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Paul Tjon Kiem Sang - 

De synode van de Amazone zit erop. Ruim 
drie weken lang hebben 185 kardinalen, 
aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters, 
religieuzen en leken o.l.v. paus Franciscus 
gediscussieerd en beraadslaagd over de huidige 
situatie en de toekomst van heel het Pan-
Amazonegebied. Deze speciale bisschoppensynode 
werd op 15 oktober 2017 aangekondigd door de 
paus, waarbij hij als hoofddoel van deze synode 
noemde: het vinden van nieuwe wegen om dat deel 
van Gods volk te evangeliseren, in het bijzonder 
de inheemsen die vaak vergeten worden en die 
geen zicht hebben op een vredige toekomst, ook 
vanwege de crisis in het Amazonewoud, een van de 
longen van fundamenteel belang voor onze planeet. 
Een groot deel van de media heeft inderdaad 
deze synode kritisch gevolgd om te horen wat de 
Kerk te zeggen heeft over klimaatverandering, 
de vernietiging van de Amazone en de mondiale 
effecten daarvan, en de bescherming van de 
inheemse volken die er wonen.

De focus op het vinden van nieuwe wegen van 
evangeliseren bracht al heel gauw aan het licht 
hoe het in de meeste bisdommen van het Pan-
Amazonegebied een enorme uitdaging is om de 
missie van de Kerk – het verkondigen van de 
blijde boodschap aan alle volken, dus ook aan de 
inheemse volken die vaak heel ver en diep in het 
Amazoneregenwoud leven. Een ding dat vrijwel 
alle bisdommen in deze regio met elkaar gemeen 
hebben, is dat de volken in de binnenlanden – de in 
stamverband levende volken – heel erg verstoken 
blijven van de heilsbrengende missie van de Kerk. 
Behalve dat deze mensen zeer afgelegen wonen 
en soms bijna onbereikbaar zijn, kampt de Kerk in 
deze regio daarbovenop ook nog met een tekort 
aan priesters, die de Kerk naar de gebieden moeten 
brengen.

Als een van de nieuwe wegen van evangelisatie 
werd door een deel van de aanwezige bisschoppen 
het idee van gehuwde priesters voorgesteld als 
oplossing voor het tekort aan priesters: gehuwde 
mannen van rijpe leeftijd, die reeds een zeker 
aanzien hebben in hun gemeenschap en ook 
nauw betrokken zijn bij de Kerk zouden tot 
priester gewijd kunnen worden om zo te kunnen 
voorzien in de grote behoefte aan deelname in de 
eucharistie onder deze volken. Dit voorstel is aan 
het eind van de synode met een grote meerderheid 
aangenomen en het ligt nu op het bord van de 
paus om daarover een beslissing te nemen. Vele 
niet-kerkelijke media namen dit als het meest 
sensationele nieuws van de synode, hoewel het 
puur om een interne aangelegenheid gaat waar 
de rest van de wereld verder niets in te brengen 
of uit te halen heeft. Maar het werd in de media 
beschreven als een voorstel waarmee de synode de 
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Kerk ‘op zijn kop’ zou hebben gezet.

Het is vooralsnog niet bekend wat de paus zal 
besluiten. Het is nu wachten op het slotdocument 
van deze synode, dat meestal de vorm heeft van 
een post-synodale apostolische exhortatie, waarin 
de paus in feite een samenvatting geeft van de 
beraadslagingen tijdens de synode en daarover 
zijn eigen reflectie geeft. Hoewel het ongehuwd 
priesterschap geen dogma is van de kerkelijke leer, 
is het wel een eeuwenoude traditie in de Kerk en 
de paus zal zeker niet over één nacht ijs gaan om 
hierover te beslissen. Het is maar de vraag of hij 
zo’n ingrijpende maatregel in de Kerk kan en mag 
doorvoeren op basis van de mening van een kleine 
minderheid van de totale bisschoppensynode 
van heel de Kerk. Immers: toestemming verlenen 
aan bisschoppen van de Amazonebisdommen 
om gehuwde mannen te wijden tot priesters zal 
überhaupt niet tot dat gebied beperkt blijven. 
Bisschoppen uit andere delen van de wereld 
roepen veel langer om deze verandering in de 
voorwaarden voor het priesterschap, en zij zullen 
zeker deze kans aangrijpen om ook voor hun 
gebieden dezelfde toestemming te krijgen.

Er valt veel te zeggen over de aannemelijkheid van 
een gehuwd priesterschap. Het is in ieder geval 
niets nieuws in de Kerk. In het eerste millennium 
van de vroege Kerk was het normaal dat gehuwde 
mannen tot priester werden gewijd. Echter kwam 
in die tijd langzaamaan de gewoonte tot stand, 
dat die gehuwde mannen zich moesten scheiden 
van hun vrouw om priester te worden. Er was op 
dat moment technisch gezien nog geen sprake van 
celibaat, maar veeleer van seksuele onthouding die 
men als inherent zag aan het sacrale ambt van de 
priester. Het eerste concilie van Lateranen in 1123 
kwam met het formele verbod voor priesters om 
samen te wonen met hun echtgenote of concubine. 
Lateranen II in 1139 voegde eraan toe dat indien 
priesters na hun wijding huwden, zo’n huwelijk als 
ongeldig werd beschouwd. Er was echter toen geen 
enkel verbod voor gehuwde mannen om priester 
te worden, zolang zij maar daarna een leven van 

seksuele onthouding zouden leiden.

De grote verandering kwam vlak vóór de dertiende 
eeuw toen het uitzonderlijk en daarna heel 
zeldzaam werd dat een gehuwde man priester 
werd gewijd. Het werd namelijk steeds meer als 
onwenselijk beschouwd om een huwelijk op te 
breken. De theologie van het huwelijk als iets 
sacraals deed haar intrede en het werd niet langer 
geaccepteerd dat een man zijn vrouw verliet 
om gewijd te worden. Het celibaat als keuze van 
ongehuwde mannen voor het priesterschap werd 
toen de norm, omdat het huwelijk ook heilig is, en 
een sacrament. Er zijn in onze Kerk op dit moment 
reeds priesters die gehuwd zijn. Het gaat hier 
om priesters uit de Anglicaanse kerk – waar het 
gehuwd priesterschap altijd de norm is geweest 
– die besluiten om zich te bekeren tot de rooms-
katholieke kerk. Deze mannen worden dan zowel 
als priester en als geldig gehuwde man opgenomen 
in de Kerk.
Het ongehuwd priesterschap is dus niet nieuw 
of vreemd in de Kerk. Het is intussen wel al 
ruim een heel millennium de norm van het 
priesterschap in de rooms-katholieke traditie. Een 
verandering hierin zal zorgvuldig en bedachtzaam 
moeten worden doorgevoerd. Dit kan echter 
niet gezegd worden van de wijze waarop het in 
de Amazonesynode naar voren is gebracht. Een 
verandering van iets wat zo institutioneel is, zal op 
zeer stevige en onweerlegbare argumenten moeten 
rusten. Het argument van een tekort aan priesters 
voor de afgelegen gebieden in de Amazone is dat 
niet. De volken die wonen in die verre gebieden 
hebben als gelovige katholieken zeer zeker 
het recht om de sacramenten te ontvangen, in 
het bijzonder de regelmatige deelname aan de 
eucharistie. Wij kunnen als kerk niet blijven 
verkondigen dat de eucharistie de bron en het 
hoogtepunt is van ons christelijk leven, als er 
talloze mensen zijn die daarvan verstoken blijven, 
terwijl zij met alle recht en oprechtheid ernaar 
verlangen.
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DOORDENKERTJE
”Iemand met een nieuw idee 
is een vreemde vogel. 
Tot het idee blijkt te 
werken…”

