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Nieuwjaarsboodschap 2020
van Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo
Zusters en broeders,

In het afgelopen jaar 2019 stond vooral de 
speciale bisschoppensynode centraal met als 
thema Amazone: nieuwe wegen van kerkzijn 
en een integrale ecologie. Alle bisschoppen van 
de Amazone tezamen met andere bisschoppen 
hebben eensgezind de ernst van de klimaatcrisis 
onder woorden gebracht. Deze crisis wordt 
door de mens veroorzaakt en moet door een 
radicale verandering in onze productie- en 
consumptiecultuur een halt worden toegeroepen. 
De mens schijnt echter de ernst van deze crisis 
niet te beseffen. Al dan niet opzettelijk zijn het 
afgelopen jaar enorme bosbranden geweest in 
Brazilië waarbij een gebied zo groot als heel 
Frankrijk in as is opgegaan. Op dit moment 
woeden er in Australië enorme bosbranden die de 
luchtkwaliteit in Sydney doen verslechteren. Het 
leven in New Delhi kwam enkele dagen praktisch 
tot stilstand door de enorme rookontwikkeling 
als gevolg van branden van afval na de oogst. 
Het Caribisch gebied heeft weer doodsangsten 
uitgestaan als gevolg van orkaandreiging en de 
Bahamas hebben de vernietigende kracht van de 
categorie vijf orkaan Dorian pijnlijk ervaren.

Paradijselijk visioen
De Bijbel begint en eindigt met een paradijselijk 
visioen waarin de mens een grote rol speelt. 
De mens verspeelde echter de harmonie in 
het paradijs door gelijk aan God te willen zijn, 
en daarmee verstoorde de mens eveneens de 
harmonie met de schepping. Doorns en distels 
groeiden op en de mens zou in het zweet van 
zijn aangezicht het brood moeten verdienen. Er 
kwam vijandschap tussen de slang en de vrouw, 
en de harmonie tussen de mensen onderling werd 
verstoord door de bekende broedermoord van 
Kaïn op Abel. De mens krijgt echter van God de 
gelegenheid de schepping mede vorm te geven. 
Peter Sjak Shie zegt in zijn boek Amen:

“Het tweede, oudere scheppingsverhaal vertelt dat 
de mens door God uit los stof werd geboetseerd. 
Het drukt de diepe verwantschap uit die wij 
hebben met de aarde: de mens krijgt Gods adem en 
geest in de neus geblazen waardoor hij als mens 
leven gaat. In al zijn primitiviteit treft het verhaal 
de kern van de zaak van de mens: gebonden aan de 
aarde en levend in het mysterie dat wij benoemen 
met het woordje God. In de spanning tussen deze 
twee polen is de mens mens, dat wil zeggen: Gods 
plaatsvervanger op aarde. Als zodanig zal hij zich 
laten leiden door Gods adem die in hem leeft, bij 
zijn beheer van alles wat hij aantreft. Gedragen 
door Gods levensadem zal hij de aarde bewerken 
en behoeden (Gen 2,15). Maar niet alleen de mens 
leeft van Gods levenwekkende geest. De hele 

schepping is ervan doortrokken. Alle energie en 
levenskracht is uiting van die geest (Ps. 104,29-
30).”

De mens heeft inderdaad mede ordening in de 
schepping gebracht: het land bewerken, dorpen 
bouwen, de bossen beheren en exploiteren, de 
rivieren, meren en zeeën bevissen, dit alles 
wordt gedaan in de context van stewardship. Een 
beheer namens God. De mens is echter steeds 
meer zijn eigen weg gegaan en heeft wederom de 
harmonie met God, de medemens en schepping 
verstoord. Velen menen dat de mens een zichzelf 
vernietigende koers heeft gezet.
De Bijbel en de synodevaders blijven echter 
optimistisch dat de mensheid deze zichzelf 
vernietigende koers kan omkeren door te werken 
aan een integrale ecologie waarbij wij er diep van 
doordrongen zijn dat alles met alles verbonden is. 
Van de kleinste micro-organismen tot de mens, 
kroon van de schepping, is er een onverbrekelijke 
band van onderlinge verbondenheid. In de 
visoenen van Jesaja over de eindtijd wordt 
de harmonische relatie tussen de mens en de 
schepping hersteld (Jes. 11,6-8). Maar ook in het 
laatste boek Openbaring wordt er gesproken 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar 
de tranen gewist zullen worden en de dood er 
niet meer zal zijn. Waar het oude voorbij zal zijn 

(Openb. 21,4).

Suriname een paradijs
Suriname werd niet zo lang geleden nog bezongen 
als een paradijs. Een rijk land, waar niemand van 
de honger sterft, met een rijke biodiverse natuur 
en bevolkingsgroepen die in harmonie leven. 
De huidige situatie in ons land doet velen echter 
telkens weer verzuchten: “Hoe komt het dat wij 
met zo een rijk land en een kleine bevolking er toch 
niet in slagen een paradijs te creëren?” Misschien 
is Suriname wel geroepen om voor de wereld een 
voorbeeld te zijn van een land waar mensen in 
vrede en harmonie kunnen leven met zichzelf, 
God, de medemens en de schepping. Wij kunnen 
de rijkdommen die wij hebben gebruiken om het 
leven van ons allen tot een goed leven te maken, 
wetend dat wij verantwoordelijkheid over ons 
doen en laten verschuldigd zijn aan onze Schepper 
uit wiens hand wij het leven en de rijkdommen 
hebben ontvangen. De president heeft mij gezegd 
en hij heeft het onlangs herhaald dat Suriname een 
voorbeeld voor de wereld zal zijn, en als grootste 
exportproduct zullen wij vrede exporteren. Vrede 
is volgens de Bijbel vrucht van gerechtigheid. Ik 
zie vooralsnog niet dat de zaden van gerechtigheid 
worden gezaaid opdat wij onze schuren kunnen 
vullen met vrede.

De toekomst
Aan het begin van het burgerlijke kalenderjaar 
laat de Kerk ons het feest vieren van Maria de 
Moeder Gods. In het evangelie lezen wij dat Maria 
alles wat zij over het kind Jezus hoorde “in haar 
hart bewaarde en overwoog.” In het jaar 2020 zal 
in onze Kerk het Woord van God centraal staan. 
Maria heeft niet meteen alles begrepen wat haar 
over haar zoon werd gezegd. Haar geloof rijpte 
langzaam zoals ons aller geloof. Het Woord van 
God in ons hart bewaren en overwegen zal ons 
ertoe brengen niet alleen hoorders maar ook 
uitvoerders van het woord te zijn. In de Bijbel is 
het hart van de mens de plaats waar kennis en 
inzicht tot stand komen. Het is een wezenskern 
van de mens vanwaaruit alle bewustzijn en 
wijsheid ontspringen, van daaruit worden echte 
diepmenselijke en beslissende besluiten genomen 
en vanuit het hart geeft de mens aan God de ruimte 
in zijn leven.

Ik spreek de wens uit dat wij in 2020 meer 
zullen leven vanuit Gods Woord in het beheer 
van de schepping en op onze zoektocht naar 
exportwaardige vrede.

