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Advent, de drievoudige komst van Christus
Martien Noordermeer omi Voorbereiding en wachtend
Zondag 1 december 2019 zijn we begonnen met
de adventstijd, de eerste zondag van het nieuwe
kerkelijke, liturgische jaar. Er zijn drie liturgische
jaren die aangeduid worden met de letters A, B
en C. Dit nieuwe kerkelijke liturgische jaar is het
jaar aangeduid met de letter A. De eerste kaars
in de adventskrans wordt ontstoken en we zijn
op weg naar het feest van het Licht. De advent is
een tijd van bezinning en gebed als voorbereiding
op Kerstmis. Het woord is van oorsprong Latijn,
adventus, en betekent: komst, aankomst, het
komen. Het is dus de tijd dat wij, Gods volk van
het Nieuwe Testament, wachten op de komst van
iemand die door de profeet Jesaja wordt aangeduid
met Imannuel, God-met-ons. (Jes. 7/14.) Jesaja
leefde van 760-680 vóór Christus en zijn naam
betekent God-brengt-redding, en deze naam
maakt Jesaja waar door het Joodse volk moed in
te spreken door een Verlosser, de Immanuel aan te
kondigen.
In de adventstijd plaatsen wij ons als het ware
in diezelfde verwachting als het Joodse volk dat
wachtte, eeuwenlang op de komst van iemand, een
Gezalfde, die door God zelf in het vooruitzicht werd
gesteld, door uit te zien naar Hem, de Messias, de
Christus, Immanuël. De advent nodigt ons uit om
ons te bezinnen op de drievoudige komst van de
Heer.
Wachtend en komst
De eerste is de historische komst in Betlehem.
Het is vanzelfsprekend dat wij in de advent ons
voorbereiden op de historische komst van Gods
Zoon, geboren in Betlehem, zoals de profeet Micha
700 jaar voordat het zou gebeuren, aankondigde:
“Gij echter, Betlehem in Efrata, Gij zijt niet de
minste onder alle steden van Juda: Uit U zal
geboren worden Hij die over Israël zal regeren…”
(Mi. 5/1-2) Ook de Evangelies hebben het duidelijk
over de stad Betlehem, de stad van koning David
en de geschriften uit die tijd spreken over deze
gebeurtenis, die voor de mensheid zo belangrijk is
geworden dat we de geschiedenis van de mensheid
in twee delen hebben ingedeeld en waar de
geboorte van Christus als scharnier dient: voor en
na de geboorte van Christus.
De tweede is de liturgische komst van de Heer.
Ook in de liturgie komt God tot ons als wij de
sacramenten vieren, als Hij tot ons spreekt in de
geschriften, Ook al horen wij een mensenstem, het
is wel Gods Woord en Hijzelf spreekt tot ons. En
in de gaven Brood en Wijn komt hij ook tot ons.
Liturgie is Gods werk. Leitourgia betekent feitelijk
openbare werken van de kerk. De advent wil juist
in deze tijd niet alleen ons bewust maken dat wij
wachten op iemand, maar ook dat Hij tot ons komt
in Woord en Brood. ”Waar twee of drie mensen in
mijn Naam bijeen komen, daar ben ik, daar kom ik
in hun midden, zegt de Heer.”

Komst en ontmoeting
De derde komst is de eschatologische komst, Zijn
komst op het einde der tijden. Eschaton in het
Grieks betekent einde, dood. Advent is bezinning
op Gods komst, ook in ons persoonlijke leven: wij
spreken dan wel over het einde der tijden, maar
vooral het ontmoeten met de Heer, niet alleen op
het einde der tijden, maar vooral in de ontmoeting
met de Heer op het einde van ons leven, in de dood.
De liturgie van de advent nodigt ons speciaal
daartoe uit om ons hierover te bezinnen en eraan
te denken. In een van zijn wekelijkse audiënties zei
paus Franciscus: ”Als Jezus spreekt over het einde
der tijden dan bedoelt Hij niet slechts het einde

der wereld, maar ook en vooral dat we ons moeten
realiseren dat wij de Heer zullen ontmoeten, dat
Hij in ons leven komt: bij ons sterven, het einde van
ons leven”. Dat is ook die eschatologische komst
van Jezus waaraan wij in de adventstijd worden
herinnerd.
Advent is liturgisch gezien een rijke tijd. Wij
bezinnen ons op de drievoudige komst van de Heer,
maar ook treden in de advent enige personen uit de
H.Schrift op de voorgrond, die de verwachtingen
van het Joodse volk goed onder woorden hebben
gebracht, zoals de profeten Jesaja en Micha,
Johannes de Doper, en vanzelfsprekend Maria de
Moeder. Daarover een andere keer!

Zustershuis Stivoki ingezegend

Marilyn Tsie A Foeng Onder voldoende belangstelling is op woensdag 23
oktober jl. het zustershuis van de Stichting voor het
kind (Stivoki) door bisschop-emeritus Wilhelmus
de Bekker ingezegend. Het is het klooster waar de
zusters Henrietta Ozurumba, Stellina Okpalaku en
Melvina Adimora hun intrek hebben genomen en
zich voorbereiden op de komst van de eerste groep
meisjes die hier opgevangen en begeleid zullen
worden. Deze 3 Nigeriaanse zusters zijn leden van
de congregatie Dochters van de Goddelijke Liefde.
Op verzoek van Mgr. Choennie zijn zij door hun

overste naar ons land gezonden om Stivoki bij te
staan bij de herstart en opvang van misbruikte
meisjes. De zusters hebben eerst gedurende
enkele maanden in Nederland Nederlandse
taallessen gevolgd en zijn op 12 september jl. in
Suriname gearriveerd. Na de inzegening konden
de aanwezigen onder het genot van een drankje en
een hapje de woonruimtes van dit gerestaureerde
opvanghuis bezichtigen. Hun bewondering
voor het prachtige werk dat is gedaan door de
aannemers werd niet onder stoelen of banken
geschoven.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN A – Pagina 2

LECTIO DIVINA

OMHOOG zondag 01 december 2019

ABP BIJBELSTUDIE

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"

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

Oproep voor
VRIJWILLIGERS
Wij zijn op zoek naar personen die zich
geheel vrijwillig willen inzetten om nietNederlandssprekende priesters, religieuzen
en andere medewerkers te helpen met het
leren van de Nederlandse taal. Het gaat erom
dat u 12 weken beschikbaar bent voor 2 à
3 uren op tenminste 1 (één) ochtend in de
week. U krijgt vooraf een coaching hiervoor.

