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De kerststal verkondigt ons de liefde van God
Door Melvin Mackintosh

Expositie en levende kerststallen
Sinds vorige week is er een expositie van
kerststallen in het kerkelijk museum in het
bisschopshuis aan de Henck Arronstraat 12. De
kerststallen zijn werkstukken van verschillende
scholen in het bisdom, met medewerking van het
rooms-katholiek bijzonder onderwijs (RKBO). Het
is duidelijk dat er veel tijd en moeite gestopt is in
de prachtige werkstukken. Er is met verschillende
soorten materiaal gewerkt en ook de grootte
van de kerststallen verschilt. De expositie is elke
dag tot 9 januari 2010 te bezichtigen van 10.00 –
14.00 uur. Elke bezoeker krijgt wat uitleg van de
werkstukken en moet op een formulier aangeven
welk werkstuk hij/zij het leukst vindt. De school
die het leukste werkstuk ingeleverd heeft, komt in
aanmerking voor een prijsje.
Wanneer u dit leest zijn twee activiteiten achter
de rug: de levende kerststal in de kathedrale
basiliek en een levende kerststal op de berm van
de Indira Gandhiweg bij de St.-Antoniusparochie in
Lelydorp, beide activiteiten waarin tijd en moeite
gestopt zijn om het kerstverhaal en de kerststal
tot leven te brengen. Het succes van de levende
kerststal in Lelydorp vorig jaar heeft jong en oud,
priesters en zusters zo enthousiast gemaakt om
de samenwerking tussen de St.-Jozefparochie
Copieweg en de St.-Antoniusparochie Lelydorp
voort te zetten. De jongeren hebben tijdens de
voorbereidingen flink geoefend. De bezoekers
vorig jaar hadden flink genoten en hadden zowaar
een kleine file veroorzaakt. Ik vertrouw erop dat
het ook deze keer weer een succes was.

Admirabile Signum
Ik herinner mij nog levendig de voorbereidingen op
kerst in ons huis in mijn kindertijd. Mijn moeder
was samen met de hulp al heel vroeg in december
druk in de weer met de grote schoonmaak van het
huis. De discussie over de kerstverlichting en de
plek voor de kerstboom en de kerststal was een
aangename luidruchtige bezigheid. Elk gezinslid
had een taak: iemand nam de kerstverlichting
voor zijn rekening, de ene zorgde ervoor dat de
kerstboom uitgepakt werd, een andere moest erop
toezien dat het frame voor de kerststal stabiel was.
Het zand en het mos voor de kerststal moesten
ook vroeg verzameld worden, ze mochten niet nat
of vochtig zijn, want de kerststal werd altijd in de
woonkamer geplaatst! Het was een ware inzet en
samenwerking van het hele gezin, tot en met het
laatste moment. Het uitpakken van de versiering
van de kerstboom en de beelden voor de kerststal
deed ma zelf. Want o wee er eentje kapotging!
Maar gelukkig mochten we daarna allemaal helpen
optuigen en de beelden plaatsen.
Kerststallen maken is volgens mij een van de
meest markante tradities van katholieken rond
Kerstmis, of het nu thuis is, op school of in de kerk.
Op 1 december jl. is de recentste apostolische brief
van paus Franciscus gepubliceerd, Admirabile

Signum – het wonderschone teken van de kerststal
– over de betekenis en de waarde van de kerststal.
De paus herinnert ons dat ‘vanaf onze kinderjaren
in elke fase van ons leven de kerststal ons leert
om na te denken over Jezus, om Gods liefde voor
ons te ervaren en te geloven dat God met ons is’.
Er staat ook letterlijk: ‘De kerststal is in feite als
een levend evangelie dat oprijst uit de pagina’s
van de Heilige Schrift’. Misschien is dit de kern
waarom wij bij elke kerststal stilstaan. Je ziet er
zoveel in gebeuren. Ik zie niet alleen al het werk
dat verzet is om het kunstwerk te maken, maar
het brengt me direct terug naar mijn jeugdjaren
en herinneringen. De kerststal verkondigt ons de
liefde van God en het wonder door Hem verricht
door de geboorte van het Kind in ons midden.
Verkondiging is een vorm van communicatie.

Communicatie en communicators
Over communiceren gesproken, sinds begin
van dit jaar is in ons bisdom de dienst Media
& Communicatie ingesteld, waaronder alle
mediakanalen van het bisdom vallen: weekblad
Omhoog, radio Immanuel, de website www.
bisdomparamaribo.org en de accounts op
sociale media om de uitdagingen in de media en
communicatie beter aan te gaan, en effectiever en
efficiënter te werken. Zo aan het eind van het jaar
past een reflectie opdat wij het in het nieuwe jaar
beter doen. Moge het volgende ons daarbij helpen.
Tijdens de plenaire vergadering van het Vaticaanse
dicasterie (ministerie) voor communicatie in
september van dit jaar maakte paus Franciscus
van de gelegenheid gebruik om met een aantal
voorbeelden duidelijk te maken wat communicatie
wel en niet zou moeten zijn. De paus herinnerde
de aanwezigen eraan dat communicatie start met
een houding: die van God die zichzelf aan ons
meedeelt. De paus benadrukte de noodzaak om
‘alles wat waar, rechtvaardig, goed en mooi is’ te
communiceren. Daarbij moet gebruikgemaakt
worden van verstand, hart, hoofd en handen –

alles. Volgens paus Franciscus zien we in liefde
de volheid van communicatie. De waarheid
communiceren betekent getuigen met je eigen
leven. ‘Christen zijn betekent getuige zijn,
martelaar zijn.’ Hij haalde de woorden van de
heilige Franciscus van Assisi aan, die zei: ‘Predik
te allen tijde het evangelie. En gebruik indien
nodig woorden’. Het getuigen moet volgens paus
Franciscus altijd eerst komen. Paus Franciscus
riep op tot een communicatie die ‘zelfstandige
naamwoorden gebruikt in plaats van bijvoeglijke
naamwoorden’. Zelfstandige naamwoorden
definiëren mensen en dingen. Bijvoeglijke
naamwoorden beschrijven een persoon als ‘dit of
dat’. Zelfstandige naamwoorden communiceren
de realiteit van mensen. En dat is wat christelijke
communicators geroepen zijn om te doen. De paus
stelde een sobere, maar mooie communicatiestijl
voor, een die zich uitdrukt door zelfstandige
naamwoorden, door getuigenis, door zich in
communicatie te mengen. De paus sloot zijn
opmerkingen af door te zeggen dat communicators
de taal van de martelaren en de apostelen zouden
moeten leren door het herlezen van de handelingen
van de apostelen en de geschriften van de vroege
christelijke gemeenschap. ‘Communiceer de
vreugde van het evangelie,’ zei de paus, ‘omdat dat
is wat God je vraagt te doen.’

BEKENDMAKING

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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Pinpin Yesus
(Wijze: Hori vaste san joe abi)

Pinpin Yesus, Gado manp’kin
di geboren dya na gron
her grontap’ e mek prisiri
fu a vrede di sa kon.
Fa wi breiti di Yu doro
fa wi breiti now tide
Yu e puru wi na sari
now a dungruneti gwe.

Tangi Masra fu Yu Manpikin
di Yu seni kon na gron,
fu tya vrede in wi libi
en grontapu kis pardon.
Wi e taki Yu grantangi
tangi fu a bigi dei
tangi fu Yu swit boskopu
di komopo kon na hei.

Wi e begi gi wi kondre,
gi wi switi Sranangron,
mek wi ala lob’ makandra
mek Yu santa vrede kon.
J.A.V.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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
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geloof & leven
Adventsdienst KCV: kenki sa kon!
Rosanda Courtar -

Op vrijdag 6 december jl. mochten wij weer
de overwinnende kracht van de Heer ervaren
tijdens de adventsdienst van de Katholieke
Charismatische Vernieuwing Suriname (KCV). It’s
my winning season! Everything attached to me
wins! (Het is mijn tijd van overwinning en ik zal
winnen op elk gebied). Dit waren enkele regels
uit het nummer You will win dat gedanst werd
door drie jongedames en drie jongeheren. Als
wij ontvankelijk zijn voor wat onze Redder ons
wil geven, dan zullen we ervaren dat we aan de
winnende kant staan, wat de omstandigheden ons
ook brengen. Maar wat moeten we daarvoor doen?
Claim wat de Heer jou beloofd heeft.

Vasthouden
Diaken Lito Alantee deed de schriftlezing uit
Jesaja 29, de betere toekomst, in het Sranantongo.
Daarna werd dezelfde tekst voorgehouden in het
Nederlands. De prediking werd ook in beide talen
gedaan. Op deze manier kon iedere aanwezige de
lezing en de preek goed volgen. De belofte werd
uitgesproken dat het uit is met de macht van de
onderdrukkers en de trotsen. Het is voorbij met
degenen die je op valse grond je recht willen
onthouden. Nu, zegt de Heer, nu zullen jij en je
kinderen zien dat ik jullie God ben. Blinden zullen
zien, doven zullen horen en degenen die verward
waren, zullen zich laten richten.
Wat een hoopvolle boodschap in deze adventstijd,
een tijd van verwachting en vernieuwing. Maar
wij moeten staan op Gods beloften. De Bijbel is
een boek van nu, waarin God ook vandaag tot ons
spreekt. Zijn beloften houden stand en Zijn Woord
gaat door alle scheidingen en door dikke muren
heen. Hij kan alles en Hij vindt altijd een gaatje om
in te breken in jouw situatie. Houd daarom vast
aan alles wat de Heer jou beloofd heeft. Sta elke
dag klaar om een wonder van Hem te ervaren en
wees dankbaar voor elke ogenschijnlijk kleine stap.
Blijf bidden
Zijn er blinden en doven hier? Deze vraag stelde
de diaken. Niemand stak zijn hand op. ‘Dan komt
Jezus niet hier,’ gaf hij lachend als antwoord. ‘Want
Jezus komt voor blinden en doven.’ De diaken
stelde de vraag toen anders: ‘Bent u geestelijk
blind?’ Hmm... Misschien kijk je met de ogen van
deze wereld naar het leed dat je ziet in je gezin, op
je werk, in je financiën, terwijl God ons oproept te
kijken met geestelijke ogen naar de beloften die Hij
aan ons gedaan heeft, maar die wij nog niet zien.
Dit vraagt een groot geloof van ons, maar daartoe
zijn wij geroepen als christenen, als kinderen Gods.
Sommige mensen zijn blind, omdat ze in een diepe
duisternis van verdriet of zonden zitten. ‘Ook uit
deze duisternis zul je komen, want Jezus zelf wil
jouw Licht zijn, omdat we dan pas de goede werken
kunnen doen waartoe God ons heeft geroepen.
Als je in de zonden zit, zie je je fouten niet en doe
je dingen die niet stroken met de regels van God.
Neem daarom het Woord van God tot je en bid
voor open oren om de stem van God te horen. De
Heilige Geest zal het Woord voor jou vertalen naar
jouw situatie,’ aldus de predikant. Wij moeten dus
de Geest de ruimte geven om in ons te werken. Als
wij terugkijken op ons leven zien we misschien
meerdere perioden waarin wij in het duister
liepen. Door de genade van God kunnen wij nu
wel zien. ‘Blijf daarom bidden voor anderen, die
nog tasten in het duister en Hem nog niet horen.
Vergeef hen en sta voor hen klaar, want blinden

zullen zien, doven zullen horen’, zo vervolgde
diaken Lito.

