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B E K E N D M A K I N G
De feestdagen, het hoogfeest van Kerstmis, oud 
en nieuw, staan weer voor de deur. De laatste 
editie van weekblad Omhoog voor 2019 is editie 
46 zondag 22 december 2019. De krant verschijnt 
weer vanaf editie 01 zondag 12 januari 2020. 
De kanselarij is gesloten voor het publiek vanaf 
maandag 23 december 2019. U kunt er weer 
terecht vanaf maandag 6 januari 2020. Gezegende 
feestdagen!
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Diakens van het eerste uur: handen tekort

Melvin Mackintosh - 

Op 19 november jl. was het acht jaar geleden dat 
de heren Antonius ‘Sonny’ Waterberg, Guillaume 
Karsters, Lito Alantee en Doll Samiran tot diaken 
gewijd werden. Het was de eerste diakenwijding 
in het bisdom Paramaribo. In een vraaggesprek 
met Lucy Veldwachter ter gelegenheid van deze 
herdenking vertelden drie diakens over het proces, 
hun ervaring en hun verwachtingen van het 
diaconaat.

Ontmoeting met God
Lucy vroeg de diakens om elk afzonderlijk te 
vertellen hoe zij de stap gemaakt hebben naar 
het diakenschap. Diaken Karsters stak van wal: 
’Dit werk doe je niet vanuit jezelf. Je wordt ervoor 
geroepen’. Hij vertelde hoe hij als jongere actief 
was in de St.-Clemensparochie. Toen hij verhuisde 
naar de Highway bezocht hij regelmatig de kerk 
van Houttuin en later Latour. ‘Maar die trigger 
kwam van ergens anders. Ik heb de details toen 
op een schriftblaadje geschreven en ik heb het 
meegenomen vandaag,’ zei diaken Karsters. Hij 
vertelde hoe hij onderweg naar Coronie plotseling 
voelde dat hij moest stoppen. Hij ervaarde een 
stil moment. Hij zag alles om zich heen, maar alles 
was stil. Hij voelde dat het een ontmoeting was 
met God. En God zei tegen hem: ‘Ik ben het die jou 
door Mijn schepping in vervoering brengt’. Diaken 
Karsters zei dat hij zo onder de indruk was, dat hij 
het gelijk op het schriftblaadje geschreven heeft. 
Hij vertelde verder dat hij door de toenmalige 
parochiepriester van St.-Clemens, pater Karel 
Choennie tot twee keer toe gevraagd was om de 
kaderopleiding te volgen. En daarna ontmoette hij 
Mgr. De Bekker die terloops opmerkte: ‘Ik hoor dat 
je de kaderopleiding gaat doen’. Dit alles is voor 
Guillaume Karsters de reden geweest om de stap te 
zetten.

Vroom en geliefd
Diaken Lito Alantee vertelde dat hij een 
internaatskind was van zijn 12e tot zijn 25e jaar. 
Eerst was hij in het Abadoekondre-internaat, toen 
onder leiding van zuster Sabina en pater Heikers. 
Lito werd geïnspireerd door de handelingen van 
de priester. ‘De diensten waren vroeger in het 
Latijn en dat sprak me aan. Ik kon het helemaal 
meezingen. Ik wist het: ik wilde priester worden.’ 
Diaken Alantee vertelde dat hij ziek werd aan zijn 
knie en moeite had met knielen. Hij zag zijn droom 
om priester te worden voorbijgaan. Toen hij in 
Paramaribo in het Christoforus-internaat kwam, 
ging de strakke opvoeding door. Het internaat 
stond toen onder leiding van het echtpaar 
Heerenveen. Frater Orantus kwam ook elke dag. 
Diaken Lito vertelde dat hij een hele vrome jongen 
was, gelovig en geliefd bij de leiding en anderen. 
Dat veranderde ietwat toen hij wegging van het 
internaat. Hij raakte in een relatie die mislukte. 
Hij bezocht de kerk ook niet. Zijn tweede relatie 
was met iemand uit Sunnypoint. Die moest hij toen 

vaak brengen naar de basisgemeente in Hanna’s 
Lust. Pater Vergilio vond dat er een gemeente 
moest komen in Sunnypoint en uit het niets werd 
Lito Alantee gekozen in het bestuur. ‘Ik had geen 
flauw idee wat er gedaan moest worden’, zei hij. 
Maar hij ging die uitdaging aan. Het was mevrouw 
Motman van Dienst GCC die hem erop wees dat er 
een kaderopleiding was en hem vroeg om zich in te 
schrijven.

Voor de mensen in het binnenland
Antonius ‘Sonny’ Waterberg groeide op in Tamarin 
aan de Cottica. Ook hij wist dat hij priester wilde 
worden en vertelde het aan zijn moeder. Die 
vertelde het weer aan de pater, maar die reageerde 
met ‘deze jongen is ondeugend. Laat hem nog 
een beetje wachten’. Het ging niet goed met de 
economische activiteiten en veel mensen verlieten 
Tamarin. Antonius Waterberg en zijn familie 
verhuisden naar Moengo. Diaken Waterberg zei 
dat hij iets bijzonders meemaakte op zijn 16e. Men 
nam hem mee naar een wintiprey. En het was daar 
toen hij de kunu hoorde die zei: ‘Na tap’pernassi a 
kerki ben tap mi pasi’. (Op die plantage (Tamarin) 
hinderde de kerk mij.) Antonius Waterberg hoorde 
ook nog: ‘If un no du sa mi wani, me kir’ un ala 
mala’. (Als jullie niet doen wat ik wil, maak ik jullie 
dood.) Dit had de jonge Antonius erg aangegrepen. 
Hij bleef erover nadenken tot hij dacht: Wacht, als 
ik dus beschermd wil zijn, moet ik in de kerk zijn. 
Het normale leven ging door en Waterberg ging 
geregeld naar de kerk. Maar hij wist wat hij wilde: 
het evangelie verkondigen voor de mensen in het 
binnenland. Pater Toon introduceerde hem in de 
catechistenopleiding. Antonius Waterberg startte 
daarmee in 1983 en rondde die af in 1988, en 
was daarmee catechist. Er was een probleem: de 
catechist komt uit een dorp en werkt voor het dorp. 
Waterberg had geen dorp en hij werkte voor de 
PAS. Hij wilde meer. Toen kwam de Binnenlandse 
Oorlog. Door tussenkomst van Mgr. Zichem werd 
Antonius de eerste diakenkandidaat. Het was toen 
veel zelfstudie en elke donderdag naar de stad voor 
de cursus. Het was Mgr. De Bekker die zei: ‘Dat 
ding dat je wil hebben, is gestart in ons bisdom’. 
De kaderopleiding ging van start en Sonny schreef 
zich in.

Geen vetpot
Voor alle drie diakens is de stap naar het 
diakenschap een proces onder Gods leiding. 
Diaken Sonny: ‘Roeping is geen moment, het is een 
proces. En nu pas begrijp ik waarom ik door het 
proces heen moest’. De diakens beaamden dat het 
een weg is die wordt afgelegd en dat je behoorlijk 
door elkaar wordt geschud. De kaderopleiding 
duurt vier jaren en daarna is er nog een traject 
van specialisatie, stage en extra vakken. Het is 
een lange weg voordat de vraag gesteld wordt: 
wil je? Tot dat moment ben je vrijwillig bezig en 
bij een bevestigend antwoord op de vraag maak je 
een commitment voor het leven, zeggen alle drie 
diakens.