Paramaribo, 1 januari 2020
+Karel Choennie, bisschop van 
Paramaribo
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ABP BIJBELSTUDIE

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

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993
EMAIL: PASTORAALCENTRUM@BISDOMPARAMARIBO.ORG

LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend 
omgaan met Gods woord

Wilt u weten wat Lectio 
Divina is en wilt u het 
leren beoefenen? Dat 
kan! 
Onder kundige leiding 
maakt u kennis met de 
theorie en praktijk van 
Lectio Divina.

Doet u mee?
U bent van harte welkom op het Pastoraal 
Centrum, Prinsessestraat 46, 
t. 476888/424245/8988993
Wanneer: Elke maandag (vanaf 14 okt 2019)
Start: 10.00 uur

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad.” Psalm 119, 105

Oproep
Meubilair voor Saramacca

Aan de Paloeloeweg te Groningen (Saramacca) staat het landbouwperceel van de 
Mariastichting, waar de zusters van Paramaribo in het verleden hun eigen groenten en 
fruit hebben geteeld. Tegenwoordig worden de geoogstte groenten en fruit voor een 
deel gebruikt door het Maria Internaat en een deel verkocht, en de opbrengsten ook 

bestemd voor het internaat.

Voor de arbeiders die er werken worden nu containers ingericht zodat zij ter plekke 
kunnen verblijven. Om deze containerwoningen in te richten zijn wij op zoek naar 

huisraad, meubilair & huishoudelijke apparaten. 
Dit is een behoorlijke investering en wij doen daarom een beroep op de 

geloofsgemeenschap om ons hierin te ondersteunen. 
Heeft u misschien koelkast of gasfornuis, wasmachine of bankstel, etc. te veel? Dan 

nemen wij die graag van u over! Het mogen best gebruikte spullen zijn, zo lang die nog 
functioneren. 

Wij denken ook aan eettafels en stoelen, kleren- en voorraadkasten, gordijnen, 
matrassen, kortom: alles dat nodig is om een woning in te richten.

HEEFT U IETS TE DONEREN? MAAK DAN CONTACT MET I-LING CHIN TEN FUNG, OP 
MOBIELNR. +597 884 5833. OF VIA E-MAIL: ILING@MARGUERITENV.COM.

BEDANKT VOOR UW HULP! U ONDERSTEUNT HIERMEE DE ZORG VOOR DE MEISJES 
VAN HET MARIA INTERNAAT!

Prachtige betegelde 
voortuin St.-Bonifatius

Hanna Watson - 

Reeds geruime tijd geleden hadden de pastoor, 
de parochieraad en de parochianen van de St.-
Bonifatiuskerk het idee om de afwatering van 
het voorterrein van de kerk aan te pakken en 
het voorterrein te betegelen. Deze wens werd 
elk jaar sterker omdat bij flinke regenbuien het 
voorterrein onder water liep. Dit ongerief werd 
veroorzaakt door een verstopte riolering en een 
laag gelegen terrein. Al het bovengenoemde zorgde 
voor ongemak bij het bezoeken van de kerk tijdens 
een flinke regenbui. Na flink sparen, fundraisen 
en een goed georganiseerde kleurkaartenactie 
kon op 15 augustus met de steun van onze Lieve 
Heer gestart worden met het project: ontwatering, 
verhogen en betegelen van het voorterrein van 
onze kerk. Na ongeveer drie tot vier weken 
werd het werk opgeleverd en het resultaat is nu 
een prachtig betegeld voorterrein met genoeg 
parkeerruimte. Een ware streling voor het oog. 
De pastoor, de parochieraad en de parochianen 
bedanken eenieder die op welke wijze dan ook 
heeft  bijgedragen tot het welslagen van dit project. 
Moge de Heer u allen rijkelijk zegenen.
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Mannengroep Fatima 
begikerki blikt tevreden 
terug op 2019

Rosanda Courtar - 

Catholic Men’s Ministry Suriname biedt 
rooms-katholieke mannen de mogelijkheid bij 
elkaar te komen in mannengroepen. Een van 
deze mannengroepen is de Fatima-begikerki-
mannengroep, verbonden aan de Fatimaparochie. 
Elke eerste vrijdag van de maand komen hier 
mannen bij elkaar om samen God te loven, het 
Woord tot zich te nemen en met andere mannen 
te praten over het geloof en hetgeen zij als man 
meemaken in het dagelijkse leven. 

Laatste meeting 2019
Op vrijdag 6 december jl. werd de laatste 
mannenmeeting van 2019 gehouden. Het thema 
Uw wil geschiede, gehaald uit Matteus 9, 27-32, 
sloot naadloos aan bij de adventtijd. De mannen 
mochten God weer loven, prijzen en in het 
bijzonder extra danken voor hetgeen Hij voor 
hen doet en voor wie Hij is. Broeder Donnovan 
Perea roept mannen op deze mannenmeetings te 
bezoeken en zich samen sterker te maken in de 
Heer: ‘Wanneer wij als mannen samenkomen in 
Jezus’ naam, dan behaagt dit God. Hij heeft plezier 
in onze lofprijzing. Wij zijn geroepen als hoofd van 
ons gezin en als leiders van de gemeenschap. Zo 
ziet God ons graag. Maar we kunnen deze rollen 
niet vervullen zonder Zijn leiding, zonder Zijn 
bescherming en zonder Zijn kracht.’ Maar ook 
de ondersteuning door de andere broeders doet 
de mannen goed. ‘Soms denk je na mi wan ab’ so 
wan probleem, maar dan hoor je hoe anderen met 
hetzelfde probleem op een christelijke manier 
ermee omgaan. Dan word je weer sterk!’ 

Jezus is dezelfde als gisteren, vandaag en morgen
Diaken Antonius – Sonny - Waterberg, geestelijke 
leider van deze mannengroep, deed de preek. 
De lezing ging over twee blinden die door Jezus 
genezen werden. Het bijzondere was dat ze toen 
ze nog blind waren, Jezus zochten, Hem volgden. 
Het is makkelijk om in de valkuil van de vijand te 
lopen en te denken dat God ons vergeet als wij veel 
problemen op ons levenspad tegenkomen. Maar 
laten wij net als deze blinden ook in onze donkere 
situatie Jezus zoeken. Roep ook tot Hem: ‘Heb 
medelijden met mij!’ Jezus vroeg daarop: ‘Geloof je 
dat Ik dat kan doen?’ Als we bidden, dan moeten 
wij ook geloven dat Hij kan geven wat wij van Hem 
vragen. De blinden antwoordden zonder aarzelen: 
‘Zeker Heer!’ En ze ontvingen hun genezing net zo 
snel als zij geantwoord hadden. Terstond konden 
zij zien. Weet dat Jezus dezelfde is gisteren, 
vandaag en morgen. Wonderen doet hij nu ook nog. 

Getuigen van de liefde van Jezus
Broeder Donnovan gaf aan dat de lezing je met 
jezelf confronteert: ‘Soms zijn wij mannen ook 
blind; zelfs al kunnen wij met onze ogen goed 
zien...’ Alleen door de Heilige Geest in je zul je 
kunnen onderscheiden wat wel en wat niet van 
de Heer is en zullen je geestelijke ogen geopend 
worden. Jezus droeg de blinden op om met 
niemand over de genezing te spreken, maar 
meteen verspreidden zij het nieuws over Hem in 
de omgeving. Zo moeten wij wanneer wij onze 
genezing en bevrijding ontvangen blijde getuigen 
zijn van Jezus’ liefde. Broeder Donnovan maakte 
de link naar het dagelijkse leven: ‘Niets moet ons 

ervan weerhouden Hem alle eer te geven voor 
wie wij zijn en wat wij hebben. Je moet getuigen 
van deze levende God, zodat anderen ook tot 
geloof komen. Jezus geneest elke kwaal, weet dat! 
Wij hebben als man ook een opdracht gekregen. 
Wij moeten in Zijn naam erop uittrekken en aan 
anderen het Woord verkondigen. Wij moeten hen 
voorbereiden op de tweede komst van de Here 
Jezus; de Weg, de Waarheid en het Leven! Dat is 
iets waar we erg dankbaar voor zijn.’