Hoop en mooie toekomst
Ik wil jou hoop geven en een mooie toekomst!
Wat verwachten wij van de Heer? Waar bid je al
heel lang om? Als je volgens Zijn wil hebt geleefd,
dan is dit een tijd om je klaar te maken voor grote
zegeningen. ‘Je zult weer vreugde kennen!’ zegt de
Heer. Het houdt nu op voor de onrechtvaardigen
die alles afgepakt hebben wat van een ander is.
De relatie met God is een wederkerige relatie.
Praat jij niet alleen met jouw God, maar maak het
regelmatig stil in jou om van Hem te horen, want
Hij spreekt! Begin je dag met dankzeggen, roep de
Heilige Geest aan om de leiding over je dag over te
nemen, zing Hem lofliederen en… luister! Hij wil
je vreugde geven en die vreugde is er al. En als je
er nog aan twijfelt of God ook voor jou een mooie
toekomst wil… in Jeremia 29:11 zegt God: Ik ken
de plannen die Ik voor jou heb. Plannen voor goede
tijden, om je hoop te geven en een toekomst! Dit
zegt hij ook aan jou! Ja, ik wil alle goeds ontvangen!
Gebedssessie
De diaken beëindigde zijn toespraak met de

woorden: ‘Wat belemmert jou nog om dichter
tot God te komen? Wat houdt je nog tegen om
te kijken met de ogen van je hart? Waar ben ik
nog niet op het pad dat God voor mij heeft? Bid
je eigen ik naar de achtergrond en volg Jezus
blindelings! Ga waarheen Hij wilt dat je gaat. God
schenkt ons Zijn Geest; dit mochten we horen in
de profetieën van deze dienst. Hij wil ons Zijn
kracht, Zijn liefde schenken. Blijf hopen, blijf
verwachten dat Hij binnen zal komen in jouw
situatie’. Na deze inspirerende boodschap volgde
een gebedssessie, waarbij door diaken Lito en
Gerda Misidjang krachtige gebeden werden
uitgesproken. Deze gebeden waren gericht op
bevrijding, heling en genezing. De gebeden hebben
bij velen hun doel bereikt, te beoordelen naar de
getuigenissen en de ervaringen die over en weer
werden verteld. Cornelly vertelde dat zij, toen ze
de kerk binnenkwam, kampte met een gevoel van
stress waarmee zij reeds dagen liep. Na de dienst
voelde ze zich compleet verlicht. Een andere zuster
gaf aan dat ze weer een bevestiging kreeg dat
de Heer bezig was in haar situatie en dat ze wist
aan de winnende kant te staan. Laat daarom elk
moment een hoopvol moment zijn. Maak je in deze
adventstijd klaar om Jezus te ontvangen.

Cursus lectio divina in Lelydorp
Irene Mangoendikromo-Alisoewito Inspirerende manier
Op woensdag 9 oktober jl. ging de cursus lectio
divina van start in Lelydorp. Parochianen van
Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad in Welgedacht
A, St.-Isidoor in Reeberg en St.-Antoniuskerk in
Lelydorp mochten op aanvraag deelnemen aan
deze cursus. Zuster Norma Gravensteyn leidde de
zeven weken durende sessies, die op de deelnemers
een overweldigende indruk maakten. De muziek
die werd afgespeeld om ons stil te maken voor
het ontvangen van de H. Geest bracht ons in die
vredige sfeer om de lessen te beginnen. Voor het
beoefenen van lectio divina, die goddelijke lezing
betekent, maakten we voornamelijk gebruik van de
evangelielezingen van Lucas. Maar elke bijbeltekst
leent zich daarvoor. Het is voor elke deelnemer
een openbaring om zoals het bij de lessen gedaan
is, kennis te maken met Gods woord. Je hoeft
geen geweldige opleiding te hebben of een grote
kennis van de bijbel, je leert op een begrijpelijke,
inspirerende manier naar een bijbeltekst te kijken.
Daartoe zijn er stappen gegeven om de tekst tot
je te nemen. Bijzonder is de persoonlijke keuze
van de woorden uit de bijbel die je geraakt hebben
en de uitleg van de persoonlijke ervaring van
iedere deelnemer. De keus van eenieder is goed,

elke verklaring telt, dus discussie is uitgesloten.
Een andere meerwaarde van de sessies is dat
elke deelnemer de beurt krijgt om te leiden. Dat
was een bijzondere ervaring, omdat de H. Geest
de inspiratiebron is, waardoor eenieder de lectio
divina kan leiden.

Ervaringen van de deelnemers
Ik wist niet hoe ik een bijbel moest lezen, ik begon
gewoon aan het begin van het boek.
Het was goed om onze ervaringen te vertellen aan
de hand van een gekozen woord of zin.
De teksten hebben ons laten nadenken over het
verband met onze ervaringen.
Ik vond het fijn om naar elkaar te luisteren, het
was leerrijk.
Ik ben blij dat ik de training heb gevolgd, want
daardoor heb ik de leden beter leren kennen.
Ik heb ervaren dat de H. Geest ons heeft geleid bij
de stille momenten.
We dienen een levende God en dat blijkt telkens,
want Hij voorziet altijd in onze behoeften. We
moeten dus blijven vertrouwen en volharden.
Ik hoop dat anderen de gelegenheid krijgen om
lectio divina te leren beoefenen.
Je ziet en bekijkt Gods Woord door een andere bril
en je wordt er geestelijk dus alleen maar rijker van.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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Loslaten en aanhechten in het huwelijk
Marita Ritfeld-Asontoe Eenentwintig koppels
Dit is het thema van het gehuwdenweekend 2019,
waaraan 21 koppels uit de rooms-katholieke kerk
in Suriname en Frans-Guyana hebben meegedaan.
Het weekend werd georganiseerd door de orde
van gehuwden van de r.-k. kerk in Hanna’s Lust,
Sunny Point en Polisnard (Frans-Guyana). Van
29 november tot 1 december op Zanderij 1 in het
district Para hebben de koppels mogen genieten
van een vol programma met presentaties en
interacties. Geen enkele relatie en in het bijzonder
een huwelijk kan voor een langere periode zonder
vergeving goed blijven. Zelfs al vind je het wellicht
lastig om je partner te vergeven, het is wel een
cruciaal onderdeel om een huwelijk te kunnen
behouden. Je gaat dingen moeten loslaten en
aanhechten in het huwelijk.
Huwelijk onderhouden
Het thema loslaten en aanhechten in het huwelijk
werd op zeer ingrijpende wijze door Glenn en
Mathilda Asebeh uitgebeeld. Zij deelden hun
eigen ervaring met de groep over het loslaten
van gebeurtenissen in hun huwelijk en hoe zij
de draad weer goed hebben kunnen oppakken
om liefdevol verder te gaan in het leven. Hierna
kregen de aanwezige koppels elk een ballon die zij
symbolisch moesten loslaten.

Er zijn in totaal vier presentaties verzorgd.
Justus en Marita Ritfeld hebben gesproken over
een sterke relatie. Ze zijn daarbij ingegaan op de
schepping van man en vrouw, en de behoeftes van
beide geslachten waarmee de man en de vrouw
rekening moeten houden. Ze hebben benadrukt dat
kennis, inzicht en wijsheid de basis vormen voor
een gezond huwelijk.
Een huwelijk houdt niet uit zichzelf jarenlang
stand, daar moet aan gewerkt worden. Daarom

AEC organiseert bedevaart naar
eucharistisch congres 2020

is het belangrijk, hoe lang je ook getrouwd bent,
om altijd vier dingen in je achterhoofd te houden,
te weten: vertrouwen, inspanning, aandacht en
communicatie. Vando en Lies Lienga uit FransGuyana benadrukten de aandacht die door zowel
de man als de vrouw aan het huwelijk geschonken
moet worden, en dat het huwelijk van mooie
dingen houdt. Men moet elkaar leren ontdekken
en op basis daarvan beter inhoud geven aan het
samenzijn binnen het huwelijk.
Adviezen vanuit Gods woord
Het huwelijk heeft net als iedere andere hechte
relatie vergeving nodig om optimaal te kunnen
gedijen. Je mag immers nooit vergeten dat ieder
mens fouten maakt. Ieder mens heeft namelijk
slechte of humeurige dagen. Sommige mensen
zeggen bovendien dingen die ze niet altijd op die
bewuste manier hebben bedoeld. Iedereen zou

om die reden al moeten leren om te vergeven,
om ook zelf vergeven te worden. Dit geldt in
het bijzonder op het ogenblik dat de persoon
die je pijn doet, probeert om het goed te maken
en je om vergeving wil vragen. Lito en Meriam
Alantee hebben aangegeven dat het loslaten niet
gemakkelijk is, maar dat wij als gehuwden daartoe
toch in staat moeten zijn om zodoende God de
gelegenheid geven om het beste voor ons te doen.
Er is tijdens het weekend ook aandacht besteed
aan de gezondheid. Marius en Clarice Galon hebben
een inleiding verzorgd over hart- en vaatziekten.
Het echtpaar heeft de risicofactoren behandeld
en verschillende gezondheidstips meegegeven.
De participanten waren ook in de gelegenheid te
discussiëren over zaken die zich voordoen in het
huwelijk die het huwelijk negatief beïnvloeden. Een
panel bood daarbij vanuit Gods woord adviezen.

Werkstukken St.-Bernardusschool
In opdracht van juf Florence hebben de
leerlingen van leerjaar 7 en 8, dat zijn
klasse 5 en 6 van de St.-Bernardusschool in
Bernharddorp, werkstukken gemaakt met het
thema ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
en enkele aangeboden aan Omhoog. Die delen
wij graag!

De Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC)
ziet graag de regio goed vertegenwoordigd op het
52e internationale eucharistisch congres (IEC)
volgend jaar in Hongarije. President van de AEC,
bisschop Gabriel Malzaire van Roseau, Dominica
zal de spirituele leider zijn van een door AEC
georganiseerde pelgrimstocht naar de gaststad
van het congres, Budapest. De bedevaart duurt
van 13 tot 20 september 2020.
Het internationale eucharistisch congres (IEC)
is een week durend evenement dat regelmatig
gehouden wordt sinds 1881 en waarin de
waarachtige aanwezigheid van Christus in de
eucharistie wordt gevierd. De laatste tijd vindt
dit evenement om de vier jaar plaats. Het is de
tweede keer dat Hongarije als gastheer optreedt
voor het IEC. Het eerste was ook in Budapest
in 1938. De bekendmaking van Budapest als
gaststad werd gedaan door paus Franciscus in
januari 2016 aan het eind van het internationale
eucharistisch congres 2016 in Cebu City,
Filipijnen.
Voor meer informatie over de pelgrimstocht van
het AEC stuur een e-mail naar iec2020aec@
gmail.com, bezoek de Facebookpagina van
de Antilliaanse bisschoppenconferentie of de
website www.aecbishops.org.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Vierde zondag van de Advent jaar A
Eerste lezing: Jesaja 7, 10 – 14
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: ‘Vraag de Heer,
uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of
diep in de hel’. Maar Achaz antwoordde: ‘Ik vraag
niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef
stellen’. En Jesaja sprak: ‘Luister dan huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook
mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer
u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge vrouw zal
ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen
‘Immanuel’: ‘God – met – ons’.
Antwoordpsalm: Psalm 24, 1 – 2.3 – 4ab.5 – 6
Tweede lezing: Romeinen 1, 1 – 7
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door
Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van

Kinderen als teken voor de toekomst – daarin komen
de beloften overeen die in Jesaja en Matteüs worden
gedaan. Maar hoe zit dat met de context? Is die
niet heel verschillend bij Jesaja en Matteüs? En wat
betekent het dat de evangelist zinnen van de profeet
Jesaja aanhaalt? In Jesaja is de context duidelijk. De
profeet, die overigens zijn kind heeft meegenomen
naar het hof, spreekt met koning Achaz. Onderwerp
van gesprek is de dreigende aanval van Israël en
Aram/Syrië op Juda. De heersers uit die landen
willen iemand anders op de troon zetten. Jesaja biedt
de koning namens God een teken aan dat dit niet zal
gebeuren, maar de koning weigert. Desondanks zal
hij – of misschien nog meer het huis van David – een
teken krijgen: de geboorte van een kind. Is dat kind
de latere koning Hizkia? In 2 Koningen 18, 5 staat
dat Hizkia nooit is geëvenaard, door geen van de
koningen van Juda. Hizkia is degene die weerstand
weet te bieden aan Israëls vijanden. Weet Matteüs
dat als hij dit vers citeert?

Kinderen krijgen
Eigenlijk heet het evangelie van Matteüs: Boek
van de genesis van Jezus Christus, zoon van David,
zoon van Abraham (1,1). Voordat de evangelist met
zijn verhaal begint, wordt die context zichtbaar
gemaakt door de geslachtslijst die de band met de
geschiedenis van Israël bevestigt: van Abraham
tot David, van David tot Jechonja en van Jechonja
tot Jozef, de man van Maria. Het woord genesis uit
1,1 wordt in 1,18 herhaald: ‘De genesis van Jezus
Christus was als volgt.’ Genesis is afgeleid van het
Griekse woord voor verwekken, een kind krijgen:
gennao. Daarom kan genesis in Matteüs 1,1 vertaald
worden als ‘afstamming’, en in Matteüs 1,18 als
‘afkomst’. Na de geslachtslijst staat bij Matteüs Jozef
centraal. De paragraaf begint weliswaar met Maria’s
zwangerschap en eindigt met haar bevalling, maar
de engel richt zich tot Jozef (1,20-23) en daarbinnen
wordt hem duidelijk gemaakt dat het kind de
vervulling is van Jesaja’s woorden (1,22-23). In de
slotverzen doet Jozef wat de engel heft opgedragen,
hij ‘bekent’ Maria niet (heeft geen gemeenschap met
haar) en hij (!) geeft het kind de naam Jezus.
Zoon van Abraham
Jozef is bij Matteüs de schakel tussen Jezus, David en
Abraham. Inhoudelijk wordt dat laatste uitgewerkt
door overeenkomsten met de Jozef uit Genesis. De
man van Maria heeft dromen zoals de eerste Jozef,
en gaat evenals hij op weg naar Egypte. Misschien
is ook Jozefs overweging om Maria af te wijzen een

het evangelie dat God eertijds door zijn profeten in
de heilige geschriften heeft aangekondigd. Het is de
boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren
is uit het geslacht van David, die naar de heilige
Geest is aangewezen als Zoon van God door Gods
machtige daad, door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade
van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn
naam onder alle volken mensen te brengen tot d
gehoorzaamheid van het geloof. Ook gij hoort bij hen,
geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap
van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen
in Rome: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige
gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God
onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelielezing: Matteüs 1, 18 – 24
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze
wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met

Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest. omdat Jozef, haar
man, rechtschapen was en haar niet in opspraak
wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar
te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen in
een droom een engel van de Heer die tot hem sprak:
‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw
vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van
de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen
die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk
redden uit hun zonden’. Dit alles is geschied, opdat
vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft
door de profeet, die zegt: ‘Zie, de maagd zal zwanger
worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal
Hem de naam Immanuël geven’. Dat is in vertaling:
God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals
de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn
vrouw tot zich.

Gedachten bij de schriftlezingen

herinnering aan het verhaal over de vrouw van
Potifar (Genesis 39,6b-20). Jozef is een rechtvaardig
mens (1,19). Hij wil Maria niet in opspraak brengen,
nu duidelijk is dat ze zwanger is, en hij wil haar ‘in
het geheim verstoten’. ‘Verstoten’ is de vertaling van
het Griekse apoluo (losmaken). In Matteüs 14,15
wordt het vertaald als ‘wegsturen’. De leerlingen
willen de mensen rond Jezus wegsturen omdat er
geen brood genoeg is. In Matteüs 27,15-26 wordt het
vertaald als ‘vrijlaten’. Pilatus vraagt of hij Jezus of
Barabbas moet vrijlaten. In Matteüs 5,31 betekent
het ‘een vrouw wegsturen’, dus het verbond dat
tussen de echtgenoten gesloten is, losmaken. ‘In het
geheim’ (lathra) wordt gebruikt als mensen even
apart genomen worden. Wil Jozef Maria ‘in het
geheim verstoten’ of wil hij hun band ontbinden
zonder dat iemand het merkt? In het laatste geval wil
Jozef Maria niet ‘aan de kaak stellen’, niet te schande
maken. Hij wil haar een nieuwe kans geven. Betekent
de mededeling dat Jozef een rechtvaardige is, dat in
zijn ogen Maria hem onrecht heeft gedaan? Dat ze
zwanger is, betekent dat zij hém heeft afgewezen. Hij
zou haar wellicht kunnen aanklagen, maar hij kiest
ervoor om zonder dat iemand het merkt, hun band
los te maken. Voor het meisje is zo’n ‘bevrijding’
echter een even grote of nog grotere ramp als een
aanklacht. Hoeveel kans heft ze nog op een goed
leven voor haar en haar kind als de man met wie
ze verloofd is, hun band heeft losgemaakt terwijl
zij zwanger is? ‘Toen hij dit overwoog’, staat er dan
(1,20). Het is niet alleen een plan waar Jozef mee
rondloopt, maar ook en vooral een zorg.

Zoon van David
En dan verschijnt in de droom de engel: ‘Jozef, zoon
van David ’ Niet alleen Jozef, de zoon van Jakob,

had problemen met een vrouw, maar had David, die
andere voorvader, dat niet nog meer? Maar deze
‘zoon van David’ hoeft niet bang te zijn: niet dat
Maria hem onrecht heeft aangedaan, niet voor wat
mensen zullen zeggen. Jozef hoeft niet bang te zijn
om Maria bij zich nemen: haar kind is verwekt ‘uit
heilige Geest’. Zij zal een kind ter wereld brengen en
hij zal Hem een naam geven: Jezus, Jozua, ‘God
zal redden’, want Hij zal het volk bevrijden van hun
zonden. Ook deze zin plaatst Jezus in de geschiedenis
van het Joodse volk. De naam van het kind is dus
Jezus. Maar hoe zit dat dan met de andere naam die
de engel noemt, Immanuël? Heeft de engel het over
twee namen voor één kind? Of gaat het hier toch
over twee kinderen, het ene dat toen geboren is als
teken voor het huis van David, en het andere dat
geboren zal worden? Als de evangelist de context van
Jesaja kent, wordt de vervulling van de belofte niet
een-opeen gelijkgesteld met Jesaja’s boodschap aan
Achaz. Het zou kunnen betekenen dat Jezus – zoals
dat andere kind – het teken is, de vervulling is van
het woord dat het huis van David blijft bestaan.

Man van Maria
‘De man van Maria’, zo wordt Jozef genoemd in de
geslachtslijst (1,16). Ondanks al Jozefs kwaliteiten is
hij de man van Maria, en is het niet omgekeerd:
Maria als de vrouw van Jozef. Jozef is de man van
Maria – een erenaam – omdat hij zorgt dat Maria en
haar kind een toekomst hebben. Jezus leeft, heeft een
naam, een familie, een geschiedenis, omdat Jozef
rechtvaardig was. Niet rechtvaardig in de zin
dat alles volgens de regels moet gaan. Jozef is
rechtvaardig omdat hij luistert naar wat er wordt
gezegd, naar wat er speelt. Het komt tot hem in een
droom door de mond van de engel, maar misschien
is het ook tot hem gekomen terwijl hij overweegt,
terwijl hij bijbelteksten bestudeert, terwijl hij
kijkt naar wat de werkelijkheid van hem vraagt.
Matteüs en Lucas hebben twee verschillende
geboorteverhalen. Toch zijn er overeenkomsten:
in beide wordt het nieuws gebracht door een engel
(respectievelijk aan Jozef en aan Maria). En in beide
wordt benadrukt dat Maria zwanger is van de heilige
Geest. Zo weet de lezer dat Maria niet ontrouw is,
maar juist trouw aan Gods belofte van het kind dat
het volk zal redden. Kinderen zijn – ook in onze
tijd is dat helaas nog maar al te vaak het geval – zo
gemakkelijk slachtoffer van geweld. Misschien heft
Jesaja daarom zijn eigen kind meegenomen, want ook
dat is een teken: dat in de bescherming van het kind
toekomst verborgen en gewaarborgd is.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN B – Pagina