Het diakenschap is een fulltime job. Je bent gewijd 
tot een dienaar van God, gewijd om Gods woord 
te verkondigen en pastorale zorg waar nodig 
te bieden. Je kan geen ‘nee’ zeggen. De diakens 
hebben de bevoegdheid om te assisteren bij een 
eucharistieviering, woord- en communiediensten 
te doen, dopen, huwelijksinzegeningen en 
begrafenissen. Maar het werk is meer dan dat, 
zeiden de diakens, de nood is altijd meer dan een 
begrafenis. Je bent 1x24 uur diaken. Lucy merkte 
op dat het diakenschap geen vetpot is en vroeg 
de diakens of zij nog een andere baan hebben. 
Diaken Karsters: ‘Ik had een specialisatie in 
vakgebieden en bij de bouw van de raffinaderij 
van Staatsolie werd me gevraagd of ik mee wilde 
doen in de kwaliteitscontrole’. Hij zei dat hij nog 
schoolgaande kinderen had,  dus vroeg hij Mgr. De 
Bekker om advies. Die zei dat hij geen van beide 
moest verwaarlozen. Diaken Waterberg vertelde 
dat hij altijd terug wilde naar het binnenland om 
het woord van God te verkondigen. Hij sprak er 
met pater Toon over, terwijl hij op de LTS zat. Hij 
vroeg pater Toon waar hij kon werken in de kerk 
en tegelijkertijd verkondigen. Pater Toon noemde 
de Pater Ahlbrinck stichting (PAS). Waterberg 
veranderde zijn studie naar een agrarische, zodat 
hij bij de PAS kon werken. In 1983 trad hij in 
dienst bij de PAS. Daar heeft hij 25 jaren gewerkt 
als ontwikkelingswerker. Hij bleef daarna bij het 
bisdom in dienst, bij de Dienst GCC belast met 
media en diaconie. Hij trainde ook leerkrachten. 
Diaken Waterberg zegt dat hij nog steeds projecten 
uitvoert. 
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Bekendmaking
Missie
Het duurzaam ontwikkelen en beheren van 
begraaf- en overige faciliteiten en het op maat 
verzorgen van uitvaarten met als uitgangspunt de 
Rooms-Katholieke traditie.

Visie
De toonaangevende aanbieder te zijn van 
uitvaartverzorging, met een herkenbare 
katholieke identiteit/uitstraling en die 
toegankelijk is voor een ieder.

De RK Begraafplaats maakt bekend dat het 
kantoor gesloten zal zijn van 23 december 2019 
tot en met 3 januari 2020.

Voor spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar op 
telefoon 472185 / 472154 (boodschap inspreken) 
/ 8598523

Stg. RK Begraafplaats | Schietbaanweg 35 | 
info.rkbegraafplaats@gmail.com | 472185 / 
472154 / 8598523
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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"

Vacature
Missie
Het duurzaam ontwikkelen en beheren van 
begraaf- en overige faciliteiten en het op maat 
verzorgen van uitvaarten met als uitgangspunt de 
Rooms-Katholieke traditie.

Visie
De toonaangevende aanbieder te zijn van 
uitvaartverzorging, met een herkenbare 
katholieke identiteit/uitstraling en die 
toegankelijk is voor een ieder.

Bij de RK Begraafplaats is er een vacature voor 
een kantoor medewerker die ook belast wordt 
met de financiële administratie.

Minimale vereisten
• Goede vaardigheden met pakketten van 
Microsoft Office 
• Financieel administratief onderbouwd, 
minimaal IMEAO, bij voorkeur HBO
• Bij voorkeur vaardigheid met financiële 
administratie pakketten
• Klantvriendelijkheid
•  Nauwkeurigheid
• Pro actief denken en handelen

Voldoet u aan de vereisten en ziet u een kans op 
een uitdagende werkomgeving?
Gelieve uw C.V. met motivatie per email te sturen 
naar info.rkbegraafplaats@gmail.com

Stg. RK Begraafplaats | Schietbaanweg 35 | 
info.rkbegraafplaats@gmail.com | 472185 / 
472154 / 8598523

Bekendmaking:  
   nieuwe openingstijden

Missie
Het duurzaam ontwikkelen en beheren van 
begraaf- en overige faciliteiten en het op maat 
verzorgen van uitvaarten met als uitgangspunt de 
Rooms-Katholieke traditie.

Visie
De toonaangevende aanbieder te zijn van 
uitvaartverzorging, met een herkenbare
katholieke identiteit/uitstraling en die 
toegankelijk is voor een ieder.

De RK Begraafplaats maakt bekend dat de 
openingstijden per 1 december 2019 als volgt zijn 
vastgesteld

Kantoor  : ma – vr van 07.00 - 
15.00 uur
Begraafplaats : ma – zo van 08.00 - 18.00 uur

Stg. RK Begraafplaats | Schietbaanweg 35 | 
info.rkbegraafplaats@gmail.com | 472185 / 
472154 / 8598523
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geloof & leven

Martien Noordermeer omi - 

Vijf kaarsen
Wanneer u dit leest, is de advent al in zijn derde 
week. Misschien even een mooie gelegenheid 
om iets te vertellen over de adventskrans als 
versiering tijdens de vier weken van de advent. De 
adventskrans is een krans met daarin vier kaarsen 
die worden aangestoken op de vier zondagen 
van de advent. Deze krans met een behoorlijke 
doorsnee, aangepast aan de grootte van het 
kerkgebouw, moet op een duidelijke, zichtbare 
plaats voorin de kerk worden aangebracht, liefst 
in de hoogte hangend, zichtbaar voor iedereen die 
waar dan ook in de kerkruimte aanwezig is, zodat 
hij ons de hele tijd herinnert aan de adventstijd.
De vier kaarsen symboliseren de komst van het 
Licht met Kerstmis en naarmate kerst dichterbij 
komt wordt het lichter, omdat er meer kaarsen 
branden. Midden in de krans moet een vijfde kaars 
staan, groter en hoger dan de andere vier want 
deze vijfde kaars wordt met Kerstmis, plechtig 
in de kerstnacht, aangestoken! Het is zeker 
liturgischer dan het kindje Jezus in de kribbe te 
leggen in de kerstnacht.

Van adventskrans naar kerstkrans
De vier kaarsen staan niet alleen voor de vier 
weken van de advent, maar symboliseren ook de 
vier windstreken: het oosten, westen, zuiden en 
noorden. Christus het Licht van de wereld komt 
dus voor alle windstreken, voor alle mensen op 

Adventskrans Cova da Iria

Cova da Iria is Portugees en betekent vallei van 
de vrede. Het ligt in Fatima waar Maria aan de 
drie kinderen Lucia, Francesco en Yacintha is 
verschenen van 13 mei tot en met 13 oktober. Zij 
maakte zich bekend als Onze Lieve Vrouw van de 
Rozenkrans en vroeg de kinderen te bidden voor 
de vrede in de wereld. 

Bij het Fatima-Oord in Paramaribo ligt er een 
groot terrein dat nu is schoongemaakt, ommuurd, 
geschilderd, verlicht en voorzien van een 
overdekte plaats met een vijver. Het is bestemd 
om de seniorenbewoners van het Fatima-Oord 
een gezellige ontmoetingsplaats te geven buiten 
de beslotenheid van hun kamertjes. Die plaats 
gaan we noemen Cova da Iria, opdat het voor de 
bewoners echt een vallei van gezellig samenzijn 
mag worden. 

Irene Mangoendikromo - 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 december a.s. 
wordt in Lelydorp het kerstverhaal weer tot 
leven gebracht. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. De gemeenschap van Lelydorp en 
omgeving kan een sprankelende opvoering 
van het kerstverhaal verwachten. 
De bezoekers zullen zeker genieten van de 
talenten van de kinderen. Ook samenzang is 
onderdeel van het programma. Het evenement 
heeft verder een fundraisingskarakter voor 
zowel de St.-Jozef- als de St.-Antoniuskerk. 
Op beide dagen zullen er heerlijke gerechten, 

Levende kerststal in Lelydorp

aarde. De krans, die geen begin en/of einde heeft, 
symboliseert de aardbol. Midden in de krans is 
er plaats voor een vijfde kaars, groter, hoger en 
dikker dan de vier andere die wordt aangestoken 
in de kerstnacht bij het begin van de nachtmis 
om uit te drukken dat het Licht is gekomen. Zo 
wordt de adventskrans met zijn paarse linten een 
kerstkrans met zijn witte, gouden, gele of rode 
linten.

In de meeste kerken wordt de adventskrans 
opgeruimd als de vier zondagen van de advent 

Het zal in gebruik genomen worden op 19 
december a.s. Dan zullen we daar de eucharistie 
vieren in verband met mijn 81e verjaardag. 
Natuurlijk mag iedereen erbij zijn. Welkom dus 
in de Cova da Iria op 19 december om 9 uur ‘s 
morgens!

M. Noordermeer o.m.i.

voorbij zijn, maar de liturgische bedoeling is 
dat de adventskrans onderdeel wordt van de 
kerstversiering! In heel wat parochies zijn er 
vaak mensen die dit al jaren doen, geen Omhoog 
lezen en dus ook niet op de hoogte zijn dat de 
adventskrans moet blijven hangen en onderdeel 
vormt van de kerstversiering. Dus aan de 
versiergroep wordt er beroep gedaan hieraan 
aandacht te besteden!

