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Gezamenlijke verklaring van
het COMITÉ CHRISTELIJKE KERKEN

en de INTERRELIGIEUZE RAAD IN SURINAME
Het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hebben 
kennis genomen van het vonnis van de Krijgsraad op 29 november jl. in de rechtszaak van de 
8-decembermoorden. Het CCK en de IRIS erkennen de onafhankelijke rechtspraak in de Republiek 
Suriname en respecteren derhalve dit vonnis. Wij spreken onze waardering uit voor de rechters die deze 
zaak tot een afronding hebben gebracht.

Het CCK en de IRIS roepen hierbij de gehele samenleving op de rechterlijke uitspraak te respecteren en 
het belang van onze natie voorop te plaatsen door de rust en orde in onze samenleving te handhaven.

Wij verwijzen tenslotte naar eerdere initiatieven van het CCK en de IRIS om na de rechterlijke uitspraak 
een proces van verzoening en heling in ons land in te zetten en wij roepen het totale volk van Suriname 
op om hier oprecht aan mee te werken, opdat wij na 37 jaren in daadwerkelijke vrijheid en harmonie 
gezamenlijk kunnen werken aan de verdere opbouw van ons land.

Paramaribo, 30 november 2019

het Comité Christelijke Kerken     de Interreligieuze Raad in Suriname
Karel Choennie, voorzitter     Isaak Jamaludin, voorzitter

Weekblad voor kerk en samenleving 08 december 2019
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Advent, in voorbereiding op

E.H. Guillaume Woei A Jin - 

Advent is dit jaar gestart op zondag 1 december. 
De meeste katholieken, zelfs degenen die niet vaak 
naar de mis gaan, weten dat er een krans met wat 
kaarsen bij hoort. Maar advent is meer dan dat. 
Hier zijn een paar punten die u kunnen helpen een 
geweldige advent dit jaar te hebben.

Wachten op en verlangen naar
Advent komt van het Latijnse ad + venire, dat in 
wezen betekent komen naar of naartoe komen. Ad 
+ venire is de wortel van het Latijnse adventus dat 
aankomst betekent. Dus advent is het seizoen van 
aankomst: de komst van Christus in ons hart, in 
de wereld en in Gods buitengewone plan voor onze 
redding.
Het volk van Israël wachtte generaties op de 
beloofde Messias (Gezalfde). Hun poëzie, liederen, 
verhalen en  religieuze aanbidding waren gericht 
op een verwachte redder, die God steeds weer had 
beloofd om hen te bevrijden van gevangenschap en 
om hen te leiden naar de vervulling van alles wat 
God voor hen had gekozen. Israël verlangde naar 
een Messias, en Johannes de Doper die voor Jezus 
kwam, beloofde dat de Messias zou komen en kon 
worden gevonden in Jezus Christus, Gods zoon, 
het Lam van God dat de zonden van de wereld 
wegneemt. 
Advent is een seizoen in het leven van de Kerk 
dat bedoeld is om de ervaring van wachten op en 
verlangen naar de Messias te vernieuwen. Hoewel 
Christus al in de wereld is gekomen, nodigt de Kerk 
ons uit om ons verlangen naar de Heer dieper in 
ons leven te vernieuwen en ons verlangen naar 
de triomferende tweede komst van Christus in 
de wereld te hernieuwen. Dan niet als een kind 
in een kribbe, maar in heerlijkheid en glorie als 
rechter om te oordelen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. 

Nieuw liturgisch jaar
Advent is de tijd waarin we ons voorbereiden op 
Kerstmis, het gedenkteken van Jezus Christus die 
in de wereld wordt geboren. Voorbereidingen zijn 
praktisch, zoals het versieren van een boom of 
het rijgen van lichten, maar ze zijn ook spiritueel 
bedoeld. Tijdens de advent worden we uitgenodigd 
om vaker in stilte, gebed en reflectie in de Schrift 
en in het sacramentele leven van de Kerk te gaan, 
allemaal om ons voor te bereiden op het vieren van 
Kerstmis. De catechismus van de katholieke kerk 
zegt dat het doel van advent is om voor onszelf en 
onze gezinnen de oude verwachting van de Messias 
... te presenteren door deel te nemen aan de lange 
voorbereiding op de eerste komst van de Heiland.
Advent heeft elk jaar een iets andere lengte. Hij 
begint vier zondagen voor Kerstmis. Maar omdat 
Kerstmis op een vaste datum is en op verschillende 
dagen van de week kan vallen, kan Advent drie 
weken en een dag duren of zelfs vier weken. 
Kerstmis is op een woensdag in 2019, dus de 
advent duurt drie weken en twee dagen.

De feesten en vieringen van de kerk hebben een 
cyclus van een jaar, die we het liturgische jaar 
noemen. Het liturgische jaar begint op de eerste 
zondag van de advent. Het is dus een nieuw 
liturgisch jaar wanneer advent begint. Maar de 
Kerk gebruikt ook de gewone kalender, dus het 
zou waarschijnlijk een beetje raar zijn om een 
oudejaarsfeest te houden de avond voordat de 
advent begint. Maar toch, het katholicisme heeft 
veel rare feesten, dus nodig me uit als je een Nieuw 
Liturgisch Oudejaarsfeest hebt.

Adventskrans en kaarsen
De katholieke kerk gebruikt sinds de 
middeleeuwen adventskransen. Het aansteken van 
kaarsen terwijl we ons voorbereiden op Kerstmis 
herinnert ons eraan dat Christus het licht van de 
wereld is. En de groenblijvende takken herinneren 
ons aan nieuw en eeuwig leven in Christus, de 
eeuwige Zoon van de Vader. Het is absoluut waar 
dat Germaanse mensen kaarsenkransen in de 
winter verlichtten lang voordat het evangelie in 
hun thuisland arriveerde. Ze deden dit omdat, 
nou ja, kaarskransen in de winter mooi en warm 
zijn. Dat uit die traditie een christelijk symbool is 
voortgekomen, is een indicatie dat het evangelie 
kan worden uitgedrukt door de taal, gewoonten 
en symbolen van culturen die gaan geloven dat 
Christus Jezus de Heer is.
Er zijn vier kaarsen op de adventskrans, drie 
paarse en een roze. De paarse kaarsen worden 
verlicht op de eerste (de nacht loopt ten einde), 
tweede (zijt Gij het die komen zal) en vierde 
zondag (steek de bazuin) van de advent. De roze 
kaars wordt aangestoken op de derde zondag van 

de advent, die we Gaudete-zondag noemen. Op die 
zondag draagt de priester zoals de roze kaars een 
roze gewaad, waarnaar hij zou kunnen verwijzen 
als roos. Maar roos vanuit het perspectief van 
deze schrijver is een tint roze. Gaudete is een 
woord dat Verheug! betekent en we verheugen 
ons op Gaudete-zondag, omdat we halverwege 
de advent zijn. Sommige mensen hebben de 
gewoonte om Gaudete-feesten te houden. Dit is 
ook een traditionele dag waarop kerstliederen 
van deur tot deur worden gezongen. Van de drie 
paarse kaarsen wordt soms gezegd dat ze bidden, 
vasten en aalmoes vertegenwoordigen, de drie 
spirituele disciplines die de sleutel vormen tot een 
vruchtbare advent.