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
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"

Tussentoestand
Op 2 november herinnert onze moeder de H. 
Kerk zich deze woorden, die St.-Augustinus rond 
het jaar 425 neerschreef. De grote kerkleraar 
dacht hierbij aan een traditie, die toen reeds 
eeuwenoud was, niet alleen in de katholieke 
kerk maar ook in de Joodse godsdienst. Reeds 
voor de komst van Christus baden de Israëlieten: 
‘Bevrijd, o God, de ziel van uw dienstknecht, 
zoals Gij Jonas hebt bevrijd uit de buik van het 
monster, Noë uit zondvloed, Isaac uit de hand 
van zijn vader, de drie knapen uit de vuuroven, 
Daniël uit de leeuwenkuil en Suzanna van de valse 
beschuldigingen’. De eerste christenen namen dit 
gebed over en schreven het op de muren van de 
Romeinse catacomben. De jonge Kerk geloofde dat 
er na de dood een tussentoestand was, een plaats 
waar de ziel gelouterd moest worden voor zij de 
eeuwige gelukzaligheid mocht binnengaan. Zij 
schreven dan ook op de graven van hun dierbaren: 
‘God verkwikke u’. Ook vroegen zij wanneer zij 
de eucharistie vierden: ‘Heer, wil aan allen die in 
Christus ontslapen zijn, de plaats van verkwikking, 
licht en vrede verlenen’.

Opdat niemand tekort zou worden gedaan
Zij hadden van de apostel Mattheus geleerd, 
dat er inderdaad in het andere leven nog schuld 
vergeven kan worden. (Mt. 12:32) Daarom 
gedenkt onze moeder de H. Kerk op 2 november 
alle gestorvenen, opdat niemand die overleden 
is, tekort zou worden gedaan. Dit jaar zouden 
wij Allerzielendag heel bijzonder moeten vieren. 
Wie van ons verloor niet een van zijn dierbaren: 
een vader, een moeder, een kind, een geliefde 
vriend? Deze vraag kunnen we ons elk jaar stellen. 
Maar werd de wereld dit jaar ook niet geteisterd 
door verschrikkelijke rampen, waarbij in een 
ogenblik duizenden mensen het leven verloren: 
orkanen, overstromingen, dijkdoorbraken? Het 

waren onze broeders en zusters, die plotseling 
werden opgeroepen om te verschijnen voor Gods 
rechterstoel. Hadden zij nog de tijd om alles in orde 
te maken, om alle rekeningen te vereffenen? En 
hoevelen die plotseling werden weggerukt hebben 
in het geheel geen vrienden of nabestaanden meer? 
Daarom past het ons christenen zeker dit jaar heel 
bijzonder hen te gedenken die dit jaar door de Heer 
tot een beter leven werden opgeroepen. De liturgie 
van Allerzielendag biedt ons daarbij een keur van 
treffende gebeden. Zouden bv. de volgende gebeden 
niet in staat zijn het hart van God te treffen:

Heer Jezus Christus,  wij dragen U offergaven en 
lofgebeden op.  Aanvaard ze voor die zielen, die wij 
heden gedenken.  Doe hen, o Heer, 
van de dood overgaan tot het leven, 
dat Gij vroeger beloofd hebt aan Abraham en zijn 
nageslacht. 
Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, 
in het gezelschap van Uw heiligen 
in eeuwigheid want Gij zijt goedertieren. 
Geef hen, Heer, de eeuwige rust.

(Gehaald uit Omhoog 3 november 1963)

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)
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Is het gehuwd priesterschap de oplossing?

geloof & leven

vervolg pagina A1

Het argument van de bisschoppen van de Amazone 
zou beter gekwalificeerd moeten worden. Het 
gaat niet om simpelweg een tekort aan priesters, 
maar veeleer een tekort aan priesters die bereid 
zijn om permanent of voor lange tijd de stedelijke 
gebieden te verlaten om te gaan wonen onder de 
mensen in die verafgelegen gebieden. Het valt 
niet te ontkennen dat de gelovigen in de stedelijke 
gebieden altijd een voorkeursoptie hebben bij de 
bisschoppen als het gaat om de distributie van 
priesters. Het gaat heel vaak volgens een zeker 
hiërarchisch model bij het plaatsen van priesters: 
eerst worden de stedelijke gebieden voorzien en 
daarna – van wat er overblijft – worden de rurale 
gebieden voorzien. Er blijft dan niets over voor 
wat we hier even zullen noemen, de bosgebieden. 
De enige oplossing is dan enkele priesters aan te 
wijzen die op bepaalde momenten in het jaar de 
reis willen ondernemen naar deze verre plekken 
om de missie van de Kerk te vervullen. In de 
meeste gevallen gaan deze reizen met heel veel 
kosten gepaard, wat de bisdommen met moeite 
kunnen opbrengen. De pastorale bezoeken van 
priesters aan deze verre plekken worden tot het 
minimum gehouden, en zo blijven de gelovigen 
op die verre plekken verstoken van de zorg 
van de Kerk. Of juister gezegd: de zorg van de 
katholieke kerk, want waar wij afwezig zijn, 
springen al heel gauw de evangelicale kerken in, 
die op een of andere manier wel in staat zijn het 
evangelisatiewerk in die gebieden te verrichten.

Het zou derhalve goed zijn dat bisschoppen – en 
ook priesters – eerst ernstig overwegen hoe de 
distributie van priesters over het hele bisdom 
anders aan te pakken – ook een vorm van nieuwe 
evangelisatie – zodat niet alleen de gelovigen in de 
stedelijke gebieden op iedere zondag de eucharistie 
kunnen bijwonen, maar dat alle gelovigen in een 
bisdom daar regelmatig deel van kunnen zijn. In 
sommige steden zijn kerken zelfs op steenworp 
afstand van elkaar, en zijn er haast iedere zondag 
een of meerdere eucharistievieringen. In een stad 

met minder priesters zullen gelovigen die graag 
iedere zondag de heilige mis willen bijwonen, 
eraan moeten gaan geloven dat zij niet altijd naar 
dezelfde kerk kunnen gaan voor de eucharistie, 
maar dat zij best met gelovigen van een andere 
parochie samen de eucharistie kunnen vieren. Zo 
zouden dan priesters vrijgemaakt kunnen worden 
om zich te vestigen in de verre gebieden, zodat de 
kerkelijke bediening ook daar een norm wordt. 
De vraag die hier dan meteen opkomt is: welke 
priester zal bereid zijn het leven in een stedelijk 
gebied met alle bijbehorende gemakken op te 
offeren voor een leven in het bos?