Tevreden terugblik
Broeder Hendrik Setrokarijo, voorzitter van de 
Fatima-begikerki-mannengroep, blikt dankbaar 
terug op het afgelopen jaar. ‘2019 was een jaar 
vol verrassingen, met getuigenissen van broeders 
die over hun persoonlijke problemen met elkaar 
willen praten. In de hoedanigheid als voorzitter 
van de werkgroep mag ik best tevreden zijn. De 
opkomst van de conferenties was wisselend, 
maar bij de laatste 3 conferenties was de aanloop 
boven verwachting.’ De mannengroep staat met 
beide benen in de wereld en sluit zich niet af voor 
problemen waarmee mannen worstelen. Daarom 
wordt er ook voorlichting gegeven over zaken die 

mannen aangaan. Op deze manier kunnen ze met 
gelijkgestemden van gedachten wisselen en zich 
eindelijk uitspreken over gevoelige onderwerpen. 
‘Wij hadden in 2019 een voorlichtingsavond met 
als thema prostaatkanker. Deze avond is verzorgd 
door de Stichting Prostaatkanker Suriname o.l.v. 
de heer Warner. De aanwezigheid was goed te 
noemen en de informatie was zeer leerrijk. De kern 
die wij hebben meegenomen hieruit is dat wij als 
mannen ons niet te groot hoeven te voelen om hulp 
te vragen. Ons advies is ga op tijd naar de dokter 
en laat je onderzoeken, want ziekten kunnen elke 
man treffen.’ 

Voornemens
‘Wij zijn ook gestart met persoonlijk gebed voor de 
mannen. Dit riep zeer positieve reacties op bij de 
broeders; maar ook wij van de organisatie werden 
verrast. Een van de opmerkelijke situaties was die 
van een broeder. Hij kwam voor persoonlijk gebed 
en diaken Waterberg bad voor hem. Toen de Geest 
overnam zei hij dat de diaken hem naar beneden 
drukte. Dit was echter niet het geval. Nadien 
legde de diaken uit dat er een tegenkracht was. 
Dit kan komen doordat iemand belast is door het 
kwaad. Maar het maakt niet uit met welke hebi’s 
je rondloopt, want masra Jezus na unu dresiman. 
Wij zijn in het klein opgestart met een 4-koppig 
bestuur. Het is mijn voornemen om in het jaar 2020 
al de verloren schaapjes terug te halen naar de stal 
van hoop, geloof en liefde. Hier zullen ze vrede, 
genade, kracht, wijsheid en inzicht ontvangen.’ 
Broeder Hendrik heeft nog een boodschap voor 
alle gelovigen en voor de mannen in het bijzonder: 
‘Open je zintuigen voor de Heer. Luister naar Zijn 
stem, spreekt Zijn Woord, kijk naar Hem en volg in 
de voetsporen van de Heer. Ik dank de Heer voor 
Zijn genade. Een gezegend 2020 in Gods liefde, 
wijsheid en kracht. Amen.’

Bezinningsdag Maria Koningin van de Wereld

Rosanda Courtar - 

Van piepjong met donshaar tot beginnend grijs
Op zondag 15 december 2019 organiseerde de 
Maria Koningin van de Wereldparochie een 
bezinningsdag in haar parochiezaal. We naderden 
het eind van het jaar en dat was voor ons een 
tijd om terug te blikken, stil te staan bij ons 
geloofsleven en vooruit te kijken naar het volgende 
jaar. De deelname was boven verwachting met 
47 aanwezigen, die bestonden uit parochianen 
en leden van de diverse functionele groepen. Het 
was een mooi gemengd gezelschap. Een van de 
aanwezigen omschreef het: ‘van piepjong met 

donshaartjes tot beginnend grijzend’.  Zittend 
onder het afdak van de parochiezaal, vergastte 
het volwassenkoor ons op mooie kerstliederen, 
terwijl wij bezig waren de zaal in orde te brengen. 
Precies om half 11 mochten de deelnemers de 
ruimte betreden. Nadat de presentielijst getekend 
was, kregen wij een kaartje met een bijbeltekst 
erop, een hapje en een drankje. Hierna mochten we 
een plek aan 1 van de 6 tafels opzoeken. Broeder 
Donnever die het geheel coördineerde, deed om 
11 uur het welkomstwoord, waarna we de dag in 
gebed opdroegen aan de Heer. Vervolgens mochten 
we even de handen schudden van de mensen met 
wie wij aan een tafel zaten om ook elkaar welkom 
te heten. Het plechtigste moment van de ochtend 
was het binnendragen van de monstrans met 
daarin het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, 
door diaken Karsters. De monstrans werd 
geplaatst op een tafel in het midden, bekleed met 
een paars onderkleed en een wit bovenkleed. Alle 
aanwezigen stonden tijdens het binnenkomen en 
bogen in eerbied voor onze Heer.

Kaartjes met bijbelteksten
Het thema van de dag was ‘het Woord is 
vleesgeworden en heeft onder ons gewoond’. Maar 
de weg naar dit moment, daar wilden wij ook op 
bezinnen. Het eerste onderdeel was dan ook het 
samen bidden van de rozenkrans, waarbij we 
de blijde geheimen samen mochten overdenken. 
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WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
19 t/m 24 januari 2020

Kerkdiensten met dezelfde onderwerpen
Telkens om 18.30u

Thema: “Buitengewoon” (Handelingen 28 vers 2)

Zondag 19 januari – Opening Week v.d. 
Eenheid (alle kerken)
Dagthema: “Verzoening” Gooi de ballast overboord
Schriftlezingen: Handelingen 27: 18-21; Psalm 85; 
Lucas 18:9-14
Aangepaste ochtenddiensten in alle kerken

Maandag 20 januari - Clusters: Zuid en 
Midden
Dagthema: “Hoop” De boodschap van Paulus
Schriftlezingen: Handelingen 27: 22 en 34; Psalm 
27; Matteus 11:28-30
Kerken: Kerk Pontbuiten   |      St. Alphonsuskerk
Liturgen: Zr.O.Seedo  Br.J.Moor
Predicator: G.Karsters  Pt.J.Geerits

Dinsdag 21 januari - Clusters: Noord en 
Frimangron/Abrabroki
Dagthema: “Kracht” Brood breken voor de reis
Schriftlezingen: Handelingen 27:33-36; Psalm 77; 
Marcus 6: 30-44
Kerken: H.Driekoningenkerk
Liturg:    Zr.I.Nortan-Uden
Predicator: Pt.Kumar

Woensdag 22 januari - Clusters: Wanica en 
Zorg en Hoop
Dagthema: “Gastvrijheid” Toon buitengewone 
vriendelijkheid
Schriftlezingen: Handelingen 28: 1,2,7; Psalm 46; 
Lucas 14:12-24
Kerken: Libanonkerk | H.Familiekerk 
Liturg:   Zr.H.Claver  Pt.G. Woei-A-Jin
Predicator: Ds.B.Pengel-Oosterwolde Ds.N.Neslo-
Claver 