Opzetten van kerstboom
Kijk, wanneer het opzetten van de boom een 
beslissing is die gezinnen zelf moeten nemen door 
middel van aloude vakantietradities zoals ruzie 
maken over wanneer ze de boom moeten opzetten, 
kom ik daar niet tussen. Sommige mensen zetten 
hun boom op en decoreren deze op de eerste 
zondag van de advent om een grote transformatie 
in hun huis te maken en hen in voorbereiding op 
de kerstmodus te krijgen. Dat lijkt cool. Sommige 
mensen zetten de boom op de eerste zondag van de 
advent, zetten de volgende zondag de lichten aan, 
versieren de volgende dag en versieren het meer en 
meer naarmate ze dichter bij Kerstmis komen. Dat 
lijkt me cool. Sommige mensen zetten de boom op 
Gaudete-zondag als een soort vreugde en versieren 
hem in de weken tussen Gaudate en Kerstmis. Dat 
lijkt me cool. Zoals je kunt zien, ga ik in feite niet 
aan de kant van die vraag staan.
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Van de bisschop

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"

Oproep voor
VRIJWILLIGERS
Wij zijn op zoek naar personen 
die zich geheel vrijwillig willen inzetten 
om niet-Nederlandssprekende 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.
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!

Mgr. Karel Choennie ontving vorige week het 
Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) en het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NGB 
bood de bisschop een studiebijbel van het NGB 
aan en enkele geïllustreerde perikopen in het 
Saramaccaans en Aukaans. Perikopen zijn 
tekstfragmenten uit de bijbel. De delegatie was 
benieuwd of er belangstelling is voor de bijbel in 
gewone taal, zonder de Deutero-canonieke boeken. 
Voorts deed zij de suggestie aan de bisschop om 
bij de nieuwe druk een aanbeveling van zijn hand 
op te nemen. De delegatie bestond uit: Erny van 
Axel van het SBG, de heer Buitenwerf en Paul Doth 
van het NBG en Marijke ten Cate, illustrator van de 
prentenbijbel.

Onder leiding van een werkgroep is een woonhuis 
in Devisbuiten omgebouwd tot kerk. De werkgroep 
heeft heel wat gelovigen geregistreerd waaruit 

de behoefte blijkt aan een kerk waar de gemeente 
bijeen kan komen. Devisbuiten valt in de 
parochiegemeenschap van St.-Alfonsus. Mgr. Karel 
Choennie had samen met de parochiepriester en 
de parochieraad van St.-Alfonsus een gesprek 
met de werkgroep in Devisbuiten. Nelson Pavion, 
trekker van de werkgroep, informeerde de 
bisschop en de overigen over de omstandigheden 
en de behoefte aan een kerk. De gelovigen bestaan 
voor het grootste gedeelte uit Saramaccaners. 
De werkgroep heeft enthousiast gewerkt aan het 
project. Het kerkgebouw is bijna af behoudens 
enkele kleine zaken zoals een altaar, tabernakel 
en banken. Op dit moment is men nog bezig met de 
toilettengroep. De planning is om de inwijding te 
doen op 26 januari 2020, daags na het feest van de 
bekering van de apostel Paulus. De naam van de 
kerk zal zijn: St.-Pauluskerk.

Toen de Heiland was geboren
in de stal van Bethlehem
klonk opeens uit engelenkoren
de belofte van Gods stem.

Refrein:
Vrede, vrede,
vrede op aard aan alle mensen
die van goede wille zijn.

Tot het vroege ochtendgloren
klonk de boodschap van de Heer
in de lied der engelenkoren
dat gehoord werd keer op keer

Refrein

Heer, uw boodschap is begrepen
Gij geeft heil aan ons voorwaar,
als wij in een eerlijk streven
vrede schenken aan elkaar.

Wil ons land Uw zegen schenken
red ons volk uit iedere nood.
Immer zullen wij U danken
U beminnen tot de dood.

 J.A.V.

Vredeslied  
(Wijze: Door de liefde wilt ontwekken, Jub. 225)
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Srefidensiviering Fatima Oord

Henna Samson - 
Stichting Fatimaoord is een bejaardentehuis waar 
65 seniorenburgers wonen. Vrijdag 22november 
jl. organiseerde de stichting in verband met 
Srefidensi een leuke dag voor haar bewoners. Wat 
hebben ze ervan genoten. Bewoners en personeel 

hadden allen een hoofddoek op die gesponsord was 
door Lamara. Het geheel werd opgeluisterd met 
muziek. De seniorenburgers hebben flink gezongen 
en natuurlijk ook de benen losgegooid. Daarna kon 
iedereen genieten van het lekkere eten en drinken. 
Met een voldaan gevoel gingen de bewoners terug 

naar hun kamer.
Tot slot een woord van dank aan eenieder die een 
bijdrage gegeven heeft zodat onze seniorenburgers 
konden genieten van een andere invulling van de 
dag.

geloof & leven
Installatie catechist Harry Linga in Lespaansi

Thanya Soke-Fonkel - 

Installatie catechist
Op zondag 24 november jl. vertrok een delegatie 
uit Paramaribo onder leiding van pater Kenneth 
Vigelandzoon naar het Boven-Surinamegebied 
in het district Sipaliwini. Deze reis werd eerst 
afgelegd over de weg en duurde ongeveer drie 
uren. Daarna vervolgde pater zijn reis per boot 
vanuit de aanmeerplaats Atjoni. Onderweg 
werden catechisten en gasten langs de rivier 
opgehaald van de dorpen Gengeston, Pambooko en 
Kaajapaati. Het duurde vervolgens nog ongeveer 
30 minuten voor de delegatie aankwam in het 
dorp Jaw Jaw. De groep in Jaw Jaw sloot zich aan 
bij de gasten en de reis werd te voet vervolgd. Nog 
eens een half uur lopen voor wij onze bestemming 
bereikten. De groep was namelijk op weg naar 
Lespaansi waar er groot feest zou zijn. De 
nieuwbakken catechist Harry Linga zou door de 
pater geïnstalleerd worden op zijn standplaats in 
het dorp Lespaansi. 
Het was een heel mooie dag en de sfeer zat er 
goed in. Wij werden verwelkomd in een kleurig 
en fleurig versierde zaal met ballonnen en 
voornamelijk creatief geborduurde culturele 
kledingstukken. De opkomst was heel goed. De 
aanwezigen waren zelf een lust voor het oog met 
nauwkeurig uitgekozen kleding. De pater trok zich 
terug met de catechisten en misdienaars die hem 
bij deze dienst zouden bijstaan. Zij bereidden zich 
voor en gingen als groep in gebed. De aanwezige 
catechisten waren Steven Linga uit Gengeston, 
Herman Wee Wee en Vera Linga uit Pambooko, 
Godfried Adjako en Frans Adjako uit Kaajapaati, 
Gabriel Finisie en Renfried Dieko uit Jaw Jaw. 
Verder waren ook familie en vrienden uit  andere 
dorpen en uit Paramaribo aanwezig. 