Ten slotte een mening over gehuwde priesters als 
oplossing voor het algemeen tekort aan priesters. 
Dit tekort ontstaat doordat roepingen tot het 
priesterschap uitblijven. De discussie over de 
oorzaken van het uitblijven van roepingen wordt al 
decennialang gevoerd, zonder noemenswaardige 
resultaten. Echter: een discussie hierover zal nooit 
zorgen voor een oplossing. Een verandering van 
mentaliteit kan echter wel voor een omkeer zorgen. 
Deze mentaliteitsverandering moet tot stand 
komen zowel bij de gelovigen als bij de priesters 
zelf. De grootste uitdaging voor het kiezen voor 
het priesterschap is niet het celibaat. Het is wel 
de verflauwde status die het priesterambt heeft 
gekregen. Het sacrale en mystieke karakter 
van het priesterschap, wat precies het meest 
aantrekkelijke is van dit ambt, wordt steeds meer 
onzichtbaar. Door de opmars van de secularistie, 
die gepaard gaat met een groei in materialisme, 
consumerisme en individualisme, wordt de 
roeping tot het priesterschap de genadeslag 
toegebracht en kiest menige jongeman daar liever 
niet voor. De heroïsche en nobele elementen zoals 
opoffering, toewijding en trouw – die helaas in 
vele gebieden van het leven verdwijnen – zijn 
niet langer makkelijk herkenbaar als de unieke 
karakteristieken van het priesterschap, waardoor 
priester-zijn gewoon beschouwd wordt als een van 
de vele jobs die er zijn, waarvoor je nota bene een 

seksleven en materiële welvaart moet opofferen.

Over opoffering gesproken: hierover kan ook wat 
gezegd worden. We leven in een tijd waarbij de 
gedachte van ‘alles moet kunnen’ steeds meer in 
zwang lijkt te zijn. Vanuit deze gedachte vloeit bijna 
onontkoombaar voort dat men het idee eropna 
houdt van ‘alles wat ik wil moet ik kunnen hebben.’ 
Het besef dat de keuze voor het ene inhoudt dat de 
keuze voor het andere niet meer kan, wordt dan 
onaanvaardbaar. Waarom moet ik het andere laten 
varen als ik kies voor het ene? Waarom kan ik niet 
beide hebben? Wij schijnen de capaciteit te hebben 
verloren om grenzen te leggen aan wat wij willen 
en wat wij daadwerkelijk kunnen of mogen hebben. 
Het is dan onredelijk om te verwachten van de 
Kerk dat zij inspeelt op deze groeiende onredelijke 
behoefte van de mens en veranderingen gaat 
aanbrengen in eeuwenoude tradities of regels. De 
Kerk moet zeker bij de tijd blijven, maar niet per 
se ten koste van de dingen die ons als Kerk uniek 
maken. Priesterschap en huwelijk zijn de twee 
sacramenten van de Kerk waarbij het gaat om een 
keuze voor het leven. Het gaat in beide gevallen 
om het leiden van een leven dat totaal is toegewijd 
aan een bepaald doel. Priester- èn echtgenoot-zijn 
betekent derhalve de facto dat hij dan of parttime 
priester of parttime echtgenoot/vader is.

Er zijn zeker meerdere factoren die leiden tot het 
uitblijven van roepingen. Om daarin verandering 
te brengen zal er heel wat in ons leven en in onze 
Kerk veranderd moeten worden. We moeten echter 
voorkomen dat wij dingen veranderen, die juist 
de essentie van het priesterschap schragen. Het 
celibaat is niet zomaar uit de lucht komen vallen of 
van de een op de andere dag geïntroduceerd. Het 
is een organische groei geweest, die honderden 
jaren heeft geduurd. Het zou daarom onjuist om 
nu met een pennenstreek, omwille van een kleine 
minderheid, zo’n radicale verandering door te 
voeren.

Startbedrag renovatie St.-
Jozefkerk Geyersvlijt
Wielfred Tjin A Tam - 
Daags na de plechtige en feestelijke viering in 
onze Heilige Driekoningenkerk ter gelegenheid 
van de overdracht van het pastoorschap door 
pater Jan aan pater Kumar, vond er op zondag 20 
oktober jl. al een volgende activiteit plaats in onze 
Sint-Jozefkerk in Geyersvlijt. Het was een mooie 
eucharistieviering, waarin pater Jan voorging met 
ruim zeventig aanwezigen, onder wie ook leden 
van de parochieraad. De misdienaars brachten 
met een lied ook dank aan pater Jan voor zijn 
zorg en inzet voor de parochiegemeenschap van 
Geyersvlijt. Aan het einde van de viering mochten 
de parochieraadsleden Ruben en Arno uit handen 
van de fundraisingscommissie van de Sint-
Jozefkerk een bedrag van SRD 5.000 (vijfduizend 
SRD) in ontvangst nemen. Dit geld is de eerste 
bijdrage aan de renovatiekosten van de kerk, die 
op 18 december van dit jaar haar zilveren jubileum 
viert. Een prachtig startbedrag! Een parochiaan 
heeft samen met medewerkers van het bedrijf dat 
momenteel de renovatiewerkzaamheden uitvoert, 
ook spontaan aangeboden om het kerkterrein 
schoon te maken, op te ruimen en de tuinen verder 
in te richten. Ook onze hartelijke dank aan deze 
spontane aanbieders van hun arbeid.

(Foto’s: Eric Keles)

Om het missionaire bewustzijn onder de 
katholieke jongeren te bevorderen en in navolging 
van de oproep tot actie tijdens de buitengewone 
missiemaand oktober 2019 heeft de katholieke 
jongerenbeweging Katholieke Jongeren Suriname 
(KJS) een project uitgevoerd in samenwerking 
met verschillende enthousiaste parochies in 
stad en district. Wereldmissiezondag viel dit 
jaar op zondag 20 oktober. Wat zou het project 
moeten inhouden? Een simpel antwoord 
op de vraag hoe uiting te geven aan missie, 
aan het missionaire werk waartoe wij allen 
geroepen zijn. Immers, we zijn allen gedoopt 
en gezonden, ook jongeren. Met dit project wil 
KJS dat demonstreren. In samenspraak met 

verschillende jeugdcoördinatoren van de parochies 
zijn ideeën uit de bus gekomen: bezoek aan 
bejaardentehuizen, internaten, kindertehuizen en 
tehuizen voor kinderen met een beperking. Dankzij 
de flinke ondersteuning van de parochieraden zijn 
jongeren uit de misdienaarsgroep, het jeugdkoor, 
kindergebedsgroepen en de padvinderij op 
zaterdag 19 oktober naar verschillende tehuizen 
geweest om actief te helpen met schoonmaak, 
de lichamelijke verzorging en voeding van 
bejaarden en kinderen. Velen hebben ook de tijd 
genomen om een praatje te maken met vooral 
de seniorenburgers. Elders in dit blad enkele 
indrukken en ervaringen van de jonge mensen op 
missie.

KJS brengt jongeren in actie rond wereldmissiezondag 2019
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KJS-missieproject: jongeren H. Familie bezoeken Huize Ashiana

Viering feestdag Franciscus van Assisi
Wielfred Tjin A Tam - 

Zusters Fransiskus Charitas
Wij waren op vrijdagmiddag 4 oktober jl. in de 
mooie - van prachtige glas-in-lood ramen voorziene 
- OLV van Fatimakerk aan de Calcuttastraat, waar 
een viering werd gehouden in verband met de 
herdenking van de feestdag van Sint-Franciscus 
van Assisi. Hij is de patroonheilige van de orde 
van de Zusters Fransiskus Charitas (Indonesië), 
die sedert enkele jaren ook in ons land zijn 
vertegenwoordigd. Alom bekend en geliefd zijn 
de religieuze zusters Paulina, Odilia en Christine. 
In gedachten waren wij ook bij de viering van de 
tweede dag van het triduüm in de parochie van 
Franciscus van Assisi in Livorno.
Om 17.30 uur begon het bidden van het 
avondgebed uit het brevier. De zusters Paulina, 
Odilia en Christine gingen afwisselend voor 
in gebed met psalmen en antifonen, die ook 
werden getoond via een beamer op een scherm 
op het priesterkoor, zodat de aanwezigen konden 
meebidden. Intussen stroomde de kerk langzaam 
vol met gelovigen, omdat het avondgebed gevolgd 
werd door een eucharistieviering.

