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Herdenking 210e geboortedag
De herinnering aan Zalige Petrus Donders is nog steeds levend

Door Wielfred Tjin A Tam/Stichting Devotie Petrus Donders

Wij hebben samen met velen, onder wie veel 
schooljeugd, tijd vrijgemaakt om Zalige Petrus 
Donders te gedenken bij gelegenheid van zijn 
210e geboortedag. Deze viering, deze herdenking 
vond plaats midden in de vele eind-van-de-maand 
evenementen waaronder de pride walk, de diverse 
Divalifestiviteiten, shows en andere vermakelijkheden. 
Drie prachtige en zonnige dagen hebben wij beleefd 
en wij zijn zeer dankbaar hiervoor.

Herdenking op de scholen 
Op vrijdagmorgen 25 oktober bezochten wij de 
vieringen in de St.-Clemensschool, de Eugenio 
Pacellischool, de St.-Vincentiusschool, de Petrus 
Dondersschool, de Elisabeth 1 school en de 
Petrusschool. Heel prachtig wat de schoolleiding en 
in het bijzonder de godsdienstleerkrachten in korte 
tijd hebben voorbereid met hun leerlingen vanaf de 
peuterafdeling tot en met de zesde klasse om onze 
Zalige Petrus Donders op hun eigen gepaste wijze 
te eren. Dit hebben zij gedaan door middel van 
zang, dans, toneel, voordrachten, korte optochten 
en het opzetten en inrichten van mini-exposities 
uitbeeldende het leven en de werken van Petrus 
Donders in ons land in het bijzonder op Batavia. Het 
waren zeer creatieve en inspirerende expressies. 
Wij danken dan ook van harte de schoolleiding, de 
godsdienstleerkrachten maar bovenal de leerlingen 
voor hun spontane bijdragen, wij zijn heel trots op 
ze. Op de Fatimaschool is de herdenking naar een 
andere dag verschoven vanwege de ziekte van de 
godsdienstleerkracht. Beterschap wensen wij haar 
toe. Wij spreken ook de hoop uit dat de andere r.-k. 
gloscholen het voorbeeld volgen. Ook onze dank 
aan het Pastoraal Centrum en aan het RKBO voor 
hun ondersteuning. Wij zullen met hen overleggen 
om ook op of rond de sterfdag van Petrus Donders, 
14 januari, en de dag van zijn zaligverklaring, 23 
mei, activiteiten te houden met de scholen. Op 
deze wijze blijft de herinnering aan Zalige Petrus 
Donders levend en  bevorderen wij ook de devotie 
tot hem. Voornamelijk onder onze schooljeugd 
zullen wij Zalige Petrus Donders verder promoten.

5 km wandelloop 
Op zaterdagmiddag 26 oktober hadden wij 
onze 5 km wandelloop. Start en finish was het 
terrein bij de Elisabeth 1 school. Na een kort 
welkomst- en dankwoord door de voorzitter van 
de stichting, een zegenbede door pater Martin 
Noordermeer en een warming-up van 10 minuten 
door coach Manilla is de loop rond 5u in de 
namiddag met ruim 250 deelnemers gestart. Ook 
hier hebben vele schoolkinderen geparticipeerd. 
Tot de wandelaars behoorde een groot aantal 
leerlingen van de St.-Bernardusschool uit 
Bernarddorp die hun zelfgemaakte Petrus Donders 
spandoek meedroegen en de Petrus Donders 
padvindersgroep met haar mooie vaandel.

Op deze middag was er ook een 6-tal andere 
wandellopen en wij moesten ons zelf behelpen door 
het drukke verkeer in de straten, hetgeen niet altijd 
even vlot verliep. Wij moesten dan ook de route 
aan het eind van de loop enigszins aanpassen. De 
laatste lopers stapten rond 7u ‘s avonds over de 
finishlijn. Door de korte, maar hevige regenbuien 
rond 2u op die middag waren ook enkele straten op 
de wandelroute onder water gelopen, waaronder de 
Petrus Dondersstraat. Dit heeft de wandelaars niet 
weerhouden toch erdoorheen te trekken, waarvoor 
onze waardering en dank. Wij hebben geleerd uit 
de minpunten van deze loop en de organisatie 
zal hiermee rekening houden bij toekomstige 
wandelmarsen. Wandellopers, jong en oud, in het 
bijzonder de schooljeugd, wij danken jullie van 
harte. 

Bedevaart naar Batavia 
Op zondagmorgen 27 oktober – 3e dag, de 
verjaardag van onze Zalige – vertrok een groep 
van 16 pelgrims richting Batavia als afsluiting 
van de viering van de herdenking van de 210e 
geboortedag. Geen grote groep, maar alleszins 
de moeite waard de bedevaart te organiseren 
op deze dag. Naast de dames Joke en Lilawatie, 
die bij elke bedevaart present zijn, bestond het 
gezelschap verder uit het echtpaar Rei Mujori uit 
Japan, gids Sieglien, kunstenaar Leo Wong Loi Sing 
– ontwerper en maker van de 14 kruiswegstaties 
op Batavia - en echtgenote, mevrouw Annette van 
parochie Welgedacht A en Duncan – neef van wijlen 
Mgr. Aloysius Zichem  -  en echtgenote. Pater Martin 
Noordermeer OMI, onze bedevaartpater ging 
voor in de kruisweg en in de eucharistieviering; 
de medewerkers waren Gerard, Irma, Angela, 
Enno en Wielfred. Als overdenking heeft pater 
Noordermeer de lezingen van deze zondag gekozen: 
de 30e zondag door het jaar: Sir. 35, 15b-17, 20-
22a ‘De Heer beluistert de verdrukten’, Ps. 34(35) 
‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’, 
2 Tim 4, 6-8.16-18 ‘Nu wacht mij de kroon der 
gerechtigheid’, en het Evangelie volgens Lc. 6, 12-16 
‘De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis’. Zeer 
toepasselijke lezingen. Pater gaf ook de parallellen 
aan tussen de pastoor van Ars, Jean Baptista 

Marie Vianney en onze pater Petrus Donders, 
pastoor van Batavia: komen uit arme gezinnen, 
hebben heel hard moeten werken en studeren om 
priester te worden, hebben zich ingezet voor de 
zieke medemensen en minderbedeelden. Het was 
prachtig zonnig weer en de deelnemers hebben het 
geheel als zeer leerrijk ervaren. Op deze bijzondere 
dag mochten wij met toestemming van Petrus 
Donders Batavia ruim vóór drie uur verlaten. Het 
weer bleef goed, geen drop regen, en wij hebben 
dan ook dankbaar gebruikgemaakt om voor 
een uurtje een bezoek te brengen aan het dorp 
Kalebaskreek, ruim tien minuten varen vanuit 
Batavia. Rond 17.30u bracht buschauffeur Annand 
ons veilig terug op het achtererf van de Kanselarij.

