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Paters oblaten 70 jaar werkzaam in Suriname

Pater Toon te Dorsthorst omi – 

Motivatie en veerkracht
In deze missiemaand oktober vieren de 
missionarissen Oblaten van Maria (OMI) dat 
zij 70 jaar geleden op 24 oktober 1949 in 
Suriname arriveerden en op 11 november 1949 
hun missiewerk begonnen in Nw. Nickerie. 
Het missiewerk in geheel Suriname was vanaf 
1866 toevertrouwd aan de congregatie van 
de redemptoristen(CSsR). In augustus 1948 
verzochten de redemptoristen de congregatie van 
de Oblaten van Maria om personele assistentie 
vanwege ‘gewijzigde omstandigheden in ons 
gebiedsdeel Suriname’.
Dit komt ons nu toch wel wat vreemd voor als 
we weten dat er op dat moment 42 paters en 25 
fraters redemptoristen in Suriname werkzaam 
waren, terwijl het aantal parochies en het aantal 
katholieken beduidend minder waren dan 
tegenwoordig, minder dan de helft zelfs. Het was 
de tijd dat het parochiewerk nog bijna uitsluitend 
door priesters en religieuzen werd verricht. De 
oblaten in Nederland reageerden erg positief op dit 
verzoek, alhoewel de Nederlandse provincie in die 
jaren kort na de Tweede Wereldoorlog erg zwak 
was in financiën en ook in menskracht. Vaak zie je 
echter dat wanneer je in geloof en vertrouwen een 
moeilijke opdracht aanvaardt, dit je juist motivatie 
en veerkracht geeft om ook zelf verder te groeien. 
Op 11 november 1949 kwamen pater Willie Deliège 
en pater Pierre Verheggen als eerste 2 oblaten in 
gezelschap van Mgr. Kuypers CSsR met de boot 
Emma over zee in Nickerie aan om deze parochie 
van de redemptoristen over te nemen op hun 
verzoek. 

5 nieuwe parochies, 5 nieuwe kerken
De oblaten wilden echter ook in Paramaribo 
gevestigd en missionair werkzaam zijn. Het 
bisdom bood hun de St.-Alfonsusparochie aan. 
De oblaten gaven er de voorkeur aan om in de 
groeiende buitenwijken van Paramaribo te gaan 
werken en daar nieuwe parochies op te zetten. En 
zo werden in 1951 de wijken Abrabroki en Zorg en 
Hoop toegewezen aan de oblaten. Kort daarna in 
1952 begonnen de oblaten pastoraal werk in het 
groeiende agrarische centrum Wageningen, waar 
reeds in 1956 een eerste kerkje en in 1967 een 
nieuwe kerk werden gebouwd. De oblaten bleven 
prioriteit geven aan nieuwe uitbreidingsgebieden 
aan de rand van de hoofdstad. In 1959 werd het 
eerste schoolkerkje in Latour geopend en in 1968 
de nieuwe kerk aan de Latourweg. In 1962 werd 
de eerste kerk gebouwd in La Vigilantia (Paranam) 
door de oblaat Gerard Kees. Zo hadden de oblaten 
in de eerste 15 jaar dat ze in Suriname werkzaam 
waren 5 nieuwe parochies opgericht en in eigen 
beheer 5 nieuwe kerken gebouwd.

Sociaal-economische ontwikkeling
We zien verder dat de oblaten speciale aandacht 
geven aan de sociaal-economische ontwikkeling 

van de Surinaamse mens. In 1967 werd door pater 
Haarmans omi van Latour in samenwerking met 
de dominee van de EBGS de stichting buurtwerk 
Latour opgericht met later een eigen centrum voor 
allerlei sociale, culturele en maatschappelijke 
activiteiten: het nog steeds welbekende Stibula. 
In 1967 gaven 2 oblaten hun beste krachten 
voor de stimulering en ontwikkeling van credit 
unions in Suriname. Frater Wim van Kempen deed 
dit jarenlang fulltime. Dan zien we in 1968 de 
oprichting van de Pater Ahlbrinck Stichting voor 
gemeenschapsontwikkeling in het binnenland. De 
grote motor bij de oprichting van deze stichting 
(PAS) was de oblaat Joop Calis omi. De PAS is tot 
de dag van vandaag actief in ons bosland en heeft 
daar een vertrouwde en gewaardeerde naam. In 
1969, na de eerste 20 jaar, zien we dat het aantal 
oblaten in Suriname groeide tot 21 personen in 
totaal. Vanaf dat jaar zal de groep weer langzaam 
minder in getal worden.
In 1972 richtte pater Jan Janseen omi de 
eerste parochieraad en daarna verschillende 
werkgroepen op in de H. Familieparochie in Zorg 
en Hoop. Dit streven om de verantwoordelijkheid 
voor de parochie steeds meer te doen delen met de 
parochianen zelf vindt daarna opvolging in andere 
parochies van ons bisdom.

Nieuwe inzichten
In 1975, wanneer het eerste contract tussen 
het bisdom en de oblaten is verlopen en er een 
nieuwe contract opgesteld moet worden, zien we 
daarbij verrassend nieuwe inzichten. Als eerste 
grote stap wordt besloten om alle ontroerende 
goederen van de oblaten, waaronder alle in eigen 
beheer gebouwde kerken en pastorieën over te 
dragen aan het bisdom. Daarmee ging gepaard de 
gedachte dat een parochie niet het eigendom of 
beheersgebied is van een congregatie, maar op de 
eerste plaats valt onder de verantwoordelijkheid 
van het bisdom. De opzet was om het bisdom 
sterker te maken in beleid en structuur en 
de congregatie dienstbaar te maken aan het 
beleid van het bisdom. In het voorwoord van 
het contract wordt duidelijk aangegeven hoe de 
oblaten zich in de toekomst willen opstellen in 
het geheel van het bisdom. De congregatie stelt 
missionarissen ter beschikking die willen werken 
aan de opbouw van christengemeenschappen, 
waar men samenkomt voor het vieren van de 
sacramenten, waar aandacht besteed wordt 
aan de integrale ontwikkeling van de mens, 
waar christenen gevormd worden tot het 
dragen van verantwoordelijkheid in hun eigen 
kerkgemeenschap. De voorkeur gaat daarbij 
uit naar de armen. Het leven en werken van de 
missionarissen zal gekenmerkt worden door 
mobiliteit en beschikbaarheid binnen het totale 
beleid van het bisdom. Een voorbeeld daarvan is 
dat pater Wim Joosten omi in 1975 in plaats van 
pastoor van de Fatimaparochie werd benoemd 
tot ziekenhuispastor voor alle ziekenhuizen van 
Paramaribo. Hij gaf extra aandacht aan de vorming 

en begeleiding van een speciale ziekengroep ter 
ondersteuning van dit werk. Pater Toon werd in 
1979 benoemd tot cursusleider van de opleiding tot 
pastorale leiders voor het gehele bosland.