Liturgisch kleed, felicitaties en cadeaus
De dienst ving aan met gezang waarbij de 
aanwezigen uit volle borst meezongen onder 
gitaarbegeleiding van broeder Herman Wee Wee. 
Het was gewoon een prachtige en vlotte dienst. 
De eerste lezing werd gehaald uit 2 Samuel 5,1-3. 
De 2e lezing was gehaald uit Kolossenzen 1,12-
20. De evangelielezing werd gehaald uit Lucas 
23,35-43. Daarbij heeft broeder Steven Linga een 
mooie uiteenzetting gegeven van het Woord. Hij 
deed dat helder en duidelijk in de Saramaccaanse 

taal met pakkende voorbeelden. Hij memoreerde 
daarbij ook het hoogfeest van Christus Koning. 
In een plechtige dienst werd broeder Harry 
geïnstalleerd door pater Kenneth. Hij kreeg 
officieel zijn liturgische kleding. Deze zal hij 
altijd moeten aantrekken wanneer er liturgische 
vieringen zijn, bijvoorbeeld zondagse diensten, 
maar ook bij begrafenissen. Zijn kleding is een 
teken van de vertegenwoordiging van Christus 
die in het Woord aanwezig is. Bij de felicitaties 
werd broeder Harry overladen met cadeaus. De 
rest van de dag waren er muziekoptredens van 
onder andere een culturele zanggroep uit het 
dorp Gujaba met de seketie-muziekstijl. Familie en 
vrienden hebben gezorgd voor muziek, sport, eten 
en drinken. De participatie van de gemeenschap 
was overweldigend. 

Zending
Broeder Harry Linga had reeds op 25 augustus in 
de kathedrale basiliek van Sint-Petrus en Paulus 
zending ontvangen bij een plechtige dienst. De 
groep genaamd Holy Ghost Faja oftewel Vuur van 
de Heilige Geest, waarvan broeder Harry deel 
uitmaakt, is de groep die op die dag zending heeft 

gekregen van de vicaris-generaal pater Esteban 
Kross namens bisschop Karel Choennie. Dat houdt 
in dat de groepsleden door het bisdom uitgezonden 
worden om de Kerk te vertegenwoordigen in 
de gemeenten in het binnenland. Zij zullen 
verschilllende diensten verzorgen in de 
geloofsgemeenschappen in het binnenland. 

Voor de gemeenschap van Lespaansi was 24 
november een historische dag. Het is de eerste 
keer dat er in Lespaansie een pastoraal leider of 
catechist de zending heeft gekregen. Lespaansi 
heeft een gemeenschap met een sterk geloof, 
maar op de een of andere manier is het katholieke 
geloofsleven afgenomen. De laatste tijden bloeit het 
geloof weer op en meer mensen laten zich dopen. 
Catechist Harry heeft hieraan flink bijgedragen 
door gesprekken met de mensen te voeren, ze te 
bemoedigen en samen te bidden. Voor broeder 
Harry zelf is het een eer te mogen dienen en vooral 
in zijn woonplaats.

Broeder Harry Linga
Broeder Harry is geboren op 12 januari 1973. 
Hij heeft de opleiding voor catechist of pastoraal 
leider gevolgd. De catechistenopleiding duurt 5 
tot 6 jaren. Studenten uit verschillende plaatsen in 
Suriname en Frans-Guyana komen enkele keren 
per jaar bij elkaar voor de opleiding. Bij elkaar 
opgeteld volgen ze ongeveer 3 weken de opleiding, 
maar verspreid over een jaar. Broeder Harry zal 
zich blijven scholen. Volgens hem stopt het niet 
hierbij, maar het is een levenslange studie. Er 
zullen terugkomdagen zijn voor bijscholing. Echter 
geeft hij aan dat het geen eenmanszaak is, maar 
een samenwerking tussen de catechisten in het 
gebied. Hij zal zich blijven scholen om zodoende  
de mensen op adequate manier te kunnen blijven 
dienen en uitdagingen aan te gaan. 
Broeder Harry is nu catechist en zal de boodschap 
van de Heer Jezus Christus verkondigen onder de 
binnenlandse gemeenschappen. Wij wensen hem 
heel veel kracht en wijsheid toe. Dat hij ook de 
ondersteuning van de gemeenschap mag krijgen 
om zijn werk als pastoraal leider goed te kunnen 
beoefenen. Via een optreden van een familielid 
heeft hij een duidelijke boodschap en bemoediging 
meegehad van familie en vrienden. De nadruk 
is gelegd op Jeremia 29,11: wij gaan voor een 
hoopvolle toekomst met de Heer.
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Wandellrally op weg naar 25 jaar St.-Jozef Geyersvlijt

Ewagana Holland - 

Afleggen of vernieuwen
Misdienaars en acolieten van de H. Familieparochie 
hebben op 24 november jl. op het hoogfeest 
van Christus Koning hun belofte afgelegd of 
vernieuwd. Dit hebben ze gedaan na training van 
pater Guillaume Woei A Jin. De hele groep bestaat 
uit 27 misdienaars. De nieuwelingen zijn nog 
bezig training te volgen. Elke 2e vrijdag komen 
ze bijeen om lessen in de vorm van bijbelstudie, 
sociaal contact en bezinning te volgen en zich zo te 
vormen. Tijdens deze bijeenkomsten leren ze ook 
over het misdienaar-zijn, wat het inhoudt en over 
het kerkelijke vaatwerk en de liturgische kleden. Ik 
behoor tot de groep die de nieuwelingen traint. Ik 
ben 17. Ik ben Ewagana Holland.

