zondag door het jaar met KND
Mededelingen
• In deze oktobermaand bidden wij voorafgaande aan elke 
dienst de rozenkrans. Begonnen wordt telkens een half uur 
tevoren.
• Ook dit jaar is er een Bisschoppelijke Jaaractie, deze keer 
onder het motto ‘De Bijbel, Het Levend Woord van God’. 
Uw bijdrage kunt u tot eind dit jaar deponeren in de doos 
achter in onze kerken. 
• Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 30 oktober 
2019 om 18.00 uur. Families en nabestaanden van de 
overledenen hebben een speciale uitnodiging ontvangen.
• Achter in de kerk ligt de nieuwe rondzendbrief van de 
parochie om gratis mee te nemen.

zo 20 08.00: Woord- Comm. dienst 29e zondag door het 
jaar
zo 27 08.00: H. Mis 30e  zondag door het jaar met KND

zo 20 09.00: H. Mis 29e zondag door het jaar
zo 27 09.00: Woord-Comm. dienst 28e zondag door het 
jaar met KND

zo 20 10.00: Woco | 11.45: English mass
zo 27 10.00: H. Mis | 11.45: English mass

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. 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. 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 ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat

Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  
t. 8185517t

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
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Mededeling
Zondag 20 oktober: de collecte van het weekend is 
bestemd voor het Pauselijk Missiewerk van de kerk.

zo 20 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

wo 23 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel als er 
vooraf afspraak gemaakt werden)
do 24 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
zo 27 08.00:Eucharistieviering (p. Jan)

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
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

zo 20 08.00: Eucharistieviering
di 22 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 24 17.30: Spreekuur | 18.30: Eucharistieviering
za 26 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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
Vieringen
zo 20 08.30: H. Mis
ma 21 19.00: H. Mis
di 22 06.30: H. Mis
wo 23 19.00: H. Mis
do 24 06.30: H. Mis
vr 25 07.00: H. Mis
za 26 19.00: H. Mis
Mededeling
Zondag 20 oktober: de collecte van het weekend is 
bestemd voor het Pauselijk Missiewerk van de kerk.
Dinsdag 22 oktober om 17.00 uur kennismaking 
Parochiecatechese. Zaterdag 26 oktober om 17.00 uur Begi 
Kerki in de Parochiezaal

Vieringen
zo 20 10.00: Woco vooraf Rozenkransgebed om 09.30u
Mededeling
Zondag 20 oktober: de collecte van het weekend is 
bestemd voor het Pauselijk Missiewerk van de kerk.
Dinsdag 22 oktober om 17.00 uur kennismaking 
Parochiecatechese.

Vieringen
zo 20 08.30: Woco
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ST. THADDEUS - Groningen|Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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 0341354HEILIGE 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

Tijdens de algemene audiëntie van 9 oktober 
sprak paus Franciscus over de bekering van de 
apostel Paulus en wat wij daarvan kunnen leren.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Tijdens de steniging van Stefanus verschijnt er 
iemand die, naast Petrus, de meest  beslissende rol 

WIE EEN GELOVIGE SCHAADT, SCHAADT CHRISTUS ZELF

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

speelt in de Handelingen van de Apostelen: “een 
jongeman die Saulus heette” (Hand. 7,58).
Hij wordt in het begin omschreven als iemand die 
instemde met de moord op Stefanus en die de Kerk 
wilde vernietigen (vlg. Hand. 8,3). Vervolgens wordt 
hij echter het door God gekozen instrument om het 
Evangelie onder de mensen te verkondigen (vlg. 
Hand. 9,15; 22,21; 26,17).

Jacht op christenen
Met toestemming van de hogepriester, gaat Saulus 
op jacht naar de christenen en pakt ze op. Jullie, die 
tot een aantal volkeren behoren die door dictaturen 
vervolgd zijn, weten heel goed wat het betekent om 
te jagen op mensen en ze op te pakken. Dat was wat 
Saulus deed. En hij dacht dat hij daarmee de Wet 
van de Heer diende. Lucas zegt dat Saulus “ziedende 
woede” uitademde en “de leerlingen van de Heer 
met de dood bedreigde” (Hand. 9,1). In hem waait 
de geest van de dood, niet van het leven.