2

OMHOOG zondag 22 december 2019

parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 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
za 28
11.00: Gelegenheid tot biechten
12.00: Zegening Onnozele Kinderen
19.00: Eucharistieviering
zo 29 08.00: Doopdienst
10.00: Hoogmis
ma 30 19.00: Requiemmis
di 31
18.00: Oudejaarsviering
wo 1
10.00: Pontificale Hoogmis met Nieuwjaarszegen
Mededelingen
Op zondag 29 december a.s. zal er geen verkoop zijn in
het paviljoen. De fundraisinggroep dankt u allen voor uw
ondersteuning gedurende het afgelopen jaren en kijkt in
het nieuwe jaar weer naar u uit.
Op dinsdag 24 en 31 december a.s. zal er geen Maria
noveen zijn.
Op oudjaar 31 december is er GEEN H. Mis om 12.00u, maar
wel om 06.30u. Om 18.00u Oudejaarsviering.
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.
U kunt uw bijdrage voor de Bisschoppelijke Jaaractie tot
eind van de maand deponeren in de bus achter in de kerk.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 21
17.30: H. Mis
di 24
18.30: Nachtmis voor Kerst
za 28
17.30: H. Mis
Mededeling
Marialof is met vakantie tot woensdag 8 januari 2020
PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570
Pastoor Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en
zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30 u.
za 21
18.00: H. Mis vooravond vierde advent jaar A met
KND
zo 22 08.00: H. Mis vierde zondag van de advent jaar A
met KND
ma 23 18.00: Geen dienst!
di 24
18.00: Kerstdienst voor de kinderen
21.00: Kerstnachtdienst
wo 25 08.00: H. Mis Eerste kerstdag
do 26 10.00: H. Mis Zieken en Bejaardenzorg
vr 27
18.00: Kinderzegening (geen eucharistieviering)
za 28
18.00: H. Mis vooravond Heilige Familie
zo 29 08.00: H. Mis. Heilige Familie
ma 30 18.00: H. Mis
di 31
18.00: H. Mis oudejaarsviering
wo 1
09.00: H. Mis Nieuwjaarsviering/ Feest van
Moeder Gods
vr 3
18.00: H. Mis H. Naam van Jezus
za 4
18.00: H. Mis vooravond van Openbaring van de
Heer/Driekoningen
zo 5
08.00: H. Mis van Openbaring van de Heer/
Driekoningen. Thuiscommunie zieken en bejaarden
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 6
18.00: H. Mis
wo 8
18.00: H. Mis
vr 10
18.00: H. Mis
za 11
18.00: H. Mis vooravond van Doop van de Heer
zo 12 08.00: H. Mis Doop van de Heer
Mededelingen
Uw geldelijke steun is warm aanbevolen voor de
Bisschoppelijke jaaractie. Uw bijdrage kunt u tot eind
december 2019 deponeren in de doos achter in onze
kerken.
De adventsactie heeft dit jaar een speciaal doel 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 tot en met het eerste week
van januari 2020.
Zondag 5 januari om 10.00 uur doopdienst voor baby’s en
kleine kinderen -Doopinstructie vrijdag 03 januari 18.45 uur.
In het weekend van 11/12 januari 2020 is er weer
kindernevendienst. Wij nodigen kinderen en ouders van
harte tot deelname uit!
Is in de Heer overleden: Oswald Renfurm, Joh.
Kruislandstraat 2. Onze oprechte deelneming aan de
bedroefde familie!
Op donderdag tweede kerstdag vieren we het Kerstfeest
samen met onze zieken en bejaarden van onze parochie. De
dienst vangt van 10.00 u. v. m. in de Driekoningenkerk en
daarna gezellig samenzijn in de parochiezaal.
(Groot)ouders en (klein)kinderen zijn welkom in de
kinderzegening op vrijdag 27 december: i.v.m. Onschuldige
Kinderen. Om 18.00 uur in Heilige Driekoningen en op
zaterdag 28 december om 17.00 uur in Sint-Jozef. Na de
dienst is er buiten nog een kleine traktatie.
Op Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2020 is er één dienst
en wel om 9.00 uur in Heilige Driekoningenkerk.
Op zondag 5 januari 2020 vieren we het feest van de
Openbaring van de Heer, ook Driekoningen genoemd,
tegelijk patroonsfeest van kerk en parochie. Wij
nemen de gelegenheid te baat, allen te feliciteren die
zich - hoe dan ook - inzetten voor het welzijn van de
parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar hopen we
op uw onmisbare medewerking te kunnen blijven rekenen.
Allen die met ons verbonden zijn, wensen we langs deze
weg zalig Kerstfeest, vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!
ST. AUGUSTINUS TE Blauwgrond-Louis Goveiastr. 4.
Contact: mw K. Ramsaran, tel. 454253
Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de
tweede zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020)
zo 22 08.00: Wo - Co. Dienst 4e advent jaar A met KND
wo 25 08.00: H. Mis Eerste kerstdag
zo 29 08.00: Wo - Co. Dienst van Heilige Familie
zo 5
08.00: Wo - Co. Dienst van Openbaring van de Heer
zo 12 18.00: H. Mis Doop van de Heer
SINT-JOZEF te Geyersvlijt - Kaikoesiestraat 11
Contactpersoon: Mw. I. Hoft - tel. 456 411
Kerkdiensten: Alle zondagen om 9.00 u. v. m. behalve de
vierde zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020)
za 22
09.00: Wo - Co. Dienst 4e advent jaar A met KND
wo 25 10.00: H. Mis Eerste kerstdag
za 28
17.00: Kinderzegening (geen eucharistieviering)
za 29
09.00: Wo - Co. Dienst van Heilige Familie
zo 5
09.00: Wo - Co. Dienst van Openbaring van de Heer
zo 12 09.00: H. Mis Doop van de Heer
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 22 10.00: Woco | 11.45: English Mass
wo 25 10.00: Hoogmis van Kerst | 12.00: English Mass
do 26 10.00: Kinderdoopviering
zo 29 10.00: H. Mis | 11.45: English Mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
Za 21
zo 22
di 24
wo 25
za 28
zo 29

19.00: H. Mis
08.00: H. Mis
19.00: Hoogmis Nachtmis
08.00: Hoogmis van Kerst
19.00: H. Mis
08.00: Woco
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor: di. en do. : 08.00 - 11.00 (Zr. Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen

Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin
Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw
Danielle Wilfrid, t. 8724620
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag).
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com
Wekelijkse activiteiten
Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep van
de KCV.
Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
HF Men’s Fellowshipgroup :-Persoonlijk Gebed en Coaching
1e en 3e vrijdag van de maand 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 22 08.00: H. Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
di 24
20.00: Hoogmis/HF van Kerst
wo 25 08.00: Hoogmis/HF van Kerst
do 26 08.00: Hoogmis 2e Kerst
10.00: Doopviering
za 28
10.00: Woco Estherhof
10.00: Hoogmis/Kinderzegen
17.00: Huwelijksinzegening Kaasbergen-Nelom
zo 29 08.00: Hoogmis/HF Heilige Familie
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Hoogmis
zo 5
08.00: H. Mis met ziekencommunie
10.00: Doopviering
18.30: Rozenkransgebed |19.00: H. Mis
wo 8
18.30: Rozenkransgebed |19.00: H. Mis
zo 12 08.00: H. Mis
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
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.
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 22

08.00: H.Mis
18.00: Boeteviering (gelegenheid tot biecht)
ma 23 17.00: Spreekuur
18.00: Bidgroep van de Charismatische
Vernieuwing
di 24
19.00: Kerstnachtmis
wo 25 08.00: Hoogfeest van Kerstmis
do 26 10.00: Doopdienst
vr 27
18.00: Afsluiting bevrijdings- en dankdienst
zo 29 08.00: H.Mis
di 31
19.00: Oudjaar dienst/dankdienst
wo 1
0800: Nieuwjaarsdienst/Hoogfeest van moeder
Maria
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
za 21
zo 22

18.30: 4e Meditatieve dienst
07.30: Rozenkransgebed
08.00: Woco
di 24
21.00: Bazuinkoor
22.00: Nachtmis
wo 25 08.00: Hoogmis van Kerst
do 26 09.00: Doopdienst
10.00: Eucharistieviering met de seniore burgers
Mededelingen
Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in de
Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St.
Alfonsuskerk; H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
Appartementen in De Mantel beschikbaar. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met De Mantel op telefoonno.
426588.
wordt vervolgd op Pagina B3
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Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in de
sacristie van de St. Alfonsuskerk. U bent allen van harte
welkom, ook voor persoonlijk gebed.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST. CLEMENS -Koreastraat 55
Secr.: 533495/ 8845219 |stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u/ woensdag: 18.00 – 19.00u/ zaterdag:
09.00 – 11.00u
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 - 18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in
Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.
wo 25 10.00: Hoogfeest van Kerstmis
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A,
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Woord- en
communiedienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en
communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering
blijft op de 2e vrijdag van de maand.
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517t

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: Eucharistieviering om
18.00u.
O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
zo 22 08.00: Eucharistieviering (p. Jan) 4e adventszondag
di 24
19.00: Kerstnachtdienst te Lelydorp (clusterviering
vd drie kerken)
wo 25 18.30: Kerstmis Eucharistieviering (p. Fr.)
zo 29 08.00: Eucharistieviering (p. Fr.) Feest vd Heilige
Familie Jezus, Maria en Jozef
wo 1
18.30: Eucharistieviering (p. Fr.) Maria, Moeder van
God (Nieuwjaar)
do 2
10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
za 4
19.00: Woco (Hoogfeest van de Openbaring van de
Heer of H. Driekoningen)
wo 8
16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30: Eucharistieviering (p. Fransiskus)
19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op
vooraf gemaakte afspraken)
do 9
10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
17.00-18.00: Catecheseles eerste heilige communie
vr 10
17.00-18.00: Catecheseles heilig vormsel
za 11
19.00: Eucharistieviering (p. Jan) Feest vd doop van
de Heer
ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440,
email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg
Elke 1e zaterdag om 19.00: Eucharistieviering
Elke 2e zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
Elke 3e zaterdag om 18.30 : WoCo
Elke 4e en 5e zondag om 09.00 : WoCo
Elke woensdag: 18.30: gebedshart
zo 22 09.00: Woord- en communiedienst
di 24
22.00: Kerstnacht
do 26 09.00: Eucharistieviering 2e kerst en het doopsel
zo 29 18.30: Eucharistieviering
di 31
19.00: Oudjaarviering
ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Donderdag tussen 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
di 24
19.00: Kerstnachtdienst. Clusterviering met OLV
van Goede Raad (Welgedacht A)
do 26 18.30: Eucharistieviering
za 28
19.00: Eucharistieviering. Jaarafsluiting
za 4
19.00: Woco
Mededelingen
Tijdens de kerstvakantie geen PK lessen
Zaterdag 28 december om 20.30: Owru Yari viering met
parochianen
Donderdag 2 januari 2020 om 19.00: Opo Yari viering met
parochiewerkers
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS–GRONINGEN
Pastoor: Mgr. W. de Bekker, t. 7741691
Contactpersoon: Zr. Ilse Goedhoop, t. 8675152
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en biechtgelegenheid
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
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 Hazardherdenking
Menswording van de HeerVrijdag om 17.00u: Jongeren in
de parochiezaal
Vieringen
zo 22 08.30: Woco
ma 23 19.00: H. Mis
di 24
21.30: H. Mis. Kerstnachtmis, herdenking
Menswording van de Heer
wo 25 19.00: Woco, herdenking Menswording van de
Heer
do 26 17.00: Kerstdagmis op Groot Henar
vr 27
07.00: H. Mis
za 28
16.30: Doopsel en zegening van kinderen | 19.00:
H. Mis van de Heilige Familie
zo 29 08.30: Woco. Feest van de Heilige Familie
ma 30 19.00: H. Mis
di 31
18.00: Oudejaarsdag dankdienst (geen H. Mis)
wo 1
09.00: Nieuwjaarsdag. H. Mis van Maria, Moeder
van God, Hoogfeest
do 2
06.30: H. Mis
vr 3
07.00: H. Mis. Stille aanbidding | 18.00:
Sacramentslof
za 4
19.00: H. Mis. Openbaring van de Heer
zo 5
08.00: Rozenkransgebed | 08.30: Woco
ma 6
19.00: H. Mis
di 7
06.30: H. Mis
wo 8
19.00: H. Mis
do 9
06.30: H. Mis
vr 10
07.00: H. Mis
za 11
19.00: H. Mis
Mededelingen
Zaterdag 21 dec: 08.30-11.30u: Spreekuur met
biechtgelegenheid.
16.00: Uitvaartdienst Roy Kajuffa (vanuit woning)
17.00: Begi Kerki met gelegenheid voor persoonlijk gebed in
de parochiezaal
19.30:Volkskerstzang. Optreden van onze jongeren.
Vrijdag 27 dec: 08.00: Onderhoud kerk
HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 11.30u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 22 10.00: Woco
di 24
19.00: Kerstnachtmis
zo 29 10.00: Woco. Feest van de H. Familie
zo 5
10.00: H. Mis
Mededeling
Zaterdag 21 dec: Onderhoud kerk
Zaterdag 28 dec om 09.00: Zegening van kinderen olv
parochianen
Zaterdag 28 dec om 16.00: Onderhoud kerk
Zaterdag 11 jan om 16.00: Onderhoud kerk
HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t.
233090
Wekelijkse activiteiten
PK jaar I: Dinsdag om 16.30u.
PK jaar II: Woensdag om 16.30u.
PK jaar III: Donderdag om 16.30u.
Vieringen
zo 22 08.30: H. Mis | 10.00: Biechtgesprek
wo 25 08.30: Kerstdagmis. Doopsel van kinderen
zo 29 08.30: H. Mis met huwelijksinzegening van Eon
Madkarja en Gladys Marshall
wo 1
09.00: Woco.. Maria, moeder van God. Hoogfeest
vr 3
09.00: Stille aanbidding tot 12.00u.
zo 5
08.30: Woco. Openbaring van de Heer
Mededeling
Zaterdag 21 dec: onderhoud kerk
Donderdag 26 dec om 10.00: H. Communie aan huis voor
een zieke op Groot Henar.
Om 11.00: Huiszegen fam. Gerard-Brito te Wageningen
Zaterdag 4 jan: onderhoud kerk
Zaterdag 11 jan: onderhoud kerk
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 22 09.00: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag: eucharistieviering/woco om 08:30u
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gebeden voor iedere dag
Maandag 23 december
Dagtekst
1 Kor 13,3: Al deel ik heel mijn bezit uit en al geef ik
mijn lichaam prijs aan het vuur: als ik de liefde niet
heb, baat het mij niets.