Van de bisschop
Vrijdag 15 november was er een
personeelsuitstapje naar junglekamp Carolina.
In een ontspannen sfeer heeft het personeel van
Dienst Management Administratie, pastoraal
centrum, Asewa ‘Otono, het kerkelijk museum en
het bisschopshuis een gezellige dag doorgebracht.
Er waren leuke interactieve spelen, een stevige,
goed verzorgde maaltijd en een zuurstofrijke
omgeving. De bussen waren door het Nationaal
Leger ter beschikking gesteld.
De Surinaamse Islamitische Vereniging aan de
Keizerstraat vierde haar 90-jarig bestaan en
Mgr. Karel Choennie was uitgenodigd. In zijn
felicitatieboodschap benadrukte de bisschop
het belang van de goede banden tussen de
verschillende godsdiensten in Suriname. Mgr.
Choennie vroeg aandacht voor het vertrouwen in
geestelijke leiders, temidden van een tijd waarin
het vertrouwen in overheid en instituten van
de overheid afneemt. De bisschop schetste de
klimaatcrisis en riep op voor bewustwording en
actie, vooral omdat de crisis in grote mate wordt
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veroorzaakt door menselijk handelen, waarin er
weinig respect is voor de schepping en de overige
schepselen van God.
In ons land is gearriveerd de eerwaarde heer
Dick Verbakel uit het bisdom Rotterdam. Hij is
er op uitnodiging van het pastoraal centrum
en zal lessen verzorgen aan de kaderopleiding,
gesprekken voeren met kandidaat-diakens,
diakens, de priester-student, leden van de
rouwverwerkingsgroep en leden van het
ziekenpastoraat. Dick Verbakel zal advies
uitbrengen aan het pastoraal centrum en aan de
bisschop.
Onder grote belangstelling vierde diaken
Guillaume Karsters zijn 65e verjaardag in de
tuin van het bisschopshuis op maandag 19
november. Het was een heel druk maar leuk
verjaardagsfeestje. Het is duidelijk dat diaken
Guillaume een goede band heeft met zijn
parochiemedewerkers en geledingen van het
bisdom.

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

Heeft u belangstelling? Stuur ons een mail
met uw naam en overige contactgegevens
naar: secretariaat@bisdomparamaribo.
org

Wees een goede steward en schenk hiermee
uw tijd en talenten aan Gods kerk!

Meki wi preise Gado nen
(melodie: Loof de Heer, want Hij is goed. Jub. 604)

Mek wi preise Gado nen
Aleluya
ala glori na fu En
Ala presi pe un de
Aleluya
Tak En tangi alape

Gi En grani ala sei
Aleluya
fu den bun fu ibri dei
Aleluya

Brada sisa en pikin
Aleluya
mek wi mek wan nyun
bigin
Aleluya
N’a pis doti pe w’e tan
Aleluya
Gado de wi fesiwan,
Aleluya
J.A.V.
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geloof & leven
Advent: tijd om het vuil buiten te zetten
Het oorspronkelijke artikel van pater Robert McTeigue SJ werd
gepubliceerd op 16 december 2015 op aleteia.org. en hieronder
vertaald en bewerkt door Melvin Mackintosh.
Hoe weet je wanneer het tijd is om het vuil buiten
te zetten? Wanneer de stank ondraaglijk begint te
worden, is een betrouwbaar, maar ontoereikend
antwoord. Hoe weet je wanneer het tijd is om het
vuil buiten te zetten? Wanneer er zoveel vuil is
dat er geen ruimte is om nieuwe goede dingen te
ontvangen, is een minder voor de hand liggend
maar niettemin een accuraat antwoord. Hoe weet
je wanneer het tijd is om het vuil buiten te zetten?
Wanneer er zoveel vuil is dat je de goede dingen
die hebt niet meer kan vinden – of je je zelfs niet
meer kan herinneren dat je ze had. Dat antwoord is
belangrijker dan je denkt.
Voorbereiding
Laten we dit alles hierboven verbinden aan advent.
De Geschriften van deze tijd vermanen ons om

ons voor te bereiden op de komst van de Heer,
Hem te ontvangen en Zijn weg te bewandelen.
Deze vermaningen kunnen verschillende dingen
bedoelen, maar ik betwijfel of hiermee bedoeld
wordt dat wij gaan shoppen voor kerst of aan
zoveel mogelijk kerstdiners deelnemen. Het kan
ook niet zijn dat het een oproep is fu set’un srefi
voor allerlei kerstvieringen die weinig of niks te
maken hebben met Christus. Wat het ook mag
zijn, ik ben er zeker van dat het ons oproept tot
vergiffenis als onderdeel in de voorbereiding op
Zijn komst: de troon in ons hart schoon en rein
maken zodat Christus Koning Zijn rechtmatige
plaats mag innemen.
Onze eerste stap in de voorbereiding op de komst
van de Heer is om het ruikende vuil van onze
zonde naar buiten te brengen door vergiffenis
te vragen aan God en aan onze naasten. Geen
berouw tonen over onze zondes blokkeert ons
van de gemeenschap met God en onze naasten.
Laten we dus ons advent-traject van voorbereiding

Kerk Bilawatra totaal afgebrand
Pater Toon te Dorsthorst omi Bilawatra en Misalibi
Bilawatra is een katholiek dorp even bovenwaarts
van Nieuw Jacobkondre aan de BovenSaramaccarivier. Dinsdag 12 november jl. bereikte
ons het droevige bericht dat onze r.-k. kerk in
Bilawatra volledig is afgebrand. De kerk had als
patroonheilige de H. Ferdinand. De kerk is rond
1930 door pater Voorbraak samen met meester
Babel gebouwd. Bij de bouw van de houten kerk is
gebruikgemaakt van balken en planken van een
magazijn dat in Tubukakreek stond en opgekocht
was door pater Voorbraak. De kerk deed dienst
voor de r.-k. gemeente van Bilawatra en ook voor
de r.-k. gemeente van het dorp Misalibi.

