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Allerzielen 2019, de gemeenschap van de Kerk in de hemel en op aarde

Claudia Tjon Kiem Sang - 

“Wanneer wij allen die Gods kinderen zijn en één 
familie in Christus vormen, in onderlinge liefde en 
in een lofprijzing van de allerheiligste Drie-eenheid 
met elkaar verbonden zijn, beantwoorden wij aan de 
diepste roeping van de Kerk” (CKK 959).

Rouwbegeleiders in opleiding
Jaarlijks vieren we in onze Kerk op 1 en 2 
november respectievelijk Allerheiligen en 
Allerzielen. Op onze r.-k. begraafplaats was er 
afgelopen zaterdag 2 november traditioneel een 
Heilige Mis voor onze overledenen, waarin dit jaar 
pater Noordermeer voorging. Prachtige middag, 
zonnig en heet. Een bijzonder tintje werd dit jaar 
aan de viering gegeven door enkele dames van de 
groep rouwbegeleiders in opleiding. Bij het bisdom 
Paramaribo volgen 10 dames de opleiding met 
de bedoeling dat ze na afronding hun diensten 
kunnen aanbieden aan nabestaanden die het 
moeilijk hebben met de verwerking van het verlies 
van een geliefde.
Aan het begin van de viering werden door 
deze groep gedichten en gebeden voorgelezen 
en werd er plechtig een lichtje aangestoken 
om verschillende groepen van overledenen te 
gedenken: vaders, moeders, kinderen, broers en 
zussen, echtgenoten, priesters en religieuzen, en 
ook de vergeten zielen. Na de viering trok iedereen 
naar de begraafplaats met kaarsen, lichtjes 
en bloemen om de graven van overledenen te 
bezoeken. Een mooi gezicht in de avond met zovele 
lichtjes in het duister.

Gemeenschap van heiligen
Pater Noordermeer ging in zijn homilie in 
op het leven na de dood en het begrip van de 
gemeenschap van heiligen zoals dat in onze 
katholieke kerk beleden wordt. Iedereen die een 
dierbare verloren heeft wordt geconfronteerd met 
de harde, definitieve realiteit van de dood. Je wordt 
gescheiden van een geliefde, niet voor een bepaalde 
periode - een week, een maand, een jaar of zelfs 
jaren - maar voor altijd, voor eeuwig. Het is voor 
ons mensen ontzettend moeilijk om deze pijnlijke 
waarheid te verwerken, om het in de ogen te kijken 
en een manier te vinden om ons leven voort te 
zetten en weer zin te beleven.
De gemeenschap van de heiligen is een prachtige 
en troostrijke werkelijkheid van ons geloof die ons 
helpt de verbondenheid met degenen die we hier 
op aarde niet meer kunnen zien en ontmoeten, 
toch nog enigszins te beleven. De gemeenschap van 
de heiligen is eigenlijk de totale Kerk van Christus 
in de hemel en op aarde. De catechismus van de 
katholieke kerk spreekt van de 3 staten van de 
Kerk t.w. de strijdende Kerk, de lijdende Kerk en 
de zegevierende Kerk. De strijdende Kerk wordt 
gevormd door alle gelovigen hier op aarde die nog 
volop in de strijd zitten. Want in geval u het nog 
niet doorhad: het leven is een strijd. En met name 

voor ons als christenen die geroepen zijn om ons 
kruis op te nemen en Jezus te volgen, is het leven 
een voortdurende strijd met gebed en offers, 
om niet alleen onszelf maar ook zoveel mogelijk 
anderen mee te krijgen naar onze uiteindelijke 
bestemming bij God.

Verbonden blijven
Zolang we leven strijden we, na de dood kunnen we 
niet meer strijden. Allen die in het geloof gestorven 
zijn maar nog niet volledig vrijgesproken van 
hun zonden maken deel uit van de lijdende Kerk. 
Lijdend, omdat ze voor een tijd nog gescheiden 
zijn van God en gelouterd moeten worden. Wij, die 
nog hier op aarde zijn bewijzen deze zielen een 
grote dienst van barmhartigheid door voor hen te 
bidden opdat ze zo spoedig mogelijk uit hun lijden 
verlost worden en voor eeuwig bij God kunnen 

zijn. Uiteindelijk zullen we allen bij God zijn en 
deel uitmaken van de zegevierende Kerk waar nu 
reeds alle heiligen van God delen in Zijn eeuwige 
heerlijkheid.
Dit is ons geloof en wij kunnen ons troosten met 
de wetenschap dat we verbonden blijven met onze 
overledenen, ook na de dood. We maken met ons 
allen deel uit van de heilige Kerk van Christus en 
we blijven in gebed verbonden met onze dierbare 
overledenen. Ooit op een dag wanneer wij zelf de 
overstap zullen maken dan is het onze vurige hoop 
en verlangen dat zij op hun beurt voor ons zullen 
bidden vanuit de hemel en dat wij uiteindelijk voor 
altijd met elkaar verenigd zullen zijn.
Bidden wij deze maand november extra voor alle 
overleden gelovigen en laten wij ook vooral denken 
aan de zielen die vergeten worden en ons gebed 
hard nodig hebben.

GEBED VOOR DE VERGETEN ZIELEN
O Barmhartige God,
Heb medelijden met de zielen die door geen enkele vriend en in 
geen enkele speciale voorbede bij U worden aanbevolen,
De zielen die vergeten zijn door hun familie, vrienden, door 
iedereen. Misschien omdat wij er geen acht op slaan, misschien 
vanwege de tijd die er al voorbij is gegaan,
Red hen, o Heer, en wees Uw eigen Barmhartigheid indachtig, 
wanneer wij vergeten die aan te roepen,
Laat niet toe dat de zielen, die Gij zelf geschapen hebt, van hun 
Schepper gescheiden worden, Mogen de zielen van alle overleden 
gelovigen, door de Barmhartigheid van God, in vrede rusten. Amen.

Rouwbegeleidersgroep RK Bisdom Paramaribo
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“Hoe mooier de herinnering, des te moeilijker is het 
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Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

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

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

Opgericht 01 januari 1956

ABP BIJBELSTUDIE

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

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993
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"

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 u in de 
parochiezaal van de St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die 
een dierbare heeft verloren en in het rouwproces 
wat steun zoekt. Onze eerstvolgende bijeenkomst 
is op donderdag 21 november. Het thema deze 
maand is : “Kan ik gek worden van verdriet?”
U bent van harte welkom!