Overweging
Je geeft maar weinig, als je geeft van je bezit. Alleen
wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle. Want
wat zijn je bezittingen anders dan dingen, die je
bewaart en bewaakt uit angst, dat je ze morgen
nodig zult hebben? Er zijn mensen, die slechts weinig
geven van het vele dat zij hebben – en zij geven het
om gezien te worden en hun verborgen wens maakt
hun gaven onrein. En anderen hebben weinig en
zij geven alles. Zij geloven in het leven en deszelfs
overvloed en hun schatkist is nooit leeg. Ook zijn
er, die met vreugde geven en hun vreugde is hun
beloning. En wie met pijn geven, vinden in die pijn
hun doop. Maar er zijn ook mensen, die geven en
geen pijn kennen bij het geven, noch deszelfs vreugde
zoeken, noch denken dat het deugdzaam is; zij geven
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee

Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
(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.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
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
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
Woensdag 25 december: 1e Kerstdag GEEN DIENST.
Donderdag 26 december: 2e Kerstdag: Eucharistieviering
Mgr.Choennie.
Zondag 29 december: Woco jaarafsluiting.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH |Braziliaanse gemeenschap
- Jozef Israelstraat 86 |Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

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

zoals in de gindse vallei de mirt haar geur verspreidt.
Door hun handen spreekt God en door hun ogen gaat
zijn glimlach over de aarde.

Dinsdag 24 december

Dagtekst
Lc 2,10: De engel sprak tot de herders: Vreest niet,
want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.

Overweging
Mensen van onze tijd zoeken tekenen. In de sterren
vooral. Kerstmis geeft een teken aan de mensheid.
Geen abstract teken in de hemel, maar een concreet
en historisch mens: Jezus, uit Maria geboren in
Bethlehem. Zo zijn de christelijke tekens: ze zijn
geïncarneerd, eenvoudige historische getuigenissen,
verborgen in de plooien van het dagelijkse leven.
Jezus – het teken – is geen gunstige stand van de
sterren, hij is een huilend kindje in een kribbe. God
is zo groot dat hij klein kan worden, zo universeel
dat hij het aankan om particulier te worden, zo sterk
dat hij zich kan plooien naar de geschiedenis van
mensen om erin binnen te gaan. Kerstmis is het feest
van eenheid tussen God en mens: God wordt mens
opdat de mens vergoddelijkt zou worden. Dit is nu
incarnatie. Het kind in de kribbe is Gods eigen Zoon
én de zoon van Maria: het wordt aanbeden én in
doeken gewikkeld.
Woensdag 25 december

Dagtekst
Lc 2, 11: 11Heden is u een Redder geboren, Christus
de Heer, in de stad van David.
KERSTMIS
Komen we eindelijk aan het eind van onze reis
worden wij door een zee van licht beschenen
horen de wonderschone zang uit het paradijs
duister is nu voor ons voorgoed verdwenen
uit de houten kribbe schijnt stralend Licht
dat eens de ganse aarde zal verblijden
hier ligt het wonder door God Zelf verricht
Die ons eens zal verlossen door Zijn lijden
Laat ons dan blij met de herders eren
gedenken die wonderschone dag
jubelend Gods goedheid vereren
de aarde krijgt nieuwe kans op Zijn gezag.

Donderdag 26 december

Dagtekst
Hnd 7,55: Maar hij stond daar, vol van de heilige
Geest, hij richtte zijn blik op de hemel, zag de
heerlijkheid van God, en daar stond Jezus aan Gods
rechterhand.

Overweging
En het aanschijn dat Hij op dat ogenblik had, - men
kon het niet aankijken. Het was ook ondraaglijk er
een blik op te werpen voor al degenen die menselijke
en goddelijke liefde nooit als één werkelijkheid
ondervonden hadden. Zoals het aanschijn toen was,
had ik het voor dat ogenblik nooit gezien. Toen dit mij
te beurt viel, ontving ik daarbij zo’n kracht, dat ik in
staat was alles wat me overkwam rustig te dragen:
blijdschap en droefheid, lachen en wenen.
Gebed
God van genade, U hebt uw hemel geopend tot zegen
en geluk van alle mensen. Jezus, uw Zoon en licht van
uw licht, heeft alles van ons bestaan willen delen. Nu

vraag ik U dat ook ik uw licht uitdraag en in weerwil
van alle tegenkrachten verkondiger ben van Jezus’
verrijzenis. Hij leeft, hier en nu, tot in uw eeuwigheid.
Amen.

Vrijdag 27 december

Dagtekst
Joh 1,12: Aan allen die Hem wel aanvaarden, aan hen
die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om
kinderen van God te worden.
Tenzij ergens een mens
Kome wat komt.
Maar wie durft het aan
om onbevangen uit te kijken
naar wat morgen zal brengen?
Onheil voor zovelen?
Oorlog? Honger? Schaamte?

Tenzij ergens een mens
en nog een en nog een en nog een,
door zachtmoedigheid gedreven
tegen die stroom in gaat leven.
En met eigen handen hoop opdelft.

Zaterdag 28 december

Dagtekst
Joh 1,14: Het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de
Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en
waarheid.

Overweging
Indien je meent dat je het goed hebt, dat je het
allemaal alleen afkunt, dat je alles bezit wat je nodig
hebt, dan roep je God niet aan. Wie zijn diepe nood
niet ontdekt heeft, kan niet echt bidden. Er zijn
mensen die door een speciale genade van God het
besef van hun diepe nood in hun psyche ingegrift
hebben gekregen. Mensen die al als kind een scherp
oog en smartelijk gevoel hebben voor de leegheid in
wat de meesten najagen. Mensen die weten dat ze
voor God zijn geschapen en daarom al het andere als
irrelevant ervaren. Ze voelen zichzelf als een afgrond
die roept om door God gevuld te worden.
Maar is die besef niet tot op zekere hoogte bij alle
mensen te vinden? Het wordt wellicht het duidelijkst
in zijn negatieve vorm, namelijk in het gevoel
van zinloosheid dat we speciaal in onze dagen
vaststellen. Vooral voor de jeugd lijkt het leven vaak
zinloos. Eigenlijk is dit een gezonde reactie. Alles
wordt inderdaad zinloos als God er niet meer bij
mag zijn. Jezus is de zin zelf, de zin van het menselijk
leven en van de wereld. Zonder Jezus verliest alles
zijn betekenis. Men kan God niet afwijzen zonder
tevens het leven zijn zin te ontnemen. Maar juist deze
zinloosheid onthult onze diepe behoefte aan God.
Hoe meer je die behoefte beseft, des te meer voldoe
je aan de voorwaarden om te kunnen bidden.
Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org

De Geloofwijzer ma. - vrij. 09.00u
za. 16.00u
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liturgie & leven
Schriftlezingen
KERSTMIS - GEBOORTE VAN DE HEER KERSTDAG (Hoogfeest)
Eerste Lezing: Uit profeet Jesaja 52,7-10.
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de
vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws
verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot
Sion: Uw God regeert! Hoort ! Uw torenwachters
verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij
zien, oog in oog de terugkeer van de Heer naar
Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van
Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost. Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer heeft zijn heilige
arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle
grenzen der aarde hebben het heil van onze God
aanschouwd.
Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6.

Tweede lezing: Hebreeën 1, 1- 6
Broeders en zusters, nadat God eertijds op velerlei
wijzen en langs velerlei wegen door de profeten,
tot de voorouders gesproken heeft, heeft Hij nu

Als we de proloog uit het Johannes evangelie even
buiten beschouwing laten, vormen de andere
aangegeven lezingen als het ware één grote
lofzang. Het jubelen begint in de tekst uit Jesaja,
zwelt aan in Psalm 98 om uit te monden in alle
eer en glorie in Hebreeën 1. Mooi voor deze eerste
kerstdag! Johannes gebruikt een andere ‘melodie’
om de Vader en de Zoon te bezingen en zijn
‘klankkleur’ is ook anders, maar uiteindelijk sluit
hij zich wel degelijk bij de lofzang aan.