Creatieve versiering
Vorig jaar zag ik ergens in een mooie, grote kerk op 
het priesterkoor een tafeltje staan met daarop vier 
dikke kaarsen met in het midden een groen plantje. 
Dat moest dan de adventskrans voorstellen. Dit is 
ook wel het minimum wat je als versiering voor de 
advent kunt doen. Geen enkele fantasie of creatief 
vermogen! De adventskrans komt jaarlijks terug. 
Laten we hem dan ook tot iets zinvols maken en er 
een kleine uitgave aan besteden. 

Als ik dit schrijf besef ik dat wanneer u het leest de 
advent al is begonnen en er weinig mogelijkheid 
bestaat om alsnog iets aan de adventskrans te 
doen. In sommige kerken zijn er mensen die 
al jaren - meer dan 30 jaar! -  de advents- en 
kerstversiering aanbrengen. Mooi natuurlijk, maar 
als er eens andere mensen bij zouden komen, 
zouden er misschien ook frisse en nieuwe ideeën 
bij komen en ook eens een verandering.

Competitie
Enige jaren geleden is er in Omhoog een 
fotoreportage verschenen van onze kerststallen 
in al onze kerken. Vanuit Groningen, Wageningen 
en Nickerie hadden we foto’s van de kerststallen. 
Dit jaar willen we u allen vragen of u een foto 
wilt sturen van de adventskrans en de mooiste 
zullen we in Omhoog publiceren! Vooral dus de 
adventskrans die een kerstkrans is geworden. 
Daarom willen wij groepen die verantwoordelijk 
zijn voor de versiering van de parochiekerken 
aansporen om er iets moois van te maken. De 
mooiste advents- en kerstversiering, vooral ook de 
meest originele, leuke, verfrissende op dit gebied 
zal beloond worden met de serie van 18 cd’s die 
door het bisdom zijn uitgegeven ten bate van de 
parochie. 
We willen er dus een soort competitie van maken. 
Wie heeft de mooiste en origineelste adventskrans 
die ook in de kerstversiering wordt opgenomen? 
Aangezien twee jaar geleden er niet enthousiast 
gereageerd is, plaats ik deze oproep dit jaar nog 
een keer.

verrukkelijke snacks en koele 
dorstlessers verkrijgbaar zijn. 
Dankzij de mooie samenwerking 
tussen de parochianen van beide 
kerken mogen de Lelydorpers en 
anderen het kerstverhaal op een 
unieke manier beleven. Onder de 
kundige leiding van de zusters Odile 
en Paulien van Fransiskas Charitas 
en pater Franciskus mogen wij dus de 
kerstsfeer in Lelydorp brengen en de 
mensen aansporen het kerstverhaal 
een plaats te geven in hun 
kerstviering, waarin het kindje Jezus 
een bijzondere plaats inneemt. Proef 
de sfeer van kerst en kom allen naar 
de levende kerststal op het terrein van 
de St.-Antoniuskerk in Lelydorp. De 
aanvangstijd op beide dagen is 19.00 
uur.
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Groeien in de geest
Op de vraag hoe de diakens terugkijken op 
hun ontwikkeling in de afgelopen acht jaren, 
reageerden alle drie enthousiast. Diaken Karsters: 
‘Ik ben gegroeid in geduld hebben en anders 
kijken naar mensen’. Diaken Waterberg gaf aan 
dat er zoveel gebeurt onderweg. Hij heeft zoveel 
ervaren, van de alfacursus waar je mensen leert 
wie Jezus Christus is tot de verantwoordelijkheid 
voor een parochie, in zijn geval in Coronie. Diaken 
Waterberg is ook benoemd als moderator voor het 
gevangenispastoraat en Catholic Men’s Ministry. 
Heel gepassioneerd vertelde hij ook over het 
ontstaan van begikerki.
Diaken Lito Alantee: ‘Bij de wijding is mij gezegd 
dat ik voorlopig bij mijn parochie blijf. Ik val 
onder de cluster Zuid. Cluster Zuid is een grote 
cluster van parochies. Ik ben nu benoemd voor 
Sunnypoint’. Alantee zei dat hij gegroeid is in 
de Alfa Konmakandra, dat is de cursus in het 
Sranantongo dat voor eenieder verstaanbaar 
is. Hij was belast met het onderdeel de werking 
van de Heilige Geest. Diaken Alantee: ‘Wil je iets 
teruggeven, dan zal je het eerst moeten hebbem. Ik 
moest me dus gaan verdiepen in de Heilige Geest, 
groeien in de geest’. Diaken Lito gaf aan dat hij 
ook de opleiding tot huwelijksambtenaar heeft 
afgerond. De bevoegdheid van de kerk had hij al, en 
nu ook vanuit de overheid.
Diaken Karsters vulde aan: ‘In het natraject van de 
kaderopleiding moesten wij ook workshops volgen 
waarin wij eerst genezing voor onszelf moesten 
zoeken: alles naar boven halen om te healen. Als 

Diakens van het eerste uur: 
handen tekort

vervolg van pagina A1

Door pater Martien Noordermeer OMI

Caraibisch gebruik
Van maandag 16 tot maandag 23 december worden 
er in onze kathedrale basiliek om 6 uur ’s morgens 
de zogenoemde auroramissen of dageraadsmissen 
gevierd. Op de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en 
Curaçao, worden die misa di aurora genoemd, met 
elke morgen om 5 uur stampvolle kerken. Als men 
niet op tijd is, vindt men geen plaats en moet men 
maar buiten volgen! Ook in Suriname heeft dit 
Caraïbische gebruik sinds enige jaren zijn ingang 
gevonden en met overweldigend succes. Het is een 
intense voorbereiding op Kerstmis gedurende 7 
dagen. Het is de laatste voorbereiding op Kerstmis 
gedurende die laatste week voor het heilig 
gebeuren van de geboorte van onze Immanuel. 
Deze geboorte is van zo’n groot belang geweest dat 
zelfs de wereldgeschiedenis is ingedeeld in twee 
periodes: vóór de geboorte van Christus en ná de 
geboorte van Christus. Wij leven nu in het jaar 
2019 ná de geboorte van Christus!

O-antifonen
In deze dageraadsmissen worden de zogenoemde 
O-antifonen gebeden, gezongen. Die worden zo 
genoemd omdat elk van die antifoon begint met 
O, als een uitroep van bewondering, eerbied en 
verlangen. Hier zijn ze in volgorde:
16 december = O Sapientia | Oh, Wijsheid van God
17 december = O Adonaï | Oh, Leider van Gods Volk
18 december = O Radix Jesse | Oh, nakomeling van 
Isaï (=Jesse, vader van koning David)
19 december = O Clavis David | Oh, Sleutel van de 

Davidsstad
20 december = O Oriens | Oh, Opgaande zon
21 december = O Rex Gentium | Oh, Koning van de 
volkeren
22 december = O Emmanuël | Oh, Emmanuël, God-
met-ons
Deze zeven O-antifonen hebben ook nog iets 
cryptisch in zich. Ze zijn zo geschreven in het 
Latijn, dat de eerste letter van elk woord na de 
O-uitroep samen achter elkaar ook een boodschap 
in zich draagt. Te beginnen vanaf de laatste dag en 
opgaand naar de eerste dag zien wij in de eerste 
letter na de O-uitroep een Latijnse boodschap: Ero 
cras | Ik zal er morgen zijn.
Het eerste deel van de antifoon geeft een eretitel 
uit de Bijbel aan Jezus, zoals Wijsheid van God, 
Grote Heer, Adonaï, Wortel van Jesse, waarop een 
oproep volgt: Kom om ons te verlossen, die iedere 
keer keer gezongen wordt door de aanwezigen.
Het tweede deel is als het ware een vorm van 
gebed: Ach leer ons toch de weg, Bevrijd wie 
boeien heeft, Verlicht de duisternis. Het is één 
grote kreet naar verlossing! En steeds weer 
herhaalt de antifoon: Ach, kom om ons te verlossen.
Deze O-antifonen kregen al in de 6e eeuw een 
plaats in het breviergebed, bij de lofzang van 
Zacharias, in de lauden, het officiële morgengebed 
van de Kerk. In de 9e eeuw kreeg geleidelijk aan 
de O-antifoon een plaats in het avondgebed van 
de Kerk, dat wij de vespers noemen en voor en na 
de lofzang van Maria, het magnificat. Dus zowel in 
het morgengebed als het avondgebed van de Kerk 
werden de O-antifonen gezongen.

Voorbereiding op Kerstmis
De evangelielezingen van deze laatste 7 dagen voor 
Kerstmis geven duidelijk weer een stijging van 
de verwachting, en zijn nauw verbonden met de 
O-antifonen.
17 december = geslachtslijst van Jezus Christus, 
Zoon van David. Zijn stamboom. Jezus Christus 
treedt de geschiedenis van de mensheid binnen.