Van religie naar ideologie
De jonge Saulus wordt afgebeeld als een 
onbuigzame man, ofwel als iemand die intolerant 
is ten opzichte van degenen die anders denken 
dan hij. Hij staat bekend als iemand die zijn eigen 
politieke of religieuze identiteit tot de absolute 
norm maakt. Hij reduceert de ander tot een 
potentiële vijand die verslagen moet worden. Een 
ideoloog. In Saulus was religie omgevormd tot een 
ideologie: religieuze ideologie, sociale ideologie, 
politieke ideologie. Pas toen hij door Christus werd 
getransformeerd, leerde hij dat de ware strijd niet 
gevoerd wordt “tegen vlees en bloed maar (…) tegen 
de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
boze geesten” (Ef. 6,12). Hij leerde dat je niet tegen 
mensen moet vechten, maar tegen het kwaad dat 
hen tot hun daden aanzet.

Ons geloofsleven
De razernij – want Saulus ging als een razende 
tekeer – en vijandigheid van Saulus nodigt ons 
allemaal uit om ons af te vragen: hoe beleef ik mijn 
geloofsleven? Ga ik de anderen tegemoet of ben ik 
tegen anderen? Behoor ik tot de universele Kerk 
(goed en slecht, alles bij elkaar) of tot een selectieve 
ideologie? Houd ik van God of van dogmatische 
formules? Hoe zit het met mijn geloofsleven? Doet 
mijn geloof in God me vriendelijk of vijandig staan 
ten opzichte van degenen die anders zijn dan ik?
Paus Franciscus: “Alleen Gods liefde kan een hart 
van steen in een hart van vlees veranderen.”
Lucas vertelt dat, terwijl Saulus erop gebrand is de 
christelijke gemeenschap uit te roeien, de Heer al 
bezig is om zijn hart te raken en Saulus tot Hem te 
bekeren. Dat is de werkwijze van de Heer: Hij raakt 
het hart. De Verrezene neemt het initiatief en toont 
zich aan Saulus op de weg naar Damascus, een 
gebeurtenis waarover verteld wordt in het boek 
Handelingen (vlg. Hand. 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23).

Christus schaden
Door middel van het ‘duo’ licht en stem, 
kenmerkend voor godsverschijningen, verschijnt 
de Verrezene aan Saulus. Christus roept hem tot 
de orde over zijn broederlijke woede: “Saul, Saul, 
waarom vervolgt gij Mij?” (Hand. 9,4). Hier toont 
de Verrezene dat Hij een is met degenen die in Hem 
geloven: een lid van de Kerk schaden, is Christus 
zelf schaden! Ook degenen die ideologen zijn, omdat 
ze de ‘zuiverheid’ van de Kerk willen, schaden 
Christus.

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

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

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
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hebben. Hij schrijft je niet af.

Gebed:
Goede en getrouwe God, Uw liefde laat mij nooit 
in de steek. Open mijn bange hart voor woorden 
van bemoediging en leer mij daarop te vertrouwen 
ondanks alles, zodat ik Jezus kan volgen, die mij is 
voorgegaan, Uw Zoon en onze broeder. Amen.

Dagtekst
Ps 91,1-2: Wie onder de hoede van de Hoogste woont, 
wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft mag 
zeggen tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, in U stel ik vertrouwen.’

Overweging:
Grote kans dat je weinig hebt nagedacht over de 
huisvesting van je ziel. We creëren geweldige 
huizen voor ons lichaam, maar onze ziel wordt 
ondergebracht onder een afdak op de berghelling 
waar de nachtelijke wind ons verkilt en de regen ons 
doorweekt. Is het geen wonder dat de wereld zo vol 
met koude harten is?  Dat hoeft niet zo te zijn. We 
hoeven niet buiten te wonen. Het is niet Gods plan 
voor jouw hart om als nomaden te zwerven. God 
wil dat je uit de kou komt en bij Hem komt wonen. 
Onder Zijn dak is ruimte genoeg. Aan Zijn tafel is een 
plaatsje vrij. In zijn woonkamer is een schommelstoel 
voor jou gereserveerd. En Hij wil dat je in Zijn huis 
blijft wonen. Waarom wil Hij zijn huis met je delen? 
Simpel, hij is je Vader.