Licht en leven
Met zijn proloog geeft de evangelist al in een
notendop weer wat zijn doel is met het evangelie:
Jezus’ ware identiteit openbaren en de aard van
zijn zending. Wat dat betreft kan de proloog
vergeleken worden met de kindertijdverhalen van
Matteüs en Lucas. Het is duidelijk dat Johannes
het op een heel eigen manier vertelt. In de eerste
vijf verzen neemt hij ons mee naar een ‘tijd’
die eigenlijk geen tijd is, maar die aan de tijd
voorafgaat. De woorden ‘In het begin’ roepen de
beginwoorden op van het scheppingsverhaal in
Genesis 1,1. Er was niets, zelfs geen tijd, maar er
‘was het Woord, en het Woord was bij God, en het
Woord was God’ (Johannes 1,1). Door het spreken
van God ontstaat er tijd die wij kunnen bevatten.
In Genesis scheidt Hij het licht van de duisternis:
dag en nacht noemt Hij die respectievelijk. In de
proloog beschrijft Johannes de intocht van het licht
dat leven is en dat door geen duisternis ongedaan
kan worden gemaakt. Voor hem is Jezus dat licht.
Hij valt samen met het scheppingslicht: ‘Ik ben het
licht van de wereld’ (8,12). Licht dat doet leven,
licht waarnaar in de adventstijd werd uitgekeken,
dat werd verwacht.
Verleden, heden, toekomst
Johannes’ evangelie staat in de traditie van
de mediterrane literatuur uit de eerste eeuw.
Het is geen realistisch verhaal. De meest
onwaarschijnlijke gebeurtenissen vinden plaats,
maar ze worden zo verteld dat we gaan geloven
dat het waar is. Johannes wil bereiken – en daar
begint hij in zijn proloog al mee – dat we gaan
geloven in de godheid van Jezus als Gods enige en

de tijd ten einde loopt tot ons gesproken door zijn
Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam
en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In hem
schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij
schraagt de schepping met zijn machtig woord;
Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben
voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde
van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven
de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam
heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen
heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik
heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor
hem zijn, en hij voor mij een zoon’? Maar wanneer
Hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt,
zegt Hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’
Evangelie Lezing: Johannes 1, 1 - 18
In het begin was het Woord en het woord was bij
God en het Woord was God. Dit was in het begin bij
God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is
niets geworden van wat geworden is. In Hem was
leven, en dat leven was het licht der mensen. En
het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis
nam het niet aan. Er trad een mens op, een
gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze

Gedachten bij de schriftlezingen
geliefde Zoon (1,18). Jezus bezit als het ware de
genen van God en is waarlijk God (vergelijk 10,33).
Voor de schepping was Hij al bij God. Hij is uit Hem
geboren en is mens geworden. In de brontekst
staat: ‘is vlees geworden’ (1,14). Dat woord geeft
de kortstondigheid aan, de toevalligheid; Jezus is
maar voor korte tijd onder de mensen. Daarmee
komt de notie ‘tijd’ in het evangelie weer in het
vizier. De proloog verbindt Jezus’ optreden met
het ‘verleden’. Het ‘heden’ en de ‘toekomst’ vinden
we in de volgende hoofdstukken. Met name de
hoofdstukken 13-17 halen de toekomst in zijn
leven binnen. Toch zijn in de proloog ‘heden’ en
‘toekomst’ ook impliciet aanwezig: in 1,11-13. Deze
verzen roepen de verwerping en de aanvaarding
van Jezus op. Het positieve antwoord van de
mensen in 1,12-13 beschrijft in detail het opnieuw
geboren worden van hen die het Woord (waardoor
God in Jezus werd geopenbaard) aanvaarden. Maar
om ‘kinderen van God’ te worden en Hem te leren
kennen, moet geleerd worden Jezus te kennen en
Hem na te volgen. God spreekt en werkt door Hem
omdat Hij permanent rust aan Gods hart (1,18).
Voor de evangelist zijn Jezus’ afkomst en toekomst
glashelder, maar de mens heeft vaak nog zijn
vragen.
De kracht van God
In het visioen van Jesaja lezen we over de
vreugdebode die de vrede aankondigt en goed
nieuws brengt (52,7) en dat de Heer terugkeert
naar Sion (52,8). Dit zijn twee aspecten die we ook
tegenkomen in de proloog van het evangelie. Het
eerste is een mens (iemand), door God gezonden
om te getuigen van het licht, het ware licht dat
naar de wereld kwam als de brenger van de goede
boodschap. Verderop komen we te weten dat
het Johannes de Doper moet zijn. Hij wordt daar
ineens neergezet na de prachtige woorden van het
begin (‘een prozagedicht’ noemt Nicolaas Matsier
die eerste verzen1). Het tweede is dat God (het
Woord) mens (vlees) geworden is. Dat is het grote
mysterie dat we met kerst vieren. Matsier zegt
het zo: ‘Johannes maakt van het Woord de traitd’union tussen de vader en de zoon.’ Het Woord
is een sleutelwoord in de proloog, maar omdat

kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van
het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld
was door Hem geworden, en toch erkende de
wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de
zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die
Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam
geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God
te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte
van het vlees of de wil van een man, maar uit God
geboren. Het woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Enig
geborene van de Vader ontvangt, vol van genade
en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over
Hem toen hij uitriep: 'Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt, is mij voor, want Hij was
eerder dan ik.' Van zijn volheid hebben wij allen
ontvangen: genade op genade. Werd de Wet door
Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen
door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien;
de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is,
Hij heeft Hem doen kennen.

het zoveel inhoudt, wordt het de lezer tamelijk
moeilijk gemaakt om alles helder te krijgen. Uit de
woorden van de profeet Jesaja aan de ballingen in
Babylon en uit het optreden van Johannes blijkt
de werkzaamheid van God. De vreugdebode en
de wachters maken de komst van de Heer tot een
gebeuren dat gehoord, vernomen moet worden.
De woorden worden gehoord, maar wat nog
ontbreekt om de troost van de terugkeer volledig
te maken, is hun eigen initiatief. Het visioen is een
vergezicht, niet een verslag. Johannes getuigt van
‘de grootheid van de enige Zoon van de Vader’,
maar om ‘kinderen van God’ te worden, moeten de
mensen ook het initiatief nemen om zijn woorden
te aanvaarden. De ballingen kunnen de ‘heilige
arm’, die kracht wel gebruiken in die dagen. De
kracht die mensen het vermogen geeft kind van
God te worden, is de heilige Geest.

Een nieuw begin
Psalm 98 is de antwoordpsalm die volgt op de
lezing uit Jesaja 52. In Liedboek, Zingen en bidden
in huis en kerk (Zoetermeer, 2013) vinden we
een toonzetting van deze psalm: lied 98d met de
(tweede) antifoon: ‘Licht straalt heden over ons, de
Heer is geboren.’ We zouden haast kunnen zeggen
dat deze ene regel de hele proloog samenvat, zeker
een groot gedeelte. Het begin van een nieuwe tijd
breekt aan. In zijn ‘kerstverhaal’ vertelt Johannes
hoe Jezus ‘geboren’ wordt en hoe Hij ieder mens
verlicht. Zijn licht verdrijft de duisternis, ieder jaar
opnieuw met kerst, en het hele jaar door, voor wie
Hem wil kennen. Niet overal immers waar het licht
schijnt, wordt het waargenomen. Het aanvaarden
van het licht houdt een sterke uitdaging in voor
christenen in onze verscheurde wereld. Willen
wij het licht zien? Ontvangen wij Jezus in zijn vele
incarnaties: in de armsten, de kleinsten, in hen
die vernederd worden, buitengesloten, in elkaar,
als broeders en zusters, in de (zorg voor) natuur?
Kerstmis is meer dan een gezellig lichtfeest! De
kracht van God om iets wat uitzichtloos lijkt te
veranderen, wordt aangereikt door het visioen van
Jesaja en het kerstverhaal van Johannes.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
DAG VAN DE VREDE
Eerste lezing: Lezing uit het boek Numeri 6,22-27
De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn
zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden
moeten zegenen: "Moge de Heer u zegenen en u
beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de
Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven". Als
zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de
Israëlieten zegenen.’
Psalmen 67(66),2-3.5.6.8.

Tweede lezing: Galaten 4, 4 - 7
Broeders en zusters, toen de tijd gekomen was
zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en
onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons
vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen
zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent,

heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die
‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u
bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u
erfgenamen, door de wil van God.

Evangelielezing: Lucas 2, 16 - 21
In die tijd haasten de herders zich naar Betlehem
en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind,
dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd
was. Allen die het hoorden, stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en
overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug,
terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles
wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist
zoals hun gezegd was. Nadat de acht dagen voorbij
waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de
naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd
voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Bezinningsdag misdienaars H. Driekoningen
in teken van advent
Nadirah Baldewsingh Op de bezinningsdag van de misdienaars op zondag
24 november jl. werden de misdienaars voorbereid
op de adventstijd. Pater Kumar gaf een rondleiding
in de kerk en ging in op de kernpunten van een
eucharistieviering zoals het bijwonen van de dienst,
het binnenkomen in de kerk, het meevieren van de
diesnt en het vertrek uit de kerk. De viering bestaat
uit vier delen: intrede, woorddienst, tafeldienst en
slotdienst.

Intrede en woorddienst
Wanneer je de kerk binnenkomt, teken je eerst
jezelf met het kruis met het zegenwater uit het
wijwatervaatje bij de deur. Voor je plaatsneemt
maak je een buiging of een kruisteken richting het
tabernakel. De Heer is aanwezig, het godslampje
blijft daarom dag en nacht aan. Blijf stil in gebed
tot de dienst begint. Wanneer je de bel van de
sacristie hoort, is dat een teken dat de dienst
begint. Het intredelied wordt aangekondigd en
gezongen. De pater loopt in processie met de
misdienaars naar voren. Hierna komt de begroeting
en het welkomstwoord van de pater. Dan volgt de

schuldbelijdenis en het openingsgebed.
Hierna volgt de dienst van het woord. De lector
leest de eerste en tweede lezing met een tussenzang
door een cantor. Het evangelie en de preek worden
verzorgd door de pater. Met de geloofsbelijdenis en
de voorbeden eindigt de woorddienst.

Tafeldienst en slotdienst
Met de offerande begint de tafeldienst. Er wordt
collecte gehouden en de gave wordt aangebracht.
Er volgt een gebed over de gave. De pater vervolgt
met het eucharistisch gebed, de communieritus

Kinderen van Latour genieten van spelendag
Rosanda Courtar Spelendag Maria Koningin van de Wereld
Neem die bal, snel snel!!! Kruipen, kruipen, til d’r op
nu nu!! Hahaha!! Ik kan niet laaaaangss!! Wij gaan
winnen boooi, nog maar 1 persoon van onze groep!
Dit waren enkele kreten die we hoorden op zondag 1
december tijdens de spelendag georganiseerd door
de Maria Koningin van de Wereldkerk in Latour.
De teams stonden in rijen naast elkaar. Binnen een
team moest de eerste persoon de bal over het hoofd
doorgeven aan de tweede. Deze gaf de bal dan tussen
de benen door aan degene achter hem en zo verder.
De laatste die de bal kreeg moest met de bal tussen
de benen van de anderen kruipen tot hij vooraan de
rij stond. Dit leverde hilarische taferelen op. De hele

kleintjes mochten ook meedoen, maar de grotere
kinderen konden niet tussen de benen doorkruipen
dus werden ze opgetild. Zelfs een 3- en 4-jarige
deden mee en kropen vlot met de bal tussen de
benen van hun juichende teamleden door.