Vrijgave mini-documentaire over Zalige Petrus 
Donders
Het is ons gelukt om de nieuwe (mini-) 
documentaire over Zalige Petrus Donders vrij te 
geven op zijn geboortedag, zondag 27 oktober 
2019. De YouTube versies worden al gretig gedeeld 
en gelinkt. Er zijn vijf YouTube versies: de versie in 
de Nederlandse taal, de versies met ondertiteling 
in de talen Nederlands, Engels, Portugees en 
Spaans. In de toekomst volgen mogelijk ook versies 
met ondertiteling in andere talen waaronder 
de Franse taal. Landelijk zullen wij deze 
documentaire ook vertonen aan onze parochie- en 
scholengemeenschappen. Met de uitgave van deze 
documentaire houden wij de herinnering aan Zalige 
Petrus Donders levend en wij bevorderen ook 
de devotie tot hem. Wij danken allen die hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van deze 
documentaire, maar danken in het bijzonder Mgr. 
Karel Choennie voor zijn bijdrage en medewerking.
Met de launch van de mini-documentaire 
sluiten wij een driedaagse periode af van 
herdenking van Petrus Donders, mooi en 
intens. Onze complimenten en dank aan onze 
godsdienstleerkrachten die in hun lessen ook 
vertellen over Zalige Petrus Donders. De resultaten 
hebben wij ervaren in de expressies van de 
schooljeugd op vrijdag 25 oktober jl. Prachtig, ga 
zo door! Ook dank aan onze medewerkers voor hun 
inzet in de voorbije dagen.
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DOORDENKERTJE
”Oplossingen vind je niet door 
met je vinger te wijzen maar 
door je hand te reiken.”

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"

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom Paramaribo (Official)

Bezoek de website van het Rk Bisdom : 
www.bisdomparamaribo.org

Martien Noordermeer omi -  

B.: Joosje, fa fu yu?
J.: Mi de, buurvrouw. Mi tyari kranti kon. Daar 
staat iets moois in: Luister! ‘Bouterse ligt 
niet wakker rondom de kritiek op de 26.000 
voedselpakketten die hij heeft uitgedeeld.’
B.: Baya, Joosje. Ik heb nog nooit een voedselpakket 
gehad, maar ik wil er ook geen hebben. Ik zou het 
weigeren. Het lijkt zo op de vroegere bedeling. Kijk, 
hier heb je ook wat van mij. Maar je moet wel op 
me gaan stemmen, anders krijg je nooit meer wat 
van mij.
J.: Buurvrouw, ik vraag me altijd af, wie betaalt 
die pakketten. Misschien betaalt hij het wel uit 
de gelden die staan op geheime bankrekeningen, 
misschien is het wel ons eigen belastinggeld.
B.: Maar één ding is bijna zeker dat het geen 
geld is uit eigen zak. Jammer dat er zo weinig 
transparantie is. We kunnen zoiets nergens 
tjekken!
J.: Transparant zijn ze ook niet met het leenmodel 
van de minister van Financiën. Een partij heeft 
hem aangeklaagd bij de rechter, omdat hij een 
leengedrag heeft dat indruist tegen de grondwet en 
omdat hij erg slordig omgaat met het geld van de 
staat, dus ons geld!
B.: Je bedoelt Hoefie van der Leen zoals hij 
tegenwoordig genoemd wordt?
J.: Juist zo heet hij nu. Hij leent … en leent om de 
rente van het geleende geld terug te betalen. Maar 
dat mag volgens de regels tot een bepaalde hoogte, 
plafond noemen ze dat. Dat is tegen de grondwet 
en hij zou in de gevangenis terecht kunnen komen.
B.: Joosje, ik zie Hoefie al in Santo Boma zitten 
in een klein celletje met all-in d.w.z. douche en 
toilet op de kamer. Wat zal hij verlangen naar zijn 
mooie, grote en luxueuze huis van alle gemakken 
voorzien, en die ijskast met lekkere dingen! 
Trouwens heb je wel eens gekeken naar de foto’s 
van hem in de kranten? Hij heeft altijd zijn ogen 
dicht, of hij kijkt ergens anders heen, alsof je hem 

niet recht in de ogen mag kijken!
J.: Hij zal wel geen honger hoeven te lijden, want 
ik weet zeker dat de NDP hem wel een paar 
voedselpakketten zal toestoppen. Er zullen altijd 
wel een paar van die 26.000 overgebleven zijn voor 
speciale gevallen.
B.: De Pres zal zeker weleens op bezoek gaan. Dan 
gaan ze samen lekker even borrelen, zo van 11 tot 
12.30 uur. Gezellig, lijkt me dat! 
J.: Baya, ik zie het al voor me. Dan zal de Pres wel 
eens aan de USA denken waar zijn zoon ook in een 
celletje zit. Ja, buurvrouw: aprasina no mek’ lemtyi. 
Maar hij kan hem niet bezoeken, want hij zit zelf 
gevangen in Suriname. Hij mag niet vliegen boven 
bevriende landen van Nederland anders zouden 
ze het vliegtuig kunnen dwingen naar beneden 
te komen en te landen! Geen leuke gedachte voor 
hem, en dan gaat hij zelf brommen, fa bakra taki.
B.: Laten we hopen dat wij bij de volgende 
verkiezingen slimmer zijn in het uitkiezen van 
onze regeringskandidaten. Wij zijn toch een 
speciaal volk, met een speciale regering, die wij 
op een speciale manier hebben gekozen. In het 
buitenland zeggen ze: eigen schuld, dikke bult!
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geloof & leven
A bribi fu yu ow meki yu fri

Honny Kwelling - 

Viering voor dankbaarheid
Op zondag 13 oktober 2019 heeft de gemeente 
Mariënburg een bezoek gebracht aan de 
geloofsgemeenschap van Regina Pacis in Paranam/
LaVigilantia. Het was een bijzondere ontmoeting, 
broeders en zusters van verre bijeen om in de 
missiemaand oktober de Heer te loven, te prijzen 
en Zijn zegen te ontvangen. De kerk was propvol 
en er waren in totaal 12 pastorale leiders aanwezig 
waarvan 1 uit Nason en 1 uit Frans-Guyana. Allen 
hebben zij middels gebed en het uitspreken van 
inspirerende, overtuigende en bemoedigende 
woorden op een bijzondere manier een bijdrage 
geleverd aan deze speciale dienst. Voor de 
dienst werd het rozenkransgebed gebeden. De 
katechisten trokken zich daarna terug, terwijl 
het praiseteam van Mariënburg en Regina Pacis 
samen met de aanwezigen liederen ter ere van 
de Heer zongen. Het thema van deze dag was 
dankbaarheid. A bribi fu yu o meki yu kon fri. 
De kernvraag hierbij was: hoevelen van ons zijn 
dankbaar voor de genade, liefde en barmhartigheid 
van God, hoevelen van ons keren uit dankbaarheid 
terug tot Hem?