Minder mensen
Zo breidde het werkterrein van de oblaten zich 
gestaag uit, terwijl tegelijkertijd hun aantal 
langzaam afnam. In 1999 mochten we het 
heugelijke feit vieren dat Doris Weewee priester 
gewijd werd als eerste in Suriname geboren pater 
oblaat. In totaal hebben 37 Nederlandse oblaten 
in Suriname gewerkt naast Doris Weewee als 
Surinamer. Anno 2019 zijn we nog met 4 oblaten in 
Suriname met de volgende leeftijden:
• Pater Wim Joosten omi, 86 jaar met emeritaat;
• Pater Martin Noordermeer omi , 81 jaar op 19 
december 2019 , nog heel actief; 
• Pater Toon te Dorsthorst omi, 76 jaar 
-boslandpater West-Suriname;
• Pater Doris Weewee omi, 56 jaar 13 november 
2019, Cottica en Marowijne.
Toen ondergetekende in 1968 in Suriname 
aankwam, waren er nog meer dan 250 
Nederlandse religieuze zusters, fraters en paters 
werkzaam in Suriname. Nu zijn de 3 Nederlandse 
oblaten de laatste Nederlandse religieuzen die er 
nog in Suriname over zijn. Alle andere zijn omwille 
van hoge leeftijd teruggegaan naar Nederland 
of reeds overleden. Als je naar de leeftijd van 
onze groep kijkt, zie je dat wij een uitstervend 
ras aan het worden zijn, zowel in Nederland als 
in Suriname. Is dat iets om neerslachtig van te 
worden? Zo ervaren wij het niet . Het is zeker 
jammer, dat wel. Maar wij geloven dat wat 
wij begonnen zijn, door anderen zal worden 
opgenomen en voortgezet. Op hun eigen manier.

Dankbaar
Nu wij mogen terugzien op 70 jaar oblaten in 
Suriname willen we God dankzeggen dat Hij ons 
geroepen heeft om hier te komen leven en werken, 
en onze roeping als missionaris  oblaat waar te 
maken. Wij willen de vele Surinamers dankzeggen 
die ons hier liefdevol hebben opgenomen in 
hun midden en met wie we ons verbonden zijn 
gaan voelen. We hopen en vertrouwen dat de 
inspanningen van de afgelopen 70 jaar en het 
zaad van het geloof dat gezaaid is, zal kiemen in 
vruchtbare grond en vele vruchten zal dragen.

Namens de groep oblaten in Suriname, 
pater Toon.

Overdracht bij Paramaribo-Noord - Pagina A3



KATERN A – Pagina 2 OMHOOG zondag 27 oktober 2019

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Redactie: Melvin Mackintosh
Secretariaat/Advertenties: Pastoraal Centrum
Prinssessestraat 46; tel.: 476888; 424245fax: 425368; 
Mobiel/whatsapp: 8811492
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org /
pastoraalcentrum@bisdomparamaribo.org 

Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement 
OMHOOG”  Druk: Drukkerij H. van den Boomen

Opgericht 01 januari 1956

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. 476888/424245/8988993
 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

Discussieavond: ‘goede en slechte tijden binnen een relatie’

Marita Ritfeld-Asontoe - 

Huwelijksbelofte
De orde van gehuwden Hanna’s Lust en 
Sunny Point van bisdom Paramaribo heeft 
een discussieavond met als thema ‘Goede en 
slechte tijden binnen een relatie’ gehouden voor 
gemeenteleden in de leeftijdsklasse vanaf 18 
jaar en ouder. De activiteit werd op vrijdag 18 
oktober in de r.-k. kerk te Sunny Point onder grote 
belangstelling van zowel jongeren en koppels 
bijgewoond. Ter inleiding van de avond werd 
gekeken naar wat God in Genesis 2 zegt over de 
man en de vrouw. De wil van God is dat de man zijn 
ouderlijk huis verlaat en zich hecht aan zijn vrouw 
en de twee worden één lichaam. Ze worden dus 
onafscheidelijk. 
Willen wij de relatie tussen man en vrouw nader 
bekijken binnen het huwelijk dan is het belangrijk 
na te gaan wat de huwelijksbelofte inhoudt. De 
huwelijksbelofte werd door de discussieleiders, 
het echtpaar Ritfeld –Asontoe, aan de aanwezigen 
voorgehouden. 
Huwelijksbelofte:
Ik wil je man (vrouw) zijn
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

Sacrament
De katholieke kerk kent zeven verschillende 
sacramenten. Dit zijn zeven heilige handelingen 
die een katholiek tijdens zijn leven zou moeten 
uitvoeren. De sacramenten zijn door Christus zelf 
ingesteld en als deze worden uitgevoerd zal God de 
gelovige genadig zijn. De zeven sacramenten zijn: 
het heilig doopsel, de heilige eucharistie, het heilig 
vormsel, de huwelijksviering, de ziekenzalving, de 
biecht en de priesterwijding. Het vierde sacrament 
binnen de katholieke kerk is het huwelijk. God 
staat voor liefde, warmte en geluk en zijn wens is 
dat alle mensen elkaar liefhebben. Het huwelijk 

tussen een man en een vrouw wordt uit liefde 
gesloten en maakt beide personen gelukkig.

Vragen
De vraag op die avond was: Maar wat dan als 
er op een bepaald moment de problemen zich 
voordoen. De belofte die gedaan was in de kerk, 
schijnt niet meer te werken. Wat dan? Er zijn een 
drietal voorbeelden die zich kunnen voordoen in 
het huwelijk ter discussie aan de orde gekomen. 
Ten eerste: ‘de vrouw die voor de man moet klaar 
staan, om voor de huishouding te zorgen, koken, 
kleren wassen enzovoorts, weigert dat te doen; de 
man die voor zijn gezin moet zorgen, wilt niet meer 
werken voor een baas en heeft ook geen andere 
inkomen’. 
Als tweede voorbeeld: ‘de vrouw of de man 
wordt langdurig ziek. Hoe vang je dat deel op 
die je partner moet opbrengen maar vanwege 
ziekte niet meer in staat is dat te doen’. Tot slot 
werd gediscussieerd over: ‘man en vrouw waren 
gewend aan een spannend seksleven. Vanwege 
uiteenlopende redenen begint die man teleur te 
stellen in bed of de vrouw heeft helemaal geen 
zin meer in niets, wat te doen. Want zegt men, als 
je partner ophoudt te zijn de partner wenste te 
hebben, kan je toch niet op zo’n manier doorgaan?’