Donderdag 23 januari - Cluster: West
Dagthema: “Bekering” Ons hart en ons denken 
veranderen
Schriftlezingen: Handelingen 28: 3-6; 
Psalm119:137-144; Matteus18:1-6
Kerk:  Bethaniakerk
Liturg: Ds. R. Gallant
Predicator:  Ds.D. de Graven

Donderdag 23 januari – Cluster: Coronie 
Dagthema: “Bekering”  Ons hart en ons denken 
veranderen
Schriftlezingen: Handelingen 28: 3-6; Psalm 119: 
137-144; Matteus 18: 1-6
Kerk: R.K. Mary’s Hope
Liturg: Zr. Vriesde
Predikator: Zr. Dundas

Vrijdag 24 januari – Afsluiting van de Week 
van de Eenheid - Cluster: Centrum
Dagthema: “Vrijgevigheid” Ontvangen en geven
Schriftlezingen: Handelingen 28: 8-10; Psalm 103: 
1-5; Matteus 10: 7-8
Kerk:  Centrumkerk
Liturgen:  Ds.C.Tjon A San-Huisden
Predicator: Ds.S. Ferdinand
 
Vrijdag 24 januari – Cluster: Saramacca
Dagthema: “Vrijgevigheid”  Ontvangen en geven

Schriftlezingen: Handelingen 28: 8-10; Psalm 103: 
1-5; Matteus 10: 7-8
Kerk: St.Thaddeuskerk
Liturg: Br.S. Toemin
Predikator: Mgr. W.G.R. de Bekker

Vrijdag 24 januari -  Cluster: Nickerie
Dagthema: “Vrijgevigheid” Ontvangen en geven
Schriftlezingen: Handelingen 28:8-10; Psalm 103:1-
5; Matteus 10:7-8           
Kerk:   St.Jozefkerk
Liturg: Pt.R.Wong Loi Sing
Predicator: Zr.M.Lynch-Lafour

Er was steeds een andere groep/tafel die mocht 
voorbidden. Aan het eind van de rozenkrans 
voegden de diakens Karsters en Waterberg zich bij 
ons. Beide diakens hadden ondanks hun drukke 
schema met onder andere een doopdienst, tijd 
vrijgemaakt aanwezig te zijn. 
De kaartjes met bijbelteksten die we ontvingen 
toen we binnenkwamen, hadden twee bedoelingen. 
Ten eerste hadden we gebeden dat het Woord van 
God levend zou worden; dat we met de tekst een 
heldere boodschap van God zouden ontvangen. Dit 
lukte zeer goed, gezien de reacties. Zuster Yvonne 
gaf als eerst aan: ‘deze tekst is voor mij bestemd. 
De Heer kent mijn situatie en Hij heeft weer tot 
mij gesproken’. Kort daarop hoorden wij van een 
andere zuster dat ook haar tekst haar bemoedigde 
en dat het duidelijk voor haar bestemd was. 

Uitbundige lofprijzing en stille bezinning
Een tweede bedoeling van de teksten was om 
ervoor te zorgen dat bekenden niet bij elkaar 
bleven klitten. Er waren tien plekken aan elke 
tafel en er waren tien verschillende teksten. Elke 
tekst kwam 5 keer voor. Men moest opstaan 
en ervoor zorgen dat er maar 1 van elke tekst 
aan 1 tafel aanwezig was. Dus als twee mensen 
dezelfde tekst hadden, mochten ze niet bij elkaar 
in de groep. Dit leverde grote hilariteit op en er 
volgde een geroezemoes van stemmen en een 
complete verhuizing voor sommige aanwezigen. 
We dankten God dat ook hier Zijn wil geschiedde. 
Hij zorgde ervoor dat er in elke groep een 
fantastische mix was van mensen: iemand uit de 
ziekencommuniegroep zat naast iemand uit de 
gebedsgroep; een uit het volwassenkoor zat naast 
een ander uit de liturgiegroep, enzovoorts. 
Na een uitbundige lofprijzing, waarbij de zaal 
trilde van het volume van de stemmen en een 
emotionele aanbidding, was er tijd voor een stille 
bezinning, waarbij sommigen op hun stoel bleven 
zitten, terwijl anderen knielden bij de monstrans. 
10 minuten lang was het muisstil. Je zag sommige 
mensen vol devotie ineengedoken zitten, andere 
kregen een glimlach op hun gezicht, weer andere 
zuchtten vol overgave. Het was echt een stille 
ontmoeting met Jezus, onze Heer. Laten wij 
dagelijks even stilte maken in onszelf om de stem 
van God de Vader te horen, hetgeen in Zijn Zoon 
levend geworden is en door de Heilige Geest aan 
ons wordt vertolkt in de taal die wij verstaan en 
die maakt dat een bijbeltekst perfect aansluit op 
onze situatie.

In gebed Gods roeping vinden en volgen
De lezing werd genomen uit Lucas 1, 26-38, de 
aankondiging van de geboorte van Jezus. Diaken 
Waterberg had het voorbereiden van de lezing 
en de overweging op zich genomen. De bijbel 
werd doorgestuurd en steeds mocht een van de 
aanwezigen een regel luidop voorlezen, waarna 
de diaken hierop de overweging gaf. Ook hier 
werd weer benadrukt hoe bijzonder moeder Maria 

is. Dat God haar apart gecreëerd heeft voor Zijn 
doel, zonder vlek of rimpel, klaar om Zijn Zoon 
te dragen. Diaken Waterberg legde haarfijn uit 
dat wij, rooms-katholieken, geloven dat in de 
monstrans echt het lichaam van Christus zit en 
niet iets wat erop lijkt of iets wat het symboliseert. 
Wij geloven in het vleesgeworden Woord. 
Hij stond eerst met ons stil bij de schepping van 
hemel en aarde, waarbij God de Vader, het Woord 
gebruikte om de schepping tot stand te brengen. 
Als dit Woord dan vleesgeworden is, dan betekent 
dat dat God alles heeft geschapen met Zijn Zoon. 
Deze Zoon krijgt een naam, die niet door de mens 
gegeven is, maar door God zelf. In vers 31 staat dan 
ook: ‘Je zal hem Jezus noemen’. Het mooie is dat 
Maria in overgave antwoordde: ‘Mij geschiede naar 
Uw woord’. Laten wij ook met volle overgave ons 
geven aan hetgeen God van ons vraagt. De diaken 
spoorde ons aan in gebed Gods roeping voor ons 
te vinden en die te volgen. Dit kun je slechts als 
je Jezus volgt. Met je rug naar Jezus toe, zal je 
afdwalen van je roeping. In de tekst heeft God 
ervoor gezorgd dat er iemand klaargemaakt was 
om voor Jezus de weg te bereiden. 