Bron van kracht
Velen waaronder de jongeren van Regina Pacis 
hebben getuigenissen afgelegd. In de gebeden is 
God om vergeving gevraagd omdat wij niet altijd 
dankbaar zijn, omdat wij ons vaak richten op wat 
wij willen en daardoor blind worden voor wat 
Hij voor ons doet. De dienst was erg inspirerend, 
bevrijdend en met momenten van emotie. Er werd 
veel gebeden en het geheel werd muzikaal begeleid 
door het gemengd praiseteam van Regina Pacis 
en gemeente Mariënburg. Dit is de eerste keer dat 
de r.-k.-gemeente van La Vigilantia deze vorm van 
samenzijn in haar gemeente heeft mogen ervaren. 
Voor ons een bron van kracht en een oproep 
om naar buiten te treden en andere gemeenten 
te bezoeken. Aan het einde van de dienst werd 
speciaal gebeden voor de gemeenteleden die 
daaraan nog behoefte hadden. Na de dienst kon 
men genieten van een hapje en een drankje, 
waarna de beide gemeenten de dag verder 
gezamenlijk doorbrachten in een recreatieoord 
in plantage Onoribo. Wij danken God voor Zijn 
onophoudelijke liefde en voor de mooie momenten 
in ons leven. ‘In Christus is geen oost en west, geen 
noord meer en geen zuid. Bij Hem behoort een 
broederschap die heel de aard omsluit.’ Laten wij 
blijven leven als broeders en zusters, kinderen van 
één Vader. 

Círio de Nazaré 2019: geen groei maar toch tevreden

Charles Chang - 

Voor de vierde keer
Suriname kan niet vergeleken worden met Belém, 
waarnaar elk jaar meer dan 2,5 miljoen pelgrims 
stromen voor de Círio de Nazaré (bedevaart) in 
het tweede weekend van oktober. De viering in de 
Braziliaanse kerk OLV van Nazareth aan de Jozef 
Israelstraat afgelopen zondag was de vierde keer 
dat de círio zo groot werd gehouden in Suriname. 
De dag begon met een processie, gevolgd door 
de heilige mis en daarna het sociale gedeelte 
met lunch, kinderspelen en muziek. ‘Viva nossa 
Senhora!’ roept frater Sergio door de microfoon. 
Eind december verloopt zijn stage voor het 
priesterschap in Suriname. Na deze woorden klonk 
vuurwerk en mocht de processie beginnen. Om 
de Brazilianen - en Surinamers - de gelegenheid 
te geven beide vieringen mee te maken, heeft 
de parochie dit jaar besloten om de círio op een 
andere dag te houden dan in Belém. 

Moeder Maria met kindje Jezus
Een groepje kinderen gekleed als engelen ging 
voor in de processie. Op de drager gedragen door 
vier personen rustte de berlinda met daarin een 
replica van de Círio. Dit beeld, dat in 2017 werd 
geschonken aan Suriname, komt officieel van de 
Basílica Santuário in Belém. Op deze locatie, in 
de ‘Gloria’ boven het altaar, wordt het originele 
beeld bewaard. In 1793 werd het beeld langs 
een kreek in het bos gevonden. De vinder bracht 
het naar huis, maar de volgende dag was het 
beeld verdwenen. Na lang zoeken besloot de man 
terug te gaan naar de plek waar hij het beeld had 
gevonden en daar lag het beeld. Dit zou nog twee 
keren gebeuren. Na goedkeuring van Rome werd 
de eerste bedevaart begin negentiende eeuw 
gehouden. Vele wonderen worden aan dit beeld 
van moeder Maria met kindje Jezus op de arm 

toegeschreven. 

Processie
Aan de processie deed ongeveer een even groot 
aantal mensen mee als vorig jaar: ongeveer tachtig, 
onder wie slechts twee Surinamers. Volgens Johan 
Tjang-A-Sjin had het beter gekund: ‘Jammer dat 
niet veel mensen aan zoiets belangrijks deelnemen. 
Het is daarom te waarderen dat de priester moeite 
doet om dit te organiseren’. Met zang en Ave 
Maria’s (Wees gegroetjes) kondigde de processie in 
uniforme T-shirts zich van een afstand aan. Carla 
Marto van de Latourparochie vond het jammer 
dat de politiebegeleiding het hadt laten afweten. 
Hiermee geconfronteerd nam pater Patricio tijdens 
de loop het besluit om de route in te korten. De 
processie verliep verder zonder problemen. In 
de kerk wachtten evenveel gelovigen als in de 
processie. 

Socializing en fundraising
Tijdens de dienst ging de priester in op de 
betekenis van Maria en het thema van de Círio in 
Belém: Maria, Moeder van de Kerk. ‘Een simpele, 
eenvoudige vrouw uit Nazareth, die er zelf niet veel 
van begreep. Pas later kon ze alles beter begrijpen. 
Maria is de ster van het evangelie die straalt op 
ons. Zij brengt de liefde van een moeder in ons, 
want de Kerk, dat zijn wij.’ Op die dag werden vijf 
communicanten ingewijd. Na de dienst volgde het 
sociale gedeelte met een lunch als fundraising, dj 
Junior Batidão draaide bekende Círio-hits af en 
op het terrein stond een zwembad voor kinderen. 
Later volgde een favoriet spel voor de Brazilianen: 
bingodrive. Círio de Nazaré is pas voor de vierde 
keer groots gehouden in Suriname. Een ander land 
is Frans-Guyana waar het al langer dan twintig 
jaar wordt georganiseerd. Maar liefst tweeduizend 
pelgrims doen hieraan mee.
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KJS-missieproject St.-Alfonsusparochie

KJS-missieproject Johannes de Doperparochie

Agnes Salem - 

Huize Evie
Op 19 oktober 2019 is er een bezoek gebracht aan 
het tehuis Evie in Ellen, Commewijne. In dit tehuis 
worden personen opgevangen die verlamd zijn, 
ouden van dagen, bedlegerigen en hulpbehoeftigen. 
In totaal telt dit tehuis 45 bewoners. De dag begon 
met een korte dienst geleid door 3 pastorale 
leiders in de groep. Hierbij hadden we samen 
met de bewoners en het personeel gezongen en 
gebeden, een bijbeltekst gelezen en daarover een 
korte uitleg gegeven. Er werd afgesloten met een 
gebed. Sommigen van de bewoners vroegen om 
gebed waarna de pastorale werkers voor zij die 
dat wilden hadden gebeden. Ook voor sommige 
personeelsleden is er gebeden. 