Liefde voor de natuur, schepping
Met pater Kenneth als hoofdcelebrant, pater Toon 
als concelebrant en twee misdienaars werd een H. 
Mis opgedragen ter ere van de heilige Franciscus 
van Assisi. Een gemengd koor luisterde de dienst 
op met prachtige zang. Koorleden waren de 
zusters Paulina, Odilia en Christine, Jay Jay (van 
de Heilige Familiekerk), Dascha, Danja, Kees en 
pater Jan, allen van de Heilige Driekoningenkerk. 
Pater Fransiskus CM begeleidde op keyboard. 
Aan de voet van het altaar was een prachtige 
decoratie met vruchten van onze eigen aarde 
aangebracht: kousenband, pompelmoes, bacoven, 
kokosnoten, planten en andere groente-, vruchten- 
en plantensoorten. Het geheel symboliseerde ook 
de liefde die Franciscus had voor de natuur, voor 
de schepping. Ook is zijn voorliefde voor dieren 
bekend. Hij had genoeg aan het voorbeeld en de 
levenswijze van Jezus om als een ware koning 
van de schepping, één met de natuur en met 
God, door het leven te gaan. De lezingen waren 
achtereenvolgens: Bar. 1, 15-22 ‘Betekenis van 
onze zondigheid’, waarna ps. 69 (68): ‘God van ons 
heil, om uw Naam, bevrijd ons’. Evangelie volgens 
Lucas 10, 13-16: ‘Wie u verstoot, verstoot Mij’. 

Volgeling van Sint-Franciscus van Assisi
In zijn preek vertelde pater Kenneth onder andere 
over een eigen ervaring op Aruba, toen hij een 
week lang dezelfde kleren aanhad. Een neefje 
vroeg aan zijn mama of oom Kenneth zo arm was 
dat hij geen andere kleren had om aan te trekken. 
Hij moest de familie uitleggen dat hij als volgeling 
van Franciscus van Assisi een levenswijze eropna 
houdt om zo weinig mogelijk te bezitten. Na 
zegen, zending en slotlied nodigde zuster Odilia 
de talrijke aanwezigen uit -  parochianen van de 
parochies waar de zusters werkzaam zijn waren 
ook present -  voor een aangenaam samenzijn op 
het voorplein van het zusterhuis. Er was meer 
dan voldoende eten en drinken voor de velen die 
gehoor gaven aan de uitnodiging van de zuster. 
Het was zoals in het evangelie Lucas 10, 38-42: 
de zusters waren druk in de weer om hun gasten 
te bedienen met allerlei lekkernijen. Zusters van 
Franciscus Charitas, onze hartelijke dank dat wij 
deze feestdag van uw patroonheilige mochten 
meevieren. Ook dank voor uw aanwezigheid in ons 
bisdom en voor uw werk in onze gemeenschap. 
U geeft een goede invulling aan uw missionaire 
roeping.  Veel succes en sterkte toegewenst in uw 
missiewerk.

KJS-missieproject: jongeren St.-Antonius bezoeken Libi Makandra
Irene Mangoendikromo- Alisoewito - 

Missionaire dag
Om 9 uur ’s morgens heeft de groep zich verzameld 
in de kerkzaal, waarna de jongeren vervoerd 
werden door de begeleiders naar Libi Makandra. 
In totaal waren er 28 participanten inclusief pater 
Fransiskus en zuster Hetty van het tehuis zelf. 
Twee minuten voor de afgesproken tijd is de groep 
in gebed gegaan onder leiding van zuster Nowilia 
Tawjoeram. Daarna begaf elke groep zich naar 
de te bezoeken huizen voor een activiteit met de 
bewoners. Drie groepen hadden elk drie huizen 
onder zich en de vierde groep had er vier. Het was 
een geweldige ervaring voor vooral de jongeren, 
omdat sommige nooit van zo dichtbij in contact 
waren met een oudere in een tehuis. 
De jongeren hebben na het bezoek aan de 13 
huizen fruit rondgebracht. Er was zelfs genoeg 
voor de jongeren en begeleiders. Op de vraag of de 
jongeren weer een bezoek wilden brengen aan het 
tehuis zeiden ze dat ze dat wilden. Misschien met 
kerst. Tegen 13.00 uur werd de dag afgesloten door 
pater Fransiskus, waarna we voldaan huiswaarts 

keerden. Al met al was het een succesvolle 
missionaire dag geweest. Dit is geen einde, maar 
het begin, want er zijn voorstellen gekomen van 
de begeleiders om de jongeren te betrekken 
bij vervolgprojecten. Zo denken we aan een 
zwerversproject in Lelydorp en een tweede bezoek 
aan Libi Makandra. Alle eer en glorie aan de Heer, 
die de H. Geest voor ons stuurde.

Ervaringen
Marc Hasselbaink: “Ik vond het een beetje vreemd 
om ze aan te raken bij het masseren, maar later 
raakte ik eraan gewend. Het was ook zielig voor 
sommigen omdat ze door ziekte alleen in de kamer 
lagen. Maar ik ben blij dat ik geweest ben.”
Marc Atmowiredjo: “Het was leuk om met de 
bejaarden te babbelen en bezig te zijn. Er was een 
man van 99 jaar die nog van alles weet en veel 
vertelde over vroeger.”
Sue-Ann Grunberg: “Ik vond het heel fijn om met 
de oudjes samen te zijn. Het was een hele ervaring 
voor mij omdat het mijn eerste keer was. Ik vond 
het superleuk om voor hen te bidden en te zingen. 
Velen van hen waren echt enthousiast en zongen 

(U vindt nog meer foto’s van onze activiteit op de 
FB-pagina van de St-Antoniusparochie.)

samen met ons mee, dat maakte mij heel blij. 
Behalve het bidden en zingen hebben we flink 
gebabbeld met de mensen. Ik kan u zeggen dat ik  
echt onder de indruk van al die gesprekken was. 
Ik vond vooral meneer Dunders die 99 jaar oud is 
echt flink en aardig. Hij babbelde zoveel met ons en 
ik kon echt naar hem zitten luisteren. Bij deze hoop 
ik dat er gauw weer van dit soort dagjes wordt 
gepland. Ik kijk er echt naar uit.”
Nick Atmosoerodjo: “Een van de mannen wilde 
mijn hand in zijn mond stoppen, maar ik trok hem 
snel terug.”

Ivar Anapi - 

Missiewerkproject
Dertig jongeren en vijftien begeleiders, onder 
wie ook onze herder pater Guillaume, gingen 
op zaterdag 19 oktober jl. op stap richting 
Huize Ashiana om mee te doen met het 
missiewerkproject. Wij, de jongeren van de 
Heilige Familie kerk met name de misdienaars, het 
jeugdkoor, de kindergebedsgroep en de verkenners 
(onder leiding van de heer W.Pooters) gingen 
naar Huize Ashiana en hebben voor ruim 4 uur 
heel wat werkzaamheden verricht zoals tuinieren 
(planten nat maken, gras trekken, schoffelen, 
harken, prieeltjes schoomaken) en huishoudelijke 
werkzaamheden (shutters schoonmaken, afstoffen, 
tafels schoonmaken, vegen en dweilen). Maar 
wat we ook zeer zeker hebben gedaan is tijd 
doorbrengen met de seniorenburgers. Zo hebben 
wij de diverse werken van barmhartigheid 
getoond. 