Behoefte aan discussie
De aanwezigen hebben over de vermelde 
voorbeelden flink gediscussieerd en het panel 
bestaande uit de koppels Alantee, Todie en Galon 
hebben vanuit Godswoord de juiste antwoorden 
op de vragen kunnen geven. Op basis van de 
interactie was duidelijk te merken dat de behoefte 
voor een dergelijke activiteit groot is bij de 
broeders en zusters. De orde van gehuwden zal 
zeker werk ervan maken om ook in het komend 
jaar deze bijeenkomst te herhalen om ook over 
andere vraagstukken waarmee men als christenen 
in het dagelijks leven geconfronteerd raakt te 
kunnen discussiëren. Voor de gehuwden en zij die 
van plan zijn in het huwelijk te stappen of reeds 
lang in concubinaat met elkaar leven, wordt door 
de orde van gehuwden van 29 november tot 1 
december 2019 een gehuwdenweekend te Zanderij 
1 georganiseerd. 
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Bezinningsdag Franciscaanse Seculieren Orde

geloof & leven

Kenneth Vigelandzoon – 

Op zaterdag 19 oktober jl. organiseerde de 
Franciscaanse Seculieren Orde een eendaagse 
bezinningsdag in Asewa’otono. Onder de sterke 
geestelijke leiding van zuster Gerda werd het 
thema ‘de schepping’ belicht. Deze bezinningsdag 
is geheel in de context van de maand van 
Franciscus wiens feestdag wij op 4 oktober 
vierden. Dit zal jaarlijks worden gedaan gezien 
de positieve opkomst en goede reacties. Het doel 

is om met het thema van gedoopt en gezonden de 
schepping in gedachte te houden. De schriftlezing 
van Kolossenzen 1, 13-19 werd als goede richtlijn 
gebruikt met een beetje Lectio erin verwerkt.  
Uit de reacties van de deelnemers kan je wel 
uitmaken dat het Lectio-systeem van bijbellezen 
veel losmaakt. Met dank aan zuster Henna die de 
coördinatie in handen had en zuster Gerda die de 
bezinning leidde, zeggen wij: vrede en alle goeds. 

K.Vigelandzoon Vormingsheer

Overdracht bij Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam – 

Feestelijke overdracht
Op 19 oktober 2019 heeft de overdracht van het 
pastoorschap over de parochie Paramaribo-
Noord plaatsgevonden. In een (bijna) volle 
Heilige Driekoningenkerk aan de Verlengde 
Mahonielaan is een plechtige en feestelijke 
eucharistieviering gehouden bij de installatie van 
de nieuwe parochiepriester en het afscheid van zijn 
voorganger. Naast vicaris-generaal pater Esteban 
Kross (als vertegenwoordiger van Mgr. Choennie), 
pater Kumar (nieuwe pastoor) en zijn voorganger 
pater Jan Verboogen concelebreerden pater Jan 
Geerits, pater Toon, pater Ike en pater Patricío. 
Dertig misdienaars van de cluster Paramaribo-
Noord gaven hun ondersteuning aan deze 
tweeënhalf uur durende bijzondere viering. Het 
Salvatorkoor onder leiding van zuster Christine 
FCH luisterde de dienst op met prachtige koorzang 
en muzikale begeleiding op het orgel door Roger. 
Naast de vele aanwezigen uit eigen parochie en 
parochianen uit andere parochies waar pater 
Kumar en pater Jan diensten hebben gehouden, 
gaven ook acte de présence vertegenwoordigers 
van de EBGS-kerk Combé, de zusters Fransiskas 
Charitas en de drie zusters van The Daughters of 
Divine Love (DDL) uit Nigeria. Radio Immanuel met 
Patrick heeft deze viering ook opgenomen voor 
uitzending op een later tijdstip. Het was prachtig 
weer tot in de late avonduren. 

Protocol
Klokslag 18.00 uur begon de intredeprocessie 
onder het zingen van het intredelied, waarna de 
begroeting. Hierna volgde conform het kerkelijke 

protocol de aankondiging van de nieuwe pastoor 
door parochieraadslid tevens parochieassistente 
Marlène aan de vicaris-generaal. Na het uitspreken 
van zijn gelofte en de geloofsbelijdenis werd de 
benoemingsbrief door Marlène voorgelezen. Op 
verzoek van pater Esteban strekten de aanwezigen 
hun rechterarm uit richting pater Kumar en werd 
gezongen ‘Laat uw adem Heer komen over hem’ als 
zegen voor zijn benoeming. Pater Jan overhandigde 
de kerksleutels aan de vicaris-generaal, die ze 
op zijn beurt doorgaf aan pater Kumar. Met het 
gezamenlijk luiden van de kerkklokken (in de 
sacristie) werd de benoeming formeel bevestigd. 
Een langdurig applaus door de aanwezigen volgde 
hierna als teken van hun instemming. Het luiden 
van kerkklokken is de symbolische uitdrukking 
van de verkondigingstaak van de nieuwe pastoor, 
samen met zijn parochieassistenten. De lezingen 
van deze avond, derde weekend in oktober - 
Wereldmissiedag - waren achtereenvolgens Ex. 17, 
8-13: ‘Mozes hield zijn armen omhoog geheven’, 
waarna psalm 121: ‘Mijn hulp zal komen van 
God de Heer’, gevolgd door de lezing 2 Tim 3, 
14-4,2: ‘Verkondig het woord, te pas en te onpas’ 
en het evangelie Lc. 18, 1-8: ‘Zou God geen recht 
verschaffen?’

Zendingsopdracht
‘Een prachtige genade bij de aanstelling, 
de benoeming en de installatie van pater 
Kumar als nieuwe pastoor van Paramaribo-
Noord vanavond in de missiemaand en op 
Wereldmissiedag’, zo opende pater Kross zijn 
preek. De zendingsopdracht is ook een heel 
mooie traditie in onze katholieke kerk en klinkt 
al langer dan tweeduizend jaar: ‘Ga naar alle 

volken, waar ook in de wereld, leer hen, doop 
hen. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend 
Ik jullie’. Pater Kross haalde ook aan de vele 
moeilijkheden en problemen bij het begin van de 
rooms-katholieke missie in ons land als kolonie 
van Nederland in het begin van de 17e eeuw. Toen 
was Nederland nagenoeg 100% protestants, maar 
geleidelijk aan vond het katholieke geloof meer 
ingang in de samenleving, waardoor er ook meer 
missionarissen naar ons land konden komen. 
Van Mgr. Grooff is bekend dat hij de Zalige Petrus 
Donders voor Suriname interesseerde om er te 
komen werken als missionaris. Pater Donders is 
na zijn priesterwijding op 32-jarige leeftijd naar 
ons land gekomen, heeft er 45 jaar lang gewoond 
en gewerkt, waarvan 27 jaren op Batavia onder 
de ernstig zieke en melaatse medemensen. Hij is 
nimmer teruggegaan naar Nederland en is dan ook 
hier gestorven en begraven.  Een grote missionaris. 