Want voor God is niets onmogelijk
Naast het klaarmaken van Maria, werd namelijk 
een kind gevormd in haar nicht Elizabeth: 
Johannes de Doper. En dit gebeurde niet zomaar. 
God heeft er Zijn juiste tijd voor gekozen. Ook heeft 
Hij ervoor gezorgd dat vele ogen dit gebeuren 
zouden volgen: de zwangerschap van Elizabeth 
kwam als een wonder, daar eenieder wist dat ze 
onvruchtbaar was. Maar ook Maria, die maagd 
was, heeft God gebruikt als moeder voor Zijn Zoon. 
God komt binnen, zelfs waar deuren gesloten zijn 
en alles onmogelijk lijkt. De regel die veel luide lof 
aan God opriep, was dan ook vers 37: ‘Want voor 
God is niets onmogelijk.’ Laten wij ons daar steeds 
van bewust blijven en elkaar hieraan herinneren. 
Een parochiaan straalde en stak haar hand op: ‘Dit 
is ook de tekst op mijn kaartje en het klopt!’
Als laatste mochten de groepen op 1 flap per 
tafel schrijven of tekenen op welke manier zij de 
heerlijkheid van Jezus, het vleesgeworden Woord, 
hebben aanschouwd in 2019. Dit deelden wij met 
elkaar in de groep, waarna er 1 persoon bij de 
tafel bleef staan, terwijl de overige deelnemers 
de flappen van andere tafels mochten bezoeken. 
Dit onderdeel leverde blijde gezichten, tevreden 
terugblikken, dankbare lofprijzingen en bijzondere 
getuigenissen op. We besloten deze ronde met een 
luid ‘Gado bun!’ Na het stormgebed, waarin wij 
met onze noden mochten roepen tot de Heer en de 
zegen uitgesproken door diaken Karsters, was er 
nog ruimte na te blijven voor persoonlijk gebed. 
Ook hier toonde God zich aanwezig, machtig en in 
staat te bevrijden en te genezen.

Bezinningsdag Maria Koningin van de Wereld

WERELDRELIGIEDAG
U allen wordt van harte uitgenodigd voor de 
jaarlijkse viering van Wereldreligiedag, die 
dit jaar wordt gehouden op zondag 19 januari 
2020 in de recreatiezaal van Arya Dewakers 
aan de J.A. Pengelstraat, hk. Kafiluddistraat.

De dag begint om 09:30 uur en het thema 
voor deze dag is: “Bewustwording van de 
rechten en plichten van de burgers i.v.m. de 
algemene verkiezingen van mei 2020.”

HOUD DEZE DATUM IN DE GATEN!
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Doop van de Heer jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 42, 1 – 4. 6 – 7
Zo spreekt de Heer: ‘Dit is mijn dienaar die 
Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik 
behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, 
gerechtigheid laat hij stralen over de volken. 
Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat 
verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet 
zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet 
doven, in waarheid zal hij de gerechtigheid laten 
stralen. Onvermoeid en ongebroken zal hij op 
aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre 
kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep u 
in gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en waak 
over u en maak u voor de mensen tot het teken 
van mijn verbond en tot een licht voor de volken. 
Blinden zult gij de ogen openen, gevangenen uit 

hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die 
in duisternis zitten’.

Antwoordpsalm: 
Psalm 29, 1a.2.3ac – 4.3b.9b – 10

Tweede lezing: Handelingen 10, 34 – 38
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: ‘Nu 
besef ik pas goed. Dat er bij God geen aanzien van 
persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder 
die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig 
is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël 
gezonden toen Hij door Jezus Christus de blijde 
boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer 
van allen. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd 
is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in 
Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en 
hoe God hem gezalfd heeft met de heilige Geest en 

met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen 
die onder de dwingelandij van de duivel stonden, 
want God was met Hem’.

Evangelielezing: Matteus 3, 13 – 17
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan 
tot Johannes om zich door hem te laten dopen. 
Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de 
woorden: ‘Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot 
mij?’. Jezus antwoordde: ‘Laat het nu zijn; want zo 
past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen’. 
Toen liet Johannes Hem toe. Nadat Jezus gedoopt 
was, steeg Hij terstond uit het water. En zie,  daar 
ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods 
neerdalen in de gedaante van een duif en over zich 
komen. En een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn 
zoon, mijn veel geliefde, in wie Ik welbehagen heb’.

De diepere betekenis van de doop: het 
bekeren

Doop van de Heer
Het evangelie van deze zondag heeft twee scénes: de 
eerste (Mat 3,13 – 15) is inhoudelijk een aanloop tot de 
doop, de tweede (3, 16 – 17) vertelt wat er na het dopen 
gebeurt. Het dopen zelf wordt – opvallend genoeg op 
dit feest van de Doop van de Heer – niet beschreven. 
Toch reikt Matteüs genoeg elementen aan om ons als 
lezer een beeld van die gebeurtenis en de betekenis 
ervan te vormen.

Scène 1: voor de doop
In de eerste scène speelt zich een confrontatie 
af tussen Johannes de Doper en Jezus. Johannes 
was actief aan de oevers van de Jordaan. Matteüs 
vertelt direct voorafgaand aan deze scène dat hij 
de mensen met strenge woorden toesprak en hen 
opriep zich te bekeren. Velen waren gevoelig voor 
zijn boodschap en wilden een nieuw begin maken. 
Ten teken daarvan lieten ze zich door Johannes in 
de Jordaan dopen. De eerste scène begint op het 
moment dat Jezus naar Johannes toekomt. Hij wil 
zich ook laten dopen. Matteüs zet het werkwoord 
‘komen’ aan het begin van 3,13 in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd. Er staat dus eigenlijk: ‘en toen: 
daar komt Jezus vanuit Galilea’. Je nekharen gaan als 
lezer recht overeind staan. Nu gaat er wat gebeuren. 
En dat is ook zo. Johannes wil Jezus niet zomaar 
dopen. Daar heeft hij twee redenen voor. De eerste 
ligt in de betekenis van de doop. De doop is een 
teken van bekering. Maar wat valt er te bekeren aan 
deze man uit Nazareth? Hij werd al aan het begin 
Immanuël, God-met-ons, genoemd (1,23). Hij staat al 
in goede verhouding met God en de medemens. De 
tweede reden ligt in de verhouding tussen Jezus en 
Johannes. In het Matteüs evangelie lijken ze in vele 
opzichten op elkaar. De inhoud van hun prediking 
is tot in woordkeuze identiek, beiden vervullen de 
gerechtigheid; beider optreden wordt gelegitimeerd 
met een citaat uit de profeet Jesaja (3,3;4,15 – 16); 
beiden hebben een grote groep leerlingen en beiden 
krijgen tegenspel van Farizeeën en Sadduceeën. 
De overeenkomsten zijn zo groot dat Jezus en 
Johannes ook verward worden (4,1-2). En toch 
spreekt Johannes in de woestijn van iemand die 
groter is dan hij en na hem komt (3,11) Hier lijkt Hij 
hem te herkennen. Het is in zijn ogen logischer dat 
de grootste de kleinere doopt en niet omgekeerd. 
Vandaar zijn terughoudendheid. Toch doopt hij 
Jezus. Dat gebeurt op aandringen van Jezus en ‘om 
de gerechtigheid te vervullen’ (3,15). Jezus maakt 

daarmee de boodschap van Johannes tot de zijne. In 
zijn leven zal ook het koninkrijk van God centraal 
staan.