Het thema van de vorige maand was: “De 
werkelijkheid van het verlies onder ogen zien”.
We worden allemaal ooit geconfronteerd met het 
overlijden van een dierbare. De realiteit leert dat 
het besef niet op het moment van het overlijden 
optreedt maar daarna. De werkelijkheid van de 
dood onder ogen zien is niet gemakkelijk. De 
wijze waarop de dood is opgetreden: tragisch, vrij 
plotseling, of na kortstondig of langdurig ziekbed, 
maakt geen verschil uit wanneer het gaat om het 
besef. De werkelijkheid onder ogen zien verschilt 
wel van persoon tot persoon: de één wilt het lijk 
zien, de ander wilt tussen andere nabestaanden/

geliefden zijn, anderen willen het van bepaalde 
personen horen. Er komt vaker veel meer bij 
kijken dan het verlies van de persoon. De vragen 
die onbeantwoord blijven of vragen waarop er 
antwoorden worden gegeven die niet bevredigend 
of juist wel zijn. De persoon nog steeds voelen, 
ruiken en zien. De realiteit van het verlies en alles 
dat daarmee gepaard is gegaan. Je hart en je hoofd 
op één lijn brengen, kan een hele tijd duren. 
Om zover te komen dat je hart accepteert wat 
je hoofd begrijpt, zodat je met het rouwen kan 
beginnen, moet eerst het verlies erkend worden. 
Dit lukt niet altijd omdat het niet tot je doordringt; 
ongeloof, onbegrip. Je bent gevoelloos of helemaal 
verdoofd. 

Door vaker te praten over het gebeuren: hoe het 
heeft plaats gevonden, wat er aan vooraf is gegaan, 
met alle informatie en nauwkeurige details die er 
bij horen, kan er een aanvang worden gemaakt 
met het besef, de realisatie dat de persoon 
daadwerkelijk is overleden.

Thanya Soké-Fonkel – 

Lucas 14, 25-33. Is het gemakkelijk alles achter te 
laten om Jezus te volgen? Maak een vergelijking 
in uw leven zonder Jezus en een leven met Jezus. 
Bij acceptatie van Jezus kunt u verrast worden. 
Geliefden, familie en vrienden kunnen u in de 
steek laten. Maar de Heer laat u niet in de steek. 
De Here Jezus wil juist niet dat er scheuringen 
ontstaan binnen relaties. Hij wil juist dat families 
en geliefden dichter naar elkaar toe groeien. In 
Jezus’ naam krijgt u veel meer dan u kwijt bent. 

Een relatie tussen u en de Here Jezus is een 
duurzame relatie. Het ligt aan u om die relatie te 
onderhouden. Doordat u zijn woord bestudeert, 
weet u wat te verwachten en hoe stand te houden 
en uzelf te bewapenen. Werk aan uw relatie met 
Jezus, net als wanneer u bezig bent uw huis te 
bouwen. Om de Heer te dienen zult u alles achter 
moeten laten, maar wanneer de uitdagingen 
komen, overleeft u ze met Jezus aan uw zij. Nanga 
Jezus mi de a winiman.
De volgende genezing- en bevrijdingsdienst vindt 
plaats op woensdag 4 december 2019.
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geloof & leven
Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november is het 
Internationale Dag voor de 
Rechten van het Kind. Om het 
bewustzijn hiervan onder de 
jeugd te bevorderen, vroegen 
wij via hun leerkracht aan 
enkele leerlingen van de 
St.-Elisabethschool I om hun 
mening. Dit schreven ze voor 
ons:

Alyssa (klas 6, St.-
Elisabeth 1)
Kinderrechten zijn 
fundamentele rechten en elk 
kind moet zich eraan houden, 
want ze zijn belangrijk, 
zelfs ook de plichten zijn 
belangrijk. Ieder kind heeft 
recht op onderwijs, want 
sommige kinderen kunnen 
geen onderwijs volgen, omdat 
de ouders geen geld hebben 
om de school te betalen. Ieder 
kind wordt geboren met rechten en die mogen niet 
afgenomen worden, omdat die rechten en plichten 
de kinderen beschermen. De rechten en plichten 
die de kinderen moeten doen, zijn : 1. de kinderen 
hebben recht op onderwijs, 2. de kinderen moeten 
hun huiswerk maken, 3. ze hebben recht op zorg 
en 4. ook vind ik dat ieder kind het recht heeft zijn 
eigen mening te geven.

Gael (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik heb de opdracht gekregen om over 
kinderrechten te schrijven. Wat zijn kinderrechten? 
Kinderen jonger dan 18 jaar hebben rechten, 
maar ook plichten. Deze kinderrechten staan 
beschreven in het kinderrechtenverdrag van de 
Verenigde Naties. Deze rechten van het kind zijn 
afspraken over hoe we met kinderen moeten 
omgaan. Deze afspraken gaan over je leven, thuis 
en op school; over wat je ouders voor je moeten 
doen en waarvoor ze moeten zorgen. Maar ze gaan 
ook over gevaren, waartegen je beschermd moet 
worden, zoals mishandeling en oorlog.
Je hebt recht op veiligheid en gezondheid. Je hebt 
recht op een naam, en ouders of verzorgers die je 
liefde en aandacht geven, die je goed te eten, kleren 
en een veilig huis geven. Ze moeten ervoor zorgen 
dat je naar school gaat, want je moet naar school. 
Het is belangrijk. Dat is je recht, maar ook je plicht. 
Je gaat naar school om te leren over de wereld en 
om te ontdekken waarin jij goed bent en wat je leuk 
vindt. Ook heb je recht op vrije tijd om te spelen en 
om te rusten. Je hebt recht om je mening te geven. 
En als er iets vervelends met je gebeurt of je bent 
ziek, heb je recht op hulp en goede verzorging.

Jade (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Iedereen weet dat wij kinderen regels hebben, 
bijvoorbeeld wij mogen niet zomaar eten en 
drinken in de klas. Maar ik ga praten over de 
serieuze regels zoals:  kinderen hebben recht 
om vrij te zijn en hoeven niet altijd alles te doen 
wat mensen van hen verwachten. Maar er zijn 
ook andere regels zoals: je mag geen snoep of 
koek van een andere persoon nemen, je mag niet 
in de auto van iemand die je niet kent gaan. En 
niemand, ik bedoel niemand mag je aanraken 
waar het niet mag, want er kunnen teveel slechte 
dingen gebeuren. Ook je ouders mogen je geen 
slechte behandeling geven, ik bedoel een slechte 
behandeling zoals kindermishandeling  of geen 

eten of opsluiten in een donkere kamer zonder bed 
of eten en drinken. Wij kinderen hebben rechten.

Jia Liang (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Hallo, vandaag ga ik over kinderrechten schrijven. 
Ik ga een paar opnoemen zoals: je mag een kind 
niet slaan, je mag een kind niet zomaar aanraken, 
ze moeten ook eten en drinken, ze hebben vrijheid. 
Je moet nooit een kind schreeuwen of slaan, anders 
doe je hem of haar heel veel pijn. Kinderen zijn 
klein en moeten nog heel veel leren over de wereld. 
Iedereen was een kind geweest. Bijvoorbeeld: 
je kind heeft per ongeluk iets gebroken, je bent 
boos en dan sla je. Is niet goed. Je moet ze gewoon 
zeggen dat ze iets verkeerds hebben gedaan, 
anders luisteren ze een ander keer niet meer of 
ze worden bang, omdat ze weten dat ze geslagen 
gaan worden. Daarom huilen mensen, iedereen wil 
liefde. Kinderen zijn hetzelfde als de grote mensen. 
Kinderen willen liefde hebben.