Band met Jezus
Ik leer met andere kinderen van mijn leeftijd of 
jonger om te gaan. Als ze iets niet begrijpen kan ik 
ze uitleggen. Ik ben er ook om ze te motiveren als 
ze denken dat ze misschien worden uitgelachen. Ik 
leer ze ook om het woord van God te doen. Ik vind 
dat ik geestelijk gegroeid ben. Waarom? Omdat ik 
vroeger toen ik nog geen misdienaar was, werd ik 

uitgelachen en gepest. Maar naarmate mijn band 
met Jezus groeide, heb ik Hem alles gegeven no 
matter what. Ik weet dat Hij er altijd voor me is en 
zal zijn. Als ik vastzit met iets vertel ik Hem altijd 
wat me dwarszit en ik krijg antwoord van Hem. 
Ik leer ook elke dag nieuwe dingen van Hem. Ik 
ben trots op mezelf dat ik gekozen heb om Hem te 
dienen. 

Mijlpaal
De grote dag van 24 november was vrij rustig 
verlopen. Na de preek werden de oude misdienaars 
naar voren geroepen en daarna volgden de 3 
nieuwe misdienaars. De oude misdienaars moesten 
hun belofte hernieuwen en de nieuwe misdienaars 
hun belofte zeggen. Er werd handoplegging gedaan 
door pater Guillaume. Wij kregen een kruis als 
teken van het misdienaar-/acoliet-zijn en daarna 
werden wij aan de kerkgemeenschap voorgesteld. 
Ik had vol verlangen naar deze dag uitgekeken. 
Het is een mijlpaal en ik ben trots op mezelf deze 
bereikt te hebben. Bij deze bedank ik God, pater, 
mijn moeder en peetmoeder die me altijd hebben 
bijgestaan. Zij hadden me gevraagd of ik bereid 
was om God te dienen.

Misdienaars en acolieten H. Familieparochie leggen belofte af

Nadirah Baldewsingh - 

Triduüm
Op woensdag 18 december a.s. gedenken wij 
op feestelijke wijze de inwijding van de Sint-
Jozefkerk in 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 7 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. Op alle drie dagen wordt aan het eind van de 

viering het Allerheiligste uitgesteld en de speciale 
zegen gegeven.

Buurt informeren
In voorbereiding op het feest organiseerden wij 
een wandelrally op zaterdagmiddag 23 november. 

In spanning maar vooral enthousiast en spontaan 
deden ongeveer 40 jongeren en volwassenen 
mee. Na de registratie van namen, het indelen in 
groepen en het bidden van een gebed begon de 
wandelrally vanuit het Kerkplein. De route leidde 
verder door de straten binnen het Geyersvlijt-
woongebied. Een van de opdrachten was om 
de mensen in het gebied te informeren over het 
bestaan van de kerk en over het thema van het 
aanstaande jubileumfeest. Hierbij werd aan hen 
ook een folder overhandigd. 

Opdrachten en antwoorden
De opdrachten gaven ons ook een opfrissertje over 
het geloof. Het was ook een mooie belevenis om de 
verschillende kerken te ontdekken. Aan het eind 
van deze wandelrally merkte je dat anderhalf uur 
lopen op een half uur leek en dat het lopen door 
de verschillende straten eigenlijk op een korte 
afstand leek. Mooi was het ook om te zien hoe de 
groepen gezamenlijk de opdrachten uitvoerden: 
ze konden nadenken of ze wel juist waren, nagaan 
of er geen fout zat in de opdracht en of ze het even 
anders konden doen om nog net niet als laatste 
te arriveren bij de finish. Aan het eind van deze 
wandelrally werden de opdrachten doorgenomen; 
er werd geluisterd naar de verschillende 
antwoorden onder het genot van lekkere ijsjes en 
snacks die niet ontbraken.

Rosanda Courtar - 

Als u parochiaan bent van de Maria Koningin 
van de Wereldkerk in Latour of er ooit te gast 
bent geweest, dan weet u dat we gezegend zijn 
met een mooi terrein. Er is echter een maar: de 
parkeerplaats van onze kerk is nog niet verhard. 
Dit maakt parkeren tijdens het regenseizoen een 
groot probleem. Dankzij God, een hardwerkend 
team, vrijgevige donoren en uw spontane 
medewerking hebben wij onlangs een geslaagde 
loterij georganiseerd voor het betegelen van 
ons parkeerterrein. We hebben in totaal 118 
lotenboekjes van elk 20 loten mogen verkopen. Op 
1 december jl. was de trekking van deze loterij. 
Deze trekking was zeer geordend en vond plaats 
met de parochianen als getuige. Het was mooi dat 
jong en oud betrokken werden bij het trekken van 
de loten. Maria Koningin van de Wereld dankt 
u allen van harte voor het kopen van de loten. 
U heeft hiermee niet alleen bijgedragen aan de 
verbetering van onze parking, maar bovenal 
aan het feit dat meer mensen Jezus opzoeken. 
Grantangi en Gods zegen.
Van harte gefeliciteerd met uw mooie prijs!

Prijzen kunnen worden afgehaald op het 
secretariaat van de kerk t/m 3 januari 2020. 
Openingstijden secretariaat: maandag (12-16u), 
woensdag, vrijdag en zaterdag (10-16u). Het 
secretariaat is bereikbaar via 485029.

Trekking interne loterij kerk Latour
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Tweede zondag van de Advent jaar A

Eerste lezing: Jesaja 11, 1 – 10
In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de 
stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal 
vrucht dragen. De geest van de Heer zal op hem 
rusten, de geest van wijsheid en verstand, de 
geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde 
en vreze des Heren, en de vreze des Heren zal 
hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar 
uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van 
geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen,  
een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der 
aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de 
gesel van zijn mond, en de boosdoener doden met 
de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de 
gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band 
om zijn lendenen. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt 
de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen 
het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze 
weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, 
hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet 
hooi met rund. De zuigeling speelt bij het hol van de 
adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het 
nest van de slang! Dan zondigt niemand meer, doet 
niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, 
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot 
God, zoals de zeebodem bedolven is onder water. 
Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als 

banier voor de volken: alle naties zullen naar hem 
toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm: 
Psalm 72, 2.7 – 8.12 – 13.17

Tweede lezing: Romeinen 15, 4 – 9
Broeders en zusters, alles wat eertijds werd 
opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, 
opdat wij door de volharding en vertroosting 
die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden 
leven. God, die de volharding en de vertroosting 
schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest 
van Christus Jezus, opdat gij één  van hart en uit 
één mond de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus moogt verheerlijken. Aanvaardt daarom 
elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook 
Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, 
ter ere Gods. Ik bedoel dit: ter wille van Gods trouw 
is Christus dienaar geweest van het joodse volk, 
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; 
maar de heidenen moeten God verheerlijken om 
zijn erbarming, volgens het woord van de Schrift: 
‘Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw 
naam met psalmen prijzen.

