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KJS Opoyari: buta oli a mi lampu mbe a sende
Melvin Mackintosh Vereerd
“We zijn bijzonder blij dat de Katholieke Jongeren
Suriname (KJS) besloten heeft hun opoyariviering
hier in Moengo te houden,” zei Clyde Abiteng in
zijn welkomstwoord en bij de introductie van de
KJS tegen de volle kerkzaal in de St.-Theresiakerk,
Moengo, op zaterdag 11 januari jl.. “We voelen ons
vereerd dat KJS de tijd genomen heeft om naar
onze geloofsgemeenschap te komen om hier samen
met ons het geloof te beleven en ons te vertellen
over hun planning.” Clyde vertelde dat hoe deze
opoyariviering tot stand is gekomen en riep de
stuurgroep van de KJS naar voren zodat een ieder
kon zien over wie hij het had. De aanwezigen
klapten enthousiast.

Gastvrij
Enthousiasme en gastvrijheid zijn de twee
kenmerken die aan deze opoyariviering gegeven
kunnen worden. Vanaf het moment toen besloten
werd de samenwerking aan te gaan en de St.Theresiaparochie te vragen om de viering in
hun kerk te houden. Parochiepriester Doris
Weewee ging gelijk akkoord en wees Clyde
aan als coördinator namens de parochie in het
voormalige bauxietstadje. Gastvrij was elk lid van
de parochie op die 11e januari, vanaf de eerste
persoon die binnenliep tot en met de laatkomers
die halverwege de dienst binnenkwamen. Een
ieder liep af op een ander met een uitgestoken
hand, Godszegen toewensend of een stevige brasa
met het woord ‘welkom’. Enthousiast was iedereen,
geen een uitgezonderd, gedurende de hele dienst.

Of het nu de jonge dienstleider Miguel Pinas was, of
Clyde, op pater Doris, de aanwezigen reageerden,
er was interactie.

KJS
Het is de tweede keer dat diocesane Katholieke
Jongeren Suriname (KJS) een opoyariviering houdt.
Tijdens deze viering, volgens Surinaams gebruik,
wordt er gebeden voor een goed en succesvol jaar
en wordt bekendgemaakt wat de plannen zijn voor

het nieuwe jaar. De viering is ook een van de vele
activiteiten die de KJS op haar kalender heeft om
jongeren uit bisdom Paramaribo bijeen te brengen
en samen het geloof te vieren en te beleven. Om
het diocesane zichtbaarder en voelbaar te maken,
heeft de KJS besloten om in 2020 meer te doen
met en voor de jongeren uit andere parochies
dan die in Paramaribo gevestigd zijn. Niet dat
zij tot dan uitgesloten waren, maar voor deze
jongeren brengt het meedoen met een activiteit
wat extra kosten met zich mee. Neem alleen al
het bustransport vanuit Marowijne, Nickerie of
Para naar Paramaribo dat sowieso meer kost dan
binnen Paramaribo.

Zingend en dansend
Het praiseteam bestaande uit alleen maar vrouwen
en twee mannen om de muziekinstrumenten te
bedienen, zette aan het begin van de viering de
juiste toon in. Op dat moment had de intrede van
priester en misdienaars nog niet plaatsgevonden.
De zaal was ook nog niet vol. Maar iedereen
stond op en begon spontaan mee te zingen en te
dansen. De 15 minuten durende intrede gebeurde
ook swingend en beloofde veel voor de rest van
de avond. Indien je er wat stijfjes bij stond, was
je aardig los na dat kwartiertje, of je nu een
parochiaan was van de St.-Theresiakerk of uit
Paramaribo kwam. Het was aanstekelijk, gezellig
en gastvrij. Het zou een woord- en gebedsdienst
zijn, maar pater vond een eucharistieviering op
zijn plaats, ook omdat het zijn eerste dienst was in
2020 in deze gemeente. Pater was een dag eerder
teruggekeerd van een charismatische conferentie
in Trinidad.
wordt vervolgd op pagina A4
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LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend
omgaan met Gods woord

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

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!
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geloof & leven
Pastor en profeet: een recensie op het boek van pater Toon
naar Suriname. Het verhaal over zijn roots geeft
de lezer (die hem niet kent) een goed beeld van
wie de schrijver is en waar hij vandaan komt. Het
rootsverhaal van pater Toon plaatst de rest van
het boek – zijn leven in Suriname – dan ook in
een bepaalde context: dat zijn missie in Suriname
veel meer is dan een toevallige keuze die hij als
jongeman heeft gemaakt. In hoofdstuk legt pater
Toon uit wat de betekenis is van de titel van zijn
boek, en dat bevestigt (voor de gelovige mens) min
of meer dat dit onderdeel is geweest van Gods plan
voor ons land.