Chinphra (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik zal een beetje vertellen over kinderrechten. 
Kinderen hebben recht op een naam en een 
nationaliteit, het recht op bescherming tegen 
kinderarbeid. Zij hebben het recht om te 
verzamelen, het recht om te groeien bij de 
familie, zij hebben recht op schoon drinkwater 
en gezonde voeding. Ik vind het goed dat ik naar 
school ga. Sommige ouders hebben het geld niet 
om voor de kinderen te betalen. Ik ben blij dat 
ik goede voeding en opvoeding thuis krijg. In 
andere landen hebben zij helemaal geen eten en 
ook krijgen zij geen opvoeding thuis. Wij moeten 
zorgen dat het recht ook geldt voor gehandicapte 
kinderen. Het recht op een goede woonplaats 
en een veilige plek, het recht om naar school te 
gaan en later iets te worden, het recht op spelen 
met je vrienden/vriendinnen en niet te laat thuis 
komen, bescherming tegen gevecht, mishandeling 
en geweld. Ik vind het goed dat er kinderrechten 
bestaan. 

Su-Ann (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Ik zal een beetje vertellen over rechten en plichten. 
Kinderrechten betekent rechten voor kinderen. 
Rechten betekent je mag het doen. Maar er zijn 
ook plichten. Plichten betekent je moet doen. Hier 
is een voorbeeld van rechten en plichten: als je 
speelt mag je spelen, maar je moet je houden aan 

de plichten bijvoorbeeld regels. 
Er zijn spelregels; als je je niet 
houdt aan de regels dan speel je 
niet. Kinderen houden zich alleen 
aan de rechten, maar niet aan de 
plichten. Plichten betekent: je moet 
je houden aan de regels. Maar 
kinderen doen dat niet. Waarom? 
Omdat de kinderen groot willen 
spelen, ze willen baas spelen, ze 
zijn koppig. Niet alle kinderen zijn 
zo hoor, je hebt kinderen die beide 
doen. Rechten en plichten. Hier 
is een advies: houd je ook aan de 
plichten, niet alleen aan de rechten. 
Kinderen, jullie moeten niet denken 
dat jullie groot zijn.

Jewel (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Kinderen hebben recht op vrijheid. 
Mensen mogen niet gewoon 
dingen doen met kinderen, vooral 
meisjes. Mannen mogen meisjes of 
jongens niet verkrachten. Ouders/

verzorgers kunnen die kinderen niet abusen, slaan, 
schoppen en dood maken. Kinderen mogen ook 
geen domme en gevaarlijke dingen doen, zoals 
spelen met vuur, spelen op de straat. Kinderen 
moeten voorzichtig zijn in het leven, omdat er veel 
mensen zijn die aan zichzelf denken. Sommige 
mensen nemen kinderen en verkopen ze of ze 
maken ze dood voor geld. En ja, dat weet ik alleen 
over kinderrechten.

Jean-Luc (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Vandaag ga ik praten over kinderrechten. 
Bijvoorbeeld: mensen mogen kinderen niet slaan, 
want zij hebben dan veel pijn of ze gaan huilen. 
Vooral ouders mogen hun kinderen niet slaan, zelfs 
als ze stout zijn. Zij moeten dan gewoon praten 
met dat kind zodat hij of zij het niet meer doet. Dat 
geldt ook op school. Kinderen mogen elkaar niet 
slaan, want het is een regel. Dat kind dat geslagen 
wordt, gaat naar huis en de ouders worden 
kwaad. Dat geldt ook voor de juffrouw. Ze mogen 
waarschuwen maar niet slaan, want anders zouden 
de ouders ook boos worden. Kinderen mogen 
snoepen, maar niet teveel. Bijvoorbeeld als jij iets 
gezonds hebt gegeten, mag jij erna wel een snoepje. 
Maar sommige ouders willen dat niet en dat is niet 
leuk voor de kinderen. Zo, dat heb ik te vertellen 
over kinderrechten.

Xander (klas 6, St.-Elisabeth 1)
Kinderrechten wil zeggen: kinderen hebben 
rechten om te doen wat mag gebeuren met hun 
eigen leven. Kinderen hebben het recht om geen 
arbeid te verrichten of kinderarbeider te zijn. 
Kinderen moeten hun vrijheid krijgen, ze mogen 
vrij zijn wat met ze gebeurt. Kinderen mogen 
niet mishandeld worden. In andere plaatsen van 
Suriname kunnen kinderen niks doen wanneer ze 
worden mishandeld. Kinderen mogen hun eigen 
keuzen maken met hun ouders. Maar jij als kind 
hebt het recht om een levenskeuze te maken. 
Kinderen hebben het recht om te blijven met hun 
ouders. Sommige mensen kijken naar kinderen 
net als hun huisdier, want soms worden ze slaaf in 
huis. Kinderen moeten goed eten, want zij zijn ook 
mens. Kinderen worden door hun eigen stiefvader 
of -moeder misbruikt. Kinderen hebben een recht 
dat mensen hen niet mogen aanraken zonder 
toestemming. Stop geweld tegen kinderen.
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KJS-missieproject OLV van Goede Raad Welgedacht A

Medewerkersavond H. Familieparochie

E.H. Guillaume Woei A Jin en Sharon Saridjan - 

Op zaterdag 26 oktober jl. organiseerde de 
parochieraad van de Heilige Familiekerk een 
medewerkersavond waarbij alle parochianen 
die actief participeren in een werkgroep waren 
uitgenodigd. Er waren ruim 100 aanwezigen 
uit de 18 werkgroepen, t.w. de misdienaars, 
de verkenners, de gidsen, het jeugdkoor, de 
gebedsgroepen kinderen en volwassenen, 
de kinderwoorddienst, de catechesegroep 
(de doopinstructiegroep), de liturgiegroep, 
de kosters, de collectanten, de welzijnszorg, 
de ziekencommunie, de huisbezoekengroep, 
de onderhoudsgroepen van het terrein en 
kerkgebouw, de versiergroep, het secretariaat en 
de autowacht.