Kumar, priester uit India
Naast de congregatie van de redemptoristen, 
waartoe ook de Zalige Petrus Donders behoorde, 
kwamen in de loop van de jaren ook de oblaten 
(OMI) en de salvatorianen (SDS). Tot de laatste 
groep behoren onder meer de paters Kumar, Jan 
Verboogen en Jan Geerits. Anno 2019 werken in 
ons land ook congregaties van religieuze zusters: 
de zusters Fransiskas Charitas, de Dienaressen 
van de Heer en de Maagd van Matará, en de zusters 
behorende tot congregatie van The Daughters 
of Divine Love. Pater Kross eindigde: ‘Op deze 
plaats waar Rajpur en Ranipur stonden, werden 
in de vorige eeuw Surinaamse meisjes en jongens 
van Hindoestaanse origine gevormd voor de 
maatschappij door katholieke religieuzen: paters 
en zusters. Deze plek ademde ook de sfeer en de 
cultuur uit van India (in Suriname). De plaats werd 
ook gedragen door de vele Hindoestaanse families 
in ons land. In het besef gezonden te zijn, zetten 
deze religieuzen samen met de leken zich (toen) 
ook actief in bij het lenigen van de vele noden 
in onze samenleving. Pater Kumar, uitgerekend 
op deze plek bent u nu de nieuwe pastoor als 
priester uit India. Ik dank u mede namens bisschop 
Choennie voor uw inzet en voor het feit dat u India 
(uw vaderland) hebt verlaten om te dienen in ons 
land, in onze missie, in de parochie Noord. Wij 
wensen u ook veel succes, sterkte en gezondheid 
toe in uw nieuwe ambt. Pater Jan, ook onze 
hartelijke dank aan u voor uw werk in onze missie 
en in parochie-Noord. U gaat een andere missie 
vervullen in uw thuisland. Hierbij wensen wij u ook 
veel succes en sterkte toe. Wij allen zijn gedoopt en 
gezonden.’

(Foto’s: Eric Keles)
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Dankwoorden bij overdracht Paramaribo-Noord

Wielfred Tjin A Tam – 

Parochieraad en misdienaars
Ruben, vicevoorzitter van de parochieraad 
Paramaribo Noord, spreekt namens de hele 
parochie een woord van welkom tot pater Kumar 
en doet ook de belofte van trouw en volgzaamheid 
aan het gezag van de pastoor. Hij bedankt ook 
pater Kross voor zijn herderlijke zorg voor 
parochie Noord en voor de aanstelling van een 
nieuwe pastoor.  En ook dank aan pater Jan voor 
zijn inzet, zorg en toewijding in de afgelopen drie 
jaren in Noord. 
De misdienaars nemen allen op het priesterkoor 
plaats met in hun midden pater Jan en pater 
Kumar. Al zingend brengen zij een ode aan de 
paters in twee toepasselijke liederen met zelf 
bedachte teksten op de melodie van ‘Er komen 
stromen van zegen’ en ‘Geef mij kracht’.

Medewerkers en parochianen
In zijn woord namens medewerkers en 
parochianen dankt Wielfred pater Kumar dat hij 
bereid is gevonden en heeft aanvaard om zich 
dienstbaar te maken in ons land, in het bijzonder 
in de parochie Noord. Veel succes wordt hem 
toegewenst in zijn nieuwe ambt. Aan pater Jan 
wordt ook dank uitgesproken voor zijn pastoraat 
in Noord in de afgelopen drie jaren. ‘Samen hebben 
wij veel meer lief dan leed gedeeld. Wij hebben ook 
veel van u geleerd. U blijft nog enkele weken, nu als 
kapelaan. Het gaat u goed in uw nieuwe zending.’
Het generaal bestuur van de salvatorianen wordt 
ook bedankt voor de missie in ons land gedurende 
de voorbije veertig jaren en voor de komende jaren. 
Ook felicitaties aan het bestuur voor de komende 
zaligverklaring van pater Frans Jordan, stichter 
van de Salvatoriaanse familie. Ook werd hartelijke 
dank uitgesproken aan de parochianen die trouw 
en spontaan zijn blijven komen naar de vieringen 

in onze kerken. Wielfred spreekt de wens uit dat 
hun voorbeeld anderen mag stimuleren om ook 
naar de diensten te komen.

Bisdom en medepastores
Tot slot ook dank aan pater Kross en het bisdom 
voor de ondersteuning aan Noord. Namens 
de totale parochiegemeenschap wordt heel 
veel succes en sterkte toegewenst aan pater 
Kross en het bisdom bij de vele inspanningen 
om missionarissen, vrouwen en mannen, uit 
alle delen van de wereld te interesseren voor 
ons bisdom, voor ons land. Hierna mogen de 
parochieraadsleden geschenken en souvenirs 
overhandigen aan pater Kumar en pater Jan. Het 
fotoboek voor pater Jan wordt nog gecompleteerd 
met de foto’s van deze mooie viering. Nu ontvangt 
hij alleen de cover van het fotoboek.
Pater Jan zegt in het slotwoord dat hij hier in 
ons land echt geloof heeft leren kennen en dankt 
hartelijk daarvoor. Hij heeft zijn vertrekdatum 
naar België verschoven naar dinsdag 5 november 
a.s. Hiermee geeft hij pater Kumar de gelegenheid 
verder te herstellen en aan te sterken. Pater Kumar 
dankt bisschop Choennie voor zijn herderlijke zorg 
voor ons bisdom. Ook dank aan pater Kross en de 
mede-pastores voor hun ondersteuning.
De aanwezigen worden uitgenodigd voor een 
gezellig samenzijn op het kerkplein met pater 
Kumar en pater Jan, waaraan velen gevolg geven. 

(Foto’s: Eric Keles)

Gods liefde is 
genoeg

In al mijn gebeden, waarin ik telkens vroeg. 
Wist ik reeds het antwoord. 

Gods liefde is genoeg. 
Al gaat mijn pad niet over rozen. 

Hij is steeds nabij. 
Daarom kan ik danken. 

God zorgt immers voor mij. 
In al mijn gebeden, vraag ik nu niet meer. 

Vertel God wat mij bezighoudt, elke dag en 
iedere keer. 