18 december = Jezus past in het heilsplan van God. 
Jozef, uit het geslacht van Koning David moet voor 
Hem zorgen.
19 december = geboorte van Johannes de Doper. 
Zacharias had moeite om zo maar te aanvaarden 
dat Elisabeth zwanger kon worden en alsnog een 
Zoon zou krijgen. Zacharias werd daardoor stom 
tot op het moment dat alles werkelijkheid zou 
worden.
20 december = Toen Elisabeth zes maanden 
zwanger was vroeg de engel Gabriël aan Maria of 
zij mee wilde werken aan Gods heilsplan met de 
mensen: Zie de Dienstmaagd des Heren.
21 december = Maria gaat naar Elisabeth om 
haar de laatste maanden van haar zwangerschap 
te helpen. Maria en Elisabeth ontmoeten elkaar. 
Elisabeth, moeder van Johannes de Doper en Maria 
de Moeder van Immanuël.
22 december = Bij die ontmoeting tussen Maria 
en Elisabeth spreekt Maria haar magnificat uit, 
één grote lofzang omdat wat God aan haar heeft 
gedaan: Alle geslachten der aarde zullen Mij zalig 
prijzen.
23 december = De laatste dag van intense 
voorbereiding vertelt het verhaal van de geboorte 
van Johannes de Doper.

Welkom
En zo bereidt de liturgie ons voor op het feest van 
onze Verlossing: KERSTMIS.
In Frankrijk zijn al heel lang de dageraadsmissen 
een gewoonte geworden. Het hoort gewoon 
bij Kerstmis als voorbereiding. Daar werden 
de O-antifonen op muziek gezet door L. Deiss, 
Capucijn, en zijn alom bekend. Ook in Suriname 
zingen wij deze antifonen op zijn muziek, maar 
vertaald in het Nederlands. Door deze te zingen 
treden ook wij in ons bisdom binnen in een 
eeuwenoud gebruik in onze kerk. Wees dus 
welkom in deze liturgische voorbereiding op het 
feest van onze verlossing elke morgen om 6 uur in 
de basiliek voor de auroramissen.

Auroramissen – 
Dageraadsmissen 

jezelf niet gezond bent, kan je moelijk anderen 
helpen om gezond te worden’. Diaken Karsters 
vertelde dat hij benoemd was voor Latour onder 
leiding van pater Ricardo. Daarnaast doet hij in 
samenspraak met de pastoor ook diensten in 
andere parochies.

Terugblik en vooruit
‘Hoe kijkt u terug op die acht jaren?’ vroeg Lucy. 
Diaken Karsters: ‘Ik heb de indruk dat mensen 
naar de kerk komen om naar het woord van God te 
luisteren of om hulp te zoeken. Men is zich er nog 
niet van bewust dat dat niet alles is; dat ze dieper 
moeten gaan in hun geloofsovertuiging, in het 
lezen van de bijbel en deze bespreken. De mensen 
moeten niet komen om alleen te luisteren, maar ze 
moeten zich ook inzetten om te doen wat de bijbel 
vraagt en samen kerk zijn’. Karsters zei het jammer 
te vinden dat er weinig tijd is om persoonlijke 
gesprekken te voeren met parochianen om te 
horen wat er in iemand leeft, wanneer de persoon 
iemand kwijt is of een baby gehad heeft. Die tijd 
is er niet meer. Hij hoopt daarom dat er mensen 
opstaan die zich geroepen voelen om te helpen. 
Hij wil tijd stoppen in jongeren, die het nu zo 
moeilijk hebben en hen helpen. ‘Ik zit ook in 
marriage encounter en luister veel naar mensen. 
Het geeft voldoening dat mensen ook luisteren 
en begrijpen. Er zijn momenten die bemoedigend 
zijn. Maar er is nog zoveel te doen.’ Diaken Alantee 
zuchtte bevestigend. Er is heel veel te doen. De 
geloofsgemeenschap van Sunnypoint bestaat uit 
heel veel jonge mensen. De priester komt een 
keer in de maand voor de eucharistieviering. Alle 
andere dagen is de diaken er. Er gebeurt zoveel. 
‘Ik ervaar het zo dat de Heer mij de gelegenheid 
wilt geven om niet mijn wil maar die van de 

mensen uit te voeren, om die geestelijke groei te 
verwezenlijken. Wij hebben een gebedsgroep, een 
nazorggroep, een groep voor oudere mensen en 
wij brengen die allemaal bijeen om het Woord op 
een voor hen begrijpelijke manier over te brengen.’ 
Diaken Alantee droomt ervan dat hij samen met 
deze werkgroepen nog voor hij weggaat een 
kerkgebouw mag realiseren op een eigen terrein.
Diaken Waterberg ziet in zijn droom dat men in 
alle parochies in het bisdom het bidden centraal 
stelt, dat men meer gaat werken aan bidden in het 
algemeen en aan persoonlijk gebed; dat er meer 
mensen komen bidden. Hij ziet graag bijbelstudies 
in alle parochies. ‘Ik wil graag ook meer werken 
aan gezinnen die strugglen en problemen hebben. 
De geloofsgemeenschap heeft sterke gezinnen 
nodig. Om die te realiseren moeten we in de 
gezinnen mensen helpen, gezinsleden helpen in 
hun relatie met God zodat zij beter worden en hun 
gezin beter kunnen bouwen.’ Ook hij bevestigt 
dat er veel te doen is, dat er behoefte is. Hij pleit 
voor nazorg in alle parochies en gebedsgroepen. 
Antonius Waterberg zei ook dat hij graag een 
uitwisseling van parochies ziet; parochies 
moeten elkaar leren kennen. ‘De Kerk is meer 
dan Paramaribo.’ Hij pleit ervoor dat parochies 
meer gebruikmaken van media en haalt het 
voorbeeld van begikerki aan. Die zit nu met een 
programma op Radio Immanuel, op sociale media 
en YouTube. Diaken Waterberg zei dat niet alleen 
de mediakanalen van het bisdom gebruikt moeten 
worden, maar ook de seculiere media. Tot slot 
riepen de diakens op om op te staan en in actie 
te komen. ‘Kom helpen, uw hulp is nodig.’ Diaken 
Waterberg merkte wel op: ‘Kom helpen, maar denk 
niet dat je de pater of de diaken komt helpen. Je 
komt Jezus helpen’.
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Derde zondag van de Advent jaar A

Eerste lezing: Jesaja 35, 1 – 6a. 10
Zo spreekt de Heer: ‘Woestijn en steppe zullen 
zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. 
Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen 
en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten 
deel, de luister van Karmel en Sjaron.  Zij zullen de 
glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze 
God. Maak slappe handen sterk, geef kracht  aan 
Knikkende knieën. Spreekt tot allen die de moed 
verloren hebben.: Vat moed en vrees niet: Uw God 
komt om de wraak te voltrekken, God komt om te 
vergelden en om u te redden’. Dan gaan de ogen 
van de blinden weer open en zullen de oren van de 
doven geopend worden. De lamme zal springen als 
een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die 
door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. 
Jubelend komen zij nar Sion, hun hoofden omgeven 
met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen 
en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.

Antwoordpsalm: 
psalm 146, 7.8 – 9a.9bc – 10

Tweede lezing: Jakobus 5, 7 – 10
Broeders en zusters, hebt geduld tot de komst van 
de Heer. De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht 
van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, 
totdat de winter – en voorjaarsregens gevallen zijn. 
Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst 
van de Heer is nabij. Klaagt elkaar niet aan; dan valt 
ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter 
staat al voor de deur. Broeders en zusters, neemt een 
voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de 
profeten, die gesproken hebben in de naam van de 
Heer.

Evangelielezing: Matteüs  11, 2 – 11
In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over 
de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn 
leerlingen de vraag stellen: ‘Zijt gij de komende, 
of hebben wij een andere te verwachten?’. Jezus 

antwoordde hun: ‘Gaat aan Johannes zeggen wat 
gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, 
melaatsen genezen en doven horen, doden staan op 
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 
Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt’. Toen 
zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te 
spreken over Johannes: ‘Waar zijt gij in de woestijn 
naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind 
bewogen? Waar zijt gij dan wél naar gaan zien? Naar 
iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding 
dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. 
Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te 
zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! 
Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn 
bode voor U uit die weg voor uw komst zal bereiden. 
Voorwaar,  Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen 
geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan 
Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het 
Rijk der hemelen groter dan hij’.