Elkaar beter leren kennen
Reeds in zijn nieuwjaarsboodschap had de 
pastoor aangegeven dat hij kennis wilde maken 
met de verschillende werkgroepen binnen de 
parochie om zo de vrijwillige medewerkers beter 
te leren kennen. De avond werd geopend met 
gebed waarna het welkomstwoord volgde. De 
pastoor gaf daarbij aan dat met deze avond de 
aanzet is gegeven voor de kennismaking van de 
parochieraad met de vrijwillige medewerkers van 
de parochie. De medewerkers participeerden aan 
twee teambuildingsactiviteiten o.l.v. Janine den 
Hartog - Parisius en Meroeva Harry. Bij de eerste 
activiteit, nadat de aanwezigen aselect in groepen 
werden verdeeld, leerden de medewerkers elkaar 
beter kennen. Want je kent dat gezicht wel, maar 

verder niet. Wij hebben elkaar echt wat beter leren 
kennen en ook weer gemerkt hoe klein Suriname 
is. Er is geadviseerd om op de zondag na de H. Mis 
even wat tijd te maken voor een babbeltje met 
medeparochianen, broeders en zusters in Christus. 
Door jezelf open te stellen voor de ander wordt 
de band alleen maar hechter en zo kunnen we de 
naam van de parochie beter uitdragen.

In communio
Een tweede opdracht was om elkaar in 
groepsverband meer te vertellen over de diverse 
werkgroepen die de parochie rijk is: wat ze precies 
doen en eventueel nog meer willen doen. Dit 
moest per groep worden gepresenteerd middels 
een tekening van een voorwerp uit het dagelijkse 
leven dat aangaf hoe de werkgroep kan worden 

KJS-missieproject Barmhartige Samaritaan Flora

Saskia Naarden-Mac-Intosh - 

Twee groepen misdienaars
In verband met de missiemaand oktober 2019 
heeft de Katholieke Jongeren Suriname (KJS) op 
zaterdag 19 oktober 2019 een dag van missionaire 
werken onder de jongeren georganiseerd. De 
Barmhartige Samaritaan heeft deze activiteit 
uitgevoerd met de misdienaars van de parochie. 
De groep bestond uit 22 personen, inclusief de 
begeleiders en onze pater Iyke. Wij hadden twee 
tehuizen op het programma, dus hebben wij twee 
groepen gemaakt. Een groep is geweest naar 
kinderhuis Tamara onder begeleiding van zuster 
Naarden en zuster Ceeder. De andere groep is 
geweest naar kinderhuis Hoop voor kinderen 
onder begeleiding van zuster Langguth en zuster 
Blokland.

Kinderhuis Tamara
Bij kinderhuis Tamara aangekomen hebben wij 
kennisgemaakt met de leidsters die op dat moment 
aanwezig waren. Het tehuis telt in totaal 12 
pupillen. Nadat de pupillen allemaal opgetrommeld 
waren, zijn wij de dag gestart met een overdenking 
door zuster Ceeder. Verder hebben wij ook 
verschillende liederen met de pupillen gezongen 

en gebeden. Daarna was er gelegenheid om kennis 
te maken met elkaar. De misdienaars (jongeren) 
hebben geholpen in de keuken, in de tuin en met 
het kammen van het haar van enkelen van de 
pupillen uit het tehuis. Ook zijn er verschillende 
spelletjes gedaan met de pupillen. Al met al is het 
een hele leuke dag geworden voor de pupillen 
van kinderhuis Tamara en de groep van de 
Barmhartige Samaritaan.

Stichting Hoop voor Kinderen
Aangekomen bij Hoop voor kinderen werd 
de groep welkom geheten door de directrice 
mevrouw Kramp en mevrouw Linger. Mevrouw 
Kramp heeft uitleg gegeven hoe het allemaal zit 
bij de stichting. Het gaat daar om ongeveer 75 
kinderen en 9 begeleiders. Alle pupillen die de 
leerplichtige leeftijd bereikt hebben, bezoeken 
de school, hetzij in de buurt of in de stad. De 

jongste bewoner is 1 en de oudste 33 jaar. Na de 
kennismaking ging pater Iyke in gebed en werden 
er een paar liederen gezongen. De jongeren hebben 
zich met alle liefde ingezet om de pupillen te helpen 
met schoonmaak, kleren opvouwen, vaatwerk, het 
snijden van groenten en koken. Het dagelijkse werk 
van de pupillen hebben onze misdienaars geheel 
en al overgenomen. Ook voor de pupillen van Hoop 
voor kinderen en de groep van de Barmhartige 
Samaritaan is het een onvergetelijke, mooie dag 
geworden.

Ashande Gill - 

Op zaterdag 19 oktober 2019 was het een 
bijzondere dag voor de misdienaren van OLV 
Goede Raad, de verkenners van de Martinus de 
Porres en de verkenners van de DC Herrenberg 
groep 3. Onze missie was een bezoek brengen 
aan huize Bethaljada waar er 26 kinderen zijn die 
dubbel gehandicapt zijn. Voordat we vertrokken 
vanuit Welgedacht A hadden wij tot de Heer 
gebeden voor een succesvolle missie. Bij huize 
Bethaljada aangekomen kregen we een rondleiding 
en we werden daarna opgesplitst in groepen. 
Elke groep had een begeleidster. We hielpen met 

kleren vouwen en opbergen, koken, voeden van 
de kinderen, de kinderen leuk bezighouden en 
schoonmaken. Dit alles was tot rond 13:00uur en 
dat was ook het einde van onze missie. We zijn 
aan het eind nog samen met de kinderen en het 
personeel met zang en gebed tot de Heer gegaan. 
Het was een hele leuke ervaring voor ons. Uit deze 
missie heb ik geleerd dat je je liefde met anderen 
moet delen die het hard nodig hebben. Ik kijk graag 
uit naar de volgende missie.

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.

gezien. De vele verborgen talenten kwamen zo 
ook naar buiten. Deze tekeningen zijn daarna 
opgehangen in de parochiezaal ter herinnering 
aan dit mooie moment samen. Ze zullen heel 
binnenkort in de kerk worden geplaatst. De avond 
werd afgesloten met een verrassing. Onder elke 
stoel was een label geplakt met de naam van 
een mooi presentje dat kon worden afgehaald. 
Eenieder kreeg een presentje mee, niemand 
werd uitgezonderd. Om enigszins de communio 
onder de parochianen te demonstreren heeft elke 
werkgroep voor een snack en drank gezorgd. Zo 
hebben we dus samen gedeeld met elkaar. Al bij al 
kan worden teruggezien op een zeer succesvolle 
avond. Er wordt uitgekeken naar de volgende 
parochieactiviteit.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Drie en dertigste zondag door het jaar C

Eerste lezing: Maleachi 3, 19-20a 
Zie: de dag gaat komen, de dag die als een oven 
brandt. Al de hoogmoedigen, al wie boosheid 
bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet 
door de dag die gaat komen – zo spreekt de Heer 
van de hemelmachten – zodat hij van hen geen 
wortel, geen halm meer overlaat. Maar  voor u, die 
mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid 
op, en met  haar vleugels brengt zij genezing. Zo 
spreekt de Heer van de hemelmachten. 