Paul Tjon Kiem Sang Zeer recentelijk verscheen het boek ‘Pater Toon,
boslandpater: geroepen tot pastor en profeet.’
Zoals de titel reeds aangeeft is het van de hand
van pater Toon te Dorsthorst, die sedert 1968
als missionaire priester deel uitmaakt van ons
bisdom.

Het boek heeft een autobiografisch karakter, maar
is niet simpelweg een autobiografie. Pater Toon
blikt inderdaad terug op zijn leven en werken in
ons land, en schrijft daar op interessante wijze zijn
verhaal over. Het boek is echter ook een reflectie
op de vele dingen die hij hier heeft meegemaakt
– zowel in kerkelijke als maatschappelijke
sfeer –en daarop geeft pater Toon heel kritische
commentaren.
Gods plan
Hoewel hij in zijn voorwoord aangeeft dat hij de
Surinaamse geschiedenis van 1968 tot 2019, die
hij “van heel dichtbij mocht meemaken” heeft
willen vastleggen, begint zijn verhaal echter
eerder. Namelijk vanaf zijn geboorte in een
“afgelegen boerendorp” in Nederland en zijn
vorming, opleiding en voorbereiding op de komst

Mek’ a faya tan leti in yu ati
Thanya Soké-Fonkel Tijdens de Fatima begikerki genezings- en
bevrijdingsdienst op nieuwjaarsdag 1 januari jl.
was de eerste lezing uit Lucas 2,16-21. Diaken
Waterberg deed de overweging. Het was een
mooie dienst met een krachtige boodschap voor
het nieuwe jaar. Uit de overweging bleek dat het
eenvoudige mensen zijn die grote werken voor
God hebben verricht bijvoorbeeld Johannes de
Doper. Uit deze getuigenissen leren we dat we hoop
moeten hebben. De Heer deed toen al wonderen
en doet nog steeds wonderen. Het woord van God
heeft geen vervaldatum. Zo werd een eenvoudige
vrouw als Maria zwanger van onze grote verlosser
Jezus. Iemand die twijfelt zal de Here niet ervaren.

Ontwikkeling binnenland
Het boek van pater Toon is zowel voor het
bisdom als voor onze samenleving een stuk
belangrijke geschiedschrijving, die nu goed is
vastgelegd. De verdere ontwikkeling van het
pastoraat in het bosland van Suriname, nadat de
eerste missionarissen de basis hadden gelegd, is
voornamelijk te danken aan de opzet van cursus
voor de vorming van pastorale leiders voor het
binnenland. De voorziene geest van Mgr. Zichem
heeft hem ertoe geleid om pater Toon te vragen
deze cursus op te zetten en te leiden. En nu, bijna
veertig jaar later, gaat deze cursus nog steeds door
en daarmee wordt de pastorale bediening van de
gelovigen in de afgelegen dorpen al bijna veertig
jaar gegarandeerd. Pater Toon laat de lezer heel
duidelijk weten dat hij deze immense taak niet
zover had kunnen brengen zonder de toegewijde
en liefdevolle ondersteuning van zuster Egno
Monk. Hij heeft vorig jaar permanent afscheid van
haar moeten nemen.
Ook de geschiedenis van de werkzaamheden van
de Pater Ahlbrinkstichting (PAS) maken deel uit
van deze ontwikkeling in het binnenland, en ook
daar heeft pater Toon zijn sporen verdiend. Met
zijn achtergrond in de studie van landbouw heeft
zijn inzet mede geholpen aan de succesverhalen
van de PAS.
Maatschappelijke situatie
Het boek is – zoals eigenlijk te verwachten was
– niet enkel een geschiedkundig relaas over zijn
werk als pastor en de kerkelijke activiteiten.
De aard van pater Toon – zoals dat afgeleid kan
worden uit de eerste hoofdstukken – maakte
dat hij niet langs de zijlijn kon blijven staan met
een gesloten mond, wanneer er zich ernstige
maatschappelijke kwesties zich voordeden. Zeer
zeker toen de mensen waarmee hij het meest
begaan was – de Inheemsen en de Marrons – het
hardst getroffen werden door de crises, die ons
land sinds 25 februari 1980 in een neerwaartse
spiraal hebben gesleurd. Niet minder dan 109