Jezus verbroedert en geeft vreugde
De kinderen waren echt afgekomen op deze voor
hen speciale dag. Deze dag was deel van het
feestjaarprogramma van onze kerk. Op 22 december
2018 gingen wij van start i.v.m. het 50-jarig bestaan
van de kerk. Zo dichtbij kinderdag waren deze
leuke activiteiten goed op hun plaats. Er waren veel
buitenspelen, die meteen na de kerkdienst startten.
De padvinders van de Anton Donicigroep gaven een
bijzonder tintje aan deze dag door de manier waarop

Gedachten bij de
schriftlezingen
Overweging bij de Lezing
Ontvang mij in uw liefde, Maagd en Moeder. Bid de
maagdelijke Moeder, dat zij voor u de volmaakte
vernieuwing van het leven verkrijgt. Moge zij, de
eerbiedwaardige roos, uw moeder en uw meter zijn
bij deze genade, en gij in uw gedrag waarlijk haar
dochter. Moge zij, de parel van reinheid, uw ziel,
gewikkeld in de mantel van haar zuiverheid, door
haar tedere bescherming bewaren voor haar Zoon,
de Koning en Heer. En moge door haar invloed uw
naam worden opgetekend bij de uitverkorenen
van Israël, opdat uw aandeel zij met allen, die in
onschuld van het hart wandelen en altijd en op al
hun wegen de Heer als doel hebben (cf. Ps 16,8).
Gegroet, Maria, Koningin van goedertierenheid,
olijfboom van barmhartigheid, door wie ons de
artsenij voor het leven is toegekomen. Koningin
van goedertierenheid, Maagd en Moeder van de
goddelijke spruit, gij, door wie ons de Zoon van
het eeuwige licht en de geurende loot van Israël
is toegekomen. Ach, aangezien gij door uw Zoon
waarlijk de Moeder van ons allen geworden
zijt, waarvan Hij, uw enige, het niet versmaad
heeft om de broeder te worden, laat dan ook mij,
onwaardige, uit liefde tot Hem, vallen onder de
zorg van uw moederschap. Ondersteun, bewaar
en onderricht mijn geloof, mijn meter, zodat
gij voor eeuwig mijn enige en allerhartelijkste
Moeder blijft, die in dit leven altijd liefdevol voor
mij zorgt en in het uur van mijn dood mij in haar
moederhulp zal opnemen. Amen.
met het Onze Vader. Hierna volgt de vredewens en
dan de voorbereiding op het ontvangen de heilige
communie. De slotdienst vangt aan wanneer de
lector het communielied aankondigt. De pater bidt
daarna het communiegebed. Als er mededelingen
zijn, worden die hierna gedaan. Tot slot volgt de
zegen en zending door de pater. Bij het naar buiten
gaan aan het einde van de dienst, doen we dezelfde
handelingen als bij het binnenkomen.

Bij de rondleiding werd ook uitleg gegeven over het
ingaan van een nieuw kerkelijk jaar. Wij kennen
drie kerkelijke jaarcyclussen: cyclus A, cyclus B
en cyclus C. Wij gaan in het kerkelijke jaar A. Ook
werd ons uitleg gegeven op welke wijze wij ons
zullen voorbereiden in deze adventstijd op de
komst van Jezus. Naar aanleiding van het thema
van deze bezinningsdag zijn enkele jongeren op
zondag 1 december met de werkgroep zieken- en
bejaardenzorg meegegaan voor thuiscommunie.

zij de activiteiten leidden. Het was leuk jongeren
positief en motiverend bezig te zien met andere
jongeren. Het ging er zo gebroederlijk aan toe, dat
zelfs de kinderen die alleen gekomen waren zich snel
thuis voelden. Er werd een teamverdeling gemaakt
en de teamleiders namen hun leden meteen onder
hun hoede. Het was mooi om te zien hoe de groten
zich over de kleinere kinderen ontfermden. Jezus
kennen verbroedert en geeft vreugde, ook aan onze
kinderen.
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KCV-kerstviering voor kinderen
Door Marijke Karg
Zaterdag 14 december was een prachtige, bijzondere
dag. In het dienstencentrum van de KCV, de
Katholieke Charismatische Vernieuwing, werd de
geboorte van het kindje Jezus gevierd. Ongeveer 150
kinderen van Abrabroki waren aanwezig met hun
ouders of begeleiders.

Initiatief

Een droom is waarheid geworden. In het hart van
zuster Gerda Misidjang ontstond enkele jaren
geleden de wens om kinderen die wonen in de
omgeving van Abrabroki, waar het dienstencentrum
gevestigd is, ter plekke te ontmoeten. Als
coördinatrice van de KCV heeft zij – samen met de
leiders en andere vrijwilligers van dit centrum gewerkt aan het realiseren van deze wens. Sponsors
werden benaderd en hebben gul gegeven; van alles
en nog wat werd ingezameld en gedoneerd. Zelfs
vanuit Nederland deed men mee aan dit project.
En met succes. Om de buurtkinderen van onze r.-k.
gemeenschap uit te nodigen, werd een huis-aanhuis actie gevoerd en werd een selectie gemaakt
van de gezinnen die in aanmerking kwamen voor
de kerstviering. Het ging voornamelijk om kinderen
tussen 0 en 14 jaar. Zuster Sygna werd gevraagd
een koor samen te stellen om op de grote dag op te
treden. Het is haar prima gelukt deze taak goed uit
te voeren, samen met de kindergebedsgroep Gods

parel. Deze groep komt iedere zaterdag van 10.00
uur tot 12.00 uur bijeen in het dienstencentrum
om Jezus beter te leren kennen. De dansgroep van
jongeren van de Fatimakerk had enkele prachtige
dansen ingestudeerd. Natuurlijk was er ook gezorgd
voor eten en drinken, en entertainment.

Activiteiten
Ceremoniemeester zuster Marabel heette iedereen
welkom. Samen werden kerstliederen gezongen
om het feest in te luiden. Uit volle borst klonk het
‘Oh denneboom’ en ‘Er is een kindeke geboren op
aard’. De sfeer zat er goed in. In gele truitjes en
met een mooie kroon op het hoofd trad het koor
Gods parel op. Wat hebben deze kinderen toch
goed hun best gedaan! Ze zongen diverse bekende
kerstliedjes. Toen waren de dansers aan de beurt.
In prachtige witte kleding voerden de jongeren
(jongens en meisjes) van de Fatimakerk sierlijke
dansen uit voor God de Heer en de aanwezigen
mochten meegenieten. Daarna vertelde tante M een
kerstverhaal. En toen was het tijd om samen te eten.
Na het dankgebed kon iedereen genieten van een
lekkere warme maaltijd. De kinderen verdienen een
compliment voor het goed luisteren, het navolgen
van de afspraken en het meehelpen wanneer het hun
werd gevraagd.

Verrassingen
Plotseling stond daar de clown, met zijn oranje
haardos en gekleed in rode clowskleren. Al gauw
wist hij de kinderen aan het lachen en aan het
dansen te brengen. Met zijn allen hadden ze de
grootste pret, vooral bij de afvalrace en het spel
land-water. En niet te vergeten de modeshow voor de
meisjes: tien kinderen die hun showtalenten lieten
zien op de denkbeeldige catwalk. Iedereen die had
meegedaan aan de spelletjes kreeg een prijsje van
de clown. Voor de kids was er ook een springkussen.
De rijen bleven lang, zoveel belangstelling was er
voor deze activiteit! Heerlijk, want op deze manier
konden de kinderen hun energie kwijt. Iedereen die
trek had in popcorn of een suikerspin kon die halen
bij deze kraampjes. Wilde je grabbelen, dan kon dat.

Er was een grabbelton voor de jongens en een voor
de meisjes. En dan de lekkere taarten die werden
aangesneden, nadat de kinderen ‘happy birthday,
dear Jesus’ hadden gezongen.

Afsluiting
Na vier mooie, vreugdevolle uren werd het kerstfeest
afgesloten met het geven van cadeautjes. De ouders,
begeleiders en alle kinderen mochten van de
kerstman en zijn assistente een cadeau in ontvangst
nemen. De presentjes waren met zorg geselecteerd
voor jongens en meisjes van 0 tot 14 jaar. Zelfs enkele
iets oudere tieners werden niet vergeten. Dit eerste
kerstfeest van de KCV zal zeker niet het laatste
zijn in het dienstencentrum. Aan God alle eer dat
deze dag succesvol, ordelijk en zonder incidenten
is verlopen. Zelfs de regen is uitgebleven. De
kinderen en jongeren die aanwezig waren, worden
uitgenodigd mee te doen aan de jeugdbijeenkomsten
iedere zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het
dienstencentrum.

Praise & Worship-avond Barmhartige Samaritaan
Door Marabel Boldewijn
Charismatische gebedsgroep
This little light of mine, I’m gonna let it shine
zongen de parochianen die aanwezig waren bij
de Praise & Worship-avond in de Barmhartige
Samaritaanparochie in Flora. Met een theelichtje
in de hand in de open lucht op het erf van de kerk
klonk het gezang huizen ver. Eenieder zong uit
volle borst mee onder leiding van de praise leader.
The Praise & Worship-avond werd voor het eerst
georganiseerd door de charismatische gebedsgroep
van de Barmhartige Samaritaan. Sinds maart 2017
beschikt deze parochie over een charismatische
gebedsgroep, die elke maandag van 6 tot 8 uur
‘s avonds bijeenkomt om de Heer te loven en te
prijzen, en te luisteren naar het Woord. Zo was ook
de Praise & Worship-avond opgezet, waarbij de
parochianen kennis konden maken met lofprijzing
en aanbidding naar God toe.

Laat je licht schijnen
Het thema van deze avond was: laat je licht schijnen.
Na de opening met de theelichtjes volgde gebed.
God werd verheerlijkt door middel van opgewekte
liederen. Je kon Gods aanwezigheid duidelijk voelen.
Er heerste een vreugdevolle sfeer; de muzikanten
zorgden voor de begeleiding. Het leek een waar

festijn, want het klappen, dansen en springen voor
de Heer ontbraken niet. God dienen, Hem loven en
prijzen mag ook uitbundig. In de aanbidding geef je
je volledig over aan de Heer . Er werd dan ook een
aanbiddingslied gezongen. God spreekt tot mensen
via profetieën. De boodschap van de Heer was:
Ik ben hier in jullie midden. Stel je open om Mij te
ontvangen. Grote dingen wil Ik door jullie doen.
Stel je open voor Mij. Na de lofprijzing & aanbidding
werd God hulde gebracht met een optreden van
de dansgroep van de Barmhartige Samaritaan. De
jongeren hebben op voortreffelijke wijze gedanst.