Antwoordpsalm Psalm 98,5-6.7-8.9

Tweede lezing: II Tessalonicenzen 3, 7 - 12
Broeders en zusters, hoe gij ons moet navolgen is 
u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd en 
niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag en 
nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning 
en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet 
dat wij er geen recht toe hebben maar wij wilden 

een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij 
bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor: 
als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. 
Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij 
u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen, 
maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van 
de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij 
zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en 
hun eigen kost verdienen. 

Evangelielezing: 21, 5 - 19
In die tijd merkten sommigen op hoe de 
tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en 
wijgeschenken. Toen zei Jezus: ‘Wat ge daar ziet: er 
zal een tijd komen dat er geen steen op de andere 
gelaten zal worden: alles zal verwoest worden’. Ze 
vroegen Hem nu: ‘Meester, wanneer zal dat dan 
gebeuren?’ Maar Hij zei: ‘Weest op uw hoede dat gij 
niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen 
optreden in mijn naam en zij zullen zeggen: Ik ben 
het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen 
aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, 

laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel 
eerst gebeuren maar het einde volgt niet terstond’. 
Toen sprak Hij tot hen: ‘Er zal strijd zijn van volk 
tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er 
zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood 
en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen 
en aan de hemel geweldige tekenen. Maar nog 
vόόr dit alles geschiedt zullen zij u vastgrijpen 
en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de 
synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en 
stadhouders voeren omwille van mijn naam. Het 
zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. 
Welnu, prent het u in dat gij dan uw verdediging 
niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en 
een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders 
zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult 
zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten 
en vrienden overgeleverd worden en sommigen 
van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een 
voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn 
naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. 
Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen’. 

De tekst van de profeet Maleachi, onze eerste lezing, 
is een fragment uit de laatste van zes
disputen tussen God en zijn volk over de komst van 
de dag van de Heer. Het boek Maleachi is het laatste 
in de reeks van twaalf kleine profeten en voor 
ons tevens de afsluiting van het Oude Testament. 
Daarom is waarschijnlijk ook voor een tekst van 
deze profeet gekozen op deze voorlaatste zondag 
van het kerkelijk jaar.

Voor jullie zal de zon stralend opgaan
In het vers dat voorafgaat aan onze perikoop (3,18) 
lezen we dat dit dispuut gaat over de tegenstelling 
tussen de rechtvaardige mens en de boosdoener. 
Het volk ziet namelijk dat het boosdoeners goed 
gaat, alsof Gods voorkeur vooral naar hen uit 
zou gaan. Hierop luidt Gods antwoord, bij monde 
van de profeet, dat het met de hoogmoedigen en 
hen die zich goddeloos gedragen zal gaan als met 
stoppels op de akker die door de hete middagzon 
worden verschroeid. Immers de dag van de Heer 
zal zeker komen, brandend als een oven, en hij 
zal het verschil maken tussen rechtvaardigen 
en goddelozen. En voor jullie, die mijn Naam 
eren, zegt de Heer, zal de zon stralend opgaan en 
gerechtigheid en genezing brengen.

Blijf zorg dragen voor je leven van elke dag
De tweede brief aan de Tessalonicenzen is 
doortrokken van de verwachting dat de Heer 
spoedig zal komen. Dat leidt bij sommige mensen 
tot fatalisme. Zij gedragen zich alsof het toch 
allemaal niets meer uitmaakt nu de dag van de 
Heer spoedig gaat komen. Paulus waarschuwt hen 
echter om hun dagelijks werk niet te verwaarlozen 
en zorg te blijven dragen voor het dagelijks brood. 
We weten immers niet of de Heer al spoedig zal 
komen. In onze tekst stelt hij daarbij zich zelf ten 
voorbeeld, en hij maant de gemeente om trouw 
en standvastig te blijven. Een standvastigheid 
waartoe ook Jezus zijn leerlingen oproept in het 
slot van onze evangelietekst: ‘Red je leven door 
standvastigheid’ (Lucas 21,19).

Geen steen zal op de andere blijven
Onze evangelietekst is het begin van Jezus’ 
eschatologische redevoering, waarmee Jezus zijn 
onderricht in de tempel van Jeruzalem afsluit. 
Aanleiding is de bewondering die mensen tonen 

voor de luxe versieringen in de tempel, waarmee 
koning Herodes het heiligdom in hellenistische stijl 
liet verfraaien, en voor de terracotta wijgeschenken 
die pelgrims als dankbetuiging in de tempel hadden 
achtergelaten. Zo’n gewijd voorwerp (wijgeschenk) 
duidt meestal op een vervloeking (anathema) die 
ten gunste van de pelgrim werd uitgesproken. Tot 
deze bewonderaars zegt Jezus dat er dagen zullen 
komen, waarop al dat moois zal worden afgebroken 
en verwoest (21,6). Wij als lezers van deze tekst 
weten dat Lucas, bij de redactie van zijn evangelie 
(80-100 na Christus), terugkijkt op de feitelijke 
ondergang van Jeruzalem en de dramatische 
verwoesting van de tempel (70 na Christus).

Laat je niet misleiden, raak niet in paniek
In die dagen zullen allerlei mensen mijn naam 
gebruiken, vervolgt Jezus, om angst te zaaien door 
te zeggen dat het beslissende uur is aangebroken. 
Echter alleen Jezus zelf mag ‘Ik ben’ zeggen. Laat 
je niet door hen misleiden. Raak ook niet in paniek 
als je berichten hoort over oorlog en opstand. Zulke 
dingen moeten eerst gebeuren, maar betekenen 
nog niet het einde. Terugblikkend herinneren Lucas 
en de jonge kerk zich het tragische verloop van de 
Joodse oorlog tegen de Romeinse legioenen. Toch 
ging daarna het leven verder.

De apocalyptische rede
Vanaf 21,10 begint de eigenlijke apocalyptische 
rede van Jezus. Het Griekse woord apocalypsis 
duidt hier op de onthulling van wat in de nabije 

toekomst verborgen ligt. Het eerste teken herinnert 
aan Jesaja 19,2: volkeren raken onderling in gevecht 
en het ene rijk zal de strijd aanbinden met het 
andere. Daarna volgen er stevige aardbevingen, 
hongersnoden en epidemieën (met de Griekse 
woordspeling: loimoi kai limoi, honger en pest) en 
grote en verschrikkelijke tekenen aan de hemel.