Iedereen die de Here Jezus heeft ervaren heeft
een getuigenis. Diaken Waterberg zei voorts dat
de duisternis op de loer ligt en wacht op het licht
om te verdwijnen. De duisternis is satan. Het licht
is Jezus. Het moment je Jezus loslaat, valt satan
je aan. Jouw eigen wil bepaalt als je in het licht
wilt blijven en het licht in jou wilt laten schijnen.
Middels een schakelaar maken wij het licht in
ons huis aan of uit. Laten wij de schakelaar van
ons hart aanlaten. Meki a faja tan leti in yu hati.
Laten wij samen komen en de naam van de Heer
verhogen en ons verrijken in de naam van Jezus.
De volgende genezing- en bevrijdingsdienst is op
woensdag 5 februari 2020. U bent allen van harte
welkom.

pagina’s van de 225 bladzijden tekst in het boek
gaan over de maatschappelijke situatie in het
land, het ernstig onrecht dat zich voordeed en de
betrokkenheid van pater Toon daarbij. Uiteraard
behoort een groot deel daarvan tot de strijd die hij
persoonlijk heeft geleverd tegen het grove onrecht
van de militaire machthebbers sinds 1980 en die
hij tot aan vandaag nog voortzet.

Binnenlandse oorlog
Hier komt dan misschien het enige minpuntje van
dit boek, maar dat kennelijk ook niet bedoeling
ervan is geweest. We leven thans met hele
generaties van vooral jongere burgers, voor wie
de periode van 1980 tot begin jaren ’90 een niet
relevante geschiedenis lijkt te zijn, een beetje een
ver-van-hun-bedshow. De huidige kritieken op
de persoon die zich president noemt, en ook de
onweerlegbare rechtmatigheid van het vonnis
van november 2019, worden niet begrepen en
dus ook bestreden. De grootste oorzaak hiervan
is niet alleen de (ver)valste informatie die
door betrokkenen al bijna veertig jaren wordt
gegeven, maar ook het uitblijven van een goede
en gedetailleerde vastlegging van de feiten die
zich werkelijk hebben voorgedaan. Een juiste
geschiedschrijving dus. Pater Toon heeft – samen
met enkele andere paters en zusters – heel veel
van zeer nabij meegemaakt, vooral tijdens de
binnenlandse oorlog. Algemene verhalen over deze
gebeurtenissen zullen de generatie van vandaag
niet wakker maken voor de waarheid. Het zijn juist
de details van de misleiding, de samenzweringen
op de achtergrond, en zelfs de wreedheden,
die nu vastgelegd moeten worden voor de
komende generaties. Geen politieke analyse, geen
maatschappelijke of psychologische verklaring;
gewoon de harde, naakte feiten op een rijtje.

Mijn beschouwing over het boek van pater Toon
wil ik daarom beëindigen met een oproep aan hem,
om in een apart werk die details zo goed mogelijk
vast te leggen. Op verschillende gelegenheden zijn
delen van deze details in toespraken misschien wel
belicht. Maar wat men gehoord heeft vergeet men
sneller dan wat geschreven staat. Ik hoop dat dit
werk nog tegemoet gezien kan worden.
Het boek ‘Pater Toon, boslandpater: geroepen tot
pastor en profeet’ is ook verkrijgbaar bij de vitrine
in de kathedrale basiliek.
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WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
19 t/m 24 januari 2020
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U moet volhouden om de wil van God te doen
Oglaya Zweden -

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.NesloClaver
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

St.-Theresiakerk
Zaterdag 11 januari jl. ben ik naar de
opoyariviering van de Katholieke Jongeren
Suriname (KJS) geweest in de St.-Theresiakerk. De
eerste indruk van de kerk in Moengo was gelijk
wow. De kerk heeft een hele mooie groene kleur
met een grote houten kruis aan de voorzijde.
Binnen bij het altaar waren er ook kruizen aan
te treffen gevormd uit glazen 'stenen'. Bij het
binnenstappen valt de decoratie met satijnen
doeken op met hele vrolijke kleuren. Enkele grote
tegels met sterren zijn ook echte eyecatchers. Wat
ik ook prachtig vind is dat deze katholieke kerk
een praise team heeft; 5 prachtig geklede vrouwen
zongen het geheel bij elkaar.