Want alles wat ik heb, is alles wat ik vroeg. 
Dat is een kind van Hem te zijn, ja echt, 

Gods liefde is genoeg.

Geschreven door Ans Bieleveld

Bezoek de website van het Rk 
Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo 

(Official)

Visit Radio Immanuel at:
https://www.immanuelsr.com/
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Dertigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Jezus Sirach 35, 12-14.16-18
De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien 
des persoons; Hij neemt geen steekpenningen 
aan ten koste van de arme, maar luistert naar het 
pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van 
de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij 
blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend 
ontvangen, en zijn gebed verheft zich tot de wolken 
toe. Het gebed van de arme dringt door de wolken 
heen, zolang het zijn doel bereikt, rust het niet; het 
laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en 
de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

Antwoordpsalm: 
Psalm 34,2-3.17-18.19.23

Tweede lezing: Timoteüs 4, 6-8.16-18
Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed is weldra 
geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb 
de goede strijd gestreden, de wedloop voleind,het 
geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der 
gerechtigheid waarmee de Heer, de rechtvaardige 
rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet 
alleen mij maar allen die met liefde uitzien naar zijn 
komst. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand 
mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek 
gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij 
kracht gegeven om mijn ambt als prediker van 
het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle 
volkeren ervan horen. En ik werd verlost uit de muil 
van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen 
tegen alle aanslagen en mij behouden overbrengen 
naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid 
in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Evangelielezing: Lucas 18,9-14
In die tijd zei Jezus tot hen die - overtuigd van 
eigen gerechtigheid - de anderen minachtten, de 
volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen op naar 
de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër 
en de andere een tollenaar. De Farizeeër stond 
met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: 
God, ik dank U dat ik niet ben als de rest van de 
mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, 
of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per 
week en geef tienden van al mijn inkomsten. Maar 
de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn 
ogen niet opheffen naar de hemel; maar hij klopte 
zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar 
genadig. Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar 
huis en niet die andere; want al wie zich verheft 
zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal 
verheven worden’.

In het ensemble van Schriftteksten 
voor deze dag treft ons met name 
de sterke thematische
samenhang tussen de eerste lezing 
en het evangelie. De woorden 
van Jezus Sirach: ‘Probeer de 
Heer niet om te kopen, want 
Hij gaat er niet op in’ klinken 
bijna als een inleiding op de 
gelijkenis van de Farizeeër en de 
tollenaar uit Lucas. De centrale 
gedachte is dat God zich niet 
door mensen laat manipuleren. 
In de gelijkenis die Jezus vertelt, 
wil Hij ons duidelijk maken wat 
rechtvaardiging nu eigenlijk is: 
aanvaard worden door God. ‘Hoe 
wordt een mens gerechtvaardigd?’ 
Rechtvaardiging niet op grond van 
eigen verdiensten of goede werken, 
maar alleen op grond van genade: 
sola gratia! Het woord ‘genade’ kan 
gezien worden als de verbindende 
schakel tussen de eerste lezing en 
het evangelie. 

Bidden
De gelijkenis van de Farizeeër en 
de tollenaar sluit nauw aan bij de voorafgaande 
perikoop met de gelijkenis over de weduwe 
en de onrechtvaardige rechter (18,1-8). In de 
eerste gelijkenis ging het over de noodzaak om te 
volharden in gebed in de tweede staat de vraag 
centraal hoe een mens dan moet bidden. Het gaat 
hier dus over het wanneer en het hoe. 
De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 
maakt gebruik van een beproefd bijbels procedé: 
een bepaalde gedachte wordt verduidelijkt met 
behulp van twee tegenovergestelde verhaalfiguren: 
Kaïn versus Abel, Abraham versus Lot, Marta 
versus Maria. In de gelijkenis vertelt Jezus over 
een Farizeeër en een tollenaar die beiden naar 
de tempel gingen om te bidden. De eerlijkheid 
gebiedt ons wel te zeggen dat er sprake is van 
een karikatuur, een negatieve stereotypering, 
met name bij de Farizeeër. Het zijn vooral allerlei 
nieuwtestamentische teksten die veel aan deze 
negatieve beeldvorming van de Farizeeën hebben 
bijgedragen. 

De juiste gebedshouding

De Farizeeër in de gelijkenis staat model 
voor iemand die zich uitput in een vroom en 
wetsgetrouw leven, in het volbrengen van alle 
voorschriften en de bepalingen van de Thora. 
Hij laat zich vooral graag voorstaan op zijn 
godsdienstige prestaties. Ten overstaan van God 
komt hij tot een fraaie opsomming van al zijn 
goede werken. Van God verwacht hij een passende 
beloning voor alle geleverde inspanningen. Voor die 
Farizeeër in de gelijkenis is het puur een kwestie 
van calculeren en vervolgens degelijk werk leveren. 
Dan kun je zeker van je zaak zijn. Tot liefst viermaal 
toe spreekt hij over zichzelf en zijn prestaties: ik, 
ik, ik, ik... Hij vergelijkt ook zichzelf met anderen 
en natuurlijk schittert hij dan tegen een duistere 
achtergrond. 

De tollenaar is duidelijk de contrastfiguur in de 
gelijkenis. Hij steekt schril af bij al dat gepoch en de 
religieuze grootspraak. Er is dan wel een duidelijke 
overeenkomst  tussen deze twee mensen (beide 
zijn aan het bidden), maar verder bestaat er een 
wereld van verschil in gebedshouding, in lengte, 

inhoud en toon van het gebed. 
Terwijl de Farizeeër een omhaal 
van woorden nodig heeft om 
God te overtuigen van zijn eigen 
gerechtigheid, komt de tollenaar 
niet verder dan het citeren van 
de beginwoorden uit Psalm 51: 
‘Wees mij genadig…’ Dat is alles 
wat gezegd moet worden. ‘Je 
hebt niet meer dan mijn genade 
nodig’, kreeg Paulus, zelf opgeleid 
als Farizeeër, van God te horen 
na zijn bekering, ‘want kracht 
wordt zichtbaar in zwakheid’ (2 
Korintiërs 12,9). De tollenaar in 
de gelijkenis vindt het niet nodig 
om God te herinneren aan wat 
er in zijn leven fout zit. God weet 
het toch wel. De gelijkenis van 
Jezus wil duidelijk maken wie 
van deze twee gerechtvaardigd 
huiswaarts keerde: niet de 
Farizeeer die zich graag liet 
voorstaan op zijn prestatiemoraal, 
maar de tollenaar die zich van 
zijn kleinheid bewust was en 
deze zonder omhaal van woorden 
uitsprak tegenover God. Het 

denken in termen van prestatie en eigen verdienste 
is volgens de Bijbel drijfzand, omdat het in religieus 
opzicht geen houvast biedt.