Gebed:
Liefdevolle  Vader, Ik weet dat U mij niet aan mijn lot 
overlaat, gij waakt over mij in het verborgene. Maar 
vaak voel ik me verloren, ten prooi aan machten die 
mij te boven gaan. Heer; geef mij een teken van uw 
liefde en open mijn hart voor uw Woord waaraan ik 
kan vasthouden in tijd en eeuwigheid. Amen

Dagtekst
Lc 11,10: Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, 
vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan.

Beeldoverweging

Gebed
Grote God in de hemel, Ik moet U toegeven ik  soms 
de deur van mijn  leven dicht doe voor U en voor mijn 
naasten. Ik ben  soms zo opgesloten in me zelf. Ik ben 
alleen maar bezig met me zelf, en niet met U. Soms 
vergeet ik  de nood van mijn naasten.  Heer geef mij 
de moed en de kracht om  de deur van mijn hart weer 
open  te doen voor  U en mijn naasten. Vader u bent 
de open deur. Door U mag ik binnen komen. In Jezus 
naam.  Amen.

Dagtekst
Tob 4, 16: Deel je brood met de hongerige en je kleren 
met de naakte. Besteed al wat je over hebt zonder 
bedenken aan aalmoezen.

Overweging
Ik ben je bron van voorzieningen en alles wat ik heb 
is van jou. Mijn oneindige overvloed is voor allen 
beschikbaar, maar je moet van die overvloed bewust 
zijn, zonder enige gedachte aan gebrek of te kort. 
Voel je bewustzijn zich uitbreiden en groeien en 
laat het doorgaan zich uit te breiden zonder enige 
begrenzing, want begrenzing vormen stremmingen 
in de constante stroom. Met begrenzingen komt 
angst en met angst komt stilstand, de circulatie 
wordt gestopt en gaat dood. Houd de circulatie 
gaande. Laat er op alle niveaus een constant geven 
en ontvangen zijn en ken de betekenis van oneindige 
overvloed. Weet dat je één bent met alle rijkdommen 
van de wereld en dat niets tot het zelf behoort en 
niets opgepot wordt. Alles is er om wijs gebruikt te 
worden. Wees een goed beheerder van al mijn goede 
en perfecte gaven. Zoek mijn leiding en richting voor 
het juiste gebruik van mijn oneindige aanbod.

Gebed
Liefdevolle God, Vader van Jezus Christus, als ik me in 
vertrouwen tot U wend, zal Uw deur deur altijd voor 
mij open blijven. Vader; laat mij uw woord verstaan 
en maak mij ontvankelijk voor Uw zorgende handen, 
gevuld met brood, en voor uw hart vol erbarmen en 
vergeving. Dit vraag ik U door Jezus Christus, één 
met U en één van mij, vandaag en alle dagen die Gij 
mij schenkt. Amen.

Dagtekst
Joh 6,35a: Jezus sprak tot hen: “Ik ben het brood 
des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer 
hebben.

Gebed:
Heer, U bent mijn vaste grond. Mijn hoop, mijn rots, 
mijn toevlucht. U bent mijn Trooster. Zonder U kan ik 
niet leven. U weet dat. U vergeeft mij al mijn zonden. 
Naar mijn gebreken kijkt U niet. U laat mij schuilen 
onder Uw vleugels. Ik bid U Heer, maak Uzelf meer en 
meer bekend aan mij. Maak mij meer en meer als Uw 
Zoon. Door Uw Heilige Geest, Vader. Ik verlang naar 
U. Ik wil U écht kennen. Amen.

Dagtekst
Ps. 100,5: Overvloed geeft Hij, de Heer: tot in 
eeuwigheid is zijn genade, van geslacht tot geslacht is 
zijn trouw.