Geen spoor meer
De brand is rond middernacht ontstaan. Toen de
mensen van Bilawatra hem ontdekten, stond het
gehele houten gebouw reeds in lichterlaaie. Het
vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken
door een drugsverslaafde. De kerk stond geheel
vrij van andere bewoning. Het dorp is al maanden
zonder elektriciteit , omdat de lichtmotor defect is,

dus kortsluiting kan worden uitgesloten. Er is niets
over van de houten kerk dan alleen verwrongen
zinkplaten. De kerkbanken, het houten altaar
en het mooie bewerkte tabernakel zijn totaal
verbrand: geen spoor meer van te ontdekken.
De sacristieruimte achterin de kerk die ook als
verblijfsruimte voor de pater dienst deed, is ook
verteerd door de vlammen. De koperen bel is in
kleine stukjes uiteengevallen.
Hart uit ons dorp weggerukt
Vrijdag 15 november zijn we gaan kijken samen
met de pastoraal leider Alfons Edelsteen en
we hebben het trieste resultaat van de brand
persoonlijk aanschouwd. De mensen van Bilawatra
die we daar ontmoetten, waren zeer teleurgesteld
en uit het veld geslagen. ‘Het is alsof het hart
uit ons dorp is weggerukt’, zeiden ze. We zullen
eerst het politieonderzoek afwachten en daarna
samen met de mensen bekijken hoe we verder
invulling aan onze kerkelijke activiteiten kunnen
geven. Misschien in de nieuwe vergaderzaal die
de mensen zelf hebben gebouwd met geld uit de
opbrengsten van de intensieve goudwinning in dit
gebied.

beginnen met de meest voor de hand liggende stap:
biechten! Laten we meegaand zijn in de missie
van Christus en accepteren dat de bevrijding van
de zonde overwonnen is met Zijn eigen Bloed.
Het zou onverstandig zijn dat niet te doen. En
waar mogelijk, laten we ons verzoenen met onze
naasten, vragen om vergiffenis en het goed maken
waar we fout zijn geweest.
Vergiffenis
Om ons voor te bereiden op de komst van de Heer
tijdens deze advent moeten we de troon in ons hart
schoonmaken, zodat Christus mag regeren over
ons vanuit het centrum van onze ziel. Dat betekent
dat we giftig vuil moeten uitstoten, zoals idolen
en geweldige mensen die wij toegestaan hebben
om zich te nestelen in ons hart. In het bijzonder
moeten we afwijzen de wrok en bitterheid in ons
jegens anderen die ons onrecht hebben aangedaan.
Ik heb mensen gekend die hun wrok jarenlang
hebben gekweekt, ervan hebben genoten en zelfs
hebben gekoesterd. Hun geliefde wrok veranderde
in afschuwelijke, jaloerse idolen die geen liefde
tolereerden in de harten van de mensen waarin zij
woonden. Alsjeblieft, zet het vuil van wrok buiten
en streef naar vergiffenis – want zelfs Christus
kan weinig doen in een hart dat overvloeit van
bitterheid.

Goed bezig zijn
Ik merkte bij het begin op dat vuil de goede
dingen in het hart moeilijk of onmogelijk
maakt te vinden of te herinneren. Hier moeten
we spreken over het probleem om onszelf te
vergeven en leren vergevend te leven. Ja, we
moeten open en eerlijk zijn in het bekennen van
onze eigen tekortkomingen, omdat alleen als
wij erkennen zondaars te zijn, we gered kunnen
worden. Wanneer wij onszelf vergeven, nemen
we daarmee het vuil van zelfhaat weg en maken
het gemakkelijker om het goede werk dat God
reeds in ons gestart is, te vinden en er dankbaar
voor te zijn. Advent is een tijd voor vergiffenis.
Laten we bidden voor genade van diepe vergeving:
onze zonde bekeren, onze genade uitbreiden naar
anderen en ook naar onszelf. Wanneer we dat doen,
dan kunnen we zelfverzekerd zijn dat wij wijs
gehandeld hebben en goed bezig zijn om ons voor
te bereiden op de komst van de Heer.

Fotocollage: Zustershuis Stivoki ingezegend
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70 jaar oblaten in Suriname

Dankbaarheid en vreugde
Door Wielfred T. Tjin A Tam
Plechtige eucharistieviering
Voor de tweede keer in vijf weken tijd hebben wij
met velen weer een plechtige eucharistieviering
mogen bijwonen in de OLV van Fatimakerk
met haar prachtige glas-in-lood ramen aan de
Calcuttastraat, Abrabroki. Ditmaal was het de
viering van zeventig jaar van de congregatie
van de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria
(Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae
Mariae Virgini Immaculatae) OMI in ons land.
De zusters Fransiskus Charitas hebben gezorgd
voor de fleurige kerkversiering. Het Fatimakoor
met dirigente mevrouw Julia Boomsma luisterde
de dienst op met prachtige zang. Met pater Toon
te Dorsthorst concelebreerden de overige paters
oblaten Martin Noordermeer, Doris Weewee,
Wim Joosten en de vicaris-generaal van bisdom
Paramaribo, pater Esteban Kross. Zes misdienaars
assisteerden hierbij. De eerste lezing was een
overdenking van de generaal-overste van de
congregatie: ‘Herder zijn voor elkaar’. De cantor
zong Psalm 23 ‘Mijn Herder is de Heer’ en het
Evangelie was uit Mt. 5, 13-16 ‘Zout en licht van de
aarde’.
Hartelijk dank
Voor pater Esteban was het een heel grote eer en
een bijzondere vreugde om Mgr. Karel Choennie
te vertegenwoordigen en eer te betuigen en dank
uit te brengen aan alle oblaten die vanaf de eind
jaren veertig van de vorige eeuw tot heden in ons
land zijn komen wonen en werken. Hun komst
was mede op verzoek van de congregatie van de
redemptoristen die vanaf 1866 in ons werkzaam

Op vrije voeten

is. In de overige districten was nog behoefte
aan missionair werk. “Vandaag 11 november, 70
jaar terug – 1949 - begon het missiewerk van de
oblaten in het district Nickerie. Gestaag breidde
het pastorale werkgebied van de congregatie
zich uit naar het district Coronie, het westelijke
en zuidelijke deel van Paramaribo, Zorg en Hoop,
Abrabroki (over de Poelepantjebrug), plantage
Beekhuizen, Latour, district Brokopondo, WestSuriname en Moengo en omgeving; een heel
groot missiegebied waar scholen, kerken en
buurttehuizen door hen zijn gebouwd. Namens
Mgr. Karel Choennie danken we de oblaten
dan ook van harte voor hun commitment, hun
standvastigheid en wij zullen voortleven en
voortbouwen op het erfgoed dat zij ons nalaten.
Moge God hen ook rijkelijk zegenen.” Tot de vier
paters oblaten die er nog zijn, behoort onze eigen
Srananman, pater Doris Weewee die twintig jaar
terug tot priester is gewijd op 13 november 1999.
Bijzondere kelk
Pater Esteban informeerde ook over de speciale
kelk die op deze avond werd gebruikt. Drie
maanden terug waren hij en pater Toon op
werkbezoek in Nederland en tot hun grote
verrassing en vreugde schonk pater Jan Janssen