Wat een boeiend ensemble van schriftlezingen 
vertoont deze derde zondag van de ad- vent! 
Profeet, psalmist en evangelist lijken eensgezind 
en één van hart dezelfde taal te spreken. Leg de 
teksten maar eens naast elkaar en let dan op de 
overeenkomsten: Jesaja 35,5-6; Psalm 146,7b-8 en 
Matteüs 11,5. Van oudsher staat de derde zondag 
van de advent bekend als zondag  Gaudete! De 
benaming is ontleend aan de Filippenzenbrief: 
‘Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: 
verheugt u!’ (4,4). Het gejubel en gejuich is niet 
van de lucht bij Jesaja. God zal zich manifesteren, 
Hij komt! Maar er staat wel: ‘want jullie God komt 
met zijn wraak, Gods vergelding zal komen’ (Jesaja 
35,4). Laten we dat niet verkeerd verstaan. Het gaat 
hier niet om het uitoefenen van vergelding door de 
‘God der wrake’, het gaat hier om het komen van 
God die door zijn komst recht wil doen aan het 
volk dat in verdrukking leeft. God is de komende 
en zo, wanneer Hij zich manifesteert, komt Hij op 
voor zijn volk. Dat is een adventsgedachte pur sang. 
Advent is het verwachten van de komst van de 
Heer.

In antwoord op uw vraag
‘Bent u degene die komen zou of moeten we een 
ander verwachten?’ liet Johannes de Doper zijn 
leerlingen aan Jezus vragen. ‘Gezegend Hij die komt 
in de naam van de HEER’ (Psalm 118,26) – ‘de 
Komende’ is vanouds een omschrijving voor de 
Messias. Het is niet zo moeilijk om in het antwoord 
dat Jezus geeft beelden uit de profetie van Jesaja te 
herkennen. In de verwijzing naar Jesaja is echter 
wel sprake van een uitbreiding met de genezing 
van melaatsen, de opwekking van doden en de 
verkondiging van het goede nieuws aan de armen. 
Het is goed mogelijk dat Matteüs hier verwijst naar 
eerdere passages uit zijn evangelie (met name 
8,1-4.5-13; 9,1-8 en 9,27-33). De werken die Jezus 
verricht, vormen de sterkste aanwijzing voor zijn 
ware identiteit. Het gaat uiteindelijk niet om wat Hij 
zegt of beweert, maar om wat Hij doet en tot stand 
brengt. Over de joodse traditie wordt gezegd dat 
daarin de orthopraxie (het juiste handelen) hoger 
aangeslagen wordt dan de orthodoxie (het correcte 
spreken of belijden). Toen het volk van Israël aan de 
voet van de Sinai de Thora voorgehouden werd, 
was de eenstemmige reactie (letterlijk vertaald): 
‘Wij zullen het doen en daarnaar horen’ (Exodus 
24,7b). De eerste prioriteit ligt bij het praktiseren 

van Gods Woord. Je geeft pas echt gehoor aan 
het appel van de Thora door haar in praktijk te 
brengen. Deze gedachte speelt ook een rol bij de 
verwachting van de messias. Je moet de komst van 
de messias heel concreet ergens aan kunnen
merken. In zijn Chassidische vertellingen schrijft 
Martin Buber: ‘Ten tijde dat rabbi Menachem in het 
land Israël woonde, gebeurde het dat een dwaas 
man, zonder te worden opgemerkt, de Olijfberg 
beklom en van de top af de sjofarbazuin stak. Onder 
het opgeschrikte volk werd het gerucht verspreid 
dat dit het blazen op de sjofar was dat de verlossing 
verkondigt. Toen het gerucht de oren van rabbi 
Menachem bereikte, opende hij het raam, keek de 
wereld in en zei: ‘Ik zie geen vernieuwing’.

Johannes bij Matteüs
Wat betreft de voorstelling van Johannes de Doper 
in het Matteüs evangelie vallen twee aspecten in 
het bijzonder op. Johannes wordt ‘verchristelijkt’ 
omdat met zijn komst het koninkrijk gestalte 
begon te krijgen (11,12). Dit valt ook op te maken 
uit de overeenkomst van 3,2 met 4,17: eerst is 
het Johannes die het nabij zijn van het koninkrijk 
verkondigt, vervolgens doet Jezus precies hetzelfde. 
Er is daarom sprake van een zekere parallellie. 
Johannes behoort als het ware reeds tot het 
tijdperk van het koninkrijk. De prediking van 
Johannes heeft in dit evangelie ook prioriteit boven 
zijn dooppraktijk, getuige het feit dat de doop 
pas in tweede termijn ter sprake komt (3,1-6). De 
verkondiging van Johannes behoort met de komst 
van Jezus niet tot het verleden, maar krijgt bij Hem 
een zekere voortzetting in het heden (vergelijk 
12,34 en 23,33 met de woorden van Johannes in 
3,7). Een tweede opvallend gegeven in dit evangelie 
betreft de expliciete identificatie van Johannes met 
de profeet Elia (11,14 en 17,13). Johannes is Elia 

redivivus (opnieuw levend). Men kan stellen dat 
Matteüs verder gaat op de weg van de identificatie 
die Marcus in zijn evangelie al gewezen had. 
Wat eerst nog impliciet bleef, wordt nu expliciet 
gemaakt.

Teleurgesteld
Johannes de Doper verblijft in detentie. Hij heeft 
het gewaagd om niet mis te verstane kritiek te 
uiten op koning Herodes. Het werd hem niet in 
dank afgenomen en de gevolgen waren er dan ook 
naar. Daar zit Johannes dan, waarschijnlijk niet in 
de meest comfortabele omstandigheden. En terwijl 
hij daar zo zit, begint twijfel aan hem te knagen. Vol 
vuur had hij verkondigd dat de Messias in aantocht 
was. Matteüs heeft het opgetekend in het derde 
hoofdstuk van zijn evangelie – het was de lezing 
van de tweede adventszondag: ‘De bijl ligt al aan 
de wortel van de boom. Ik doop met water, maar na 
mij komt Hij die doopt met heilige Geest, Hij houdt 
de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen 
en zijn graan in de
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij 
verbranden in onblusbaar vuur!’ (3,10-12). Zo klonk 
de vurige taal van deze boeteprediker. Maar nu zit 
Johannes gevangen en lijkt hij ontgoocheld en aan 
het twijfelen geraakt te zijn. Hij heeft meegemaakt 
hoe Jezus op het toneel verscheen en hij heeft Hem 
horen spreken en Hem zien handelen. Hij heeft 
moeten constateren hoe Jezus in feite te werk gaat. 
Hij haalt de bijl bij de wortel van de boom vandaan 
en blijkt zelfs meer te geven om het kaf dan om 
het koren, laat staan dat hij het verzamelt om in 
onblusbaar vuur te verbranden! Heeft Johannes 
gedacht: wat is dit voor een Messias? Heb ik het 
zo bij het verkeerde eind gehad? Blijkbaar had 
Johannes een andere verwachting van de Messias 
dan Jezus in de praktijk brengt. Niet het harde 
oordeel en het vlijmscherpe onderscheid tussen 
goed en kwaad, maar de vergeving van zonden en 
de barmhartigheid Gods staan bij Jezus voorop. 
Jezus slaat een heel andere toon aan dan Johannes. 
Modern uitgedrukt zouden wij zeggen: Hij houdt 
er toch een ander godsbeeld op na. God wil ons 
opnieuw een kans geven als wij verkeerde wegen 
gaan, maar tot inkeer komen, als wij oprecht 
berouw hebben van de zonde en een nieuw leven 
willen beginnen. God is liefde. Hij schrijft mensen 
niet af, zo leert Jezus, want God wil een mens die tot 
inkeer komtweer in liefde aannemen.
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 17.00: PK EHC
	 18.00:	Bidgroep	van	de	Charismatische	Vernieuwing
di	17	 17.00:	PK	H.	Vormsel	|	 18.00:	PK	Volwassenen
do	19	17.00:	Spreekuur
	 18.00:	Rozenkransgebed	|	18.30:	H.	Mis
vr	20	 18.00:	Doopinstructie

za	14	 18.30:	3e	Meditatieve	dienst
zo	15	 07.30:	Rozenkransgebed
	 08.00:	Eucharistieviering
za	21	 18.30:	4e	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

Zondag:	H.	Mis	om	10.00u.
Vrijdag:	Noveen	OLV	van	Altijddurende	Bijstand:	18:30u.