Evangelielezing:  Matteüs 3, 1 – 12
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte 
in de woestijn van Judea: “ Bekeert u, want het 

Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de 
profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van 
iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg 
van de Heer, maakt zijn paden recht’. Johannes 
nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren 
gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit 
sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, 
Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij 
lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, 
terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele 
Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt 
te worden, sprak hij tot hen: “Adderengebroed, wie 
heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn 
kunt ontvluchten? Brengt liever vruchten voort 
die passen bij bekering, en neemt niet een houding 
aan alsof ge bij uzelf zegt:  Wij hebben Abraham 
tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht 
bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te 
verwekken! Reeds ligt de bijl aan de wortel van 
de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht 
draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. 
Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. 
Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben 
niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij 
zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De 
wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer 
grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur 
verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar 
vuur’.

Tijdens de advent verwachten wij de Messias. Maar 
wat is dat eigenlijk voor een gestalte?

De ideale koning
Psalm 72 komt uit een tijd dat Israël nog niet op 
de Messias wachtte. Het begrip ‘Messias’ kende 
men echter al wel. Het woord betekent ‘gezalfde’ 
en sloeg  oorspronkelijk heel concreet op de 
regerende koning.  Ook Psalm 72 gaat over een 
bestaande, menselijke koning, en is misschien 
gezongen bij zijn inhuldiging. Toch zit er een hoop 
verwachting in, verwachting die ver uitgaat boven 
de menselijke maat. Veel daarvan komt op ons 
nogal nationalistisch over: een koning met een 
eeuwigdurende dynastie (vers 5 en17), iemand 
die de hele wereld onderwerpt en schatting oplegt 
(vers 9-12 en 15), een koning die zelfs het land tot 
grote economische bloei brengt – het zijn niet direct 
zaken die wij associëren met de Messias.  Maar als 
een refrein klinkt door dat alles heen de hoop op 
een koning die rechtvaardig is, die vrede sticht, die 
opkomt voor armen, zwakken en verdrukten. De 
concrete, menselijke koningen van Israël en Juda 
hebben deze verwachting nooit helemaal vervuld. 
De voortdurende kritiek van de profeten, juist op 
dit punt, spreekt daarover boekdelen. Toch is de 
hoop op zo’n ideale koning, zo’n ware ‘Messias’, 
altijd levend gebleven, ook toen Israël allang geen 
monarchie meer was.

Hoop voorbij de wanhoop
De eerste lezing uit Jesaja weerspiegelt een heel 
bepaald moment uit Israëls geschiedenis. Het 
Assyrische rijk heeft in 622 voor Christus het 
Noordrijk Israël onder de voet gelopen en de 
bevolking weggevoerd (9,7-20). Nu rukt het leger op 
naar het Zuidrijk  Juda en zijn hoofdstad Jeruzalem, 
en Jesaja voorziet een ramp. Hij interpreter die als 
een straf van God vanwege de ongelijkheid en het 
onrecht dat Jeruzalem, en in het bijzonder haar 
koning, laat bestaan (10,1-2 is het spiegelbeeld van 
Psalm 72,12- 14). Jeruzalem zal worden ingenomen, 

verwacht hij, en de koning, de ‘Messias’, zal worden 
weggevoerd (10,6). In Jesaja 11 kantelt het beeld 
echter. Uit de stronk van Isaï (de vader van David) 
zal een nieuwe scheut opbloeien, zegt de profeet 
(11,1).  Dat kan niemand anders zijn dan een nieuwe 
koning uit het huis van David. Net als in Psalm 72 
is deze koning larger than life, maar anders dan in 
de psalm ontbreekt bij Jesaja het nationalistische 
veroveringsthema. De nieuwe koning verandert 
de wereld, zeker, maar vooral in de richting 
van vrede en recht, voor de gehele wereld. De 
volken worden ook niet meer overmeesterd: ze 
zoeken deze Messias zelf op, uit vrije wil. Jesaja’s 
Messiasbeeld is intussen al een stuk verder richting 
toekomst opgeschoven. Hij denkt nog wel aan een 
concrete koning, maar dan als tegenwicht voor de 
huidige koningen. Die zullen namelijk een ramp 
veroorzaken, daar lijkt niets meer aan te doen. 
Desondanks houdt Jesaja hoop, een hardnekkige 
hoop, haast tegen beter weten in, omdat deze hoop 
op een betere wereld de kern van het geloof van 
Israël is.

Anders dan verwacht
Het evangelieverhaal over Johannes de Doper 
komt uit een veel latere periode in Israëls 
geloofsgeschiedenis. Er waren allang geen 
davidische koningen meer. Juda zuchtte onder de 
Romeinen. Toch was de Messiasverwachting niet 
verdwenen. Ze had intussen wel  verschillende 
vormen gekregen. Sommigen zagen de Messias nog 
altijd als een menselijk heerser, die met militaire 
macht de Romeinen zou verjagen. Anderen dachten 
meer aan een goddelijke figuur die uit de hemel zou 
afdalen, iemand die vrede en recht zou stichten, in 
de geest van Jesaja 11. De Messias die Johannes de 
Doper aankondigt, komt nogal krijgshaftig over. 
Er komt een streng oordeel: iedere boom die geen 
geode  vruchten draagt, wordt omgehakt en in het 
vuur geworpen (Matteüs 3,7b.10). De Messias is 
degene die dit oordeel voltrekt, hij houdt de wan in 
zijn hand om op zijn dorsvloer het kaf van het koren 

te scheiden (3,12). Zo’n Messias kun je opvatten 
als een menselijke veroveraar of als een, zij het 
nogal toornige, goddelijke figuur. Hoe dan ook, 
Johannes ziet  deze  Messias als zeer nabij. Eigenlijk 
is het wonderlijk dat Johannes in Jezus meteen de 
Messias herkent. Jezus lijkt namelijk diametraal te 
verschillen van de woeste  oordelen van Johannes. 
Dat laatste wordt wel duidelijk in Matteüs 4, 
waarin Jezus stuk voor stuk de verlokkingen van 
zichtbare goddelijke macht en indruk afwijst. 
Hij is de Messias, maar dan via de weg van de 
zachtheid en nederigheid. Toch wordt de afstand 
overbrugd. Johannes en Jezus vinden elkaar in het 
oude verlangen naar ommekeer, naar een wereld 
waarin niet het recht van de sterkste, maar recht en 
barmhartigheid de dienst uitmaken.