De moraal
God ziet naar het hart, niet naar wat een mens 
presteert of tot stand brengt. Je mag er zijn, 
met heel dat zondige verleden van je, met al je 
schaduwkanten. God schrijft je niet af, Hij heeft 
geen eisenpakket waar je eerst aan moet voldoen 
om aanvaard te kunnen worden. Deze boodschap 
van Gods onvoorwaardelijke liefde behoort tot 
de kern van het evangelie dat Jezus verkondigde. 
Daarom had Jezus ook zoveel aandacht voor 
mensen die de norm niet haalden. Voor God ben je 
aanvaardbaar omdat je als mens zijn beelddrager 
bent. Dat is misschien een boodschap die haaks 
staat op de cultuur van een samenleving waarin 
het leveren van prestaties erg hoog aangeschreven 
staat, maar het is wel een boodschap van hoop en 
van bemoediging voor alle mensen die willen leven 
in de geest van het evangelie van Christus. Je bent 
aanvaard. God zij dank!
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 08.00: Woco
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. Wekelijks H. Mis op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag om 07.00 uur start.
• 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

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)

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 26 19.00: H. Mis
zo 27 08.00: Woco
za 2 19.00: H. Mis. Allerzielen
zo 3 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 27 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
wo 30 18.30: Rozenkransgebed 
19.00: Requiemmis
za 2 10.00: H. Mis. Ashiana
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 27 08.00: H. Mis
ma 28 17.00: Spreekuur | 17.00: PK EHC 
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 29 17.00: PK H. Vormsel |18.00: PK Volwassencatechese
do 31 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
Mededelingen
• Zondag 3 november 2019: Teaparty om 10.00u. na de 
dienst. Kaarten te verkrijgen voor Srd 50.
• De EHC PK-lessen starten op 28 oktober 2019.
• De Volwassencatechese en H. Vormsel PK-lessen starten 
op 29 oktober 2019.

zo 27 07.30: Rozenkransgebed

za 26 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 27 08.00: Doopdienst
 10.00: Hoogmis
ma 28 19.00: Requiemmis
za 2 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering/Allerzielen 
zo 3 10.00: Hoogmis
vr 8 19.00: Eucharistieviering RKBO leerkrachten
za 9 11.00: Gelegenheid tot biechten
 17.00: Huwelijksinzegening Randall Wip en Tiffany 
Monsanto
 19.00: Eucharistieviering
Mededelingen: 
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van drank, warm 
eten, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een 
orgelpijp van het Maarschalkerweerd pijporgel wenst te 
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek. Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 14.00u.

za 26 17.30: H. Mis
wo 30 17.30: Marialof
za 2 17.30: H. Mis

za 26 18.00: H. Mis vooravond 30e zondag door het jaar 
naamopgave door de catechesekinderen
zo 27 08.00: H. Mis 30e zondag door het jaar met KND
ma 28 18.00: H. Mis HH. Simon en Judas, apostelen
wo 30 18.00: Jaarlijkse algemene rouwdienst
do 31 16.00: Een kwartiertje voor God (tot 18.00 uur)
 18.45: Doopinstructie in de kerk
vr 1 18.00: H. Mis Allerheiligen
za 2 18.00: H. Mis vooravond 31e zondag door het jaar
zo 3 08.00: H. Mis 31e zondag door het jaar met 
thuiscommunie
 10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen
• Zaterdagavond 26 oktober is in de Heilige 
Driekoningenkerk naamopgave voor de catechesekinderen. 
Zondag 27 oktober eveneens naamopgave om 8.00 uur in 
Sint-Augustinus en om 9.00 uur in Sint-Jozef. 
• Jaarlijkse algemene rouwdienst: woensdag 30 oktober 
2019 om 18.00 uur. Aan het einde hiervan worden de 
gedachteniskruisjes meegegeven met de nabestaanden van 
de overledenen.
• Zondag 27 oktober is er een bezinningsdag voor de 
misdienaars van de drie kerken.
• Zondag 3 november om 10.00 uur maandelijkse 
doopdienst. Voorbereidende instructie op donderdag 31 
oktober om 18.45 uur in de Driekoningenkerk.
• Zijn in de Heer overleden: Piet Chen Sauw (1 oktober), 
Delia Besnescia (12 oktober), Carla Roline Maire (14 
oktober). Ons medeleven aan de families.

zo 27 08.00: H. Mis 30e  zondag door het jaar met 
naamopgave door de catechesekinderen
zo 3 08.00: Woord- Comm. dienst 31e zondag

zo 27 09.00: Woord-Comm. dienst 30e zondag door het 
jaar met naamopgave door de catechesekinderen 
zo 3 09.00: H. Mis 31e zondag door het jaar

zo 27 10.00: H. Mis 
 11.45: English mass
vr 1 07.00: H. Mis. Allerheiligen
zo 3 10.00: H. Mis
 11.45: English 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 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

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

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

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
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zo 27 08.30: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
vr 1 Stille aanbidding tot 12.00u.
za 2 16.00: Woordgebed ivm Allerzielen

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

zo 27 08.00:Eucharistieviering (p. Jan)
wo 30 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (Op afspraak)
do 31 10.00-17.00: Spreekuur p. Jan
vr 1 18.00: Dienst Allerzielen 
za 2 19.00: Woord- en communiedienst

Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
zo 27 09.00: Woord- en communiedienst
di 29 18.30: Rozenkransgebed en eucharistieviering

za 26 19.00: Eucharistieviering (opening nieuw 
catechesejaar)
di 29 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
do 31 18.30: Eucharistieviering
za 2 19.00: Woco

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 26 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te biechten
zo 27 08.00: H. Mis
vr 1 18.30: Allerheiligen H. Mis
za 2 18.30: Allerzielen 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
Dinsdag om 16.30u: PK les
Vrijdag om 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren
Vieringen
zo 27 08.30: Woco
ma 28 19.00: H. Mis
di 29 06.30: H. Mis
wo 30 19.00: H. Mis
do 31 06.30: H. Mis
vr 1 07.30: Kerkelijk morgengebed
 08.00: Stille aanbidding tot 18.00u.
 19.00: H. Mis ivm Allerheiligen
za 2 16.00: H. Mis ivm Allerzielen | 19.00: H. Mis
Mededeling
H. Bernadette van Lourdeskerk: Zondag 27 okt om 11.00 u 
Heilige communie voor zieken aan huis en om 11.30 H. Mis 
met tassenwijding.
Maandag 28 okt om 17.00 u Parochieraadvergadering

zo 27 10.00: Woco vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

zo 27 09.00: H. Mis. Pater Toon
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ST. THADDEUS–GRONINGEN
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 7741691

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

Tijdens de algemene audiëntie op het Sint Pietersplein 
ging Paus Franciscus op 16 oktober in op de ervaring 
van St. Petrus in de Handelingen van de Apostelen. Hij 
wilde de christenen aansporen zich te laten verbazen 
over  Gods verrassingen en creativiteit, waarmee Hij 
zichzelf bekend maakt als de "Heer van alles" .