A faya fu Gado
De celebrant van de viering was parochiepriester
van de St.-Theresia, pater Doris Weewee. Zijn preek
raakte mij. Hij gaf aan dat we het vuur brandend
moeten houden in ons leven. Allereerst is het vuur
afkomstig van Jezus. Jezus in ons leven is licht.
Gado ben lob’ un’ fosi. Dit maakte me een beetje
emotioneel op het moment dat hij het zei omdat
ik daadwerkelijk Zijn onvoorwaardelijke liefde
heb ervaren in mijn leven. Hij heeft mij geleerd
wat echte liefde is. A lobi fu Gado na faya lobi. Te
tu sma lobi makandra da na bigi faya. Pater Doris
zei ook dat als je dichtbij het vuur van God bent, je
Zijn warmte ervaart net zoals echt vuur, wat weer
terugverwijst naar zijn liefde. Tang krosbey na a
faya fu Gado, hor’ a vlam na libi. If i k’moto f’en a
faya o dede. Wat ook bij mij is blijven hangen: a
lobi fu Gado ano lek wan schakelaar. Dat je het aan
en uit kan maken wanneer je hebben wilt. Of je
hebt de liefde van God in je hart of je hebt het niet.
Hij gaf ook aan dat er mensen zijn die Jezus’ naam
aanroepen, maar ze bewandelen Zijn pad niet.
Gastvrij
Wat ik zo op prijs stel van pater Doris Weewee,
vervolg van pagina A1

is dat hij transparant is. Hij sprak openlijk en vrij
over zaken die ons leven negatief beïnvloeden
als we niet ermee stoppen en hij somde ze op. Hij
noemde ook pornografie. Dat hoor ik niet vaak bij
een preek terwijl dat er keihard bij hoort. Bij de
vrededeling mag ik wel zeggen dat de bewoners
van Moengo heel verwelkomend waren. Vele
mensen zijn naar me toegekomen en dat bracht
een glimlach op mijn gezicht. Ik wenste dat ik naar
iedereen toe kon gaan in die kleine maar knusse
St.-Theresiakerk.

KJS activiteiten
Vol enthousiasme zit ik te wachten op de
eerstvolgende activiteit van de KJS in maart
zoals werd aangekondigd door broeder Clist
Soeboe van de KJS. Hij gaf in een korte speech
een overzicht van de geplande activiteiten. Zo
maakte hij de gelovigen en mij enthousiast voor
de openlucht eucharistieviering die ik voor het
eerst zal meemaken. Hij noemde ook een ‘garden
gospel party’. Die was trouwens heel gezellig vorig
jaar met de kathedrale band die de hele avond
door de sfeer erin hield. Dit jaar is er ook het KJS
youth festival waarvan ik hoop dat ik mee zal
kunnen doen. Ik ben reeds een kwart eeuw oud
en mijn jaardag is deze maand. De laatste was in
2018, toendertijd was ik 24 jaar en wel binnen de
leeftijdsgrens.
Doe Gods wil
Op het einde van de avond toen ik een laatste
sanitaire stop deed alvorens in de bus te stappen
om de 2 uur durende terugreis naar Paramaribo
te maken, las ik in de gang het volgende: u moet
volhouden om de wil van God te doen. Als u dat
doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd. Hebreeën
10,36 HTB. Dit vat in feite de preek van de avond
zo’n beetje samen. Doe Gods wil. En wat is Gods
wil? Om dichtbij het vuur te blijven door je bijbel
te lezen, de kerk bezoeken, mensen vertellen over
God. Doe je dat regelmatig, dan krijg je wat hij
heeft beloofd en dat is het eeuwig leven. Shalom.

KJS Opoyari: buta oli a mi lampu mbe a sende
Houd het vuur brandend
Dit was het thema van deze KJS opoyariviering.
Het devies van de diocesane jongerenbeweging is
‘wees het licht, wees het zout’. De evangelielezing
was Matt.5,13-16. In zijn preek ging pater helemaal
in op het vuur. Hij begon bij het scheppingsverhaal:
toen was er licht. Pater zei dat Jezus het ware
licht is en benadrukte het vuur van de heilige
Geest. “Maar je bent pas licht als je de weg
van Jezus wandelt. Je kan dit vuur niet als een
schakelaar aan en uit maken, je kan het niet met
een aansteker aanmaken,” hield pater Doris zijn
geloofsgemeenschap voor. Pater waarschuwde ook
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 103:15; Matteus 10:7-8
Kerk: St.Jozefkerk
Liturg: Pt.R.Wong Loi Sing
Predicator: Zr.M.Lynch-Lafour

voor nepvuur, hij noemde het vreemd vuur. “Hou
je vuur brandend, door het geloof in Jezus.” De
krachtige preek maakte indruk op de aanwezige
gelovigen en door het beamen en reageren op
hetgeen pater zei, was er interactie tijdens de
preek. Sommige mensen, jongeren zijn zich er niet
van bewust dat ze licht zijn, zei pater. Ze beleven
pinksteren niet elke dag! Pater drukte de mensen
op het hart om het vuur te zijn en te blijven.