Waardering voor seniorenburgers
We moesten ons om 7.30 uur aanmelden bij de 
Heilige Familiekerk en vertrokken om 8.15 uur 
met een bus richting Huize Ashiana. De reden 
waarom we voor Huize Ashiana hebben gekozen 
is omdat de parochie een goede band heeft met de 
bejaarden. Wij wilden met deze actie een blijk van 
grote waardering tonen aan de seniorenburgers, 
want zij hebben voor ons een goed fundament 
gelegd door al het harde werk dat zij in het 
verleden hebben geleverd. Bij Huize Ashiana 
aangekomen hadden we een taakverdeling in 
groepen waardoor iedereen een taak had en flink 
meehielp. De groepen moesten werk verrichten tot 
11.15 uur, daarna was er een break van 45 minuten 
voor heerlijke broodjes en stroop. Om 12.00 uur 
gingen we weer aan de slag tot 13.00u. 

Help waar je helpen kan
Wat ik als misdienaar van de Heilige Familiekerk 
het leukst en leerrijkst vond, waren de gesprekken 

die we mochten voeren met enkele bejaarden. 
De oma op de foto was een beetje teleurgesteld 
dat er geen eucharistieviering was, maar toen ze 
hoorde wat de bedoeling van onze aanwezigheid 
was, veranderde haar teleurstelling in blijdschap. 
Ze vertelde ons over haar leven en heeft daarna 
met ons gebeden. Daar heb ik kunnen zien dat 
bejaarden uitkijken naar de kerkdiensten die in 
Huize Ashiana gehouden worden  en dat ze die 
zeer belangrijk vinden. Mijn boodschap aan andere 
parochianen: help waar je helpen kan en geef God 
nooit op. Ten slotte bedank ik het personeel en 
de bewoners van Huize Ashiana dat we daar een 
bezoek mochten brengen.

(U vindt nog 
meer foto’s van 
onze activiteit 
op de FB-pagina 
van de Heilige 
Familiekerk.)
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Een en dertigste zondag door het jaar C  3 
november 2019

Eerste lezing : Wijsheid 11, 23-12,2
Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op 
de weegschaal, als een vroege dauwdruppel die 
neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt u over allen, 
want Gij vermoogt alles; en Gij let niet op de zonden 
der mensen, opdat ze tot inkeer komen. Gij houdt 
immers van alles wat bestaat, en verafschuwt 
niets van wat gij geschapen hebt; want zoudt Gij 
iets haten, dan hadt gij het niet geschapen. Hoe 
zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil, 
hoe zou behouden kunnen blijven wat Gij niet 
gemaakt hebt? Ja, alles spaart Gij, want alles is 
van U, en Gij heerst vol liefde over al wat leeft! 
Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat 
bestaat. Daarom straft Gij de zondaars met mate, en 
herinnert ze waarschuwend aan hun zonden, opdat 
ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, 
Heer. 

Antwoordpsalm Psalm 145:  (144),1-2.8-9.10-
11.13cd-14

Tweede lezing : II Tessalonicenzen 1, 11 – 2, 2
Broeders en zusters, Telkens opnieuw bidden wij 
onze God, dat Hij u zijn roeping waardig maakt 
en al uw goede voornemens en elke daad van uw 
geloof met macht tot volkomenheid brengt. Dan 
zal de Naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt 
worden – en gij in Hem- door de genade van onze 
God en de Heer Jezus Christus. Wij moeten u echter 
verzoeken, broeders en zusters, in verband met 
de komst van onze Heer Jezus Christus en onze  
hereniging met Hem niet zo gauw uw bezinning 
te verliezen. Laat u toch niet opschrikken door 
profetieën of uitspraken of een brief die van ons 
afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag 
van de Heer is aangebroken. 

Evangelielezing: Lucas 19, 1-10
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij 

er doorheen trok poogde een zekere Zacheüs, 
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, 
te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin 
niet vanwege de menigte, want hij was klein van 
gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit 
en hij klom in een wilde vijgenboom omdat Jezus 
daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats 
kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, 
kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik 
in uw huis te gast zijn’. Zacheüs kwam snel naar 
beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen 
dat en merkten morrend op: ‘Hij is bij een zondaar 
zijn intrek gaan nemen!’ Maar Zacheüs trad op 
de Heer toe en sprak: ‘Heer, bij deze schenk ik de 
helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand  
iets afgeperst heb geef ik het hem het vierdubbel 
terug’. Jezus sprak tot hem: ‘Vandaag is dit huis heil 
ten deel gevallen, want ook deze man is zoon van 
Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om 
te zoeken, en om te redden wat verloren was’. 

‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was.’ Deze uitspraak van 
Jezus is de kernboodschap van het Lucasevangelie. 
Het is het grote verlangen van God dat mensen 
die bij Hem zijn weggelopen zich bekeren en 
terugkomen tot Hem. Deze onvoorwaardelijke 
liefde voor mensen staat deze zondag centraal 
in zowel de lezing uit het boek Wijsheid als in de 
evangelielezing.

Terugkeren tot God
Het boek Wijsheid behoort tot de joodse 
wijsheidsliteratuur. In dit bijbelboek zijn drie delen 
te onderscheiden. In het eerste deel (1,1 - 6,21) 
spreekt de schrijver de machthebbers van de 
wereld aan. Hij prijst hun de wijsheid aan, want 
alleen de wijsheid zal leiden tot het eeuwige leven. 
In het tweede deel (6,22 - 9,17) komt de wijze 
koning Salomo aan het woord met een lofrede op 
de wijsheid. Het derde en het laatste deel (9,18 
– 19,22) beschrijft de invloed van de wijsheid op 
de geschiedenis van het volk Israël. De tekst van 
de eerste schriftlezing komt uit het derde deel. 
In hoofdstuk 11 bespreekt de schrijver Gods 
handelen met Israël en Egypte ten tijde van de 
exodus. Vanaf 11,15 gaat het over Gods optreden 
tegenover de Egyptenaren. De schrijver meent 
dat God hen omwille van hun dierenverering 
genadeloos had kunnen straffen, maar hij 
concludeert dat God dat uiteindelijk niet gedaan 
heeft. In de tekst voor deze zondag (11,23 - 12,2) 
overdenkt de schrijver dit wonderlijke handelen  
van God. God heeft hen, aldus de schrijver, met 
mate gestraft, omdat Hij houdt van alles dat Hij 
geschapen heeft. Dit barmhartig handelen van God, 
dat mogelijk gemaakt wordt door Gods almacht 
(vergelijk 12,16), heeft ten doel dat de mens weer 
terugkeert (metanoeoo: bekeren, omkeren) tot 
God. De verklaring voor de manifestatie van Gods 
almacht in zijn barmhartigheid wordt door de 
schrijver gevonden in Gods liefde voor alles wat 
Hij geschapen heeft (11,24-26). Dit is de reden dat 
Hij aan ‘hen die dwalen’ (12,2) een beperkte straf 
oplegt en hen niet genadeloos straft. Het is zijn 
wil dat de dwalende zich bevrijdt van het kwaad 
en terugkeert naar God door op Hem te gaan 
vertrouwen.