Christus voorop
De avond werd vervolgd met het Woord, waarbij
in het kort werd ingegaan op het thema van de
avond. Er werd een vergelijking gemaakt tussen
de duisternis en het licht. In het donker zijn wordt
vaak genoeg als zeer ongemakkelijk en onplezierig
ervaren. Precies zo is het leven in duisternis, weg
van God. De kern achter de boodschap was als we
het Licht van Christus willen bezitten moeten wij
Jezus volgen. Dit houdt in: jezelf op de tweede plaats
zetten en Christus voorop stellen. Voortdurend
moet je een keus maken tussen Jezus en de wereld.
Waarvoor kies je? Het tweede aspect van het thema
was, als je Jezus in je hart draagt, kan je Hem niet
onder je bed of tafel wegstoppen. Je moet Jezus

uitdragen, want Hij is het Licht van deze wereld. Wij
katholieken moeten meer durven Jezus te brengen
naar andersgelovigen en zij die God de rug hebben
toegekeerd. Jezus wil gezien worden en wil leven
in de harten van Zijn kinderen. Wij moeten daarom
Zijn handen, voeten en mond zijn.
Feest
Hierna kon men genieten van een pauze waarbij
de parochianen heerlijke snacks en drank konden
kopen. Het overheerlijke gemberbier mocht op zo’n
avond niet ontbreken. Met het lied Hail Jesus you’re
my King werd de avond na de pauze vervolgd. Op
de vooravond van het feest van Christus Koning
was dit lied zeer toepasselijk. Eenieder kon
makkelijk meezingen, hoewel velen het voor het
eerst hoorden. Ook het dansen voor de Heer mocht
niet ontbreken bij zo’n Praise & Worship-avond.
De aanwezigen stonden allemaal bij hun stoel te
dansen of helemaal dichtbij het podium. Het was
werkelijk een feest van de Heer zelf. Het was een
en al zang en dans voor een half uur lang. Eenieder
ging na het gebed en de zegen voldaan naar huis.
Het is een prettig gevoel de Heer groot gemaakt
te hebben met je handen, met je voeten en niet
te vergeten met je mond. De meeste aanwezigen
vroegen al wanneer de volgende Praise & Worshipavond zal plaatsvinden.
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gebeden voor iedere dag
Vieringen in de H. Driekoningenkerk
Door Wielfred T. Tjin A Tam
In de H. Driekoningenparochie gedenken en vieren
wij jaarlijks op de 8e december twee feesten: het
feest van Moeder Maria Onbevlekte Ontvangenis en
de herdenking van de oprichting (in 1881) van de
Societas Divini Salvatoris (SDS), de Sociëteit van de
goddelijke Heiland.

Moeder Maria
Omdat dit jaar 8 december viel op een
adventszondag, vierde de katholieke Kerk
wereldwijd het feest van Maria Onbevlekte
Ontvangenis op maandag 9 december. Paus Pius IX
heeft in het jaar 1854 de Onbevlekte Ontvangenis
van de Heilige Maagd Maria als dogma afgekondigd:
het bevestigt dat Moeder Maria vanaf haar conceptie
geheel zonder zonde was. Heel bekend zijn de vele
verschijningen van Moeder Maria aan de heilige
Bernadette in Lourdes in het jaar 1858. Bij een van
deze verschijningen – op 25 maart – zei Moeder
Maria aan de toen veertienjarige Bernadette: Que soy
era immaculada councepciou (Ik ben de onbevlekte
ontvangenis). Wij hadden een mooie viering waarin
pater Kumar voorging in aanwezigheid van een
dertigtal Maria-vereerders. Op het priesterkoor
was er een Mariabeeld geplaatst verlicht door een
achttal brandende kaarsjes. Zuster Christine FCh
begeleidde de samenzang op het orgel. De lezingen
waren: Gen.3, 9-15.20 Vijandschap tussen de slang
en de vrouw, Ps.98: Zing voor de Heer een nieuw
gezang, omdat Hij wonderen deed, Ef. 1, 3-6.11-12
Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld,
en het evangelie volgens Lucas 1, 26-38 Verheug u,
Begenadigde.
Voorbeden
Wij hebben ook gebeden:
- voor alle vrouwen die in verwachting zijn en vol
spanning uitkijken naar het nieuwe leven; dat zij de
vervulling van hun verlangen mogen meemaken;

- voor alle vrouwen die te lijden hebben onder
geweld en moeten leven onder bedreiging en in
angst; dat zij een plek vinden om in veiligheid te
leven;
- voor alle mannen en vrouwen, die voor elkaar
gekozen hebben, dat zij geborgenheid bieden aan
elkaar en aan wie ze zijn toevertrouwd; dat zij
mogen genieten van hun onderlinge verbondenheid;
- voor de spoedige zaligverklaring van pater Frans
Jordan, stichter van de salvatoriaanse familie;
- voor de spoedige heiligverklaring van zalige Petrus
Donders.
Na de viering nodigde pater Kumar de aanwezigen
uit naar voren te komen bij het Mariabeeld (op het
priesterkoor) voor de afsluiting van deze feestdag
onder het zingen van het lied Wij groeten u, o
Koningin en het bidden van drie weesgegroetjes.

Beloften en geloften hernieuwen
Bij de herdenking van de oprichting van de SDS
vieren de salvatorianen – priesters, broeders,
zusters en leken - niet alleen de stichting van de
salvatoriaanse familie, maar op deze dag worden
ook de engagementen, beloften en geloften
uitgesproken dan wel hernieuwd door betrokkenen.
Op zondagavond 8 december hebben de leden van de
salvatoriaanse familie in ons land hun engagement,
belofte en/of gelofte uitgesproken en/of hernieuwd
tijdens een mooie en inspirerende vesperviering
in de H. Driekoningenkerk. De dienst ving aan om

Vier hoofdpersonen in de adventstijd
Door pater Martien Noordermeer OMI
De vorige keer schreef ik in Omhoog over de
drievoudige komst van de Heer: de historische
komst in Betlehem, de liturgische komst in onze
samenkomsten en de eschatologische komst op het
einde der tijden, of ook wel de komst van de Heer
op het einde van ons leven, zoals Paus Franciscus
in zijn katechese op 19 november ll. heeft uitgelegd:
eschaton betekent einde, dood. Advent is een tijd van
wachten op de komst van de Verlosser, Emmanuël.
Zoals het Joodse volk eeuwenlang op de Verlosser
heeft gewacht, zo wachten ook wij vier wekenlang
op Zijn komst. De advent is een samenvatting in vier
weken van die lange wachttijd van het Joodse volk.
Daarom komen er ook bepaalde figuren naar voren
die het Joodse volk in zijn lange wachttijd hoop en
uitzicht hebben gegeven op de toekomst. Diezelfde
personen spelen ook in onze adventstijd een grote
rol.

Jesaja
Jesaja leefde op het scharnier van de 7e en de 8e
eeuw. Zijn naam betekent ‘Yahweh is redding’ en die
naam heeft hij waar gemaakt door de Redder aan
te kondigen. Hij treedt op tegen koning Achaz en
maakt namens Yahweh verwijten dat de koning meer

vertrouwen stelt in aardse koningen dan in Yahweh
zelf. Ook dit liet Yahweh door Jesaja tot koning Achaz
zeggen: Vraag Yahweh Uw god om een teken! Maar
Achaz antwoordde: Dat doe ik niet. Ik wil Yahweh
niet op de proef stellen… Toen zei Jesaja: Daarom
geeft Yahweh zelf een teken: zie de jonge vrouw zal
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en
zijn naam zal zijn Emmanuel. (Jes. 7/14)

Micha
Deze tekst van Jesaja wordt een eeuw later
overgenomen door de profeet Micha. Jesaja heeft
aangekondigd dat een jonge vrouw een kind ter
wereld zal brengen. Welnu, dat zal plaatsvinden in
de stad Betlehem, de stad van koning David, want
zo schrijft MIcha: En gij Betlehem van Efrata, gij zijt
niet de minste onder de steden van Juda, want uit
u zal geboren worden Hij die mijn volk zal regeren.
(Mi. 5/4-6) Uit deze profetieën van de profeten Jesaja
en Micha, opgetekend voor het nageslacht, heeft het
Joodse volk moed, geloof, hoop en vertrouwen geput
voor de toekomst.
Johannes de Doper
Johannes de Doper staat met één been in het Oude
en met zijn andere been in het Nieuwe Testament.
Hij is het die de verwachting voor het Joodse volk het

18 uur met pater Kumar als dienstleider, en als
assistenten pater Jan Geerits, Jos, Dennis, Elly, Anne
en Nowilia. Het salvatorkoor luisterde de dienst op
met begeleiding van zuster Christine FCH op het
orgel.

De Heiland navolgen
Als lezing werd genomen de toespraak van pater
Frans Jordan tijdens de kerstmis van 1899: ‘We
staan voor het hoog heilig kerstfeest, dat mooie
feest. We moeten deze tijd – deze heilige tijd –
benutten om onze roeping, deze verheven roeping
waartoe God ons geroepen heeft, te onderzoeken
en te vernieuwen. Ik zou graag willen dat u in deze
dagen heel speciaal binnendringt in die hoge en
sublieme taak van een lid van onze sociëteit. Onze
belangrijke taak is de imitatie en de navolging
van onze Heer Jezus Christus, de Heiland van de
wereld. Het belangrijkste is dat wij de Heiland
navolgen. Juist door deze navolging moeten wij –
voor zover het mogelijk is – de naam van een echte
salvatoriaan verdienen. Het is zeker dat de goddelijke
Voorzienigheid ons deze naam voorbehouden heeft.
Als we ons noemen naar de naam van de goddelijke
Heiland, dan moeten wij er ook naar streven de
Salvator mundi, de Heiland van de wereld, te volgen.
O wat een sublieme naam! De Voorzienigheid heeft
hem ons voorbehouden en zouden wij er dan niet
naar moeten streven om de Heiland van de wereld te
volgen?’
Met een brandende pater Jordankaars – ontstoken
aan de paaskaars - in de hand en staande voor het
altaar hebben Sandra, Elly en Judith hun engagement
uitgesproken. Anne, Iwan, Paul, Ruben, Wielfred,
Dennis en Astra hebben hun beloften hernieuwd,
terwijl Hans, Jos, René, Marlene, Nowilia en Marie
hun permanente beloften hernieuwd hebben. Pater
Kumar en pater Jan Geerits hernieuwden ook hun
geloften tijdens de viering. Na de zending en zegen
door pater Kumar feliciteerde Paul de aanwezigen
met deze feestdag en nodigde allen uit voor een
gezellig samenzijn op het kerkplein onder het genot
van hartige hapjes en heerlijke drankjes.

meest aanvoelde en onder woorden wist te brengen,
allereerst door het doopsel van boete en bekering,
dat hij toediende in de Jordaan. Bekeer u en laat u
dopen, want Hij die wij verwachten is nabij: midden
onder u staat Hij die gij niet kent… Als dan Jezus tot
hem komt om zich te laten dopen, scheurt de hemel
open en een stem zegt: Dit is mijn welbeminde
Zoon: luister naar Hem!.. Zie het Lam Gods dat de
zonden van de wereld wegneemt… Hij mocht de lang
verwachte Messias aan de wereld tonen.

Maria
Zij zal degene zijn die op de vraag van de engel
Gabriël ‘ja’ zegt om mee te werken aan Gods
heilsplan met de wereld. Zie de dienstmaagd des
Heren… Mij geschiede naar Zijn Woord… Haar
naam Mirjam is werkelijk wat zij waard is: Mirjam,
de Hebreeuwse naam voor Maria, is werkelijk een
cadeau van God aan de mensen maar evenzo een
cadeau van de mensen aan God. Zo heeft God Zijn
heilsplan kunnen realiseren met de mensheid.
Jesaja, Micha, Johannes de Doper en Maria zullen
vaak vermeld worden in de adventstijd. Uiteraard
zullen ook andere schrijvende profeten geciteerd
worden, maar deze drie zijn wel de meest
aansprekende. Zij hebben werkelijk bijgedragen
om dat geloof in de komende Verlosser levendig te
houden en hoop te geven voor de toekomst!
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