Overweging
God heeft de wereld niet blind geschapen. Hij heeft 
de wereld vrij gewild. Hij schiep de wereld uit totale 
liefde. Hij heeft ons bemind, ons vrij gemaakt. En 
dat is belangrijk, want hij wil dat wij Hem daarin 
navolgen: dat wij vrij en uit liefde andere mensen het 
leven geven. Eigenlijk hadden jij en ik er net zo goed 
niet kunnen zijn. Maar God heeft ons uitdrukkelijk 
gewild en krijgt daar geen spijt van. Zelfs als je zo 
diep in de put zit, jezelf waardeloos vindt, dan nog 
mag je geloven en vertrouwen dat God je in het leven 
wil en dat hij je liefheeft. Hij heeft je echter niet 
alleen gewild op het ogenblik dat je leven begon in 
je moederschoot. Hij is ook nu nog bezig met ons te 
willen. Je mag een fundamenteel vertrouwen in God 
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Dagtekst
Jer. 31,13b:  Ik troost hen en geef hun vreugde na 
verdriet.

Overweging
Soms zijn we zo verdrietig dat we niet meer kunnen 
geloven in vreugde. Het leven lijkt wel tot de rand 
gevuld met oorlog, geweld, miskenning, eenzaamheid 
en eindeloze teleurstellingen. Op zulke momenten 
moeten onze vrienden ons eraan herinneren dat 
geperste druiven heerlijke wijn voortbrengen. We 
kunnen misschien nauwelijks geloven dat ons vedriet 
ooit in vreugde zal veranderen, maar het zou goed 
zijn als we de richting durven in te slaan die onze 
vrienden aanwijzen. Ook al kunnen we nog niet 
ervaren dat het waar is wat ze zeggen, onderweg 
vinden we misschien de vreugde terug die we kwijt 
leken te zijn. Zo wordt ons verdriet leefbaar.

Gebed
Mijn geliefde Vader, Ik erken op dit moment dat ik 
soms mijn levensweg niet kan begrijpen. Vaak heb ik 
maar net genoeg energie om op mijn knieën te vallen 
en mijn zwakheid toe te geven. En toch bent U in 
dergelijke omstandigheden altijd bij mij. U fluistert 
Uw waarheden onophoudelijk in mijn oren. Ik ben zo 
dankbaar - vooral in deze moeilijke tijd - dat U bent 
wie U beweert te zijn en dat U doet wat U beweert 
te doen. Ik ben zo gezegend omdat ik een God dien 
die Zijn kinderen koestert en in al hun behoeften 
voorziet! In Jezus machtige naam. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 21 oktober

Zaterdag 26 oktober

dinsdag 22 oktober

woensdag 23 oktober
WIE EEN GELOVIGE SCHAADT, 

SCHAADT CHRISTUS ZELF

De stem van Jezus zegt tegen Saulus: “Sta op en ga 
de stad in; daar zal iemand u zeggen wat ge doen 
moet” (Hand. 9,6). Eenmaal opgestaan, ziet Saulus 
echter niets meer. Hij is blind geworden. Van een 
sterke, autoritaire en onafhankelijke man is hij 
zwak, hulpbehoevend en afhankelijk geworden, 
omdat hij niets kan zien.

De transformatie
Christus’ licht heeft hem verblind en blind gemaakt: 
“Zo wordt uiterlijk ook duidelijk gemaakt wat er 
innerlijk aan de hand was, zijn blindheid voor de 
waarheid, voor het licht dat Christus is.”
Door deze persoonlijke ontmoeting tussen Saulus 
en de Verrezene komt het tot een transformatie die 
het ‘persoonlijk Pasen’ van Saulus aantoont, zijn 
overgang van de dood naar het leven. Wat eerst 
eervol was, wordt ‘vuilnis’ om weg te gooien, om de 
ware winst te behalen die Christus is en het leven 
in Hem (vlg. Fil. 3,7-8).

De impact van Gods liefde
Paulus ontvangt het doopsel. Het doopsel betekent 
voor Saulus, zoals voor ieder van ons, het begin van 
een nieuw leven. Het gaat samen met een nieuwe 
blik op God, op zichzelf en op de anderen, die van 
vijanden broeders in Christus worden. Laten we de 
Vader vragen dat ook wij, net als Saulus, de impact 
van zijn liefde mogen ervaren. Alleen die liefde kan 
een hart van steen in een hart van vlees veranderen 
(vlg. Ez. 11,15), dat in staat is om “die gezindheid 
(…) welke ook Christus Jezus bezielde” (Fil. 2,5) in 
zich op te nemen.

(Bron: KN/bewerkt-mk)
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