Tollenaars
In het verhaal van Zacheüs wordt duidelijk hoe 

deze theologische bespiegeling uit het boek 
Wijsheid in de praktijk vorm kan krijgen. Als 
laatste stop op we g naar Jeruzalem oet Jezus de 
stad Jericho aan. Deze stad was op bevel van koning 
Herodes geheel in Romeinse stijl opgebouwd. 
Jericho was een  grensstad. Van hieruit vertrok de 
karavaanroute naar Arabië. In deze handelsstad 
had Zacheüs als hoofdtollenaar een aanzienlijke 
positie. Waarschijnlijk stond hij aan het hoofd 
van een kantoor dat invoerrechten en accijnzen 
inde en dat in naam van de Romeinse bezetter de 
belasting in ontvangst nam. Tollenaars hadden het 
recht om belasting te innen voor een hoge prijs 
van de Romeinen gekocht. Om hun investering 
terug te kunnen verdienen, eisten ze vaak meer 
belastinggeld van hun volksgenoten dan de 
Romeinse overheid voorschreef. Dit alles, uiteraard, 
onder de goedkeuring van de Romeinen. Tollenaars 
waren bij het volk niet geliefd. Het vak was 
omgeven van een sfeer van zelfverrijking, corruptie 
en collaboratie. Door zijn werk was Zacheüs een 
gehaat en gevreesd man in de stad.

 Zacheüs
Zacheüs zal al veel over Jezus hebben gehoord. De 
verhalen  over deze wonderlijke prediker moeten 
ook Jericho hebben bereikt. Zodra Zacheüs te horen 
kreeg dat Jezus in de stad was, misschien wel door 
de opwinding die ontstaan was na de genezing van 
de blinde buiten de stad (18,35-43), ging hij op weg 
om Jezus met eigen ogen te kunnen zien. Zijn kleine 
voorkomen, maar misschien ook wel zijn angst 
voor de hoon en de haat van de mensenmassa op 

straat, doen hem een goede schuil plaats uitzoeken. 
Zacheüs snelt de menigte vooruit en klimt in een 
vijgenboom, een boom met een korte stam en 
laaghangende takken, en hij wacht daar op het 
moment dat Jezus voorbij komt lopen.

Ontmoeting met Jezus
Wanneer het moment daar is, krijgt Jezus Zacheüs 
in het oog. Jezus kent hem bij name en te midden 
van de menigte spreekt Hij Zacheüs aan. Zacheüs, 
die voor de inwoners van Jericho slechts ‘de 
tollenaar’ was, is voor Jezus een mens met een 
naam. ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in jouw huis verblijven’ (Lucas 
19,5). In iemands huis verblijven betekende iemand 
aanvaarden  zoals hij is, iemand als je gelijke 
beschouwen. De menigte kon daarom dit optreden 
van Jezus niet waarderen en begon te mopperen 
(19,7; vergelijk 15,2; Marcus 2,16). In hun ogen 
verontreinigt Jezus zich door om te gaan met een 
man als Zacheüs. Maar deze trekt zich niets aan 
van de afkeurende reacties van de omstanders. Hij 
komt uit de boom en neemt vol van blijdschap Jezus 
mee naar zijn huis. De meest gehate en verachte 
man van Jericho wordt door Jezus niet verstoten! 
Voor Zacheüs is dit het keerpunt in zijn leven. Zijn 
daad in 19,8 markeert de verandering die in zijn 
leven heeft plaatsgevonden. Het is een daad van 
liefde en rechtvaardigheid. Uit liefde zal hij de helft 
van zijn bezittingen weggeven aan de armen en 
hun die hij afgeperst heeft zal hij recht doen. Zijn 
genoegdoening is zeer royaal te noemen. Volgens 
de Joodse wet was Zacheüs bij het terugbetalen 
van een afgeperst bedrag verplicht tot een boete 
van 20% (Leviticus 5,20-24; Numeri 5,7), maar 
Zacheüs belooft hier het viervoudig te vergoeden. 
Zo geschiedt er redding aan het huis van Zacheüs.

Mensenzoon
‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en 
te redden wat verloren was’ (Lucas 19,10). De 
Mensenzoon is de herder voor de verloren schapen 
van het huis Israël (Ezechiël 34). Hij is door God 
in de wereld gezonden om Gods almacht te tonen. 
Dit doet Hij niet door straffend en veroordelend 
rond te trekken. Nee, Jezus toont Gods almacht 
door barmhartig te zijn (Wijsheid). Het is namelijk 
Gods wil dat de dwalende zich bevrijdt van het 
kwaad en terugkeert naar God door op Hem te gaan 
vertrouwen (Wijsheid 12,2).
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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 zondagmorgen 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.

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

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 2 19.00: H. Mis. Allerzielen
zo 3 08.00: Woco
za 9 19.00: H. Mis
zo 10 08.00: H. Mis
 09.30: Kinderdoopviering
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. 
• 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 vrijdag om 17.00u, padvinderij (verkenners en 
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
za 2 10.00: H. Mis. Huize Albertine
zo 3 08.00: H. Mis met ziekencommunie
 17.00: Doopviering
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Allerzielenviering
wo 6 18.30: Rozenkransgebed |19.00: H. Mis
Mededelingen
• Inschrijving PK lessen voor kinderen, tieners en 
volwassenen is mogelijke dagelijks tijdens kantoor 
tijden m.u.v. dinsdag. De PK lessen starten op dinsdag 5 
november 2019 met kennismaking.
• 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.

Mededelingen
• Zondag 3 november 2019: Teaparty om 10.00u. na de 
dienst. Kaarten te verkrijgen voor Srd 50.

zo 3 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering/Opening catechesejaar
Mededelingen
• 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. 

za 2 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
zo 10 10.00: Hoogmis
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van drank, warm 
eten, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• Opgave voor ziekencommunie aan huis op 
ons Secretariaat aan de Mgr. Wulfinghstraat 2, 
telefoonnummers 472521/420223, maandag t/m vrijdag 
van 08.00u – 14.00u. Ziekencommunie aan huis elke 
laatste zondag van de maand. 
• 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 2 17.30: H. Mis
wo 6 17.30: Marialof
za 9 17.30: H. Mis

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
ma 4 18.00: H. Mis 
wo 6 18.00: H. Mis
vr 8 18.00: H. Mis 
za 9 18.00: H. Mis vooravond 32e zondag door het jaar 
met KND
zo 10 08.00: H. Mis 32e zondag door het jaar met KND
Mededelingen
• Er is dit jaar weer 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 alle drie kerken. 
• Wij wensen onze parochiecatechese kinderen veel succes 
toe en vragen om Gods zegen bij hun voorbereidingslessen. 
Op de ouders/ verzorgers doen we een beroep om ook 
dit catechese jaar hun kinderen trouw en liefdevol te 
begeleiden.
• Pater Jan vertrekt op 5 november voorgoed naar België, 
namens de parochie willen wij hem van harte dank zeggen 
voor zijn zorg en toewijding aan ons in de afgelopen 
3 jaren. Wij smeken God dat Hij pater Jan mag blijven 
vervullen van zijn genade en goede gezondheid om nog 
een mooie tijd te hebben vooral in de gemeenschap van de 
medebroeders Salvatorianen in Hamont. Gran tangi pater 
Jan! Adjosie!