Beste broeders en zusters, goedendag!

Zuivering
Petrus  heeft een visioen van een groot tafelkleed 
met vierbenige dieren, reptielen en vogels die van 
bovenaf komen. Een stem vraagt hem om hun vlees 

GOD IS DE HEER VAN ALLES

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

te eten. Als een goede Jood onthoudt Petrus zich 
van het eten van alles wat onzuiver is. Maar de stem 
herhaalt: "Wat God heeft gezuiverd, moet je niet 
onrein noemen."   
Het is een kritiek moment voor Petrus wanneer hem 
in een droom wordt verteld dat er  in Gods ogen 
voortaan geen onrein voedsel bestaat.

Door het visioen wil God dat Petrus gebeurtenissen 
en mensen niet als puur of onzuiver beoordeelt en 
deze in een hokje plaatst. Petrus dient te leren om 
verder te kijken dan de persoon en de intenties van 
zijn of haar hart.
Jezus zegt immers dat wat de mens onzuiver maakt 
niet van buitenaf komt, maar alleen van binnenuit, 
vanuit het hart.

Bevrijd van oordelen
Na dit visioen stuurt God Petrus naar het huis 
van Cornelius, een niet-jood. Deze is godvrezend 
en religieus en is toegewijd aan de werken van 
naastenliefde en gebed.
In dat huis van heidenen predikt Petrus over 
Christus en de vergeving van zonden aan iedereen 
die in Hem gelooft. Cornelius en zijn gezin die 
vervuld zijn met de Heilige Geest, worden door 
Petrus gedoopt in de naam van Christus.

Ondertussen verwijten andere christenen in 
Jeruzalem Petrus, omdat zijn handelen tegen de 
gewoonte en de wet was. Ze zijn geschokt door zijn 
gedrag. Maar na zijn ontmoeting met Cornelius is 
Petrus bevrijd van zijn oordelen. Zijn gemeenschap 
met God en met anderen is hechter geworden, omdat 
hij Gods wil zag in de werking van de Heilige Geest.
De gebeurtenissen brachten Petrus ertoe zijn geest 
en hart te openen voor de 'creativiteit' van God. Met 
deze 'creativiteit' breidde God de zegeningen die aan 
Israël zijn beloofd, aan alle mensen uit.

Ontmoeting van harten
Deze gebeurtenis markeert een beslissend 
keerpunt in het leven van Petrus en zijn visie.  
Een goddelijke "ontmoeting” brengt in hem een 
mentaliteitsverandering  teweeg. Petrus beseft dat 
Gods keuze voor Israël als zijn volk niet gebaseerd is 
op hun verdiensten. Het is een teken, een oproep om 
de bemiddelaar te zijn van de goddelijke zegen onder 
heidense volkeren.
We kunnen van Petrus leren dat een evangelist geen 
belemmering hoeft te zijn voor het creatieve werk 
van God; God Die "wil dat iedereen gered wordt". Een 
evangelist is iemand die de ontmoeting van harten 
met de Heer bevordert. Deze visie stelt ons gedrag in 
twijfel, vooral tegenover onze broeders en zusters, 
in het bijzonder de niet-christenen. Belemmeren we 
hun ontmoeting met de Vader of vergemakkelijken 
wij deze ontmoeting?

Broederschapservaring
De reis van het evangelie in de wereld gaat vergezeld 
van de grootste creativiteit van God die zich op 
verrassende manieren manifesteert. 

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

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  

t. 8185517t

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
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Gebed
God, Hemelse Vader, Mijn lieve Jezus, U bent een 
wonder voor mij! Ook al leef ik in een verdorven 
wereld die het slachtoffer is geworden van 
zelfzuchtigheid, toch vind ik midden in die wereld 
het ware Lam van God dat geduldig op Zijn kinderen 
wacht. U roept mij toe dat ik me niet meer op me 
zelf moet concentreren, maar dat ik me  op U moet 
richten. In Jezus naam. Amen

Dagtekst
Rom 12,19: Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat 
het over aan Gods gerechtigheid; er staat immers 
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, 
zegt de Heer.

Overweging:
De bijbel spreekt in het Oude én Nieuwe Testament 
over de wraak van God als wreker. Het gaat dan over 
woorden en zaken die niet meteen duidelijk zijn. 
Kun je dat nog zeggen en geloven anno 2019? Velen 
hebben al moeite met de voorstelling van een God die 
straft of oordeelt. Dat God zelfs wreekt en vergeld, 
is dan helemaal ondenkbaar. Wat de Bijbel bedoelt, 
is iets anders dan wat wij vaak denken: wraakzucht 
en het recht in eigen hand nemen. Ik vat het in enkele 
regels samen: God is Koning en Rechter. Zijn wraak 
is het instrument om voor Zijn schepping en Zijn volk 
gerechtigheid en verlossing zichtbaar te maken. Dat 
is de reden genoeg om blij te zijn en hoop te houden. 
Ik hoef het recht niet in eigen hand te nemen. Het 
kwaad zal toch niet ongestraft blijven, wan God is 
mijn (rechtvaardige!) wreker, Hij vergeldt.

Gebed
Liefdevolle Vader, U wilt niets liever dat ik het goede 
doe. Heer ik kom tot U en spreek het Woord dat 
mij richting wijst naar uw toekomst, een wereld 
waarin recht gedaan wordt en alle kwaad en zonde 
overwonnen zullen zijn. Vader, dit vraag ik U om wille 
van Jezus, Uw Zoon, de Messias, die mij leraar en 
Meester is, vandaag en tot in lengte van dagen. Amen.

Dagtekst: Johannes 19,30:  Toen Jezus van de zure 
wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop 
boog Hij het hoofd en gaf de geest.

Overweging: Ons vermogen om af te maken 
waar we aan beginnen is zichtbaar in de kleinste 
dingen: Een grasveld dat niet helemaal gemaaid 
is. Een half uitgelezen boek. Of op de pijnlijkste 
gebieden van het leven: Een in de steek gelaten kind. 
Een gestrand huwelijk. Het verlies van een kind. 
Is het mogelijk dat wat ik schrijf op dit moment 
gelezen wordt door iemand die overweegt het op 
te geven? Als dat zo is, wil ik je aansporen om door 
te zetten. Ik wil je aanmoedigen om te denken aan 
Jezus’ vastbeslotenheid aan het kruis. Jezus gaf niet 
op. Maar denk maar niet dat Hij niet in verleiding 
kwam. Waren er momenten waarop Hij wilde 
opgeven? Zeker weten. Daarom zijn Zijn woorden zo 
fantastisch. ‘Het is volbracht.’