Eendrachtig in de hoop
De tweede lezing ten slotte vat de hele traditie, 
van het Oude Testament, Johannes en Jezus, samen 
met de woorden: ‘Alles wat vroeger is geschreven, 
is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij 
door te volharden en door troost te putten uit de 
Schriften zouden blijven hopen’ (Romeinen 15,4). 
De Schriften willen ons troost bieden en ons laten 
volharden in het hopen. Deze  hoop, de hoop van 
de psalmen en de profeten, de hoop van Johannes 
en Jezus, is steeds dezelfde: dat ooit de wereld 
vol zal zijn van rechtvaardigheid en vrede. Dát is 
het eigenlijke doel van de Messiasverwachting. 
Dan doet het er ook niet zo veel meer toe hoe die 
verwachting eruit ziet. Of je nu jood, christen of 
geen van beide bent, zegt Paulus, in deze hoop 
kunnen wij eendrachtig zijn en verdraagzaam ten 
opzichte van onze verschillen (15,7- 10). Intussen 
houdt deze hoop wel een opdracht in. Dat deed ze 
al bij de profeten: gerechtigheid en vrede zouden 
er nu al moeten zijn. Hopen op de Messias betekent 
dan ook: nu al meewerken aan zijn koninkrijk, 
tegen de klippen op, als het moet. Omdat je weigert 
de moed op te geven dat het er echt van gaat komen.
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Doopdienst is op 26 december, opgave tot en met 9 
december 2019

za 7 18.30: 2e Meditatieve dienst
zo 8 07.30: Rozenkransgebed
 08.00: Eucharistieviering
za 14 18.30: 3e 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”). 4e Meditatieve dienst, 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.

Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en 
verkenners.

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 – 
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in 
Majella

Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van 
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

Elke  zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur 
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur

en Kerst gereed om mee te nemen. Op de achterzijde 
daarvan vindt u het dienstenschema voor de feestdagen. 
Handig om als geheugensteuntje te bewaren.
• Wij feliciteren het echtpaar Patrick Lee van On en 
Jayantie Ramlal, die elkaar op zaterdag 30 november het 
jawoord voor het leven hebben gegeven.
• Op zondag 1 december zijn gedoopt: Jenai - Xander - Ava 
en Garance. Onze hartelijke gelukwensen aan de kinderen, 
ouders en dooppeten. 

zo 8 08.00: H. Mis tweede zondag van de advent jaar A 
met KND 
zo 15 08.00: Woord - Comm. Dienst derde advent jaar A 
met KND

za 7 18.00: H. Mis tweede dag van de triduümviering
zo 8 09.00: Wo - Co. Dienst tweede advent jaar A met 
KND
za 14 18.00: H. Mis derde dag van de triduümviering
zo 15 09.00: Wo - Co. Dienst derde advent jaar A met KND

zo 8 10.00: H. Mis| 11.45: English Mass
zo 15 10.00: H. Mis| 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 7 19.00: Woco
zo 8 08.00: H. Mis
za 14 19.00: H. Mis
zo 15 08.00: Woco

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 dinsdagmiddag om 17.00u Parochiecatechese lessen 
voor de kinderen. Volwassenen om 18.30u.
• 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 om 19.00u. bij 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
za 7 10.00: H. Mis. Huize Albertine
zo 8 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
wo 11 18.30: Rozenkransgebed 
 19.00: H. Mis
vr 13 17.30: Doopinstructie
zo 15 08.00: H. Mis
 18.30: Rozenkransgebed  
 19.00: H. Mis

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”
do 12 16.30: Huwelijksinzegening  Miquel Hens  en 
Anushka Austin 
za 14 11.00: Gelegenheid tot biechten
 17.00: Huwelijksinzegening Eurvin Wisch en 
Chayenne Caldeira
 19.00: Eucharistieviering
zo 15 10.00: Hoogmis/3de Zondag van de Advent
ma 16 06.00: Aanvang Auroramissen
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.
• Op zondag 8 december zult u in de Basiliek kunnen 
genieten van een prachtig Kerstconcert van de 
leerlingen van de Kathedrale Koorschool Suriname, de 
Kathedrale muziekgroep en het Jongerenkoor, die u in 
een vreugdevolle Kerstsfeer zullen brengen. Kaarten 
verkrijgbaar bij de Vitrine en bij de ingang vóór aanvang 
van het concert.
• 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.

za 7 17.30: H. Mis
za 14 17.30: H. Mis
Mededeling
Marialof is met vakantie tot woensdag 8 januari 2020

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
18.00: Vesperviering: stichtingsdag Salvatoriaanse familie
ma 9 18.00: H. Mis Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria
wo 10 18.00: H. Mis
do 12 17.00: Een kwartiertje voor God/ E. aanbidding (tot 
18.00 uur)
vr 13 18.00: H. Mis
za 14 18.00: H. Mis vooravond derde advent jaar A met 
KND
zo 15 08.00: H. Mis derde zondag van de advent jaar A met 
KND
Mededelingen
• Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de 
Bisschoppelijke jaaractie. Uw bijdrage kunt u tot eind dit 
jaar deponeren in de doos achter in onze kerk.
• De adventsactie zal dit jaar een speciaal doel hebben 
binnen de parochie Noord: reparatie van het dak en 
schilderen van de Heilige Driekoningenkerk en de pastorie. 
Voor dit doel wordt uw adventsoffer gevraagd. Speciale 
enveloppen zullen u ter hand worden gesteld. U kunt het 
deponeren in een aparte doos achter in de kerk.
• Een kwartiertje voor God - aanbidding bij het 
Allerheiligste, elke donderdag gedurende de Advent van 
vijf tot zes uur n.m.- uitnodiging aan u allen! 
• Gedurende de adventtijd is er elk weekend 
kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van 
harte tot deelname uit!
• Op zondag 8 december viert de Salvatoriaanse 
Lekenbeweging Suriname, samen met de twee 
salvatorianen, de jaarlijkse Stichtingsdag (1881). Tijdens 
de vesperviering van 18.00 uur is de hernieuwing van 
beloften, geloften en engagementen.
• 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 zijn wij bezig met een triduümviering 
en de derde dag van de tridiuumviering is volgende week 
zaterdag 14 december met het thema: ‘Sint-Jozef: Samen 
zijn wij Kerk’. De eucharistieviering begint om 18.00 uur 
en aan het eind van de viering wordt het Allerheiligste 
uitgesteld en de speciale zegen gegeven. U bent allen van 
harte uitgenodigd.
• Achter in de kerk ligt de rondzendbrief voor Adventstijd 

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

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

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

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

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

KERKGEMEENSCHAP  PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848
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• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies

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

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u - 
Eucharistieviering
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Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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 17.00u: PK Groot Henar
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 16.00u: Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 8 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 9 19.00: H. Mis
di 10 06.30: H. Mis
wo 11 19.00: H. Mis
do 12 06.30: H. Mis
vr 13 07.00: H. Mis
za 14 19.00: H. Mis
Mededelingen
Op zaterdag 14 december vertrekt pater Rudi naar 
Tapoeripa. Op zondag 15 december: H. Mis met EHC op 
Tapoeripa

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 11.30u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 8 09.30: Rozenkransgebed | 10.00: Woco

PK les op: Dinsdag, Woensdag & Donderdag om 16.30u.
zo 8 08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco

zo 8 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 
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
 11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding

1e en 4e zaterdag van de maand 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. 