Vervolgens werd overgegaan tot het verdelen van 
fruit en drank aan de bewoners van het tehuis. De 
jongeren hadden flink geholpen met het verdelen 
en voeden van de oudjes. Hierna ruimden zij op, 
deden de afwas en dweilden de vloer. Anderen 
hebben de oudjes beziggehouden door een gesprek 
aan te gaan en te luisteren wat ze te vertellen 
hadden. Zij die in een rolstoel zitten, maakten een 
wandeling in de omgeving van het tehuis onder 
begeleiding van de jongeren en een begeleider. 
Voor het middageten hielpen de jongeren met 
het verdelen van het eten, opruimen, afwassen 
en dweilen van de vloer. Na dit alles was het 
rusttijd voor de bewoners en voor ons tijd om te 

vertrekken.

Leerrijk
Deze dag is heel goed verlopen, leerrijk geweest, 
educatief, leuk, spannend, uitdagend en geslaagd. 
De dienst samen met de bewoners en het personeel 
is mooi en gezegend geweest. De mensen hebben 
genoten en vragen naar meer. Het werk is heel 
anders dan het dagelijks werk.
Voor de jongeren was het verder leerrijk en ook 
hoe om te gaan met oudjes. Zo konden zij ervaren 
hoe zwaar het werk van de verzorgers is. Zij 

hebben ook geleerd hoe het is om met iets anders 
bezig te zijn wat zij niet vaker doen. Het praten met 
oudjes en naar hun te luisteren heeft geleerd hoe 
we moeten omgaan met onze medemens. 
Tot slot is door 1 van de pastorale leiders 
afgesproken met de directrice van het tehuis 
om een video af te draaien voor zij die verlamd 
zijn. Deze video zal hun  helpen om zittend extra 
bewegingen te kunnen doen.Aanwezig waren 8 
jongeren en 8 volwassenen, waarvan 6 meisjes en 
6 vrouwen, 2 jongens en 2 mannen, allen van de 
Johannes de Doperparochie in Mariënburg.

Clist Soeboe - 

Christoforus internaat
In verband met missiemaand hebben wij, jongeren 
van de St.-Alfonsuskerk, op zaterdag 16 oktober 
een bezoek gebracht aan het Christoforus 

internaat. We hebben een introductie gekregen 
wat er allemaal in het internaat wordt gedaan en 
hoe het in stand wordt gehouden. De instelling is 
een opvanghuis voor jongens en meisjes die uit 
het binnenland komen voor verdere ontwikkeling. 
Het internaat is vrij groot, er zijn in totaal 46 
jongens en 36 meisjes. Christoforus internaat 
bestaat al langer dan 50 jaar. De dagelijkse leiding 
van het internaat ligt in handen van de heer L. 
Romalho en mevrouw E. Romalho-Swedo. De 
leiding was blij met het initiatief en wil graag dat 
wij dit intensiveren. Het moet niet alleen blijven 
bij missiemaand, omdat de instelling handen nodig 
heeft. Eenieder die een steentje wil bijdragen 
is altijd welkom, vooral de jongeren. De heer 
Romalho was blij, vanwege het feit dat wij gekozen 
hadden voor het internaat. Onze werkzaamheden 
waren: vegen, dweilen, tafels afnemen en de goot 
schoonmaken.

Reacties van de deelnemende jongeren
Dakarai: Het was leuk om daar te zijn om te helpen. 
Ik vond het leuk zo bezig te zijn om anderen te 
helpen.
Shelton: Vond het leuk en leerrijk. Leuk om een 
andere te helpen. Vrienden gemaakt. Geleerd met 
die machines om te gaan, hoe te maaien.
Zamora: Was leuk en wil het vaker doen.
Afanaisa: Vond het leuk en leerrijk.
Damaris: Ik vond het interessant. De prestatie 
was goed. Iedereen wilde graag meehelpen en de 
samenwerking tussen ons was goed. Wat ik alleen 
wil vermelden: wanneer er weer zo’n project wordt 
gedaan, maak het een paar weken van te voren 
bekend zodat de deelname optimaal is.
Oglaya: Het was goed, de leiding was aangenaam. 
Ik wenste wel dat er een duidelijkere taakverdeling 
was en dat iedereen die vrijwillig was meegegaan 
even hard meewerkte.
Heyomesa: Om te zien hoe ik andere mensen help, 
ja dat.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Twee en dertigste zondag door het jaar C

Eerste lezing:  II Makkabeeën 7, 1-2.9-14
In die dagen werden zeven broers met hun moeder 
gevangengenomen. De koning wilde ze dwingen van 
het verboden varkensvlees te eten door ze met roeden 
en zwepen te geselen. De eerste van hen, die optrad 
as hun woordvoerder, sprak als volgt: ‘Waarom wilt 
gij ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten 
komen? Wij zijn bereid te sterven, liever dan de 
wetten van onze voorouders te overtreden’. Nadat 
de eerste gestorven was, riep de tweede broer, kort 
voordat hij de geest gaf: ‘Booswicht, gij kunt ons wel 
het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning 
der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven, laten 
opstaan tot een eeuwig leven’. Na hem werd de derde 
gemarteld. Zonder enige vrees sprak hij: ‘Ik heb deze 
ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn 
wetten doe ik er afstand van, maar ik hoop ze eens 
weer terug te krijgen’. De koning en zijn omgeving 
stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman, 
die zijn folteringen zonder één moment van zwakte 
doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer 
op de zelfde wijze gefolterd en gepijnigd. Op het punt 
te sterven riep hij nog uit: ‘Het is niet zo erg door 

mensen omgebracht te worden, wanneer wij mogen 
vertrouwen op Gods belofte dat Hij ons weer zal laten 
verrijzen. Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een 
nieuw leven zijn!.