Jo-Ann Monsels Aandacht voor de voeten
Ik heb een diep respect voor de voeten van de Here
Jezus die zoveel te verduren hebben gehad toen Hij
nog onder de mensen woonde. Ten eerste liepen
deze voeten kilometers ver om in afzondering God
de Vader te aanbidden in de woestijn of op een
hoge berg. Puur rationeel bekeken ging er veel
fysieke inspanning gepaard voor deze voeten zodat
de Here Jezus volledig vervuld van de Heilige Geest
ziekten en kwalen kon genezen. Die voeten liepen
van stad tot stad speciaal om gewone mensen zoals
u en ik tegen te komen en te vertellen over onze
liefdevolle Vader in de hemel. Die voeten kwamen
zo eenvoudig en dienstbaar als mogelijk naar ons.
Ten tweede blijken de voeten van de Here Jezus
een comfortabele plek van aanbidding. Koningen
bogen vanaf Zijn geboorte bij de voeten om hulde
te brengen. Prostituees kusten dezelfde voeten
nederig en vol liefde. Tot bij de dood aan het kruis
ging er extra pijnlijke aandacht naar de voeten. De
voeten werden genageld, zodat het bloed ook bij
Zijn voeten kon stromen voor ons. Al die aandacht
voor de voeten van de Here Jezus fascineert mij,
omdat de Here God vanaf Genesis (3,14-15) had
beloofd dat er een gevecht zou zijn tussen de kop
van satan en de hiel van de voet van de Here Jezus.
Alle macht in de gedachtenwereld van satan de
slang zou verslagen aan de voeten van de Here
Jezus komen. Toen zei de Heer God tegen de slang:
"Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan zwaar
vervloekt. Je hele leven zul je op je buik kruipen en
stof eten. En jij en de vrouw zullen elkaars vijanden
zijn. En jouw kinderen en haar kind zullen elkaars

OMI zijn kelk cadeau aan het bisdom Paramaribo
als herinnering aan zijn vele missiejaren in ons
land. Het bijzondere aan deze kelk is dat hij
deze zestig jaar terug bij zijn priesterwijding
heeft ontvangen met een kruisje eraan. Dit
kruisje is gemaakt uit de trouwringen van zijn
grootouders; voorwaar een kleinood. Vanwege zijn
verbondenheid met en devotie tot Zalige Petrus
Donders heeft pater Janssen gevraagd om zijn kelk
dicht bij de prachtige graftombe van Zalige Petrus
Donders in de basiliek te plaatsen.

Na het ‘Ave Maria’, prachtig gezongen door het
Fatimakoor, brachten de jeugdige Steffany, Zowena
en Iglensa - leden van de groep Glory to God - op
de muziek van het reggaelied Faya Faya een dansode aan de oblaten. Middels applaus dankten de
aanwezigen het drietal voor hun mooie en vlotte
optreden. Aan het slot van deze plechtige en
prachtige herdenking dankte pater Toon voor de
zeventig mooie missiejaren in ons land. Het zijn
niet alleen jaren geweest van (hard) werken, maar
ook jaren vol van vreugde en van vriendschap.
Ook dankte hij de zusters voor de versieringen,
het Fatimakoor voor zijn zang en de dansgroep
voor haar act. Hij nodigde allen uit in de grote
parochiezaal voor een gezellig onderonsje met een
hapje en een drankje. In de parochiezaal is er ook
een mini-tentoonstelling van 70 jaar oblaten in ons
land ingericht die men kan bezichtigen.
teken van nagelen enkel en alleen doordat de
Here God het toeliet vanwege Zijn de liefde voor
mensen. En ondanks de liefde van God en de
littekens aan handen, zij en voeten twijfel(d)
en mensen aan de verrijzenis van de Here Jezus.
Hoe kon Hij op vrije voeten zijn? Hoe kon de dood
Hem niet in zijn greep hebben? Waarom had Zijn
nieuwe verheerlijkte lichaam nog altijd littekens
van foltering? Voor een allerlaatste keer kwamen
die voeten dichterbij zodat de menselijke twijfel
overbrugd kon worden. Kort voordat de Here Jezus
naar de hemel zou opstijgen viel het weer op dat
deze voeten op het allerlaatste moment een rol
speelden.
Het staat zo geschreven: De elf leerlingen
vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die
Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen,
vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden
Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam
naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel
en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak
alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie
heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat
de tijd van de wereld om is".

vijanden zijn. Haar kind zal jouw kop verpletteren
en jij zal de hiel van haar kind verpletteren".

Tot op het allerlaatste moment
Die voeten van de Here Jezus kregen een litteken
door nagelen aan het kruis vanwege de wreedheid
van de mensen. Toch kregen deze voeten een

Ik heb een diep respect voor de voeten van de
Here Jezus, omdat Hij op vrije voeten kwam
door de verrijzenis. De Here Jezus kwam door
de verrijzenis voor altijd buiten de macht van de
dood. Aan Zijn voeten is de enige hoop dat mensen
bekeren en bevrijd raken, en dat landen en volken
kunnen ervaren wat het betekent om echt vrij te
zijn. God zij met ons Suriname!

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Eerste zondag van de Advent jaar A
Eerste lezing: Jesaja 2, 1 – 5
Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda
en Jeruzalem. Op het einde der dagen zal de berg
waarop de tempel van de Heer staat, oprijzen boven
alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle
volkeren zullen erheen stromen en talloze naties
erheen trekken. Zij zullen zeggen: ‘Kom, laat ons
optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel
van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en
wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion
komt de wet, het woord van de Heer uit Jeruzalem.
Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over de
talloze naties. Zij zullen hun zwaarden omsmeden
tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal
nog leren oorlog voeren. Huis van Jakob, kom, laat
ons wandelen in het licht van de Heer’.

Antwoordpsalm: Psalm 122, 1-2.3-4a.4b-5.67.8-9
Tweede lezing: Romeinen 13, 11 – 14
Broeders en zusters, gij weet dat het uur om uit de
slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans
is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof
kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt
aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der
duisternis en ons wapenen met het licht. Laten
wij ons behoorlijk gedragen op klaarlichte dag, en
ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen,
van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.
Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert
geen zondige begeerten meer.
Evangelielezing: Matteüs 24, 37 – 44
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals het

Gedachten bij de schriftlezingen

De teksten van vandaag staan bol van de
toekomstverwachting. Toch is wat er verwacht
wordt, in elk van die teksten weer anders. Dat
kan iets zeggen over de betekenis van gelovige
toekomstverwachting.

Vervulde verwachting?
In Psalm 122 is het verlangen eigenlijk al
uitgekomen. Na zijn opwinding bij het begin van
zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem (vers 1) gaat
de dichter nu de stadspoort al binnen (vers 2).
Hij bewondert de dicht opeenstaande gebouwen
en de mensenmenigte (verzen 3-4). Alles is zoals
het moet zijn: veiligheid, stabiliteit en recht, door
het huis van David, dat, zo geloofde men, tot in
eeuwigheid zou blijven regeren (2 Samuël 7,16).
Alleen: zo is het niet gebleven. In 587 voor onze
jaartelling werd Jeruzalem ingenomen, de tempel
verwoest, de koning afgezet en de bevolking
afgevoerd naar Babel. Toch zijn de Joden deze
psalm blijven zingen. De tevredenheid over hoe
goed het ging, veranderde in een visioen over hoe
het ooit weer zou kunnen zijn. Heel concreet, zoals
in de bekende Joodse afscheidsgroet ‘Volgend jaar
in Jeruzalem’. Maar daarbovenuit verwoordt de
psalm zo ook het verlangen naar een tijd van vrede,
eindelijk vrede, en recht. Dat is een verlangen
waarin wij mogen meezingen.