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

zo	15	 08.00:	Woord	-	Comm.	Dienst	derde	advent	jaar	A	
met	KND
zo	22	 08.00:	Woord	-	Comm.	Dienst	vierde	advent	jaar	A	
met	KND	

za	14	 18.00:	H.	Mis	derde	dag	van	de	triduümviering
zo	15	 09.00:	Woord	-	Comm.	Dienst	derde	advent	jaar	A	
met	KND
wo	18	18.00:	H.	Mis:	plechtige	zilveren	jubileumviering
zo	22	 09.00:	Wo	-	Co.	Dienst	vierde	advent	jaar	A	met	KND

zo	15	 10.00:	H.	Mis	|	 11.45:	English	Mass
zo	22	 10.00:	Woco	|	 11.45:	English	Mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	14	 19.00:	H.	Mis
zo	15	 08.00:	Woco
za	21	 19.00:	H.	Mis
zo	22	 08.00:	H.	Mis

Eucharistie:	Elke	1e	en	4e	zondag	:	08.00:	Eucharistieviering
Elke	maandag	en	donderdag:	18.00	Rozenkrans	en	
Eucharistieviering
Elke	zaterdag:	06.30	Eucharistieviering	
WoCo:Elke	2e,	3e,	en	5e	zondag	:	08.00:	WoCo
PK	EHC	&	Vormsel:	Elke	dinsdag:	17.00	-	18.00:	PK	lessen
Begi	kerki:	Elke	woensdag:	18.30
Bijbel	studie:	Elke	dinsdag:	18.30
Biddende	moeders:	Elke	dinsdag:	18.30

Wekelijkse activiteiten
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van	de	KCV.
•	Elke	woensdag	spreekuur	van	de	pastoor	17.00u	-18.00u.
•	HF	Men’s	Fellowshipgroup	:-Persoonlijk	Gebed	en	
Coaching		1e	en	3e	vrijdag	van	de	maand	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
zo 15 08.00: Hoogmis
	 18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	Hoogmis
	 18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	H.	Mis
di	17	 17.00:	Kinder-	en	tienercatechese
	 18.30:	Volwassencatechese
wo	18	18.30:	Rozenkransgebed	|	19.00:	Woco
za	21	 10.00:	H.	Mis.	Huize	Ashiana
Mededeling
De	Heilige	Familieparochie	heeft	het	voornemen	om	een	
zanggroep	te	starten.	Opgave	dagelijks	tijdens	kantooruren	
of	na	de	vieringen.	Geef	uw	naam	op	want	zingen	is	
tweemaal	bidden.

zo	15	 08.00:	Woco
ma	16	17.00:	Spreekuur

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	Aurora	Missen
do	19	17.30:	Levende	Kerststal/Kerstviering	voor	kinderen
vr	20		17.30:	Levende	Kerststal/Kerstviering	voor	kinderen	
za	21	 11.00:	Gelegenheid	tot	biechten
	 19.00:	Eucharistieviering	
zo	22	 10.00:	Hoogmis/4de	Zondag	van	de	Advent
di	24	 21.30:	Nachtmis	voor	Kerst
wo	25	10.00:	Pontificale	Hoogmis	van	Kerst
do	26	10.00:	Hoogmis	–	2de	Kerstdag
do	26	GEEN	PETRUS	DONDERSLOF
vr	27	 12.00:	Zegening	Onnozele	Kinderen
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	maandag	16	december	begint	de	grote	kerstnoveen	
met	de	Aurora	Missen	om	06.00u	’s	morgens.	Een	
sfeervolle	geestelijke	voorbereiding	op	Kerstmis	met	
noveengebeden,	orgelspel	en	warme	chocolademelk,	
koffie	of	thee	na	afloop	in	het	paviljoen.	U	bent	allen	van	
harte	welkom.
•	Speciaal	voor	de	kinderen	zal	er	op	donderdag	19	
en	vrijdag	20	december	aanvang	17.30u	de	“Levende	
kerststal”opgevoerd	worden.	Jongeren	van	de	parochie	
zullen	het	kerstverhaal	uitbeelden	en	er	zullen	
kerstliederen	gezongen	worden.	Komen	jullie	dus	allemaal	
op	19	en	20	december	om	17.30u!	
•	Uw	bijdrage	voor	de	Adventsactie	kunt	u	deponeren	in	
de	daarvoor	bestemde	bus	achter	in	de	kerk.	Steun	het	
goede	werk	van	de	Kennedy	Stichting.

za	14	 17.30:	H.	Mis
za	21	 17.30:	H.	Mis
Mededeling
Marialof	is	met	vakantie	tot	woensdag	8	januari	2020

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
ma	16	18.00:	H.	Mis	
wo	18	18.00:	Geen	dienst!	I.v.m.	de	jubileumviering	Sint-
Jozefkerk
do	19		17.00:	Een	kwartiertje	voor	God/	E.	aanbidding	(tot	
18.00	uur)
vr	20	 18.00:	H.	Mis
za	21	 18.00:	H.	Mis	vooravond	vierde	advent	jaar	A	met	
KND
zo	22	 08.00:	H.	Mis	vierde	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	heeft	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	liggen	achter	in	de	kerk.	U	kunt	het	met	uw	
gave	deponeren	in	een	aparte	doos	achter	in	de	kerk	of	
afgeven	in	de	pastorie	tijdens	het	spreekuur.
•	Op	donderdag	19	december	is	er	een	kwartiertje	voor	
God	-	aanbidding	bij	het	Allerheiligste	van	vijf	tot	zes	uur	
n.m.-	uitnodiging	aan	u	allen!	
•	Komend	weekend	is	er	kindernevendienst.	Wij	nodigen	
kinderen	en	ouders	van	harte	tot	deelname	uit!
•	Op	woensdag	18	december	2019	gedenken	wij	op	
feestelijke	wijze	de	inwijding	van	de	Sint-Jozefkerk	te	
Geyersvlijt,	precies	25	jaar	geleden.	Mgr	Karel	Choennie	
gaat	voor	in	de	plechtige	eucharistieviering;	de	dienst	
vangt	aan	om	18.00	uur.	Na	de	viering	is	er	een	gezellig	
samenzijn.	U	bent	allen	van	harte	uitgenodigd!
•	Achter	in	de	kerk	ligt	de	rondzendbrief	voor	de	
Adventstijd	en	Kerst	gereed	om	mee	te	nemen.	Op	de	
achterzijde	daarvan	vindt	u	het	dienstenschema	voor	de	
feestdagen.	Handig	om	als	geheugensteuntje	te	bewaren.

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

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

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
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

•	1e	vr.18.00–20.00u	Eucharistieviering	met	
Sacramentsaanbidding
•	1e	za.	09.00–11.00u	Rozenkransgebed
•	3e	wo.10.00–13.00u	Sacramentsaanbidding
•	Des	zaterdags:	Gebed	en	counseling	op	afspraak.	Zr.	A.	
Koorndijk,	t.	404882
Wekelijks:	gebedsgroepen	in	de	diverse	parochies

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

Dinsdag	19.30u	-	Noveen	van	O.L.V.	Altijddurende	Bijstand
Donderdag	19.30u	-	Aanbidding	Allerheiligste	Sacrament
Zaterdag	16.30u	-	Catechese	|	18.00u	-	Eucharistieviering
Zondag	9.00u	-	Eucharistieviering	|	19.30u	-	
Eucharistieviering
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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	15	 08.00:	Rozenkransgebed	|	08.30:	Woco
ma	16	19.00:	H.	Mis.	Rouwdienst	overl.	Leonel	Jackson
di	17	 06.30:	H.	Mis
wo	18	19.00:	H.	Mis
do	19	06.30:	H.	Mis
vr	20	 07.00:	H.	Mis
za	21	 19.00:	H.	Mis
Mededelingen
•	Zondag	15	december:	H.	Mis	met	EHC	op	Tapuripa
•	Vrijdag	20	december:	onderhoud	en	versiering	kerk

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag	16.30u:	PK	les	|Zondag	11.30u:	Volw.	catechese
Vieringen
zo	15	 09.30:	Rozenkransgebed	|	10.00:	Woco
Mededeling
Zaterdag	14	december	16.00:	onderhoud	en	versiering	kerk