Antwoordpsalm: Psalm 17, 1.5-6.8b.15

Tweede lezing: II Tessalonicenzen 2, 16 – 3,5
Broeders en zusters, Moge de Heer Jezus Christus 
zelf, moge God, onze Vader die ons zijn liefde heeft 
betoond, en die ons in zijn genade eeuwige troost en 
blijde hoop heeft geschonken, uw harten bemoedigen 
en sterken met alle goeds, in woord en daad. Voorts 
broeders en zusters, bidt voor ons, opdat het woord 
des Heren overal zoals bij u zijn luisterrijke loop 
mag volbrengen, en opdat wij verlost worden van die 
kwaadaardige  en boze lieden; want het geloof is niet 
aller deel. Maar de Heer is getrouw: Hij zal u sterken 
en behoeden voor de boze.  In de Heer vertrouwen wij 
op u dat gij doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven 
doen. Moge de Heer uw harten neigen tot de liefde 
Gods en tot de standvastigheid van Christus. 

Evangelielezing: Lucas 20, 27 – 38 (of 20, 
27.34 – 38)

In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die 
de verrijzenis loochenen, bij Jezus(.) (met de vraag: 
‘Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: Als 
iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos 
sterft dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn 
broer een nageslacht geven. Nu waren er eens zeven 
broers. De eerste trouwde en stierf kinderloos. De 
tweede en de derde namen de vrouw en de een na de 
ander stierven ze alle zeven zonder kinderen na te 
laten. Het laatste stierf ook de vrouw. Van wie van hen 
is zij nu bij de verrijzenis de vrouw? Alle zeven toch 
hebben haar tot vrouw gehad’.) En Jezus sprak tot 
hen: ‘ De kinderen van deze wereld huwen en worden 
ten huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd 
zijn deel te krijgen aan de andere wereld en aan de 
verrijzenis uit de doden, huwen niet en worden niet 
ten huwelijk gegeven. Zij kunnen immers niet meer 
sterven omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen van 
de verrijzenis zijn zij kinderen van God. Dat de doden 
verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid waar het gaat 
over de braamstruik, doordat hij de Heer noemt: de 
God van Abraham, de God van Isaäk en de God van 
Jakob. De Heer is toch geen God van doden maar van 
levenden want voor Hem zijn allen levend’. 

Is er leven na de dood? Het is een vraag die 
mensen tot op de dag van vandaag bezig houdt. 
De Joden hebben eeuwen alleen geloofd in een 
soort schimmenrijk. Het ging vooral om dit aardse 
bestaan en daarna was het over. Tot de tijd van de 
Makkabeeën. Velen stierven toen, vaak na gruwelijke 
martelingen, voor hun geloofsovertuiging. Het kon 
toch niet zijn dat God deze mensen, die Hem zo trouw 
waren, zou verlaten? Langzaam ontstond de gedachte 
dat er na dit leven nog een leven is bij God. Hij is 
immers een barmhartige God, een God van levenden. 
Ieder die in Hem gelooft en Hem trouw blijft, zal gered 
worden. De opstanding van Jezus is hiervan het meest 
duidelijke bewijs. 

Sterven voor je geloofsovertuiging
Het boek 2 Makkabeeën is in de Joodse traditie min 
of meer in onbruik geraakt. In de rooms-katholieke 
en orthodoxe tradities is het vooral bekend geworden 
door de verhalen over martelaren. Deze Joodse 
martelaren werden als voorbeelden gezien voor de 
christelijke martelaren. Tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1563) werd het boek door de Rooms-
Katholieke Kerk als canoniek verklaard. Het boek 
beschrijft een aaneenschakeling van bedreigingen 
van het Joodse volk. 2 Makkabeeën 7 verwijst naar de 
opstanding van de rechtvaardigen. Deze passage is 
door de kerkvaders aangegrepen om de identificatie 
van het opstandingslichaam met het aardse lichaam 
te bewijzen. In dit hoofdstuk wordt de dood van zeven 
broers beschreven. Ze sterven allemaal liever de 
marteldood dan dat ze de Joodse wetten overtreden 
en God ontrouw worden. De gruwelijke executies 
hebben een averechts effect: de broers moedigen 
elkaar aan op nobele wijze te sterven. De verwijzing 
naar het lied van Mozes (Deuteronomium 32) in 7,6 
slaat zowel op het Joodse volk als op de martelaren 
zelf: gehoorzaamheid aan de Thora bepaalt het lot van 
het volk en God zal zich ontfermen over zijn dienaren. 
De verwijzing anticipeert op de komende redding 
van het volk en de beloning van de martelaren na hun 
dood (7,9). De tweede en derde zoon worden, net als 
Jezus in de lijdensverhalen, gemarteld en belachelijk 
gemaakt (7,7.10). De martelaren zinspelen op hun 
opstanding. Het gaat daarbij om een opstanding 
van personen die een gewelddadige dood sterven 

in gehoorzaamheid aan God en diens wetten. De 
gedachte is dat de martelaren door God onmiddellijk 
na hun dood herschapen worden. Dat blijkt onder 
meer uit de verwijzingen naar het terugkrijgen van 
het lichaam (7,11.29; 14,46). Zo wordt hun recht 
gedaan.

Is er leven na de dood?
Het geloof in een eschatologische verrijzenis van de 
doden heeft zich vanaf de tijd van de Makkabeeën 
verder ontwikkeld (Daniël 12,2; 2 Makkabeeën 7; 
12,43-45), soms hand in hand met de gedachte van 
onsterfelijkheid (Wijsheid 3,4; 8,13; 15,3). Steeds 
meer Joden geloofden hierin. De Sadduceeën konden 
zich echter niet in dit geloof vinden. Misschien is dat 
de reden dat zij door Lucas ten tonele worden gevoerd 
om Jezus te bevragen. Zij worden hier in het evangelie 
voor de eerste en tegelijk enige keer genoemd. In de 
Handelingen van de apostelen komen zij vaker voor 
(4,1; 5,17; 23,6-8). Er is weinig over hen bekend. Zij 
moeten gezocht worden onder de priesteraristocratie 
in Jeruzalem en hadden grote invloed in het 
Sanhedrin. Het waren, volgens de overlevering, vrome 
en rechtschapen mannen. Alleen de Thora, zoals deze 
schriftelijk was vastgelegd, had voor hen kracht van 
bewijs en niet de mondeling overgeleverde uitleg. De 
geschreven wet was immers voor iedereen bereikbaar 
en verstaanbaar. Samen met de Farizeeën trokken ze 
op tegen Jezus.