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 7 9.00-14.00: Bezinningsdag werkgroep liturgie (voor 
alle betrokkenen bij de liturgie)
 19.00: Wocodienst (vooravond 2de Advent)
ma 9 15.30: Huwelijksviering van Druiventak Regillio en 
Pobosie Graciëlla
wo 11 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30: Eucharistieviering (p. Fr.)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op 
vooraf gemaakte afspraken)
do 12 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 17.00-18.00: Catecheseles eerste heilige communie
vr 13 17.00-18.00: Catecheseles heilig vormsel
za 14 19.00: Eucharistieviering (vooravond 3de Advent) 
met kinderdoopsel

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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 17.00: PK voor communicantjes
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door 
zangoefening
Woensdag om 17.00: PK voor vormelingen
Donderdag tussen 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
do 12 18.30: Eucharistieviering
zo 15 08.00: Eucharistieviering
do 19 18.00: Levende Kerststal met samenzang en 
kerstspel
vr 20 18.00: Levende Kerststal met samenzang en 
kerstspel
za 21 19.00: Woco
Mededeling
Zaterdag 14 december om 07.00u: Grote schoonmaak van 
de kerk

Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
Vieringen
zo 8 08.00: H. Mis
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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

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

MEN MOET HET LEVEN 

LIEFHEBBEN

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

Tijdens de algemene audiëntie op het Sint 
Pietersplein blikte paus Franciscus op woensdag 27 
november terug op zijn reis naar Thailand en Japan.

Geliefde broers en zussen, goedendag!
Ik ben teruggekeerd van mijn apostolische reis 
naar Thailand en Japan, een geschenk waarvoor ik 
de Heer erg dankbaar ben. Ik dank de overheden, 
de bisschoppen en de bevolking van Thailand en 
van Japan voor de uitnodiging en de zeer goed 
voorbereide ontvangst. Deze reis heeft mijn 
betrokkenheid en mijn band met die bevolkingen 
vergroot. Moge God hen zegenen met een overvloed 
aan welvaart en vrede.

De mooie glimlach
Thailand is een oud rijk dat zich sterk 
gemoderniseerd heeft. Ik heb de koning, de eerste 
minister en de andere ministers ontmoet. Ik heb 
hulde gebracht aan de rijke geestelijke en culturele 
traditie van het Thaise volk, het volk van de mooie 
glimlach. Ik heb de inspanningen met betrekking 
tot de eensgezindheid van het volk aangemoedigd. 
Ook heb ik de hoop uitgesproken dat de economische 
ontwikkeling ten goede zou komen aan allen en dat 
de wonden van de uitbuiting -vooral van vrouwen en 
kinderen- mogen genezen.

Wederzijdse waardering
De boeddhistische godsdienst is een geïntegreerd 
deel van de geschiedenis en van het leven van dit 
volk. Daarom heb ik een bezoek gebracht aan de 
hoogste patriarch van de boeddhisten. Op die 
wijze heb ik de weg van wederzijdse waardering 
bewandeld, met het oog op de groei van medeleven 
en broederlijkheid in de hele wereld. In die zin was 
de oecumenische en interreligieuze ontmoeting 
in de belangrijkste universiteit van het land zeer 
betekenisvol.

Het volk van God
Het getuigenis van de Kerk in Thailand gebeurt ook 
via hulp aan de zieken en aan de meest kansarme 
mensen. Het Saint-Louis Ziekenhuis blinkt hierin 
uit. Ik heb het bezocht, het gezondheidspersoneel 
toegesproken en ook enkele zieken ontmoet. Ik heb 
een  ontmoeting gehad met priesters en godgewijde 
personen, met de bisschoppen en ook met mijn 
medebroeders jezuïeten. In Bangkok heb ik in het 
Nationale Stadion eucharistie gevierd samen met 
het volk van God en daarna met de jongeren in de 
kathedraal. Daar hebben we ervaren dat in het 
nieuwe gezin van Jezus Christus ook de gezichten en 
stemmen van het Thaise volk aanwezig zijn.

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

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

HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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
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Dagtekst
Joh 1, 3: Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem 
om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven 
in Hem, en het leven was het licht van de mensen.

Overweging
Een kind zijn we geweest. Herinneringen vervagen, 
alsof we het echt achter ons laten. Maar ergens in ons 
is dat kind nog aanwezig: in de spontane vreugde die 
de natuur soms oproept; in de onverwachte angst die 
duisternis los kan maken. Kwetsbaar zijn we, maar 
meestal laten we het niet blijken. Want de wereld 
verdraagt het niet, de wereld zoals wij die gemaakt 
hebben. Een kind wordt ons gegeven, kwetsbaar 
en klein, kan God zó onder ons wonen? Groots en 
overrompelend is het spel: God kijkt ons aan, met 
de ogen van dit kind. Geraakt worden we, in hart en 
ziel, bereid om ons te keren naar die kwetsbaarheid, 
in ons zelf, in de ander, in de Ander. Samen zullen we 
de aarde bewoonbaar maken, zoals bedoeld is. Dan 
breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk, voor eeuwig de 
hemel op aarde.

Gebed
Wie ben ik dat Gij mij zoekt. Gij mij roept. Wie ben ik 
dat Gij mij in Uw Liefde trekt. Gij die mij openbreekt 
ontvankelijk maakt om Uw Geest in mij te ademen 
opdat U geboren wordt dienstbaar in Uw Verbond. 
Hier ben ik: Uw Wil geschiede. In Jezus naam. Amen.

Dagtekst
Fil 2,16: Houd vast aan het woord dat leven geeft. 
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn 
omdat ik niet tevergeefs heb gelopen en niet voor 
niets heb gezwoegd.

Gebed
Lieve God, in vertrouwen wacht ik de toekomst, in 
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.

Dagtekst
Lc 2, 13-14: Plotseling was er bij de engel een heel 
leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 
Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde 
vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen 
heeft.