Wekelijkse activiteiten
PK	jaar	I:	Dinsdag	16.30u.	|PK	jaar	II:	Woensdag	16.30u.
PK	jaar	III:	Donderdag	om	16.30u.
Vieringen
zo	15	 08.00:	Rozenkransgebed	|	08.30:	Woco
Mededeling
Zaterdag	21	december:	onderhoud	en	versiering	kerk

zo	15	 09.00:	Woco

Elke	2e	en	4e	zondag:	eucharistieviering/woco	om	08:30u

1e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Moengo	en	16.00u	Patamakka
2e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Albina	en	16.00u	Alfonsdorp	
(Communie	voor	de	ouderen	thuis)
3e	zaterdag:	H.	Mis	te	Oviaolo	19.00u.	
3e	zondag:	H	Mis	9.00	Abadukondre	18.00u	te	
Moengotapu
4e	zaterdag:	Bezinning	en	uitstelling	Allerheiligste.	Stille	
aanbidding		St	Theresia	09.00u.
Des	vrijdags:	‘voorbereiding	op	de	Zondagsdienst’		18.30	u
Elke	dinsdag:Charismatische	Volwassenen	
gebedsbijeenkomst	te	Moengo.
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	en	4e	zaterdag	van	de	maand	19.00u:	Wo-	co
2e	vrijdag	van	de	maand	19.00u:	Eucharistieviering
3e	zondag	van	de	maand	09.00u:	Wo-	coVanaf	1	november	
2019	zijn	de	diensten	van	de	vrijdag	verschoven	naar	de	
zaterdag.	Alleen	de	eucharistieviering	blijft	op	de	2e	vrijdag	
van de maand.

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.

wo	18	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	19	10.00-18.00:	Spreekuur	p.	Jan
	 16.30-17.30:	Catecheseles	heilig	vormsel	(pater)
	 17.00-18.00:	Catecheseles	eerste	heilige	communie
vr	20	 17.00-18.00:	Catecheseles	heilig	vormsel
zo	22	 08.00:	Eucharistieviering	(p.	Jan)	4e	adventszondag

Elke	1e	zaterdag	om	19.00:	Eucharistieviering
Elke	2e	zondag	om	10.00	uur	Eucharistieviering
Elke	3e	zaterdag	om	18.30	:	WoCo
Elke	4e	en	5e	zondag	om	09.00	:	WoCo
Elke	woensdag:	18.30:	gebedshart
vr	13	 18.30:	Eucharistische	aanbidding
zo	22	 09.00:	Woord-	en	communiedienst
Mededeling
Donderdag		19	en	vrijdag	20	december	vanaf	18.00:	
Levende	kerststal	te	St.	Antoniusparochie	Lelydorp	(naast	
de	VCB	Bank)	met	kerstspel,	fundraising,	samenzang	en	
nog	veel	meer.

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
zo	15	 08.00:	Eucharistieviering
do	19	19.00:	Levende	Kerststal	met	samenzang	en	
kerstspel
vr	20	 19.00:	Levende	Kerststal	(samenzang	en	kerstspel)
za	21	 19.00:	Woco
di	24	 19.00:	Kerstnachtdienst.	Clusterviering	met	OLV	van	
Goede	Raad	(Welgedacht	A)
za	28	 19.00:	Eucharistieviering.	Jaarafsluiting

Wekelijkse activiteiten
Elke	zaterdag	om	17.00:	Spreekuur	en	gelegenheid	om	te	
biechten
Vieringen
zo	15	 08.00:	H.	Mis
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ST. THADDEUS–GRONINGEN
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 7741691

Contactpersoon: Zr. Ilse Goedhoop, t. 8675152

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 0341354ST. 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

zorgen voor de kudde

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
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Tijdens de algemene audiëntie van 4 december 
sprak paus Franciscus over de zorg die priesters, 
bisschoppen en ook hijzelf moeten dragen voor de 
gelovigen.

Beste broeders en zusters, goedendag!
De reis die het Evangelie in de wereld maakt, gaat in 
de Handelingen van de Apostelen onophoudelijk door 
en in de stad Efeze toont het heel zijn verlossende 
reikwijdte. Dankzij Paulus ontvangen ongeveer twaalf 
mannen het doopsel in Jezus’ naam en ervaren zij 
de uitstorting van de Heilige Geest die hen geneest 
(vlg. Hand. 19,1-7). De apostelen verrichten allerlei 
wonderen: de zieken worden genezen en de bezetenen 
worden bevrijd (vlg. Hand. 19,11-12). Dat gebeurt 
omdat de leerling op zijn Meester lijkt (vlg. Lc. 6,40) en 
Hem present stelt door aan zijn broeders en zusters te 
vertellen over het nieuwe leven dat hij van Hem heeft 
ontvangen.

Magie afwijzen
Gods kracht die ingrijpt in Efeze ontmaskert degenen 
die in Jezus’ naam boze geesten uitdrijven, zonder 
dat ze daarvoor de geestelijke autoriteit bezitten 
(vlg. Hand. 19,13-17). Gods kracht onthult ook de 
zwakte van de magische kunsten. Een groot aantal 
mensen kiest voor Christus en neemt afstand van 
de magie (vlg. Hand. 19,18-19). Dat was een grote 
omwenteling voor een stad als Efeze, die bekend stond 
als het centrum van de magie! Lucas onderstreept 
dat het geloof in Christus en magie niet met elkaar 
te verenigen zijn. Wie kiest voor Christus, kan zich 
niet op een magiër verlaten. Geloven betekent je 
in vertrouwen overgeven aan de handen van een 
betrouwbare God, die zich niet laat kennen door 
middel van occulte praktijken, maar wel door middel 
van openbaring en gratis liefde.

Magie is niet christelijk!
Wellicht zal een van jullie me zeggen: “Ach, dat 
met die magie is iets van weleer. Nu de christelijke 
beschaving er is, gebeurt dat niet meer.” Maar pas 
op! Ik vraag jullie: wie van jullie heeft wel eens 
tarotkaarten laten leggen, of heeft een handlezing 
laten doen door een waarzegster? Ook nu nog worden 
dit soort dingen uitgevoerd in de grote christelijke 
steden. En als je vraagt: “Maar als je gelooft in Jezus 
Christus, waarom ga je dan naar een magiër, naar een 
waarzegster, naar dit soort mensen?”, dan zeggen ze: 
“Ik geloof in Jezus Christus, maar uit bijgeloof ga ik 
ook naar hen.” Alsjeblieft, magie is niet christelijk! 
De dingen die ze doen om je toekomst te voorspellen 
of je levensomstandigheden te veranderen, zijn niet 
christelijk. 
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Gebed:
Barmhartige God, open mijn ogen voor wat er in de 
wereld gebeurt, U die mijn hart  sneller doet kloppen 
als mensen om hulp vragen of zich gekleineerd 
voelen, wees in mij o Vader. Geef mij kracht, hoop, 
uithoudingsvermogen en liefde om aan te pakken 
wat U mij te doen geeft voor iedere mens op op 
mijn weg. Dit vraag ik U in naam van Jezus, die ik 
verwacht en naar wie ik uitkijk. Amen.

Dagtekst:
Lucas 2,17-19: Toen ze het kind zagen vertelden ze 
wat hun over het kind was gezegd. Allen die het 
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen 
hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden 
in haar hart en bleef erover nadenken.

Gebed:
Goede God, U bent niet ver van mij. In U leef ik, 
beweeg ik en ben ik. Ik bid U: open mijn oren en mijn 
hart voor het Woord dat U tot mij spreekt, opdat U 
aan het licht komt in de duisternis van deze wereld. 
Dat bid ik U door Jezus, uw Zoon, die met U leeft, 
vandaag en alle dagen. Amen.

Dagtekst:
Lucas 2,49: Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie 
Mij gezocht? Wisten jullie niet 
dat Ik bij mijn Vader moest zijn?’

Overweging: 
Familie van elkaar, broers en zusters van elkaar zijn 
zij, zegt Jezus, die ‘luisteren naar Gods Woord en er 
naar handelen. Niet uit bloed of uit de wil van een 
man’, hoorden wij op de eerste kerstdag, ‘maar uit 
God geboren.’ Losmaken … opnieuw geboren worden 
… geboren worden uit God … dat dát aan ons mag 
gebeuren vlak voor weer een nieuw jaar. Het gebeurt 
wanneer mensen elkaar bij alle goede wensen ook 
vergeving durven vragen wanneer zij elkaar in 
het afgelopen jaar verdriet hebben aangedaan. Het 
gebeurt wanneer mensen elkaar nieuwe kansen 
durven geven. Het gebeurt wanneer mensen het 
Woord van God niet alleen willen aanhoren, maar 
er ook naar handelen, zodat ze in deze wereld óók 
herkend kunnen worden als kinderen, als familie van 
God!