Woorden van wijsheid
Maar voorafgaande aan dat alles, zegt Jezus, zullen 
jullie omwille van mijn naam worden vervolgd, 
uitgeleverd aan de synagogen, gevangengenomen 
en aan machthebbers worden voorgeleid om 
te getuigen. Maak je echter geen zorgen over 
je verdediging. Ikzelf zal jullie woorden van 
wijsheid schenken, die niemand kan weerstaan. 
Dat beloofde God ook aan Mozes, toen deze 
aarzelde om naar de farao te gaan (Exodus 4,12). 
Ook als jullie uitgeleverd worden, vervolgt Jezus, 
zelfs door je familie en vrienden, en gehaat en 
terechtgesteld worden, ‘zal geen haar van je 
hoofd verloren gaan’ (21,18). Met deze woorden 
bemoedigt Lucas de messiaanse ecclesia bij wat 
hun overkomt en wellicht nog te wachten staat. 
Volgens Marcus maken de vervolgingen deel uit 
van de eschatologische crisis, bij Lucas echter gaan 
ze eraan vooraf. Mogelijk dat Lucas het einde van 
de tijden verder wil opschuiven om meer ruimte 
te scheppen voor de jonge kerk. Hij schrijft zijn 
evangelie ook bijna 25 jaar later dan Marcus, een 
periode waarin de christenen al heel wat hebben 
doorstaan.

Vrucht dragen in volharding
Onze perikoop besluit met de woorden: ‘Red 
je leven door standvastigheid’ (21,19). Of zoals 
Marcus zegt: ‘Wie standhoudt tot het einde zal 
worden gered’ (13,13). Eerder al in zijn evangelie 
worden trouwe volgelingen door Lucas vergeleken 
met het zaad in vruchtbare grond: ‘Dat zijn zij die 
met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben 
geluisterd, het koesteren en door standvastigheid 
vrucht dragen’ (8,15). Ook Paulus spoort zijn 
christengemeenten graag aan om ‘vrucht te dragen 
in volharding’ (Romeinen 15,4; 1 Korintiërs 16,13; 1 
Timoteüs 6,11).
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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.

*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.
Vrijdag: Noveen OLV van 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 19.00u: Wo- co
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Wo- co
De diensten van de vrijdag zijn verschoven naar de 
zaterdag. 

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

zo 17 08.00: H.Mis 33e zondag door het jaar
zo 24 08.00: Wo-Co. dienst met KND

zo 17 09.00: Wo-Co. dienst 33e zondag door het jaar 
zo 24 09.00: Wo-Co. dienst met KND

zo 17 10.00: H. Mis | 11.45: English mass
zo 24 10.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
Gezamenlijke dienst (met Mary Guide of the Wanderer) 
met een korte processie.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
zo 24 10.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. 
Gezamenlijke dienst (met St. Rosa) met een korte 
processie.

zo 17 08.00: Woco
za 23 19.00: H. Mis
zo 24 08.00: Hoogfeest Christus, Koning van het heelal. H. 
Mis

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 17 08.00: Woco
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 19 17.00: Kinder- en tienercatechese
 18.30: Volwassencatechese
wo 20 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
20.00: Parochieraad vergadering
za 23 10.00: H. Mis. Estherhof
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 17 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering met babydoop

za 16 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
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 warm eten, 
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen. 
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de Kathedraal.
• U kunt opgave doen 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 is op elke 
laatste zondag van de maand.
• Maakt u kontakt met ons Secretariaat indien u een   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 16 17.30: H. Mis
wo 20 17.30: Marialof
za 23 17.30: H. Mis

za 16 18.00: H. Mis vooravond 33e zondag d/h jaar
zo 17 08.00: Woord-Comm. dienst 33e zondag d/h jaar
10.00: Opname doopkandidaten: Volwassenen
ma 18 18.00: H. Mis 
wo 20 18.00: H. Mis
vr 22 18.00: H. Mis H. Cecilia
za 23 18.00: H. Mis vooravond 34e zondag d/h jaar- 
Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND 
en aansluitend met eucharistische aanbidding
zo 24 08.00: H. Mis 34e zondag d/h jaar- Hoogfeest van 
CHRISTUS, KONING VAN HEELAL met KND
Mededelingen
• Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor het 
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 kerk. In 
dit kader van de Bisschoppelijke jaaractie organiseert het 
Pastoraal Centrum aan de Prinsessestraat 46 elke maandag 
vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur Lectio Divina- waarbij ‘Gods 
Woord’ aandachtig en indringend wordt gelezen. U bent 
hiertoe uitgenodigd om deel te nemen.  
• Pater Jan is veilig aangekomen in Hamont België. U krijgt 
de warme groeten van hem, laten we bidden dat hij zich 
thuis mag voelen en een gelukkige tijd mag hebben in de 
gemeenschap met zijn confraters.
• Zaterdag 23 november herdenkt de Sint-Augustinuskerk 
te Blauwgrond haar 61 jaar. Onze felicitaties aan de 
gemeenschap van Blauwgrond.
• Het komend weekend zijn er weer kindernevendiensten 
in de drie kerken. Wij nodigen kinderen en ouders van 
harte tot deelname uit!
• Op zaterdag 23 november na de eucharistieviering 
houden wij een uur van aanbidding vόόr het Allerheiligste 
op de vooravond van het feest van Christus Koning! Het is 
een wereldwijd initiatief dat dit jaar reeds voor de derde 
keer wordt gehouden. Tijdens de aanbidding bidden we 
in het bijzonder voor de verbondenheid van alle naties. 
Tegen 20.15u sluiten we de aanbidding met de zegen van 
de Allerheiligste. 
• Op woensdag 18 december 2019 gedenken wij op 
feestelijke wijze de inwijding van de Sint-Jozefkerk te 
Geyersvlijt, precies 25 jaar geleden. Als geestelijke 
voorbereiding hierop houden wij een triduüm met als 
thema ‘Gedoopt en gezonden’. U wordt uitgenodigd voor 
de volgende activiteiten: zaterdag 30 november - thema: 
‘Sint-Jozef: Bid en werk, eucharistieviering om 18.00 uur, 
zaterdag 07 december - thema: Sint-Jozef: ‘Hartelijke 
parochiegemeenschap’ eucharistieviering om 18.00 uur en 
zaterdag 14 december - thema: ‘Sint-Jozef: Samen zijn wij 
Kerk’ eucharistieviering 18.00 uur, alle drie dagen wordt 
aan het eind van de viering het Allerheiligste uitgesteld 
en de speciale zegen gegeven. U bent allen van harte 
uitgenodigd.