ST. AUGUSTINUS
zo 3 08.00: Woord-Comm. dienst 31e zondag door het 
jaar met thuiscommunie
zo 10  08.00:  Woord-Comm. dienst 32e zondag door het 
jaar met KND

zo 3 09.00: H. Mis 31e zondag door het jaar met 
thuiscommunie 
zo 10  09.00: Woord-Comm. dienst 32e zondag door het 
jaar met KND

vr 1 07.00: H. Mis. Allerheiligen
zo 3 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 10 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 
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MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

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

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

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

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

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

parochieberichten

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

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

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

t. 8185517t
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Zondag om 09.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 3 10.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

PK les op: Dinsdag 16.00u, Woensdag 16.00u, Donderag 
16.30u.
zo 3 08.30: Woco vooraf Rozenkransgebed

zo 3 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

vr 1 18.00: Dienst Allerzielen op de begraafplaats en in 
de kerk
za 2 19.00: Woord- en communiedienst
wo 6 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistie (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op 
vooraf gemaakte afspraken)
do 7 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan te Lelydorp
 17.00-18.00: Catecheseles Eerste Heilige Communie
 19.15: Vergadering kerkbestuur
vr 8 17.00-18.00: Catecheseles Heilig Vormsel
za 9 19.00: 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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
Woensdag om 17.00: PK voor vormelingen
Woensdag om 18.30: Lectio Divina
Donderdag tussen 16.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
do 7 18.30: Eucharistieviering
za 9 19.00: Eucharistieviering met uitreiking van kruisjes 
aan nabestaanden van in 2019 overleden parochianen

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
Vieringen
vr 1 18.30: Allerheiligen H. Mis
za 2 18.30: Allerzielen H. Mis
zo 10 08.00: H. Mis
zo 17 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
Dinsdag om 16.30u: PK les
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren
Vrijdag om 17.00u: Misdienaars
Vieringen
zo 3 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis
ma 4 19.00: H. Mis
di 5 06.30: H. Mis
wo 6 19.00: H. Mis
do 7 06.30: H. Mis
vr 8 07.00: H. Mis
za 9 19.00: H. Mis
Donderdag 7 november om 17.00u. inschrijving PK te Groot 
Henar.

Zaterdag om 16.30u: PK les
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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

Sint Pietersplein, 23 oktober 2019

Tijdens zijn algemene audiëntie sprak paus Franciscus 
over de zending van Paulus en Barnabas en het concilie 
van Jeruzalem.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Het boek  Handelingen van de Apostelen verhaalt 

DE KERK IS HET OPEN HUIS VAN DE VADER

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

over de Heilige Paulus die zich bekeert  na zijn 
ontmoeting met Jezus. Paulus wordt door de Kerk 
van Jeruzalem onthaald dankzij de bemiddeling van 
Barnabas. Hij begint Christus te verkondigen. Door 
de vijandigheid van sommigen wordt hij gedwongen 
naar Tarsus, zijn geboortestad, te verhuizen.  
Barnabas gaat naar hem toe en deelt met hem  het 
Woord van God.

De lange reis
Het boek over de handelingen van de apostelen dat 
we in deze catecheses bespreken, kan men zien als 
het boek over de lange reis van het Woord van God.
Het Woord van God wordt overal verkondigd. 
Deze reis is het gevolg van een heftige vervolging.  
Door de vervolging eindigt de verkondiging niet.  
Integendeel. Nu ontstaat de gelegenheid om het 
terrein te verbreden waar het goede zaad van het 
Woord kan worden uitgestrooid. De christenen zijn 
niet bevreesd. Ze moeten vluchten, maar ze vluchten 
samen met het Woord en strooien het Woord zowat 
overal uit.

De natuur van de Kerk
Paulus en Barnabas gaan eerst naar Antiochië 
in Syrië. Daar blijven ze een jaar lang om de 
gemeenschap te onderrichten en te helpen zich te 
vestigen (cf.Hnd11,26). Ze geven onderricht aan de 
Hebreeuwse gemeenschap, aan joden. Antiochië 
wordt zo de missionaire drijfkracht. Dit, dankzij de 
prediking waarmee de twee verkondigers -Paulus 
en Barnabas- de harten raken van de gelovigen die 
hier, in Antiochië, voor het eerst ‘christenen’ worden 
genoemd (cf.Hnd11,26).
In het boek van de Handelingen wordt de natuur van 
de Kerk zichtbaar. Zij is geen bolwerk, maar een tent 
die in staat is haar ruimte te vergroten en toegang 
te bieden aan allen. De Kerk ‘staat open’ of ze is geen 
Kerk. Zij is op weg en verruimt altijd haar bereik 
zodat allen kunnen binnenkomen, of ze is geen Kerk.

Altijd open deuren
Een Kerk met open deuren is de vreugde van het 
Evangelie. Wanneer ik in deze stad of in andere 
bisdommen waar ik kom een kerkje zie met gesloten 
deuren, dan is dat een slecht teken. Kerken moeten 
altijd open deuren hebben, want dat is een teken van 
wat een kerk is: altijd open. De Kerk is geroepen om 
het open huis van de Vader te zijn. Zo botst iemand 
die -geleid door de Heilige Geest- God wil zoeken, 
niet op de kilte van een gesloten deur. Voor wie zijn 
die open deuren bedoeld? Voor de heidenen, want de 
apostelen prediken voor de joden, maar de heidenen 
zijn ook komen aankloppen aan de deur van de Kerk. 
Door deze nieuwheid van de open deuren voor de 
heidenen ontstond een groot meningsverschil.

Het eerste concilie
Sommige joden beweerden dat het noodzakelijk was 
om eerst -door besnijdenis- jood te worden. Daarna 
volgde het doopsel en pas na het doopsel zou men 
gered worden. 

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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Gebed:
God van Liefde, Zaaier van uw woord van vrede, 
maak mij bereid en open mijn hart. Leer allen die U 
zoeken gevoelig te worden voor uw aanwezigheid 
in deze wereld. Dat vraag ik U door Jezus, onze 
Heer, die met U en de heilige Geest leeft en regeert 
in alle eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Lc 6, 27-28: Maar tegen jullie die luisteren, zeg Ik: 
heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, 
zegen hen die je vervloeken en bid voor degenen die 
je smaden.

Overweging
De blik van de gelovigen rust op het zichtbare 
beeld van de Gekruisigde. Voor zijn dood zei Jezus: 
‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze 
doen’ (Lc 23,34). Als de misdadiger die aan zijn 
rechterzijde gekruisigd is, deze laatste woorden 
van de stervende Verlosser hoort, opent hij zicht 
voor de genade van de bekering. Hij ontvangt het 
evangelie van de vergiffenis en krijgt de belofte van 
de eeuwige zaligheid. Het voorbeeld van Christus 
verzekert ons dat de vele muren die communicatie 
en dialoog tussen de mensen onmogelijk maken, 
neergehaald kunnen worden. De blik op de 
Gekruisigde boezemt ons het vertrouwen in dat 
vergiffenis en verzoening tot de normale praktische 
ervaring van het dagelijkse leven en elke cultuur 
kunnen behoren en hiermee tot concrete situaties 
om de vrede en de toekomst van de mensheid op te 
bouwen.

Gebed
Getrouwe God, U hebt uw Woord aan mij gegeven 
om op mijn weg een licht te zijn. Ik vraag U: leg uw 
Woord in mijn hart, ijk mijn gemoed en gun mij 
opnieuw een kans wanneer ik van U wegdwaal. Dat 
bid ik U vandaag en alle dagen die U mij geeft. 

Dagtekst
Sir 8,6: Verneder geen oude mensen, want wij 
worden misschien ook wel oud.