Wie heeft de juiste uitleg?
Om het geloof in de opstanding ter discussie te 
kunnen stellen beginnen de Sadduceeën over de 
oudtestamentische plicht van een man om bij de 
weduwe van zijn broer nageslacht te verwekken 
(Deuteronomium 25,5- 10). Zij breiden deze bepaling 
uit door te spreken over zeven broers en het al die 
tijd kinderloos blijven van de vrouw. Bij wie hoort 
deze vrouw nu op het moment van de opstanding? 
Hoewel het hier lijkt te gaan over de opstanding, is 

er meer aan de hand. Het gaat tevens om de juiste 
uitleg van de wet en het gezag van degenen die de 
wet uitleggen. Jezus bevindt zich op dit moment 
in de tempel te Jeruzalem en geeft er onderricht, 
terwijl de autoriteiten van Jeruzalem Hem uit de weg 
willen ruimen. Dit durven ze niet aan vanwege de 
sympathie die het volk voor Hem heeft. Behalve de 
kwestie van de opstandig is dus ook de juiste uitleg 
van de Thora en de autoriteit van Jezus aan de orde. 
Met hun voorbeeld van het zwagerhuwelijk willen 
de Sadduceeën de absurditeit van het geloof in de 
opstanding en de uitleg van Jezus aantonen.

De opstanding
Jezus laat echter zien dat hun overtuiging niet klopt. 
In zijn antwoord legt Hij uit dat het leven na de 
opstanding geen voortzetting zal zijn van de huidige 
menselijke samenleving. Er is een fundamenteel 
verschil tussen deze wereld en de wereld bij God. 
Gewone menselijke relaties staan daar op een ander 
en getranscendeerd vlak. Mensen worden als engelen 
en kinderen van God en krijgen een ‘onsterfelijke’ 
status. Er zal geen plaats meer zijn voor huwelijken. 
Daarbij, als mensen niet meer sterven (Lucas 20,36) 
zal er ook geen nageslacht meer nodig zijn. In het 
tweede deel van zijn antwoord volgt een positief 
bewijs van de opstanding uit de doden (20,37). Met 
de term ‘doornstruik’ verwijst Jezus naar Exodus 
3,1-6. Opmerkelijk is dat de aanduiding van God als 
‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’ door Mozes 
gebeurt, terwijl in Exodus God zichzelf met deze 
woorden aanduidt. In Handelingen 7,32 wordt 
dezelfde tekst aangehaald, maar dan is God weer 
degene die de woorden uitspreekt. Mozes wordt 
hier door Lucas waarschijnlijk als spreker benoemd 
omdat het behalve om de kwestie van de verrijzenis 
ook gaat om de juiste uitleg van de wet van Mozes 
omtrent het zwagerhuwelijk. In de laatste woorden 
van Jezus’ uitleg over de opstanding (20,38) vindt er 
een verbreding plaats. Het gaat niet meer alleen over 
het leven van de aartsvaders tegenover God, maar 
over het leven van alle mensen. Als de Sadduceeën 
gehoorzaam willen zijn aan de Thora met betrekking 
tot het zwagerhuwelijk, moeten zij ook luisteren 
naar Mozes in verband met de verrijzenis en de 
onsterfelijkheid.
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*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

1e  en 4e zaterdag van de maand 19.00 uur: wo- co
2e vrijdag van de maand 19.00 uur: eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00 uur: wo- co
De diensten van de vrijdag verschoven naar de zaterdag. 
Alleen de eucharistieviering blijft op de 2e vrijdag.

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: Eucharistieviering om 18.00u.

za 9 19.00: Eucharistieviering (p. Jan)
wo 13 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistie (p. Fransiskus)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (op afspraak)
do 14 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 17.00-18.00: Catecheseles Eerste Heilige Communie
vr 15 17.00-18.00: Catecheseles Heilig Vormsel
za 16 19.00: Woord- en communiedienst

za 9 19.00: H. Mis
zo 10 08.00: H. Mis
 09.30: Kinderdoopviering
za 16 19.00: H. Mis
zo 17 08.00: Woco
Mededeling
Dinsdag 12 november 2019: Aanvang catechese met 
volwassenen van de St. Rosa- en St. Bonifaciuskerk: 18.00-
19.30u. in de parochiezaal van St. Rosakerk.

elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 
8596762)
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 10 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 13 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
za 16 10.00: Woco. Huize Ashiana
Mededelingen
• 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 10 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering
Mededelingen
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk. H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
• 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.

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
za 16 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering/Allerzielen
zo 17 10.00: Hoogmis
za 23 11.00: Gelegenheid tot biechten
16.00: Huwelijksinzegening Fabian Bergen en Maitrie 
Punwasi
 19.00: Eucharistieviering
zo 24 08.00: Doopdienst | 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.
• 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 9 17.30: H. Mis
wo 13 17.30: Marialof
za 16 17.30: 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
ma 11 18.00: H. Mis 
wo 13 18.00: H. Mis
vr 15 18.00: H. Mis 
za 16 18.00: H. Mis vooravond 33e zondag door het jaar 
zo 17 08.00: Woord-Com. dienst 33e zondag door het jaar
10.00: Opname doopkandidaten: Volwassenen
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. 
• Op zondag 17 november is om 10.00 uur de opname van 
de volwassen doopkandidaten (catechumenen). 
• Op vrijdag 1 november hebben wij Annie Cheuk-A-Lam 
(85) vanuit onze kerk uitgeleide gedaan. Ons medeleven en 
gebed voor de nabestaanden.
• Op zondag 3 november zijn de kinderen Faroukh en 
Quinn gedoopt. Hartelijke gelukwensen aan dopelingen, 
ouders, dooppeten en familie.

zo 10  08.00: Wo-Co. dienst 32e zondag door het jaar met 
KND
zo 17 08.00: H.Mis 33e zondag door het jaar

zo 10  09.00: Wo-Co. dienst 32e zondag door het jaar met 
KND
zo 17 09.00: Wo-Co. dienst  33e zondag door het jaar 

zo 10 10.00: H. Mis 
 11.45: English mass
zo 17 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
Mededeling
Dinsdag 12 november 2019: Aanvang catechese met 
volwassenen van de St. Rosa- en St. Bonifaciuskerk: 18.00-
19.30u. in de parochiezaal van St. Rosakerk.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor 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

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

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

t. 8185517t

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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
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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 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
vr 8 18.30: Eucharistische aanbidding
zo 10 10.00: Eucharistieviering in de javaanse taal
za 16 18.30: Eucharistieviering

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag 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 14 18.30: Eucharistieviering
zo 17 08.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
Vieringen
zo 10 08.00: H. Mis
zo 17 08.00: H. Mis
zo 24  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
Woensdag om 17.00u: Misdienaars
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren
Vieringen
zo 10 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 11 19.00: H. Mis
di 12 06.30: H. Mis
wo 13 19.00: H. Mis
do 14 06.30: H. Mis
vr 15 07.00: H. Mis
za 16 19.00: H. Mis
Mededeling
Donderdag om 17.00u. PK-les op Groot Henar.
Zondag 10 november om 09.00u. H. Mis in Coronie

Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 09.00u: Volwassencatechese
zo 10 10.00: Woco vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

PK les op: Dinsdag om 16.00u., Woensdag om 16.00u., 
Donderdag om 16.30u.
zo 10 18.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed

zo 10 09.00: Woco
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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- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206

Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com

Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp

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

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 30 oktober 2019 belicht paus Franciscus de 
ervaringen van Paulus en Silas in Filippi.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Als we de Handelingen van de apostelen lezen, 
wordt duidelijk dat de heilige Geest de hoofdrol 
speelt in de zending van de Kerk. Hij is het die de 
tocht van de verkondigers leidt, door hen de te 
volgen weg te tonen.