Gebed: Vader,  vergeef mij dat ik in mijn 
onwetendheid heb getwijfeld aan Uw goede wil of Uw 
bereidheid om mij te helpen. Haalt U mij alstUblieft 
uit de val die de angst voor mijn gedachten heeft 
gespannen, waardoor mijn geloof wordt vastgepind 
tot mijn voorstelling van Uw grote goedheid. Dank 
U dat U mij bij de hand neemt wanneer ik een nieuw 
begin maak. Ik hoef nooit meer beschaamd te zijn om 
U wat dan ook te vragen. Amen.

Dagtekst
Jes 55, 8,9:  Want mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de 
godsspraak van Jahwe, want zoals de hemel hoger is 
dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te 
boven, en mijn gedachten uw gedachten. 

Overweging
Er is in onze dagen iets aan de hand met de beleving 
van de tijd: niemand kan nog ‘wachten’, alles moet 
meteen. En maar hollen en maar rennen. Maar de tijd 
is als onze schaduw met de zon in de rug: hoe hard 
we ook lopen, hij is ons altijd voor. De tijd is onze 
vriend niet meer. We zullen opnieuw moeten leren 
van de tijd onze bondgenoot te maken, in afwachting 
van het weer gevoelig worden voor wat we vroeger 
‘Gods voorzienigheid’ noemden. Wanneer zullen we 
inzien dat God beter voor ons zorgt dan wij voor 
onszelf kunnen zorgen? In de plooien van de tijd 
liggen Gods wijsheid en voorzienigheid verborgen. 
De tijd is geen open boek, maar een puzzel in 
geheimschrift. God zelf zal het raadsel van de tijd 
moeten komen uitleggen  als, met Jezus, de volheid 
van de tijden  zal zijn aangebroken. De tijd is een 
geduldige overwinning van de liefde op haat, van de 
vergiffenis op vergelding, van het leven op de dood, 
in langzaam voortschrijdende stappen.

Gebed
Liefdevolle God, Gij beschermt al wat leeft en omvat 
het met Uw licht. Ik hoef niet bang te zijn, want ik 
vertrouw me zelf aan u toe. Heer kom in mijn hart, 
zodat ik Uw Woord kan ontvangen dat van Uw liefde 
en Uw waarheidspreekt. Heer Uw gedachten zijn niet 
mijn gedachten en Uw wegen zijn niet mijn wegen. 
Ik geef mij zelf aan U over. Doe met mij wat  U goed 
vindt. Dit vraag ik U omwille van Jezus, Uw Zoon die 
leeft met U en de Geest in eeuwigheid. Amen

Dagtekst
Joh 17,18: Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo 
zend Ik hen in de wereld.

Overweging
Op welke manier kan de kerk voor Christus getuigen 
in de wereld? Allereerst door Jezus’ liefde voor arme 
en zwakke mensen voelbaar te maken. De wereld 
hongert naar genezing, vergeving, verzoening en 
vooral onvoorwaardelijke liefde – daaraan moet de 
kerk dienstbaar zijn. Overal waar we hongerigen te 
eten geven, naakten kleden, eenzamen bezoeken, 
luisteren naar uitgestotenen en mensen in vrede 
bijeenbrengen, laten we weten wie de levende 
Christus is, zelfs al noemen we zijn naam niet. Het is 
belangrijk om bij al ons doen en laten de naam van 
Jezus vast te houden, want Hij is het die ons heeft 
uitgezonden.

Gebed
Vader, Dank U voor Uw Zoon Jezus die U naar de 
wereld hebt gezonden om onze zonden, onze pijn, ons 
verdriet op zich te nemen tot op het kruis toe. Het 
bloed van Jezus heeft de weg naar U toe vrijgemaakt 
en wij mogen door Uw Zoon bij U komen. Amen.

Dagtekst
1 Tim 6,7,8: Want wij hebben in deze wereld niets 
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 
Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat 
genoeg zijn.
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Dagtekst
Deut 2, 7: Gij weet toch dat Jahwe  uw God alles wat 
gij doet gezegend heeft: Hij heeft voor u gezorgd op 
uw tocht door die grote woestijn; al die veertig jaren 
is Jahwe uw God met u geweest, zodat het u aan niets 
heeft ontbroken.'

Beeldoverweging

Gebed
Goede Vader, Ik dank U voor Uw nooit aflatende zorg, 
voor Uw reddende hand die mij beschermt, voor Uw 
Geest die de stormen bedaart die  mij bedreigen. 
Vader, geef mij de moed en wijsheid vol van Uw 
woord te zijn en verzadigd mij met uw geestelijk 
voedsel, zonder twijfel Uw liefde te mogen uitdragen 
over deze arde. Dit vraag ik U omwille van uw 
dierbare Zoon Jezus. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 28 oktober

Zaterdag 02 november 

dinsdag 29 oktober

woensdag 30 oktoberWIE EEN GELOVIGE SCHAADT, 

SCHAADT CHRISTUS ZELF

Christenen moeten het individualisme overwinnen 
en zich openstellen voor de universaliteit van 
redding, omdat God iedereen wil redden. Ze zijn 
geroepen om zich open te stellen voor anderen, 
om goed met elkaar te leven waardoor elke 
interpersoonlijke relatie wordt omgezet in een 
broederschapservaring.

Petrus' onderscheiding van Gods universele redding 
was het kenmerk van een ware evangelist, die 
de vreugde van het evangelie met iedereen wil 
delen. Het voorbeeld van Petrus daagt ons ook uit 
om onze eigen openheid voor Gods creativiteit te 
onderzoeken waarmee de Heilige Geest alle mensen 
redding brengt in de verrezen Heer.

Voor mensen van elke natie
We hebben  gezien hoe de uitstorting van de Heilige 
Geest de vroege kerk ertoe bracht te beseffen dat 
Gods aanbod van redding in Christus bedoeld is voor 
mensen van elke natie.
Laten we de genade vragen om ons te laten verrassen 
door Gods verrassingen, zonder zijn creativiteit 
te belemmeren. Bidden wij om steeds de nieuwe 
manieren te herkennen waarmee de verrezen 
Christus Zijn Geest in de wereld bekend maakt, de 
harten aantrekt en  zichzelf manifesteert als de 
"Heer van alles".

(Bron: Vatican News/bewerkt-mk)

Donderdag 31 oktober

Vrijdag 03 november
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