Tussen hoop en vrees
In Psalm 122 is de verwachting nog heel concreet:
herstel van Jeruzalem en het koningshuis van
David. In Jesaja 2 komen we dezelfde verwachting
tegen, maar dan uitgewerkt tot een visioen van
wereldwijde proporties: Jeruzalem, met de tempel,
als het stevige centrum van de wereld, van waaruit
God de wereld regeert. Wanneer dat zo ver is,
hoopt Jesaja, zal het eindelijk vrede zijn en wordt de
oorlog niet meer geleerd. Enigszins opmerkelijk is
wel dat bij dit alles de koning uit het huis van David
niet wordt genoemd. Dat kon weleens veelzeggend
zijn. In zijn directe context is dit visioen eigenlijk
een onderbreking van een serie aanklachten en
onheilsprofetieën tegen Juda en Jeruzalem.
Overal om zich heen ziet de profeet geweld,
corruptie en onrecht (Jesaja 1,21-24). Daarbij
spelen de koningen nadrukkelijk een rol (1,23).
De profeet is bang dat God zijn volk daardoor
allang heeft verstoten (2,6) en vreselijke rampen
over ze zal brengen (2,10-21). Toch ziet hij nog
hoop, al pendelt hij letterlijk tussen hoop en
vrees: in 1,25-27 belooft God dat Hij Jeruzalem
zal louteren, zodat het weer de stad van vrede en

ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de
komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de
dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en
drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op
de dag waarop Noach de ark de ark binnenging, en
zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en
allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de
Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn:
de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten.
Weest dus waakzaam, want gij weetniet op welke
dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar
van het huis wist op welk uur van de nacht de dief
zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet
laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de
Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet
verwacht’.

vaststellen dat Paulus en de eerste gemeente zich
in de timing vergist hebben. Voor ons is het mentaal
welhaast onmogelijk, en zelfs ongezond, om
daar voortdurend op gespitst te zijn. Wat Paulus’
houding ons misschien wel kan leren, is een zekere
relativering van alles waar we ons normaal druk
om maken. Hoe goed het ook is om te werken aan
een betere wereld, uiteindelijk is die taak voor
ieder van ons te zwaar. Dan is het goed om je af en
toe even uit die wereld terug te trekken en je te
concentreren op je eigen spirituele situatie.

recht wordt, maar al in 1,28 valt Jesaja weer terug
in pessimisme. Hij spreekt strikt genomen alleen
tegen ‘opstandige zondaars’, maar je voelt aan
alles dat dat zo ongeveer heel Juda is. En dan, als
een rots in de branding, of eerder als een zwerfkei,
dat visioen van de lezing van vandaag. Een visioen
dat in niets lijkt op de actuele situatie en Jesaja’s
directe verwachtingen, maar wel een visioen dat
hij kennelijk nodig heeft om de wanhopige situatie
aan te kunnen. Jesaja houdt zich vast aan de
verwachting dat achter alle rampspoed toch weer
herstel mogelijk is.

De dag nadert al
De verwachting van Paulus is een heel andere dan
die van Jesaja 2. Gerechtigheid en vrede tussen de
volken zijn voor hem geen onderwerp. Hij verwacht
de terugkeer van Christus, en wel heel binnenkort.
De eerste gemeente, en Paulus was daarin geen
uitzondering, ging ervan uit dat Jezus heel snel
zou terugkomen, nog bij hun leven. Dit gegeven
zet alles in een ander daglicht. Deze wereld, met
alle misstanden en gevaren, loopt op haar laatste
benen. Letterlijk ieder moment kan het afgelopen
zijn. Als je er zo tegenaan kijkt, heeft het ook niet
veel zin meer om die wereld als geheel nog te
veranderen. Dan kun je veel beter zorgen dat je
zuiver leeft, voor als het moment daar is. Intussen
zijn wij zo’n tweeduizend jaar verder. We moeten

Dreigende taal
Ook Matteüs lijkt op een snelle wederkomst
te rekenen. Niemand weet wanneer ‘die dag’
aanbreekt, maar het kan plotseling zo ver zijn.
Het is dreigende taal. Ook het beeld van de
twee mensen aan hun dagelijkse bezigheden,
waarvan er een wordt meegenomen en de ander
wordt achtergelaten, spreekt sterk tot de bange
verbeelding. In bepaalde evangelische kringen
in Amerika wordt het dan ook volstrekt letterlijk
genomen. Het is de vraag of dat de tekst recht
doet. Jezus’ redevoering is een voorbeeld van
apocalyptiek, een literair genre waartoe onder
andere ook de Openbaring van Johannes behoort.
Apocalyptiek schildert vaak barokke beelden
over de toekomst, maar die zijn eigenlijk nooit
letterlijk bedoeld. Ze wijzen vaak naar de actuele
werkelijkheid van die tijd. Zo ook hier: hoofdstuk
24,1-28 beschrijft in beeldtaal de roerige en
rampzalige gebeurtenissen van de eerste eeuw,
vooral de verwoesting van Jeruzalem. Dat is al
gebeurd wanneer Matteüs zijn boek schrijft. Maar,
zegt hij, uiteindelijk zal Jezus het winnen van
geweld en onrecht. Dat is de eigenlijke boodschap.
De lezing van vandaag wil in deze context vooral
benadrukken dat je je niet moet blindstaren op
vragen naar hoe en wanneer precies (24,36). Het
komt erop aan bij alle rumoer en vervolging aan de
goede kant te blijven staan (24,40-41).