Het visioen
Dat zien we heel duidelijk wanneer Paulus, 
bij zijn aankomst in Troas, een visioen krijgt. 
Een Macedoniër smeekt hem: 'steek over naar 
Macedonië en kom ons te hulp' (Hnd.16,9). De 
bevolking van Macedonië is daarover trots, omdat 
het Paulus is die geroepen werd om Jezus Christus 
te verkondigen.

BLIJF TROUW AAN DE ROEPING VAN DE H. GEEST

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

Ik herinner me nog die fijne mensen die mij met 
grote hartelijkheid hebben ontvangen.  Mogen zij 
het geloof bewaren dat Paulus hun verkondigde!

Merkwaardige gebeurtenissen
De apostel aarzelt niet en vertrekt naar Macedonië, 
in de zekerheid dat het God zelf is die hem zendt.
Hij meert aan in Filippi, een Romeinse kolonie 
(Hnd.16,12) om er het Evangelie te verkondigen.
Paulus verblijft daar drie dagen. In deze dagen 
vinden er drie merkwaardige gebeurtenissen 
plaats.
a.De evangelisatie en het doopsel van Lydia en haar 
gezin.
b.Paulus werd samen met Silas gevangen gezet 
omdat hij een slavin van bezetenheid had verlost. 
Zij werd door haar meesters uitgebuit.
c.De bekering en het doopsel van de 
gevangenisbewaarder en zjn gezin.
We staan stil bij deze gebeurtenissen in het leven 
van Paulus.

Het christendom in Europa
De macht van het Evangelie richt zich allereerst op 
de vrouwen van Filippi, vooral op Lydia uit de stad 
Tyatira. Ze was verkoopster van purperen stoffen; 
een Godgelovige vrouw, wier hart door de Heer 
ontvankelijk was gemaakt voor wat door Paulus 
werd  gezegd (Hnd.16,14).
In werkelijkheid ontvangt Lydia Christus. Zij 
ontvangt het doopsel samen met haar gezin en 
ontvangt in haar huis Paulus en Silas, hen die 
van Christus zijn. Dit is het getuigenis van het 
aanmeren van het christendom in Europa; het 
begin van het proces van inculturatie dat tot op 
vandaag doorgaat. Het begon in Macedonië.

Van troost naar troosteloosheid
Nadat ze de hartelijkheid van Lydia en haar gezin 
hebben ervaren, maken Paulus en Silas kennis 
met de hardheid van de gevangenis. Een overgang 
van de troost omwille van de bekering van Lydia 
en haar gezin, naar de troosteloosheid van de 
gevangenis. Ze komen daarin terecht omdat zij in 
naam van Jezus een slavin hadden bevrijd, die een 
waarzeggende geest had en met haar waarzeggerij 
voor haar meesters veel opbracht (Hnd 16,16).

Haar meesters verdienden veel terwijl de arme 
slavin deed wat waarzeggers doen: de toekomst 
voorspellen, de hand lezen, zoals in het lied: Neem 
deze hand, zigeunerin.
Er zijn mensen die hiervoor betalen. Ook vandaag, 
geliefde broeders en zusters, zijn er mensen die 
hiervoor betalen. Ik denk terug aan mijn bisdom 
waar, in een groot park, meer dan 60 tafeltjes 
stonden waaraan waarzeggers en waarzegsters 
zaten die de hand lazen en de mensen geloofden 
dat! En betaalden.
Hetzelfde gebeurde ten tijde van Paulus. Uit 
weerwraak klagen haar meesters Paulus aan 
en beschuldigen de aposten van openbare 
ordeverstoring.

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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ogen, die zien wat juist is. Ogen, die herkennen wat 
veranderbaar is. Ogen, die een vergezicht zien en 
dromen van een wereld, waar het goede der aarde 
eerlijk gedeeld wordt. Amen.

Dagtekst
Rom 3,25: Hem heeft God voor wie gelooft 
aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God 
wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in 
zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden 
laten passeren.

Overweging
Verzoening betekent oorspronkelijk dat twee 
partijen tot een akkoord komen door middel van 
zoengeld. Doorgaans denken wij bij een verzoening 
aan het weer goed maken. In het oude testament 
werden de zonden verzoend – eigenlijk staat er dan 
‘bedekt’ – door het bloed van een offerdier. Niet 
‘zand erover’, maar ‘bloed erover’.
Doordat er telkens weer offers gebracht moesten 
worden, werd duidelijk dat het bloed van een dier 
uiteindelijk toch niet in staat was verzoening tot 
stand te brengen. Daarom  heeft God een veel beter 
middel tot verzoening gegeven. Zijn dood is ons 
leven. Wonderlijk eigenlijk: God en mens komen tot 
verzoening. Het wordt weer goed. Maar het is wel 
van God uitgegaan. Daarom klinkt ook de oproep: 
‘Laat je met God verzoenen!’
Uit: Dag in Dag uit

Gebed
God, onze Vader, als U in mij leven komt, laat U me 
nooit op de plaats waar ik ben. Maak mij bereid 
met U mee te gaan naar ongekende hoogten om U 
te ontmoeten. Help mij om in het dal van het leven 
voor mij medemens een teken van hoop te zijn. dit 
vraag ik  U vandaag en alle dagen van mijn  leven. 

Amen.
Dagtekst
Mt 6, 25: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd 
voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult 
drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel 
en het lichaam niet meer dan de kleding?

Gebed
God, Vader van alle mensen,
Gij verzekert mij  dat ik nooit  buiten uw aandacht 
valt. U  die  de angstigheid in me  ziet voor de dag 
van morgen en bezorgd uitkijkt  naar de toekomst, 
U verzekert mij Vader  dat niemand buiten uw 
aandacht valt. Doe mij groeien in dat vertrouwen. 