Scène 2: na de doop
De verzen 16 -17 vertellen wat er gebeurde na Jezus’ 
doop. Er is veel beweging in deze scène: van de 
oever naar het water weer naar de oever. Het diepste 
punt is onderdompeling in de rivier. De neergaande 
en opgaande beweging zijn te tekenen als een U. 
Diezelfde vorm staat voor heel Jezus’ leven: van zijn 
komen van God (uit de hemel naar de aarde), tot 
aan zijn terugkeren naar God van de aarde naar de 
hemel), waarbij zijn dood het diepte punt vormt. 
Zowel bij zijn doop als bij zijn dood komt God vanuit 
de hemel op het diepste punt naar hem toe. Het is 
onduidelijk wie op het moment zelf de hemel zag 
opengaan en de stem hoorde, maar voor de lezer is 
Jezus vanzelf nu de onbetwiste hoofdpersoon van het 
evangelie.

Gods dienaar, Gods kind
God presenteert in deze passage zelf een dienaar 
die in zijn geest zal optreden en op zijn volledige 
steun kan rekenen. Zijn optreden zal menslievend 
zijn. De profeten vóór de ballingschap spraken harde 
woorden om het volk te waarschuwen. Nu het volk 
in ballingschap is, is de tijd voor het oordeel voorbij. 
De goddelijke dienaar komt om te troosten. De 
tekst vult niet in wie deze dienaar precies is. Dat is 

ook onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat God deze 
figuur zelf heeft uitgekozen. In oudere vertalingen 
werd ‘dienaar’ vertaald als ‘knecht’. Het Hebreeuwse 
woord ebed betekent hier iemand die Gods wil kent 
en eraan gehoorzaam is. In de Septuagint wordt 
het woord vaak vertaald met paidos dat behalve 
knechtje ook kind kan betekenen. Weer later wordt 
in plaats van paidos het woord uios (zoon) gebruikt. 
Daarmee zijn we terug bij de doopscène aan de 
Jordaan.

De vervulling
Als de stem Jezus in het evangelie ‘Zoon’ noemt, 
doelt hij in bijbelse termen op iemand die volledig is 
afgestemd op Gods wil en bereid is die in zijn doen 
en laten gestalte te geven. Wat dit concreet betekent, 
vult de eerste lezing verder in: hij schreeuwt niet, 
hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in 
het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal 
hij zuivel doen kennen. Door zich te laten dopen 
heeft Jezus zich dus voor een bepaalde levensweg 
uitgesproken. In de doop zelf wordt de keuze door de 
hemel bevestigd. God verbindt zijn naam aan Jezus 
en maakt duidelijk dat Hij de dienaar is naar wie zijn 
hart (en geest) uitgaat.  Jezus zal de vervulling zijn 
van de aangekondigde dienaar die te midden van 
gebroken, schuldige, kwetsbare mensen stilletjes in 
Gods geest troostend zal optreden.
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*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 – 
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdagmiddag om 17.30u: Eucharistieviering in 
Majella

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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.

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za 11 08.00: Eucharistieviering  Doop van de Heer (p. Jan) 
wo 15 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
 18.30-19.00: Eucharistieviering (p. Fr.)
 19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op 
vooraf gemaakte afspraken)
do 16 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
 17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidster) en H 
Vormsel (pater)
 19.15: Vergadering Kerkbestuur

zo 12 08.00: H. Mis| 09.45: Kinderdoopviering
za 18 19.00: H. Mis
zo 19 08.00: Woco

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

Wekelijkse activiteiten
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep 
van de KCV.
• Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00u, Verkennerij. Nieuwe leden 
zijn welkom
• Elke zaterdagmiddag om 17.00u: Gidsen   
• JCV om 17.00u. Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 12 08.00: Hoogmis Doop van de Heer met aanname 
doopleerlingen
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
Wo 15 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H. Mis
Mededeling
De Advent – Kerst enveloppe actie kunnen nog ingeleverd 
worden tot en met 19 januari aanstaande. Pater 
Noordermeer heeft het voornemen om een zanggroep te 
beginnen. Voor opgave tijdens kantooruren of na de H. 
Mis.

zo 12 08.00: H. Mis
ma 13 17.00: Spreekuur| 17.00: PK EHC
 18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 14 17.00: PK H. Vormsel | 18.00: PK Volwassen
do 16 17.00: Spreekuur
 18.00: Rozenkransgebed | 18.30: H. Mis

zo 12 07.30: Rozenkransgebed | 08.00: Eucharistieviering
Mededelingen
• Elke zaterdag om 19.00 uur eucharistieviering/WOCO in 
de Zacheuskerk aan de Columbiastraat.
• Elke zondag om 08.00 uur eucharistieviering St. 
Alfonsuskerk; H. Mis op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
• Appartementen in De Mantel beschikbaar. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Mantel 
op telefoonno. 426588.
• Elke maandag om 18.30 uur gebedsdienst van KCV in de 
sacristie van de St. Alfonsuskerk. U bent allen van harte 
welkom, ook voor persoonlijk gebed.
• Op maandag 20 januari 2020 wordt i.v.m. “Week van 
Gebed voor de Eenheid” een dienst gehouden door Cluster 
Midden in de St. Alfonsuskerk. Thema: “Buitengewoon” 
(Hand. 28,2). U wordt allen van harte uitgenodigd. De tijd 
wordt nog bekendgemaakt.

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

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u

za 11 11.00: Gelegenheid tot biechten
 16.00: Huwelijksinzegening Runaldo Akkrum en 
Marguerita Wijngaarde
 19.00: Eucharistieviering 
zo 12 10.00: Hoogmis – Doop van de Heer
za 18 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
zo 19  10.00: Hoogmis
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van warm eten, 
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van 
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van de kathedraal.
• Opgave voor ziekencommunie aan huis op 
ons Secretariaat aan de Mgr. Wulfinghstraat 2, 
telefoonnummers 472521/420223, maandag t/m vrijdag 
van 08.00 – 14.00u. Ziekencommunie aan huis elke laatste 
zondag van de maand.

za 11 17.30: H. Mis
wo 15 17.30: Marialof
za 18 17.30: H. Mis

za 11 18.00: H. Mis vooravond van Doop van de Heer(KND)
zo 12 08.00: H. Mis Doop van de Heer met KND
ma 13 18.00: H. Mis
wo 15 18.00: H. Mis 
vr 17 18.00: H. Mis: H. Antonius
za 18 18.00: H. Mis vooravond tweede zondag d/h jaar
zo 19 08.00: H. Mis. Tweede zondag d/h jaar
Mededelingen
• Wij wijzen op de oecumenische gebedsdienst van dinsdag 
21 januari om 18.30 uur hier i de Driekoningenkerk. U bent 
allen van harte welkom om tijdens de gebedsweek mee te 
bidden om eenheid van de christelijke Kerken.
• Gaarne uw aandacht en begrip voor de tijd veranderingen 
van de diensten op Blauwgrond en Geyersvlijt: elke tweede 
zondag van de maand is er in de Sint- Augustinuskerk 
om 18.00 uur eucharistieviering i.p.v. ’s morgens en elke 
vierde zondag van de maand is er om 18.00 uur in de 
Sint-Jozefkerk de eucharistieviering i.p.v. ’s morgens. Dit is 
vanwege praktische redenen en om u de gelegenheid te 
geven meerdere keren deel te nemen in de eucharistie; de 
bron van ons leven.
• Zondag 5 januari zijn gedoopt: Jhenea ‘Lee – Joaquim – 
Dalian – Kian – Jaydon – Lindsey en Miley. Onze hartelijke 
gelukwensen aan de kinderen, ouders en dooppeten.

zo 12 18.00: H. Mis Doop van de Heer met KND
zo 19 08.00: Wo – Co. Dienst tweede zondag d/h jaar

zo 12 09.00: H. Mis Doop van de Heer met KND
zo 19 09.00: Wo – Co. Dienst tweede zondag d/h jaar

zo 12 10.00: Woco| 11.45: English Mass
zo 19 10.00: H. Mis| 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

za 11 19.00: H. Mis

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN 
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570

Pastoor Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org

www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en 

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.

HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin

Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw 
Danielle Wilfrid, t. 8724620

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag). 
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com

Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM

Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG

Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor:elke dinsdag en donderdag om 08.00 - 11.00 (Zr. 

Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN 

wordt vervolgd op Pagina B3

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77

Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.00-
16.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen) 

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607

ST. FRANCISCUS: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624

Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr. 
Sandra Wei, t. 8727329

Email: st.franciscusparochie@gmail.com

KERKGEMEENSCHAP  HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000

KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin 
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412

KERKGEMEENSCHAP  SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031

parochieberichten

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

SINT-AUGUSTINUS te Blauwgrond - Louis Goveiastraat 4
Contactpersoon: Mw. K. Ramsaran - tel. 454 253

Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de 
tweede zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020

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

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

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)

MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

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

ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com

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

t. 8185517

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST. CLEMENS | Koreastraat 55 |Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com

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

zaterdag: 16.00 – 18.00u

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206

Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
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Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en 
communieviering om 09.00u.

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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 08.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 12 08.30: Woco; Doop van de Heer
ma 13 19.00: H. Mis
di 14 06.30: H. Mis. 
wo 15 19.00: H. Mis
do 16 06.30: H. Mis
vr 17 07.00: H. Mis
za 18 19.00: H. Mis
Mededelingen
Zondag 12 jan om 09.00uur H. Mis in de kerk van Maria 
Onbevlekte Ontvangenis te Coronie
Maandag 13 jan om 17.00uur Parochieraad H. SALVATOR – 

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

1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp 
(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u. 
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te 
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille 
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’  18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen 
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en 
Oviaolo.

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

• 1e 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

vr 17 17.00-18.00: Catecheseles heilig vormsel
za 18 19.00: Wocodienst (vooravond 2de zondag door het 
jaar)

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 12 10.00: Eucharistieviering in de javaanse taal
za 18 18.30: Eucharistieviering
wo 22 18.30: Bijbelstudie
zo 26 09.00: Woord en Communiedienst (Woco)
Zondag 12 januari 2020 om 18.00u: Liturgiegroep 
bijeenkomst. De mensen die zich willen aansluiten bij 
de liturgiegroepen allen die reeds aangesloten zijn: 
z.a. lectoren, dienstleider, organist enz. zijn van harte 
uitgenodigd.

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.30: PK Lessen voor EHC
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst en zangoefening
Woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel
Donderdag tussen 17.00-18.00: Spreekuur pastoor
Vieringen
za 11 19.00: Eucharistieviering. 
zo 19 08.00: Eucharistieviering
wo 22 19.00: Dienst i.v.m. Week van Gebed voor de 
Eenheid onder de Christenen. Libanonkerk aan de Indira 
Ghandiweg
Mededelingen
• De Kerstvakantie is voorbij en de PK lessen voor E.H.C. en 
H. Vormsel zijn weer aangevangen.
• Zondag 19 januari 2020 aanvang 09.30uur. Viering 
Werldreligiedag in de Recreatiezaal van de Arya Dewaker 
a/d J.A. Pengelstraat. Thema: Bewustwording van de 
rechten en plichten van de burgers i.v.m. de Algemene 
Verkiezingen van mei 2020.

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en biecht gelegenheid 

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.30u: PK les
Zondag om 11.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 12 10.00: Woco; Doop van de Heer
Mededeling
Maandag 13 jan Parochieraad 

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 12 18.00: H. Mis; Doop van de Heer
Mededeling
Maandag 13 jan om 17.00uur Parochieraad Nw Nickerie

zo 12 09.00: Woco
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ST. THADDEUS - Groningen | Pastoor: mgr W. de Bekker, 
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975

KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206

Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com

Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp

ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440, 

email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 - 

Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com 
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie, 
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014

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

HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256

Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t. 
233090

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

Werkers in de gezondheidszorg moeten altijd 
“de waardigheid en het leven van iedere 
persoon bevorderen en ieder compromis in de 
richting van euthanasie, hulp bij zelfdoding of 
onderdrukking van het leven afwijzen, zelfs in 
het geval van terminale ziekte”.

Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor 
de Werelddag van de Zieken, die gehouden wordt 
op 11 februari, de gedachtenis van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes. De tekst werd vorige week 
gepubliceerd door het Vaticaan.

‘Leven moet gerespecteerd worden van begin tot einde’

‘Het leven is onschendbaar’
“Het leven is heilig en behoort God toe”, aldus de 
paus, “dus is het onschendbaar, en niemand kan 
het recht claimen er vrijelijk over te beschikken.”
“Het leven moet worden verwelkomd, beschermd, 
gerespecteerd en gediend van zijn begin tot zijn 
einde: zowel de menselijke rede als het geloof in 
God, de auteur van het leven, vereist dit.”

‘Het meest ware mensenrecht, het recht op leven’
Soms kan een beroep op gewetensbezwaar 
“een noodzakelijk besluit” worden “als je in 
overeenstemming wilt zijn met je ‘ja’ tegen het 
leven en tegen de menselijke persoon”.
Katholieke werkers in de zorg moeten zoals alle 
christenen “het meest ware mensenrecht, het recht 
op leven” waarborgen.

‘Troost en verlichting’
En, vervolgt Franciscus, “als je niet langer een 
remedie kunt bieden, kun je nog altijd zorg en 
genezing bieden door gebaren en procedures die 
de zieken troost en verlichting geven”.
Hij dringt er bij overheden op aan meer te doen 
om ervoor te zorgen dat al hun burgers, in het 
bijzonder de armen, toegang hebben tot goede 
medische zorg. 

Ook bedankt Franciscus “vrijwilligers die de 
zieken dienen, vaak structurele tekortkomingen 
goed makend, terwijl zij door hun daden van 
tedere liefde en nabijheid het beeld reflecteren van 
Christus, de Barmhartige Samaritaan”.

‘Jezus biedt zijn barmhartigheid aan’
In de tekst geeft de paus mensen die geestelijk 
of lichamelijk lijden woorden van hoop en 
bemoediging. Hij verzekert hen van Jezus’ 
nabijheid en zijn belofte hun hun lasten te 
verlichten. “Jezus stelt geen eisen aan wie situaties 
van broosheid, lijden en zwakheid doormaken, 
maar biedt zijn barmhartigheid en zijn troostende 
aanwezigheid aan”, schrijft de paus.

wordt vervolgd op Pagina B4



KATERN B – Pagina 4 OMHOOG zondag 12 januari 2020

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

overmand wordt door verdriet, ontdek je misschien 
wat echte vriendschap betekent. Er gaat vreugde 
schuil in verdriet, en er ligt verdriet verscholen 
in vreugde. Als je tot elke prijs verdriet uit de 
weg probeert te gaan, proef je misschien nooit de 
vreugde. En als je uitzinnige blijdschap wantrouwt, 
kan diepe nood je ook nooit raken. Geestelijke groei 
ontstaat in de eenheid tussen vreugde en verdriet.