Advent
We zien dus dat verwachting in de Bijbel
veel vormen en inhouden heeft. Onze
adventsverwachting staat ook in deze rij. Wat in al
deze verwachtingen gelijk blijft, is het verwachten
zelf. Mensen, zeker gelovige mensen, zijn gericht
op de toekomst. Hoop dat het goed komt, ondanks
alles, is een constante in het geloof. Dat is niet maar
een eigenaardigheid van mensen. Wij geloven dat
ons die hoop wordt ingefluisterd door een God die
het werk van zijn handen niet loslaat.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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parochieberichten
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.

za 30 19.00: Eucharistieviering
zo 1 10.00: Hoogmis/1ste Zondag van de Advent
ma 2 18.00: Huwelijksinzegening Giovanni Leter en
Sümara Sanrochman
za 7 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 8 10.00: Hoogmis/2de Zondag van de Advent
18.00: Kathedrale Kerstconcert “He loves you”
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.
• Ook dit jaar zult u kunnen genieten van een prachtig
Kerstconcert in onze Basiliek. Op zondag 8 december zullen
de leerlingen van de Kathedrale Koorschool Suriname, de
Kathedrale muziekgroep en het Jongerenkoor u in een
vreugdevolle Kerstsfeer brengen. Kaarten zijn reeds in
de verkoop bij de Vitrine, en op de secretariaten van de
Kathedraal, de H. Familiekerk en de St. Alfonsuskerk.
• De Adventsactie voor dit jaar wordt gehouden ter
ondersteuning van het goede werk van de Kennedy
Stichting. Doe uw bijdrage in een daarvoor bestemde
enveloppe die u achter in de kerk kunt verkrijgen.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 30 17.30: H. Mis
vr 6 16.00: Huwelijksinzegening Eljereau Kroes en
Melanie Chow
Mededeling
Marialof is met vakantie tot woensdag 8 januari 2020
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.
za 30 16.00: Huwelijksviering Patrick Lee van On en Ramlal
Jayantie
18.00: H. Mis vooravond eerste advent jaar A met KND
zo 1 08.00: H. Mis eerste zondag van de advent jaar A
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 2 18.00: H. Mis
wo 4 18.00: H. Mis
do 5 17.00: Een kwartiertje voor God/ E. aanbidding (tot
18.00 uur)
vr 6 18.00: H. Mis
za 7 18.00: H. Mis vooravond tweede advent jaar A met
KND
zo 8 08.00: Woord - Comm. Dienst tweede advent jaar A
met KND
Mededelingen
• Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de
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.
• Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het
Allerheiligste, gedurende de advent elke donderdag van vijf
tot zes uur n.m- uitnodiging aan allen! Gaarne uw aandacht
omtrent de tijd i.p.v. twee uren wordt het nu een uur.
• Gedurende de adventtijd is er elk weekend
kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van
harte tot deelname uit!
• Bent u geïnteresseerd om lid te worden van het Salvator
koor en zieken- en bejaardenzorg van onze parochie! U
kunt u opgeven in de pastorie tijdens het spreekuur of via
de email.
• 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 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.
• Is in de Heer overleden: Roekinem Sokarijo, Citruslaan 8.
Onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie!

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4. Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253
zo 1 08.00: Woord - Comm. Dienst eerste advent jaar A
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 8 08.00: H. Mis tweede zondag van de advent jaar A
met KND
ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411
za 30 18.00: H. Mis eerste dag van de triduümviering
zo 1 09.00: Woord - Comm. Dienst eerste advent jaar A
met KND. Thuiscommunie zieken en bejaarden
za 7 18.00: H. Mis tweede dag van de triduümviering
zo 8 09.00: Wo - Co. tweede advent jaar A met KND
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
zo 1 10.00: H. Mis |
11.45: English Mass
zo 8 10.00: H. Mis |
11.45: English Mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
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
za 30 19.00: Woco
zo 1 08.00: H. Mis
za 7 19.00: Woco
zo 8 08.00: H. Mis
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
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)
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
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
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 1 08.00: Hoogmis en kinderdoop. 1e zondag van de
Advent
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Hoogmis
di 3 17.00: Kinder- en tienercatechese
18.30: Volwassencatechese
wo 4 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
za 7 10.00: H. Mis. Huize Albertine
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.
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
zo 1 08.00: H. Mis
ma 2 17.00: Spreekuur | 17.00: PK EHC
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing

di 3 17.00: PK H. Vormsel |
18.00: PK Volwassenen
do 5 17.00: Spreekuur
18.00: Rozenkransgebed | 18.30: Rouwdienst
Mededeling
Doopdienst is op 26 december, opgave tot en met 9
december 2019
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
za 30 18.30: 1e Meditatieve dienst
zo 1 07.30: Rozenkransgebed
08.00: Eucharistieviering
za 7 18.30: 2e Meditatieve dienst
Mededelingen
• Thema voor de meditatieve diensten ter voorbereiding
op het kerstfeest: Gedoopt en gezonden (“Het is de heer
die stuurt, ga verkondigen - ga communiceren - het goede
nieuws en maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hun ...
Mat 28, 9”).
• 3e en 4e Meditatieve dienst, resp. 14 en 21 december. U
wordt allen van harte uitgenodigd.
• 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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
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
*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
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
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 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
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.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van Altijddurende Bijstand:
18:30u.
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
wordt vervolgd op Pagina B3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

OMHOOG zondag 01 december 2019

KATERN B – Pagina

3

geloofsverdieping
vervolg van pagina B2

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

1e en 4e zaterdag 19.00u: Woord- en communiedienst
2e vrijdag 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag 09.00u: Woord- en communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering
blijft op de 2e vrijdag van de maand.
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
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517t

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
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
za 30 19.00: Woorde en communiedienst (vooravond v.d
eerste week v.d advent)
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
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
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
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Woensdag om 17.00: PK voor vormelingen
Donderdag tussen 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
do 5 18.30: Eucharistieviering
za 7 19.00: Woco
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS–GRONINGEN
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 7741691
Contactpersoon: Zr. Ilse Goedhoop, t. 8675152
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te
biechten
zo 1 08.00: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

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
ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
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
za 30 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
zo 1 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: H. Mis. Zondag I
van de Advent –A10.00: H. Communie aan huis voor zieken
ma 2 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 3 06.30: H. Mis
wo 4 19.00: H. Mis
do 5 06.30: H. Mis
18.00: Sacramentslof
vr 6 08.00: Stille aanbidding tot 18.00u.
Mededelingen
Donderdag 5 december om 17.00u: Parochiecatechese op
Groot Henar en om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag 6 december om 16.00u: Gebedsbijeenkomst Hazard
Vrijdag 6 december om 16.30u: Jongerengroep in de
parochiezaal
Vrijdag 6 december: onderhoud en versiering kerk
HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: Parochiecatechese Jaar 1
Zondag om 11.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 1 09.30: Rozenkransgebed | 10.00: H. Mis. Zondag I
van Advent -AMededelingen
za 30 16.00: Onderhoud en versiering kerk
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
PK les op: Maandag Woensdag & Donderdag om 16.30u.
Vieringen
zo 1 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
vr 6 09.00-12.00: Stille aanbidding
za 6 Onderhoud en versiering kerk
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 1 09.00: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag: eucharistieviering/woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
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.
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.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH |Braziliaanse gemeenschap
- Jozef Israelstraat 86 |Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