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 |stclemensparochie@gmail.com

Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u/ woensdag: 18.00 – 19.00u/ zaterdag: 

09.00 – 11.00u

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. 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. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

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

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
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Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 09.00u: Volwassencatechese
zo 17 10.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed om 09.30u

PK les op: Dinsdag & Woensdag 16.00u, Donderdag 16.30u.
zo 17 08.30: Woco vooraf Rozenkransgebed

zo 17 09.00: Woco

Elke 2e en 4e zondag: 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.| Donderdag: Jongeren 
gebedsbijeenkomst Moengo & 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
Vrijdag 6 dec om 18.00u: Grote Adventsdienst in de St. 
Alfonsuskerk, Verl. Keizerstr. 65

Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering

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

wo 20 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 21 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
 16.30-17.30: Catecheseles Heilig Vormsel 
(pater) 
17.00-18.00: Catecheseles Eerste Heilige Communie
vr 22 17.00-18.00: Catecheseles Heilig Vormsel
zo 24 08.00: Eucharistievieirng (p Jan) Feest van Christus, 
Koning v.h. Heelal

Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
za 16 18.30: Eucharistieviering

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 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
zo 17 08.00: Eucharistieviering
do 21 18.30: Eucharistieviering
za 23 19.00: Eucharistieviering

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
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 17 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis
ma 18 19.00: H. Mis
di 19 06.30: H. Mis
wo 20 19.00: H. Mis
do 21 06.30: H. Mis
vr 22 07.00: H. Mis
za 23 19.00: H. Mis
Mededeling
Maandag 18 om 17.00u. Parochieraad
Donderdag 21 om 17.00u. PK-les op Groot Henar.
Zaterdag 23 om 17.00u. Begi Kerki in de parochiezaal
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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

TREED IN DIALOOG MET WIE ANDERS GELOOFT

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

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

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

t. 8185517t

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

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

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie 
van woensdag 6 november 2019 sprak  Paus 
Franciscus over het optreden van Paulus op de 
Areopagus in Athene.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
We zetten onze reis met het boek Handelingen van 
de Apostelen voort. Na de beproevingen die Paulus 
had beleefd in Filippi, Tessalonica en Berea, komt 
hij aan in Athene, het hart van Griekenland (cf. 
Hnd 17,15). Die stad stond, ondanks de politieke 
decadentie, nog altijd op de eerste plaats wat betreft 
cultuur, ook al was het niet zoals voorheen.

Een brug slaan
Paulus werd pijnlijk getroffen door de vele 
afgodsbeelden die hij in de stad zag (Hnd. 17,16). 
Deze confrontatie met het heidendom jaagt hem niet 
op de vlucht, maar brengt hem integendeel ertoe een 
brug te slaan om met die cultuur in dialoog te treden.

De apostel maakt zich vertrouwd met de stad 
door de meest bekende plaatsen en personen op te 
zoeken. Hij gaat naar de synagoge, symbool van het 
geloofsleven. Hij gaat naar het plein, teken van het 
stadsleven. En hij gaat naar de Areopagus, symbool 
van het politieke en culturele leven.
Paulus ontmoet joden, epicuristische en stoïcijnse 
wijsgeren en vele anderen. Hij ontmoet veel mensen, 
hij sluit zich niet af en gaat met eenieder in gesprek. 
Op die wijze leert Paulus de cultuur en het milieu 
van Athene kennen. Met deze contemplatieve blik 
ontdekt hij dat God aanwezig is in de huizen, in 
de straten en op de pleinen (De vreugde van het 
Evangelie, 71).

Kijken met de ogen van het geloof
De apostel Paulus bekijkt Athene en de heidense 
wereld niet met vijandschap, maar met de ogen van 
het geloof. Dit doet mij de vraag stellen: op welke 
manier bekijken wij onze steden? Bekijken wij ze 
met onverschilligheid of met minachting? Of kijken 
we met het geloof, dat de kinderen van God in de 
naamloze massa’s ziet?
Paulus kiest voor een blik die hem in staat stelt een 
verbinding te maken tussen het Evangelie en de 
heidense wereld. In het hart van een van de meest 
beroemde instellingen van de antieke wereld, 
de Areopagus, ontplooit hij een buitengewoon 
voorbeeld van de inculturatie van de boodschap van 
het geloof. Hij verkondigt Jezus aan de aanbidders 
van afgoden. Hij doet dit niet door ze aan te vallen, 
maar door zich te gedragen als bruggenbouwer, een 
bouwer van bruggen.

God woont onder ons
Paulus neemt als uitgangspunt het altaar dat 
toegewijd is aan een onbekende god (Hnd 17,23). 
Het altaar had het opschrift: Aan de onbekende god. 
Geen beeld, niets, alleen dat opschrift.
De verering van die onbekende god is voor Paulus 
het aanknopingspunt om met zijn toehoorders in 
contact te komen. Hij verkondigt dat God onder de 
stedelingen woont en zich niet verbergt voor hen die 
Hem met een oprecht hart zoeken.
Het is precies deze aanwezigheid die Paulus bekend 
wil maken: Wat gij vereert zonder het te kennen, dat 
kom ik u verkondigen (Hnd 17,23).

Kiezen voor de bekering
Om de identiteit te onthullen van de god die de 
Atheners aanbidden, begint de apostel bij de 
schepping.  Hij begint bij het Bijbelse geloof in de God 
der openbaring om zo te komen tot de verlossing en 
het oordeel, met andere woorden tot de eigenlijke 
christelijke boodschap.



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 17 november 2019

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

ons ontvankelijk voor uw Woord en laat ons het 
meedragen in ons hart, opdat het tot wasdom komt 
en vrucht draagt. Dat vragen wij U door dezelfde 
Jezus Messias, die U ons heeft leren kennen en in 
wie wij leven mogen vinden, voorgoed. Amen.

Dagtekst
Joh. 3, 29: Hij die de bruid mag bezitten, is de 
bruidegom; de vriend van de bruidegom staat te 
luisteren en is vol vreugde als hij de bruidegom 
hoort. Nu is mijn vreugde volkomen.

Gebed
Barmhartige en liefdevolle God, zozeer bent U 
betrokken bij het leven van uw mensen dat U uw 
Zoon Jezus gezonden hebt als een bruidegom in ons 
midden. Hij heeft ons laten zien wat U met ons voor 
hebt. Geef dat wij, verbonden met uw Zoon, ons 
leven als nieuw uit uw hand ontvangen en uitzien 
naar de voltooiing die op ons wacht: het grote 
bruiloftsfeest in uw koninkrijk dat duren zal in 
eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Ps. 36,10: Want bij U is de bron van het leven; in Uw 
licht zien wij het licht.

Overweging
Helaas halen veel mensen hun geluk uitsluitend 
uit hun omstandigheden. Zolang hun leven 
probleemloos verloopt, voelen ze zich gelukkig. 
Maar wanneer ze door ziekte worden getroffen, 
er een relatie stukloopt of ze door andere, 
onverwachte zorgen in beslag worden genomen, 
is het geluk ineens verdwenen. In de buurt van 
mijn huis ligt een bron waar een constante stroom 
water uit komt. Al zijn er overal overstromingen, 
die bron geeft altijd evenveel water. Al hebben 
we een kurkdroge periode, zijn opbrengst 
wordt niet minder. Hij stroomt gestaag, zeker en 
onophoudelijk. Zo is ook de vrede waarnaar we 
allemaal smachten – en zo is de vrede die Jezus 
belooft aan iedereen die op Hem vertrouwt: ‘Maar 
het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron 
worden van water dat opwelt tot in het eeuwige 
leven. Mijn vrede geef Ik u’ (Joh. 4,14; 14,27). Ben jij 
al bij die nooit ophoudende bron geweest – die bron 
die Jezus is? Ga je elke dag naar Hem toe?