In Jezus naam. Amen.
Dagtekst
Ex 20,2 :  Ik ben de HEER uw God die u heeft 
weggeleid uit Egypte, het slaven huis.

Gebed
Hemelse Vader, uw Geest ademt vrede uit, maakt 
alles nieuw. Hij doorbreekt de angst van mensen. 
Ik vraag  U: maak mij weerbaar en sterk om uw 
schepping te hervormen naar het beeld dat U in 
oorsprong had. Dit vraag ik U door Jezus onze Heer. 
Amen.

realiseer je dat het leven een schoolklas is en dat 
je voortdurend leert. Hoe vaak moet ik niet op de 
achtergrond blijven en heel liefdevol toezien hoe 
je klungelt en ploetert in het leven, zodat je een 
les van vitaal belang kunt leren, een les die nooit 
vergeten zal worden als die eenmaal geleerd en 
begrepen is. Ik heb oneindig veel iefde en geduld.

Gebed
Almachtige God en Vader, help mij stil te zijn in uw 
tegenwoordigheid, opdat ik mag weten dat Gij mijn 
God zijt en ik uw dienaar. Door Jezus Christus, onze 
Heer. Amen.

Dagtekst
Hand 9, 4: Hij viel op de grond en hoorde een stem 
tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je 
Mij?’

Overweging
Hebt u weleens aan iemand moeten uitleggen wie 
God is? In ons moderne levensklimaat is God soms 
zonder enige betekenis geworden. Men kan ook 
niet eens geloven. Paulus is ook niet overtuigd door 
verstandelijke overwegingen. Hij is door Christus 
Jezus zelf geraakt. Midden op de dag, op weg naar 
Damascus. Abrupt stopgezet onderweg. Oog in 
oog met de Here. Drie dagen lang totaal verblind. 
Zo heftig kan de ontmoeting met de Here soms 
zijn. Van Hem getuigt hij nu: Hij is het beeld van de 
onzichtbare God. Alles komt komt uit Hem voort 
en is ook weer op Hem gericht. Al wat bestaat. 
Ook alles wat macht heeft en gezag. Dat is heel 
ruim en breed. Maar het heeft wel een gezicht, een 
menselijke gestalte: Christus Jezus. God heeft geen 
ander gezicht dan dat van Hem. Wie Hem ontmoet, 
heeft daar genoeg aan.

Gebed:
Rechtvaardige God, Uw Woord bemoedigt en 
inspireert mij. Open mijn hart hart voor de 
boodschap van Uw Zoon Jezus Christus, opdat ik 
Hem kan blijven volgen naar uw rijk van vrede en 
gerechtigheid. Dit vraag ik U in Zijn naam. Amen.

Dagtekst:
Sir 17,29: Hoe groot is de barmhartigheid van de 
Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem 
bekeren!

Beeldoverweging

Gebed
Geef mij ogen om te zien wat juist is God, Heer ik 
heb geprobeerd te heersen over Uw Schepping, 
maar ik heb  haar respectloos behandeld. Geef mij 
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Dagtekst
Spr. 14,29:  Wie toegevend is toont veel verstand, 
maar de starheid drijft de domheid ten top.

Overweging
Tenzij je een klein kind toestaat dingen voor 
zichzelf te doen, zelf te lopen, zich aan te kleden, 
te schrijven, te tekenen, zich te uiten, kan het zich 
nooit ontwikkelen, niet onafhankelijk worden, nooit 
op z’n eigen benen staan en z’n eigen beslissingen 
nemen. Je moet op de achtergrond blijven en het 
toestaan fouten te maken en er lange tijd over te 
doen om dat het aan het leren is onder de knie te 
krijgen. Je moet heel geduldig zijn en wachten en 
toezien, hoe graag je het ook voor het kind zou 
willen doen om tijd uit te sparen. Open je ogen en 

gebeden voor iedere dag
Maandag 11 november

Zaterdag 16 november 

dinsdag 12 november

woensdag 13 november

BLIJF TROUW AAN DE 

ROEPING VAN DE H. GEEST

Wonderbaarlijke uitwerking
Maar wat gebeurt er? Terwijl Paulus in de 
gevangenis verblijft, gebeurt iets merkwaardigs. 
Troosteloosheid heerst, maar in plaats van te 
klagen, heffen Paulus en Silas een lofzang aan voor 
God. Die lofzang ontwikkelt een kracht die hen 
bevrijdt. Tijdens het gebed schudt een aardbeving 
het hele gebouw zodanig dat de deuren opengaan 
en de boeien van allen loskomen (Hnd.16,25-26). 
Zoals het gebed op Pinksteren, heeft ook het gebed 
in de gevangenis een wonderbaarlijke uitwerking.
De gevangenbewaarder staat op het punt 
zelfmoord te plegen, omdat hij denkt dat de 
gevangenen gevlucht zijn. Paulus roept hem echter 
toe: We zijn allen nog hier (Hnd 16,27-28). De 
gevangenbewaarder vraagt daarop: Wat moet ik 
doen om gered te worden?  Het antwoord luidt: 
Geloof in de Heer Jezus, dan zullen gij en uw huis 
gered worden.

De duisternis overwonnen
En dan komt de ommekeer. Midden in de nacht 
aanhoort de gevangenbewaarder het woord 
van de Heer samen met zijn gezin. Hij biedt de 
apostelen onderdak aan, wast hun wonden -ze 
hadden stokslagen gekregen- en samen met zijn 
gezin ontvangt hij het doopsel omdat hij met heel 
zijn gezin nu in God geloofde. (v.34). Hij maakt de 
maaltijd klaar en nodigt Paulus en Silas uit bij hen 
te blijven. Dat is de troost!  
Midden in de nacht van deze gevangenbewaarder 
straalt het licht van Christus en de duisternis 
wordt overwonnen. De boeien vallen van het hart 
en samen met zijn gezin ervaart hij een ongekende 
vreugde. Zo bewerkt de Heilige Geest de zending. 
Vanaf het begin, vanaf Pinksteren en later is Hij het 
hoofdpersonage van de zending.

Trouw blijven
Hij voert ons verder. Het komt erop aan trouw te 
blijven aan de roeping die de Geest ons schenkt, om 
het Evangelie uit te dragen. Vragen ook wij vandaag 
aan de Heilige Geest een ontvankelijk hart, gevoelig 
voor God en gastvrij voor de broeders. Zoals het 
hart van Lydia. En een durvend geloof zoals dat van 
Paulus en Silas. En ook een openheid van hart zoals 
die van de gevangenbewaarder die zich door de 
Heilige Geest laat raken.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

Vrijdag 15 november

Donderdag 14 november
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