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

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

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

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

Overweging: 
Zonder de wolken zouden we niet beschermd 
zijn tegen de brandende zon. Zonder de wolken 
hadden we geen uitbundige zonsondergangen, geen 
weldadige regens en geen prachtige landschappen. 
Hetzelfde geldt voor de wolken van het leven. 
Wanneer het moeilijk wordt, raken we gemakkelijk 
ontmoedigd. Maar achter de wolken is God er 
nog steeds. Hij kan ze zelfs gebruiken om ons te 
drenken met onverwachte zegeningen. Longfellow 
schreef ooit: Be still, sad heart, and cease repining; 
behind the clouds is the sun still shining (Wees stil, 
verdrietig hart, en stop met klagen; achter de wolken 
schijnt nog steeds de zon.) Terwijl het volk van God 
door de woestijn dwaalde, zei Hij: ‘Zie, Ik kom naar 
u toe in een dichte wolk’ (Ex. 19, 9). We hebben in 
ons leven allemaal met wolken te maken – soms zijn 
ze dun, soms zijn ze donker en dreigend. Wat er op 
dit moment  ook boven je hoofd hangt, laat Jezus je 
helpen om achter de wolken te kijken, zodat je zijn 
glorie en zijn plannen voor jou zult zien. Hij is het 
Licht van de wereld.

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

Overweging: 
Gezinnen in onze tijd staan zwaar onder druk. 
Misschien wel meer dan ooit eerder in de 
geschiedenis. Meer vrouwen hebben een baan 
buitenshuis, soms uit noodzaak, soms omdat ze 
daarvoor kiezen. Velen van hen voelen zich schuldig 
omdat ze hun kinderen aan de zorg van anderen 
toevertrouwen of omdat hun kinderen thuiskomen 
in een leeg huis. Gescheiden vrouwen hebben vaak 
geen keus: zij moeten wel werken om zichzelf en hun 
kinderen te kunnen onderhouden – een verschijnsel 
dat zich in de tijd waarin wij leven steeds vaker 
voordoet. Maar veel vrouwen (en mannen ook) 
besteden meer tijd aan hun werk dan aan hun 
gezin. Is het dan vreemd dat zoveel huwelijken 
onder spanning staan? Om in de lijn van de Bijbel 
te blijven: wat heeft een mens eraan de hele wereld 
te winnen als hij (of zij) als gevolg daarvan zijn 
gezin verliest? Welk succes of welke prestatie staat 
gelijk aan het hebben van een gelukkig gezin en het 
grootbrengen van geestelijk gezonde kinderen die 
goed toegerust zijn voor het leven, zeker van de liefde 
en de goedkeuring van hun ouders? Materiële doelen, 
zelfs als je ze weet te behalen, gaan voorbij. Maar 
wat je je kinderen meegeeft, is tijdloos. Iemand heeft 
eens gezegd dat onze kinderen onze boodschap zijn 
aan de toekomst. Zij zullen anderen die ons nooit in 
het echt ontmoet hebben, vertellen wie wij waren. 
Maar belangrijker nog: onze kinderen zijn aan ons 
toevertrouwd door God. Kinderen die naar zijn beeld 
gemaakt zijn, kinderen voor wie Christus gestorven 
is. Het is niet onze eerste verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat ze de mooiste kleren 
hebben of in het mooiste huis wonen. Onze eerste 
verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat ze 
opgroeien in een gezin waar God aanwezig is, waar 
de liefde van Christus heerst, zodat ze God zullen 
leren kennen door zijn Zoon. 

Gebed
Goede God, in de drukte van dit bestaan dreigen wij 
soms te vergeten waar het in het leven werkelijk om 
gaat. Help ons steeds weer opnieuw ruimte te vinden 
om ons terug te trekken en stil te worden bij U. Maak 
ons ontvankelijk voor uw Woord en raak ons aan met 
uw liefde die al onze wonden heelt en geneest. Dat 
bidden wij U in Jezus’ naam. Amen

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

Gebed
Barmhartige God, U hebt uw Zoon in deze wereld 
gezonden om alle mensen de weg te wijzen naar de 
vreugde, naar het volle leven. Wij bidden U: maak 
ons ontvankelijk voor uw Woord en laat ons het 
meedragen in ons hart, opdat het tot wasdom komt 
en vrucht draagt. Dat vragen wij U door dezelfde 
Jezus Messias, die U ons heeft leren kennen en in wie 
wij leven mogen vinden, voorgoed. Amen.

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

Overweging: 
Vreugde en verdriet gaan altijd samen. Als je 
geniet van een prachtig uitzicht, mis je tegelijk ook 
je vrienden die er niet van mee genieten. Als je 

vervolg van Pagina B3

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

Overweging: 
Begin elke dag als een nieuw mens! Elke dag is weer 
je eerste dag, je allereerste dag! Gisteren en alle 
vorige dagen en jaren zijn voorbij, begraven in de 
tijd! Je kunt er niets meer aan veranderen! Waren er 
scherven? Draag ze niet mee, want ze zullen je dag 
na dag verwonden tot je tenslotte niet meer leven 
kunt! Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt 
kunt en er zijn scherven die je helen moet in een 
oprecht vergeven! Scherven die je met al de liefde van 
je hart niet helen kunt, moet je laten rusten! Je moet 
elke dag opnieuw beginnen! Dat is levenskunst! Elke 
dag nieuw zijn als het licht van de zon! Elke morgen 
opstaan uit de nacht, en beginnen met je handen 
vol hoop en vertrouwen! Je kunt niet leven met de 
scherven van gisteren!

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

Dagtekst
Ps. 127,3: Kinderen zijn een geschenk van de Heer

gebeden voor iedere dag
Maandag 13 januari

Zaterdag 18 januari

dinsdag 14 januari

woensdag 15 januari

Vrijdag 17 januari

Kracht vinden
Jezus “beziet een gewonde mensheid met ogen die 
in het hart van iedere persoon kijken. Die blik is 
geen blik van onverschilligheid; veeleer omhelst ze 
mensen in hun totaliteit, iedere persoon in zijn of 
haar gezondheidstoestand, niemand verwerpend, 
maar veeleer iedereen uitnodigend om in zijn leven 
te delen en zijn tedere liefde te ervaren”.
In Hem zullen mensen die ziek zijn “kracht vinden 
om alle zorgen en vragen die je tijdens deze 
‘donkere nacht’ van lichaam en ziel aanvallen 
onder ogen te zien”.
Zij zouden in de Kerk verwelkoming, bezorgdheid 
en zachtaardige zorg, “een huis waar je zijn genade 
kunt ontmoeten, die uiting vindt in nabijheid, 
acceptatie en hulp”.

Christus’ aanwezigheid voelbaar maken
Franciscus spoort mensen die in de zorg werken 
aan om voor ogen te houden “dat diagnostische, 
preventieve en therapeutische behandelingen, 
onderzoek, zorg en revalidatie altijd ten dienste 
staan van de zieke persoon; ja, het zelfstandig 
naamwoord ‘persoon’ heeft voorrang boven 
het bijvoeglijk naamwoord ‘ziek’”. Katholieke 
zorgwerkers “kunnen patiënten de aanwezigheid 
doen voelen van Christus, die de zieken troost en 
voor hen zorgt en iedere kwetsuur geneest”.

‘Leven moet gerespecteerd 

worden van begin tot 

einde’

Donderdag 16 januari
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