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

DE ZIEKEN VERDIENEN
ONZE ZORG
Tijdens een algemene audiëntie belichtte Paus
Franciscus de figuur van Petrus. Dit deed hij in zijn
catechese over de Handelingen van de Apostelen.
Geliefde broers en zussen, goedendag!
De christelijke gemeenschap, beschreven in het boek
Handelingen van de Apostelen, leeft van een grote
rijkdom die de Heer haar schenkt. De Heer is mild!
De gemeenschap ervaart een grote groei en
bewogenheid ondanks de aanvallen van buitenaf. Om
ons deze levenskracht duidelijk te maken, verwijst
Lucas -in het boek van de handelingen van de
apostelen- ook naar betekenisvolle plaatsen.
Hij verwijst bijvoorbeeld naar de Zuilengang
van Salomo (Hnd 5,12), ontmoetingsplaats van
de gelovigen. De zuilengang (stoa) was een open
gaanderij die beschutting bood, maar ook fungeerde
als ontmoetingsplaats. Lucas legt grote nadruk op de
tekenen en wonderen die samengaan met het woord
van de apostelen. Hij benadrukt ook de bijzondere
zorg voor zieken waaraan deze apostelen zich
wijden.

De Kerk een veldhospitaal
In hoofdstuk 5 van de Handelingen lijkt de Kerk
wel een veldhospitaal, dat de zwakste mensen, de
zieken, opvangt. Hun lijden trekt de apostelen aan.
Zilver of goud hebben zij niet, zoals Petrus tot de
gehandicapte zegt (Hnd 3,6). Hun kracht is de naam
van Jezus. Zoals in de ogen van de christenen van alle
tijden, zijn in hun ogen de zieken de bevoorrechte
vertegenwoordigers van de blijde boodschap van het
Rijk. Ze zijn broeders waarin Christus op bijzondere
wijze aanwezig is om zich te laten zoeken en vinden
door ieder van ons (Mt 25,36-40). Voor de Kerk, voor
het priesterhart en voor alle gelovigen zijn de zieken
bevoorrechte personen. Zij mogen niet uitgesloten
worden, integendeel. Zij moeten worden verzorgd en
bijgestaan: ze vallen onder onze de christelijke zorg.
Getuige is hij die Christus toont
Onder de apostelen steekt Petrus er bovenuit.
In de groep heeft hij de voorkeur omwille van
het primaatschap (Mt 16,18) en omwille van de
zending die hij van de verrezen Heer ontvangen
heeft (Joh 21,15-17). Hij geeft het startsein voor
de verkondiging van het kerygma op de dag van
Pinksteren (Hand 2,14-41). Op het concilie van
Jeruzalem zal hij de leiding waarnemen (Hand 15 en
Gal 2,1-10). Petrus beweegt zich tussen de zieken,
net zoals Jezus had gedaan. Hij nam de zwakheden
en de ziekten op zich (Mt 8,17; Js 53,4). En Petrus,
de visser uit Galilea, komt langs, maar laat toe dat
een Ander zich openbaart: de levende en werkzame
Christus! Getuige is hij die Christus toont, zowel met
woorden als met zijn lichamelijke aanwezigheid. Zo
maakt hij het voor de verrezen Heer mogelijk relaties
aan te gaan en de voortzetting te zijn van het vlees
geworden Woord in de geschiedenis.

Een streling die geneest
Petrus is diegene die de werken van de Meester
verricht (Joh 14,12). Wie met geloof naar hem kijkt,
ziet Christus zelf. Vol van de Geest van zijn Heer,
komt Petrus langs en, zonder dat hij iets doet, wordt
zijn schaduw een streling die geneest, die gezondheid
schenkt. Zij is de uitstorting van de tederheid van
de verrezen Heer die zich over de zieken buigt. Zij
schenkt opnieuw leven, verlossing en waardigheid.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 02 december
Dagtekst
Ps 27, 14: Wacht in vertrouwen op de Heer met een
dapper, standvastig gemoed; wacht in vertrouwen
op de Heer.

Overweging
Wij die christenen zijn vanaf onze geboorte, lopen
veel meer het risico in te slapen en in de diepe slaap
van onze gewoontes te vallen dan anderen. Advent
is de tijd om op te staan en te beseffen hoeveel
schoonheid er schuilgaat in je geloof. We hebben
Christus, de mooiste van de mensenkinderen. We
hebben Maria, de kerk, al die broers en zussen over
heel de wereld. Wie kan onze rijkdom beschrijven?
Maar wij laten ons verdoven door de slaap van onze
gewoontes. Het is tijd om wakker te worden, tijd
om te stoppen ons te beklagen over alles wat slecht
gaat om de grote goedheid van God om ons heen
te zien. Onze grote bekoring is om niets nieuws
meer te verwachten, om op automatische piloot te
vervolg van Pagina B3

DE ZIEKEN VERDIENEN
ONZE ZORG
Op die wijze toont God zijn nabijheid en maakt van
de wonden van zijn kinderen de vindplaats van
Zijn tederheid. In de wonden van de zieken, in de
ziekten zelf die verhinderen dat men vooruitkomt
in het leven, is er altijd de aanwezigheid van Jezus,
de wonde van Jezus. Het is Jezus die ieder van ons
oproept om zieken te verzorgen, te ondersteunen en
met Zijn hulp te genezen.

Wonderen in Jezus' naam
Het genezende optreden van Petrus wekt de haat
en de jaloezie op van de sadduceeën. Zij nemen de
apostelen gevangen. Ontdaan over hun mysterieuze
bevrijding, verbieden de sadduceeën hen nog
onderricht te geven. Deze lui zagen de wonderen
die door de apostelen werden verricht in de naam
van Jezus en niet met magie. Ze wilden dit echter
niet aanvaarden; ze sloten hen op in de gevangenis
en gaven hen stokslagen. De apostelen werden
op wonderbare wijze bevrijd. Maar het hart van
de sadduceeën was zo verhard dat ze niet wilden
geloven wat ze zagen.

De sleutel van het christelijke leven
Op dat ogenblik vertolkt Petrus de sleutel van het
christelijke leven: men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen(Hnd 5,29). De sadduceeën
daarentegen zeggen: jullie moeten hiermee niet
verder gaan. Niet langer genezingen verrichten. Het
grote christelijke antwoord is echter: Ik gehoorzaam
eerder aan God dan aan de mensen. Dat is het
grote christelijke antwoord. Het betekent: zonder
voorbehoud, zonder uitstel, zonder berekening naar
God luisteren. God aanhangen om te komen tot een
verbond met Hem en met al wie we op onze weg
ontmoeten.