Overweging
Geduldig wachten op God is een blij soort 
verwachting. Als we niets meer verwachten, raken 
we verstrikt in het heden. Als we verwachtingsvol 
leven, staan we open voor de vreugde die ons 
kan overkomen. In de evangelies zegt Jezus heel 
vaak dat we onze ogen open moeten houden en 
waakzaam moeten blijven. En Paulus zegt: ‘U weet 
dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is 
aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan 
toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten 
einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen 
van de werken van de duisternis en ons toerusten 
met de wapens van het licht’ (Rom. 13,11-12). 
Verwachtingsvol uitzien naar Gods komst houdt 
ons vitaal en bij de tijd. Uitzien naar de vervulling 
van Gods beloften houdt in dat we vol aandacht zijn 
voor de weg die we hier en nu volgen.

Gebed
Liefdevolle Vader,  in Jezus hebt U mij getoond hoe U 
begaan bent met iedere mens en hoezeer mijn lot U 
ter harte gaat. Ik bid U: maak mij ontvankelijk voor 
wat Gij mij te zeggen hebt. Laat mij net als uw Zoon 
Jezus Christus betrokken zijn met de mensen om 
mij heen. Dat bid ik U voor vandaag en alle dagen 
die U ons geeft. Amen.

een voortdurende communicatie. Voor onze relatie 
met God geldt hetzelfde. Soms gaan we naar Hem 
toe met onze vreugde en soms met onze pijn, maar 
we gaan altijd. En hoe vaker we gaan, hoe meer 
we worden zoals Hij. Paulus zegt dat we worden 
veranderd van ‘glorie tot glorie’ (2 Kor 3,18). 
Mensen die al heel lang bij elkaar zijn, beginnen 
uiteindelijk een beetje hetzelfde te klinken, te 
praten en te denken. Als we met God wandelen, 
nemen we zijn gedachtes, principes en houdingen 
aan. We nemen zijn hart aan.

Gebed
Eeuwige God, naar U gaat mijn verlangen uit. 
Daarom bid ik U: geef mij woorden die mij 
wakker schudden en die mij uw wegen wijzen. 
Kom mij tegemoet met uw liefde en open mij in 
uw werkelijkheid, vandaag en alle dagen, door 
Christus, mijn Heer. Amen.

Dagtekst
Mt 21,22: Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend 
vragen, zullen jullie ontvangen.

Gebed
God van mensen, bron van geluk, U wijst mij de weg 
naar een wereld die goed is. Ik bid U: vervul mij met 
liefde, zodat ik in mijn hart uw Woord kan verstaan 
en er in mijn leven naar kan handelen. Houd mij op 
het spoor van uw Zoon, Jezus Christus, die met U 
leeft in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Pred 11,8: Hoe lang iemand ook leeft, laat hij 
genieten van elke dag.

Gebed
Barmhartige God, uw genade en vrede gaan 
uit naar wie zich oprecht tot U keren en zich 
openstellen voor uw aanwezigheid. Ik bid U: laat 
uw Woord van bevrijding mijn leidraad zijn in al 
mijn spreken en handelen. Dat bid ik U omwillen 
van Jezus Christus, mijn gids en leidsman in tijd en 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst:
Mt 25,45: Dan zal Hij hun antwoorden: `Ik verzeker 
jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten 
hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.'

Overweging: 
‘Het is moeilijk om stil te zijn wanneer je niet te 
zeggen hebt.’ Malcolm Margolin verwijst met deze 
opmerking naar mensen die de stilte niet kunnen 
uithouden. Wanneer je iets te zeggen hebt, dan 
kun jij je inhouden. Je blijft bij jezelf. Wanneer je 
niets te zeggen hebt, dan moet jij jezelf en anderen 
bewijzen dat je toch kunt meepraten. Of je kunt 
de druk niet verdragen die het zwijgen bij jou 
veroorzaakt. Wanneer je zwijgt, dan voel jij je leeg 
en voor schut gezet. Voor de vroege monniken was 
zwijgen: weggaan uit de wereld van de woorden 
en binnengaan in het geheim van het bestaan, 
uiteindelijk in het geheim van God. Sommige 
mensen moeten praten om hun eenzaamheid 
te ontvluchten. Wanneer niemand naar hen 
luistert, dan hebben ze het gevoel dat ze niet bij de 
menselijke gemeenschap horen. Omdat ze zichzelf 
niet toebehoren, moeten ze constant gehoord 
worden.

vervolg van Pagina B3

Dagtekst
2 Kor. 3,18: Ons allen is het gegeven met onverhuld 
gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen 
en herschapen te worden tot steeds heerlijker 
gelijkenis met Hem; zo werkt de Heer die Geest is.

Overweging
Gezonde huwelijken hebben een gevoel van ‘blijven’. 
De man blijft in de vrouw geloven en zij blijft in 
hem geloven. Er is een tederheid, een eerlijkheid, 
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DE KERK IS HET OPEN 
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Ze beweerden: Indien ge u niet naar Mozaïsch 
gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden 
(Hnd 15,1).  Eerst de joodse ritus en daarna het 
doopsel. Dat was hun stelling.
Om de zaak op te lossen, raadplegen Paulus en 
Barnabas de raad van apostelen en oudsten in 
Jeruzalem. Zo ontstaat het eerste concilie in 
de geschiedenis van de Kerk; het concilie of de 
kerkvergadering van Jeruzalem, waarnaar Paulus 
verwijst in zijn brief aan de Galaten (2,1-10).

Afgoderij verwerpen
In het eerste concilie gaat om een theologisch, 
spiritueel en disciplinair zeer gevoelige zaak, 
namelijk: de verhouding tussen het geloof in 
Christus en het naleven van de Wet van Mozes. 
Doorslaggevend waren, in de loop van de 
bijeenkomst, de toespraken van Petrus en Jacobus, 
steunpilaren van de moeder Kerk (Hnd 15,7-21; Gal 
2,9). Zij roepen op voor de heidenen de besnijdenis 
niet verplichtend te maken, maar hen slechts 
te vragen de afgoderij en alle uitingen ervan te 
verwerpen. Uit de gedachtewisseling tekende zich de 
gezamenlijke weg af. Die beslissing werd bevestigd 
in het zogenaamde 'apostolische schrijven' aan 
Antiochië.

De H. Geest en wij
De vergadering van Jeruzalem geeft aan op welke 
wijze meningsverschillen aan te pakken en de 
waarheid in liefde te zoeken (Ef 4,15). Het herinnert 
ons eraan dat de kerkelijke methode om conflicten 
op te lossen, stoelt op de dialoog die bestaat uit 
goed luisteren en op onderscheiding in het licht 
van de Geest. Het is inderdaad de Geest die helpt 
geslotenheid en spanning te overstijgen. Hij bewerkt 
de harten zodat ze tot de waarheid en het goede 
komen, zodat ze tot de eenheid komen. Deze tekst 
helpt ons de synodaliteit verstaan. De apostelen 
beginnen met te schrijven: De heilige Geest en wij 
hebben namelijk besloten…
Eigen aan de synodaliteit is de aanwezigheid van de 
Heilige Geest, anders is het geen synodaliteit. Dan is 
het spreekkamer, parlement of iets anders …

Verbondenheid versterken
Vragen we de Heer in alle christenen, vooral in 
bisschoppen en priesters, het verlangen naar en 
de verantwoordelijkheid voor de verbondenheid 
te versterken. Hij helpe ons te luisteren naar onze 
broeders in het geloof en hen te ontmoeten. Dat wij 
ook luisteren naar hen die veraf staan van het geloof 
en op deze wijze getuigen van de vruchtbaarheid van 
de Kerk,  de Moeder van veel kinderen (cf. Ps 113,9).

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)
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