Gebed
Goede God, U bent de Bron van al wat is, de 
oorsprong van al wat leeft. U komt mij nabij in 
een mensenkind, uw Zoon, wonend in mij midden. 
Geef dat ik van Hem de liefde leer, de aandacht, 
de zorgzaamheid, voor al wat leeft, voor heel uw 
schepping. Dan kan ik me van harte toewijden aan 
wat mij te doen staat, in vrede en vreugde, in trouw 
en rechtvaardigheid, leven met mij medemens. 
Amen.

verlossen. Veel jaren na Jezus’ dood had zijn geliefde 
leerling Johannes een ander maar vergelijkbaar 
visioen. Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Heel de schepping was omgevormd, bekleed 
met onsterfelijkheid, de volmaakte bruid van 
Christus. In het visioen van Johannes spreekt de 
verrezen Christus vanaf zijn troon de woorden: 
‘Zie, ik maak alles nieuw. Dit is de tent van God bij 
de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk 
zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle 
tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer 
bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er 
zijn, want al het oude is voorbij’ (Openbaring 21, 5.3-
4). Zowel Jesaja als Johannes opent ons de ogen voor 
het alomvattende karakter van Christus’ heilswerk.

Gebed
Liefdevolle Vader, in het donker van de nacht brandt 
een sprankje van verlangen in mij. Licht waarop de 
wereld wacht. Hoop klinkt door in lofgezangen. Uit 
het duister komt het leven. God heeft mij Uw zoon 
geschonken  en de wereld werd gered. Vader helpt 
U mij de vlam nu door  te geven aan alle volken, alle 
mensen  opdat wij in vrede en harmonie met elkaar 
mogen leven. Amen.

Dagtekst
Spr 31, 26: Zij opent haar mond en zij spreekt 
wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.

Overweging
Jezus is een kwetsbaar mensenkind, zachtmoedig in 
zijn verkondiging. Jezus is de Christus, geminacht, 
verstoten en gekruisigd. Maar Hij is ook ‘het beeld 
van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel 
de schepping. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat 
in Hem’ (Kolossenzen 1, 15-17). Jezus is de koning, 
bespot op het kruis, maar ook tronend in het hemelse 
Jeruzalem. Hij is de Heer die de stad binnenrijdt op 
een ezel, maar Hij is ook de alfa en de omega, begin 
en einde van alles. Hij is vervloekt door de wereld, 
maar gezegend en uitverkoren door God. Op Jezus 
moeten we het oog gericht houden, want wij delen 
in zijn kruisiging en verheerlijking, zijn lijden en 
opstanding.

Gebed
In deze laatste dagen van het jaar bid vraag ik U, 
Heer God, dat ik nooit de hoop mag verliezen; dat 
leegte en duisternis mij niet overweldigen. Dat ik 
niet vlucht in glitter en schone schijn. Dat ik in deze 
adventstijd wakend blijf uitzien naar de vervulling 
van uw beloften: uw komst in deze wereld, in de 
duisternis van mijn bestaan en in de leegte van mij 
soms zo armzalig mensenhart. Dat mijn ongeneeslijk 
verlangen naar vrede en gerechtigheid U mag 
herkennen in al wat klein en kwetsbaar is, in het 
Kind in de kribbe, in het Kind voor wie in de herberg 
geen plaats was. Dat ik nooit de hoop mag verliezen,  
maar vol vertrouwen uitzie naar uw komst. Amen.

Dagtekst
2 Kor. 5,18: En dit alles komt van God. Hij heeft ons 
door Christus met zich verzoend en ons de dienst 
van de verzoening toevertrouwd. 

Gebed
God van doden en van levenden, Gij zijt een 
kwetsbare God die in al uw tederheid mij nabij blijft 
in leven en in sterven. Mag ik ook bij anderen blijven 
zoals zij dat nodig hebben in het jaar dat voor mij 
ligt. Amen.

vervolg van Pagina B3

Dagtekst
Jes 11,5: Gerechtigheid draagt hij als een gordel om 
zijn lenden, en trouw als een gordel om zijn heupen. 

Overweging
Lang voor Jezus’ geboorte voorzag de profeet Jesaja 
in een visioen hoe Christus heel de schepping zou 
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Ieder leven beschermen
Daarna ben ik naar Japan gereisd. Bij mijn aankomst 
in de nuntiatuur van Tokio werd ik ontvangen 
door de bisschoppen van het land. Samen hebben 
we de uitdaging gedeeld om herders te zijn in een 
heel kleine Kerk die echter het levend water  bezit, 
het Evangelie van Jezus. Ieder leven beschermen  
was het motto van mijn bezoek aan Japan. Het 
is een land dat de wonden blijft dragen van het 
atoombombardement. Daardoor is het voor de hele 
wereld de woordvoeder van het onvervreemdbare 
recht op leven en vrede.

Veroordeling kernwapens
In Nagasaki en Hiroshima heb ik gebeden, enkele 
overlevenden en familieleden van slachtoffers 
ontmoet. Ik heb er de sterke veroordeling van 
kernwapens herhaald en van de schijnheiligheid van 
het spreken over vrede terwijl men oorlogswapens 
maakt en verkoopt. 
Na die ramp heeft Japan een buitengewone inzet 
getoond om te strijden voor het leven. Het heeft 
dat ook onlangs getoond na de drievoudige ramp 
in 2011: aardbeving, tsunami en ongeluk in de 
kerncentrale. Om het leven te beschermen moet men 
het liefhebben. In de meest ontwikkelde landen is 
tegenwoordig de grote dreiging: het verlies van de 
zin om te leven.  

Geslotenheid overwinnen
De eerste slachtoffers die de zin in het leven 
verliezen, zijn de jongeren. Daarom was in Tokio 
een ontmoeting aan hen besteed.  Ik heb geluisterd 
naar hun vragen en hun dromen. Ik heb hen 
aangemoedigd zich te verzetten tegen elke vorm 
van pesten en angst. Ze kunnen de geslotenheid  
overwinnen door zich open te stellen voor de liefde 
van God, in gebed en in dienstbaarheid. Ik heb 
jongeren ontmoet in de ‘Sophia’ Universiteit. Deze 
universiteit, zoals alle katholieke scholen, wordt erg 
gewaardeerd in Japan.

Drijvende kracht
In Tokio had ik de gelegenheid keizer Naruhito 
te bezoeken. Ik hernieuw mijn dankbaarheid aan 
hem. Ook de regering en het diplomatiek korps heb 
ik ontmoet.  Ik heb gepleit voor een cultuur van 
ontmoeting en dialoog, gekenmerkt door wijsheid 
en ruimdenkendheid. Door trouw te blijven aan 
zijn godsdienstige en morele waarden, en open 
voor de evangelische boodschap, kan Japan een 
drijvende kracht zijn voor een meer rechtvaardige en 
vreedzame wereld en voor het samenspel van mens 
en milieu. Geliefde broers en zussen, laten we de 
volkeren van Thailand en van Japan toevertrouwen 
aan de goedheid en aan de voorzienigheid van God. 
Dankjewel.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)
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