De kracht van de H. Geest
Laten ook wij aan de Heilige Geest de kracht vragen
om niet angstig te worden ten aanzien van wie
ons verbiedt te getuigen, ons belastert, ja zelfs ons
leven bedreigt. Vragen we de Geest ons innerlijk te
versterken zodat we zeker zijn van de liefdevolle en
troostende aanwezigheid van de Heer aan onze zijde.
(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)

vliegen en onverschillig te blijven voor de toekomst:
wat voor nieuws kan de toekomst nog brengen? Er
is niets nieuws onder de zon! Maar een echte mens
op weg staat altijd open voor het onverwachte en
het onvoorziene. De Heer komt tot ons op elke dag
van ons leven: hij is er in alle omstandigheden.
Ga niet voorbij aan die duizenden momenten van
genade dat hij bij je is. Wees dus waakzaam, zodat
je hem telkens weer ziet!
Gebed
God van mensen, verwachting en verlangen,
omkeer en nieuwe begin, wees licht in mijn
bestaan. U dank ik voor het licht dat er is, daglicht,
iedere morgen opnieuw, voor de belofte dat het
duister van de nacht een halt is toegeroepen. U
dank ik, dat uw licht omstraalt, wie niet gezien
wordt of naamloos is, wie geen stem heeft in onze
geschiedenis, dat u hun God wilt zijn, onze stem
en hoop, dat geen leven vergeefs is in uw ogen.
U dank ik voor het verlangen in mensen waaruit
leven ontstaat en omkeer, water dat stenen breekt:
voor wie brood deelt en verwachting, voor wie
geborgenheid biedt, een open huis, voor wie een
opening zoekt in wat afgesloten lijkt. Amen
Dinsdag 03 december

Dagtekst
Daniël 12, 12: Gelukkig zijn degenen die volharden
en dertienhonderdvijfendertig dagen bereiken!

Overweging
Een christen zou een mens van leven moeten
zijn. Hij bekleedt zich met Christus, niet als een
uiterlijke mantel, maar in een eenheid met een
levend Iemand: hij volgt een Verlosser en Redder.
Christus is niet zomaar een lamp om helder te zien;
hij is de Bron van kracht die ons in beweging zet
en vooruit doet gaan. De advent is dus vooral een
tijd om je blik te fixeren, niet alleen op wat gaat
komen, maar op degene die komt. Dat maakt onze
verwachting zo specifiek: wij wachten op Iemand.
Op een andere manier dan je iemand verwacht die
op de bel drukt of een brief die de postbode bij je
bezorgt. Kerstmis is veel mooier dan zomaar een
brief van God aan ons. Met Kerstmis stuurt God
ons zijn Zoon. Onze weg is niet zomaar een weg,
het is de levende Christus zelf. En ons geluk is dit
te beseffen en ervan te leven. Laten wij dus uitgaan
om hem te ontmoeten.
Gebed
Goede God, U vraagt van mij om waakzaam te
zijn. Laat mijn hart niet verstenen. Open mijn
ogen Heer verblinden, zodat ik met mijn hart
kan te kijken om zorgzaam om te gaan met mijn
medemens, die wakker blijven en aandacht hebben
voor wat niet opvalt. Heer, ik wil graag attent
blijven, met een wakkere geest in het leven staan.
Woensdag 04 december

Dagtekst
Mt 6, 28: En wat maak je je bezorgd over je kleren?
Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze
werken niet, ze spinnen niet.

Gebed:
Opgestane Christus, U blaast over Uw heilige Geest
als in een lichte bries en U zegt tot mij: Vrede met u.
Als ik mij voor uw vrede openstel en mij daarvan
laat doordringen tot in de lagen van mijn hart waar
bitterheid en hardheid de boventoon voert, dan
bereid ik mij er op voor dragers van verzoening te
worden daar waar U mij plaatst. Maar U weet dat ik

soms de weg niet meer weet. Heer, Helpt U mij in
stilte te wachten om te midden van de mensen het
licht van de hoop te kunnen doen oplichten. Amen.
Donderdag 05 december

Dagtekst
Heb 13, 14: Want wij hebben hier geen blijvende
stad, maar zijn op zoek naar de stad van de
toekomst.

Overweging
Wie in het wachten op God volhardt, zal rondom
zich tekens van hoop zien. Hij zal bemoedigd
worden door het vele goede, dat rondom hem aan
het gebeuren is. Hij zal ervaren, dat sinds Kerstmis
God bezig is iets nieuws te beginnen, omdat ook
het Kerstkind een teken van hoop is, een teken
van een definitief nieuwe toekomst. Wie denkt dat
hij na Kerstmis niet meer hoeft te verwachten, zal
bedrogen uitkomen. Wie het wachten niet opgeeft,
houdt de spanning erin. Hij zal met alle kracht
proberen de toekomst dichterbij te halen. Hij wordt
zelf teken van hoop en dat is precies wat God wil.

Gebed
Liefdevolle Vader, aangesteld tot wegbereiders van
uw rijk wordt mijn verlangen soms te sterk. Kon ik
het maar zien, kwam het mij maar tegemoet. Maar
Heer ik zie het niet als ik mijn ogen niet open voor
het onrecht dat binnen uw rijk niet kan bestaan.
Het komt mij niet tegemoet als ik mij tevreden erbij
neerlegt bij kleine stapjes in Uw richting. Dooradem
mij, Heer, met uw geest van raad en sterkte en
maak mij vurig in mijn beslissingen ten gunste van
uw rijk. Amen.
Vrijdag 06 december

Dagtekst
Mt 11, 3: Bent U het die komen zou, of hebben we
een ander te verwachten?

Gebed
God van licht en vrede, Uw Licht breekt door in
mensen waar gedeeld wordt van de overvloed die
we hebben. Waar in het delen minder juist méér
blijkt te zijn. Uw Licht breekt door in mensen waar
samen gegeten wordt en de ander niet vergeten.
Waar in het samen eten, u aan tafel komt. Uw Licht
breekt door in mensen waar een kleine landbouwer
kan leven van een klein stukje land. Waar niet
alleen zijn familie gevoed wordt maar ook zijn
kinderen naar school gaan. Waar geleefd wordt
zoals u het bedoeld heeft. Zo breekt uw Licht door
in ons mensen. Heer zo vraag ik U, leer mij om ook
zo te leven en op te kijken naar U; om zo het licht
doen stralen naar mijn medemens. Amen.
Zaterdag 07 december

Dagtekst
Lc 1, 38: Maria zei: ‘Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.
Gebed:
Lieve God, in vertrouwen wacht ik de toekomst,
kome wat komt. U kent mijn hart, mijn ziel, mijn
onzekerheid, en tegelijk ook mijn standvastigheid,
mijn diepe wens om door te gaan
op de ingeslagen weg. Als U met mij gaat, bij mij
blijft, dan durf ik voortgaan. In vertrouwen wacht
ik de toekomst, kome wat komt! Amen.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