Gebed
Liefdevolle Vader,  U hebt ons uw eigen Zoon 
gezonden, zo leren wij U kennen. Wij bidden U: 
open onze ogen, dat wij Hem steeds weer zien, open 
ons hart, dat wij Hem voortdurend herkennen, en 
achterna gaan, vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst
1 Joh. 4,7: Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, 
want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft 
is uit God geboren, en kent God.

Gebed
God van liefde, U hebt ons uw Zoon gezonden als 
een wegwijzer voor ons leven, als een herder die 
zich over ons ontfermt. Wij bidden U: maak ons 
ontvankelijk voor zijn woord. Dat wij ons laten 
voeden door zijn liefde en nabijheid, dat wij Hem 
volgen waar zijn weg ons brengen zal, vandaag en 
alle dagen van ons leven. Amen.

stil, verdrietig hart, en stop met klagen; achter de 
wolken schijnt nog steeds de zon.) Terwijl het volk 
van God door de woestijn dwaalde, zei Hij: ‘Zie, Ik 
kom naar u toe in een dichte wolk’ (Ex. 19, 9). We 
hebben in ons leven allemaal met wolken te maken 
– soms zijn ze dun, soms zijn ze donker en dreigend. 
Wat er op dit moment  ook boven je hoofd hangt, 
laat Jezus je helpen om achter de wolken te kijken, 
zodat je Zijn glorie en Zijn plannen voor jou zult 
zien. Hij is het Licht van de wereld.

Gebed
Goede en liefdevolle God, in de gestalte van uw 
Zoon, Jezus mag ik ontdekken wie U voor mij bent: 
liefde en gerechtigheid, licht en leven. Ik vraag U: 
open mijn hart voor uw Woord en laat mij leven uit 
uw Geest, opdat ik U steeds beter leer kennen, deze 
dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Dagtekst
Heb. 1,2: Heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot 
ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam 
gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook 
het heelal heeft geschapen.

Overweging
God spreekt niet meer door profeten, maar God 
heeft gesproken door zijn Zoon Jezus Christus. 
‘God heeft gesproken’ staat er. Betekent dit dat 
Hij nu niet meer spreekt? Dat we het moeten doen 
met de verhalen over Jezus in de Bijbel? Inderdaad 
zijn de woorden van Jezus en het leven, de dood en 
de opstanding van Jezus zulke cruciale zaken dat 
daarmee in feite alles is gezegd. Met dat spreken 
van God kunnen we het leven zeker aan. Als we 
onze oren maar gespitst houden, Jezus zelf aan 
het woord komt en we zijn woorden lezen in het 
Nieuwe Testament. Maar moeten we ook alert zijn 
wanneer er over Hem wordt gesproken. Al onze 
aandacht moeten we richten op wat we over Jezus 
gehoord hebben, lezen we in onze dagtekst. Dan 
zullen we niet uit de koers raken. De woorden 
van Jezus en het getuigenis over Jezus hebben al 
eeuwenlang grote zeggingskracht. Ook nu, in de 
eenentwintigste eeuw, hebben deze woorden hun 
kracht niet verloren en kunnen onze levens erdoor 
veranderd worden. God heeft door zijn Zoon tot 
ons gesproken – wil dit zeggen dat Hij nu niet meer 
tot ons spreekt? Nee, het wil zeggen dat God toen 
op een beslissende manier heeft gesproken. Zo 
beslissend en zo krachtig dat deze woorden ons nu 
nog steeds aanspreken.

Gebed:
Goede God, in ons zoeken naar waarachtig leven 
ontmoeten wij U als tochtgenoot. U roept ons op om 
in te gaan op de nood van onze naasten en in Jezus 
Christus vraagt U ons ook antwoord te geven op uw 
stem. Geef dat ons gebed en onze inzet zullen leiden 
tot eenheid in Hem en tot welzijn van deze wereld. 
Dat vragen wij U uit naam van Jezus, die leeft in de 
kracht van uw Geest. Amen.

Dagtekst
Neh. 8,10: De vreugde die de Heer u geeft, is uw 
kracht.

Gebed
Getrouwe God, U hebt uw Zoon in deze wereld 
gezonden om alle mensen de weg te wijzen naar de 
vreugde, naar het volle leven. Wij bidden U: maak 

vervolg van Pagina B3

Dagtekst
Ex. 16, 10: Zie, de heerlijkheid van de Heer 
verscheen in de wolk.

Overweging
Zonder de wolken zouden we niet beschermd 
zijn tegen de brandende zon. Zonder de wolken 
hadden we geen uitbundige zonsondergangen, geen 
weldadige regens en geen prachtige landschappen. 
Hetzelfde geldt voor de wolken van het leven. 
Wanneer het moeilijk wordt, raken we gemakkelijk 
ontmoedigd. Maar achter de wolken is God er 
nog steeds. Hij kan ze zelfs gebruiken om ons te 
drenken met onverwachte zegeningen. Longfellow 
schreef ooit: Be still, sad heart, and cease repining; 
behind the clouds is the sun still shining (Wees 
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Paulus wijst op de wanverhouding tussen de 
grootheid van de Schepper en de door mensen 
gebouwde tempels. Hij toont vervolgens aan dat de 
Schepper zich altijd laat zoeken opdat iedereen Hem 
zou kunnen vinden.
De apostel nodigt allen uit te kiezen voor de bekering 
in het vooruitzicht van het naderend oordeel. Paulus 
komt zo tot het kerygma en zinspeelt op Christus 
door Hem te omschrijven als de man die God daartoe 
heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan 
door Hem uit de doden te doen opstaan. (Hnd 17,31).

Het Evangelie schiet wortel
Het woord van Paulus had de aanwezigen ademloos 
geboeid, want het ging om een belangrijk inzicht.
Maar nu ontstaat er een probleem: de dood en 
verrijzenis van Christus lijken dwaasheden (1 Kor 
1,23) en dat veroorzaakt spot en hoon.  Paulus gaat 
weg. Zijn poging lijkt mislukt.
Toch zijn er enkelen die zijn woord aanvaarden en 
opkomen voor het geloof. Een van hen is een man, 
Dionysius, de Areopagiet en een vrouw die Damaris 
heette. Ook in Athene schiet het Evangelie wortel en 
kan met twee stemmen spreken: die van de man en 
die van de vrouw.

Bruggen leren bouwen
Vragen ook wij vandaag aan de Heilige Geest ons 
bruggen te leren bouwen met de cultuur, met hen die 
niet geloven of met hen die anders geloven dan wij.
Vragen we Hem het vermogen om met omzichtigheid 
de boodschap van het geloof te brengen bij hen die 
leven in onwetendheid over Christus. Dat we hen met 
een contemplatieve blik bekijken, bewogen door een 
liefde die ook de meest verharde harten verwarmt.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)
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