Gebed:
Eeuwige God,  telkens komt U mij tegemoet en zegt 
mij het eeuwige leven toe. Open mijn geest voor uw 
Woord en laat het in mij wonen, opdat ik niet afdwaal 
of verloren ga, maar de wegen volg die U mij wijst. 
Laat uw Zoon Jezus hierbij mijn leraar zijn, vandaag 
en alle dagen, tot in uw eeuwigheid. Amen.

Dagtekst
Marcus 4,21-22: ‘Breng je de lamp soms binnen om 
die onder de korenmaat te zetten of onder het bed? 
Toch zeker om hem op de standaard te zetten? Want 
iets is alleen geheim om aan het licht gebracht te 
worden, en het werd alleen verborgen om aan het 
licht te komen.

Gebed:
God van tijd en eeuwigheid,  vervul mijn tijd met 
uw erbarmen, richt mij op Uw toekomst waarin Uw 
Zoon mij steeds voorgaat: Jezus Christus, mijn zeer 
geliefde Heer. Amen.

Dagtekst:
2 Pe. 3, 13: Volgens zijn belofte verwachten wij 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid zal wonen.

Gebed:
God, Gij zijt de goedheid zelf, luister naar ons bidden. 
Verdrijf al wat schaduw op ons leven werpt; open 
onze ogen voor het licht van uw genade, voor de 
komst van Christus Jezus, onze Heer. Die met U leeft 
en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, 
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst:
Rom. 12, 18: Leef, voorzover het in uw macht ligt, 
met alle mensen in vrede.

Overweging: 
Veel menselijke relaties lijken net de verstrengelde 
vingers van twee handen. Omdat we eenzaam 
zijn, klampen we ons vast aan elkaar, maar die 
verstrengeling neemt onze eenzaamheid niet weg 
en veroorzaakt veel pijn. Hoe meer we elkaar 
omklemmen, hoe wanhopiger we worden. Veel 
van die verstrengelde relaties zijn verstikkend en 
benauwend, en gaan daaraan kapot. Verhoudingen 
tussen mensen moeten meer lijken op twee 
samengevouwen handen. Die kunnen zich vrij van 
elkaar bewegen, terwijl de vingertoppen elkaar 
toch raken. Ze kunnen een kleine beschutte ruimte 
vormen, een kleine tent, een thuis, een veilige 
plaats om te wonen. Echte relaties tussen mensen 
verwijzen naar God. Het is alsof ze een gebed zijn 
in deze wereld. Soms liggen die biddende handen 
helemaal tegen elkaar aan, soms is er afstand tussen. 
Ze bewegen zich naar en van elkaar, maar verliezen 
nooit contact. Ze blijven bidden tot de Enige die hen 
bij elkaar gebracht heeft.

Gebed:
Allerhoogste God,  wandel met mij  mee door het 
leven, laat uw woord zijn als een licht voor mijn 
voetstap zijn. Dat mijn dagen gekleurd mogen zijn 
door wijsheid en zachtmoedigheid. Laat mij eerlijk 
zijn en niemand naar de ogen zien. Vader, laat mijn  
gebed een woord van Jezus zijn en het verlangen 
uitdrukken naar Uw Wil die geschieden mag: 
vergeving voor iedereen en elke dag het nodige 
brood. Verlos mij van het kwade. Amen

Dagtekst:
2 Kor. 7, 16: Ik ben blij dat ik volkomen op u kan 
vertrouwen.

Overweging:  
De liefde geschiedt. Gevoelens wonen in de mens; 
maar de mens woont in zijn liefde. Dit is geen 
beeldspraak, maar de werkelijkheid: de liefde 
hoort niet bij het Ik, zodat ze het Gij alleen maar 
tot ‘inhoud’, tot voorwerp heeft, nee, ze is tussen 
Ik en Gij. Wie dit niet weet, wie dit niet met zijn 
wezen weet, kent de liefde niet, ook al moge hij 
de gevoelens die hij beleeft, ervaart, geniet en tot 
uiting brengt aan haar toeschrijven. Liefde is een 
werkzaamheid in de wereld. Wie in de liefde staat 
en in haar staande de wereld bekijkt, ziet de mensen 
los van hun gebondenheid aan het alledaags gevoel. 
Er ontstaat op een merkwaardige wijze keer op keer 
iets exclusiefs – en zo kan een mens helpen, genezen, 
opvoeden, verheffen, redden.
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gebeden voor iedere dag
Maandag 16 december

Zaterdag 21 december

Dinsdag 17 december

Woensdag 18 december

zorgen voor de kudde

Vrijdag 20 december

Donderdag 19 december

De genade van Christus brengt je alles: bid en 
vertrouw jezelf toe aan de Heer.

Opstand tegen Paulus
Een ander probleem is dat de verspreiding van het 
Evangelie in Efeze de handel van de edelsmeden 
schaadt. Zij vervaardigen de beeldjes van de godin 
Artemis en maken een ware handel van een religieus 
gebruik. Ik vraag jullie hierover na te denken. Als 
ze hun handel, die hun veel geld oplevert, zien 
instorten, organiseren ze een opstand tegen Paulus. 
De christenen worden ervan beschuldigd dat ze de 
ambachtslieden, het heiligdom van Artemis en de 
verering van deze godin in gevaar brengen (vlg. Hand. 
19,23-28). Paulus vertrekt dan uit Efeze en op weg 
naar Jeruzalem, arriveert hij in Mitylene (vlg. Hand. 
20,1-16). Hier laat hij de oudsten van de Kerk van Efeze 
bijeen roepen, de priesters dus, om hun ‘pastorale’ 
raad mee te geven (vlg. Hand. 20,17-35).

Geestelijk testament
We zijn nu aangekomen bij de laatste momenten van 
Paulus’ apostolische dienstwerk en Lucas geeft zijn 
afscheidswoorden weer. Het is een soort van geestelijk 
testament dat de apostel richt op degenen die, na zijn 
vertrek, de gemeenschap van Efeze moeten leiden. 
Het is een van de mooiste pagina’s in de Handelingen 
van de Apostelen. Ik raad jullie aan om vandaag 
het Nieuwe Testament in de Bijbel erbij te nemen, 
hoofdstuk twintig van Handelingen, en deze toespraak 
van Paulus tot de priesters van Efeze, die hij in Milete 
houdt, te lezen. Het is een manier om te begrijpen hoe 
de apostel afscheid neemt, maar ook hoe priesters 
en alle christenen afscheid moeten nemen. Het is een 
prachtige pagina.

Zorgen voor de kudde
In het aansporende gedeelte, bemoedigt Paulus de 
verantwoordelijken van de gemeenschap. Hij weet dat 
dit de laatste keer is dat hij ze ziet. Wat zegt hij tegen 
hen? “Geeft acht op uzelf en op heel de kudde.” Dat is 
het werk van een herder: acht geven, over zichzelf en 
over de kudde. De herder moet acht geven, de pastoor 
moet acht geven, de priesters moeten dat doen, de 
bisschoppen, en ook de paus. Acht geven om de kudde 
te beschermen, en ook acht geven op zichzelf: het eigen 
geweten onderzoeken en nagaan hoe deze plicht tot 
acht geven uit te voeren. “Geeft acht op uzelf en op 
heel de kudde, waarover de heilige Geest u tot leiders 
heeft aangesteld om Gods Kerk te hoeden, die Hij zich 
verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon” (Hand. 
20,28), dat zegt Paulus.

Opdracht aan de bisschoppen
Van de bisschoppen wordt gevraagd dat zij zo dicht 
mogelijk bij de kudde staan, die verlost is door 
het kostbare bloed van Christus. Ze moeten de 
kudde beschermen tegen de “wolven” (vers 29). De 
bisschoppen moeten de gelovigen nabij zijn om hen te 
beschermen en hen te verdedigen en niet afgescheiden 
zijn van hun gelovigen. Nadat Paulus deze taak heeft 
toevertrouwd aan de verantwoordelijken van Efeze, 
vertrouwt hij ze toe aan Gods handen en “aan het 
woord van zijn genade” (vers 32). Dat is het gist van 
elke groei en weg van heiligheid in de Kerk. Hij nodigt 
ze uit om, zoals hij, met hun handen te werken, om 
geen last te zijn voor anderen, om de zwakkeren te 
helpen en om te ervaren dat “het zaliger is te geven 
dan te ontvangen” (vers 35).

(Bron: Katholiek Nieuwsblad)
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