Sing hosanna
Aan het eind van de dienst symboliseerde pater
het vuur met een heuse pot met vuur op het
altaar. De vlammen flikkeren hoog op, terwijl er
samen gebeden en gezongen werd. Het was een
hoogtepunt in de al prachtige viering. Er werd
vurig gebeden en krachtig gezongen en gedanst.
Niemand lette op de tijd. Niemand lette op de tekst
en zong even hard mee.

Buta oli a mi lampu mbe a sende
Buta oli a mi lampu mi ta begi
Buta oli a mi lampu mbe a sende
Mbe a sende doo a mamanten.
Sing hosanna, sing hosanna, sing hosanna mbe
u gafa Gadu
Sing hosanna, sing hosanna, sing hosanna un
Gadu.
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Tweede zondag door het jaar A

Antwoordpsalm: Psalm 40, 2.4ab. 7-8a. 8b –
9.10

Eerste lezing: Jesaja 49, 3.5 – 6
De Heer had mij gezegd: ‘Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden’. Van
de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar
gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij
de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans
echter heeft Hij gezegd: ‘Gij zijt niet alleen mijn
dienaar om Jakobs stammen op te richten en de
rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook
tot een licht voor de heidenen. Zodat mijn heil tot
de grenzen der aarde zal gaan’.

Tweede lezing: I Korintiërs 1, 1 – 3
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel
van Christus Jezus, en van onze broeder Sóstenes
aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die,
geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn
bestemd, samen met allen die allerwegen de naam
aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de
onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze
vader en de Heer Jezus Christus!
Evangelielezing: Johannes 1, 29 – 34
In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich

toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods dat de zonde
van de wereld wegneemt. Deze is het van wie
ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is,
want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem
niet maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou
worden, daarom kwam ik met water dopen’.
Verder getuigde Johannes: ‘Ik heb de Geest als
een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef
op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die
mij gezonden had om met water te dopen, Hij had
tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien
neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt
met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik
heb getuigd: Deze is de Zoon van God’.

Gedachten bij de schriftlezingen

De situatie waarin de woorden van Jesaja 49hebben
geklonken, was allesbehalve rooskleurig voor
Israël. Het Nieuw-Babylonische rijk is de onbetwiste
machthebber in de regio. Jeruzalem ligt in puin en
een groot gedeelte van de Israëlitische bevolking is
in ballingschap weggevoerd naar Babylonië. De
profetieën die klinken in Deutero-Jesaja (hoofdstuk
40- 55) zijn gericht tot de ballingen in Babylonië.
De belangrijkste boodschap is dat God, na de straf
van de ballingschap, weer nieuw heil aan Israël
zal schenken. God zal zijn volk als in een tweede
exodus uit Babylonië voeren en hen terugbrengen
naar Jeruzalem (Sion) waar Hij als koning over hen
zal heersen. Een bijzondere rol in dit verlossende
handelen van God speelt de dienaar van God (42,1-4;
49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12).

Dienaar van de HEER
De eerste lezing uit Jesaja handelt over deze dienaar.
Nadat er in Jesaja 42 door God over de dienaar is
gesproken, neemt de dienaar nu zelf het woord. Hij
richt zich tot de ‘eilanden’ en de ‘verre volken’ (49,1).
Dit betekent dat zijn boodschap gericht is aan de
gehele wereld. De dienaar is door God al van jongs af
aan, zelfs vanaf de moederschoot, gekozen voor een
belangrijke taak. Hij is het die het volk van Jakob,
Israël, weer terug zal brengen bij God (49,5). Maar
daarmee zal het werk van de dienaar niet beëindigd
zijn. Het is ‘slechts’ het begin. Hij zal namelijk door
God tot ‘een licht voor alle volken’ gemaakt worden.
De volken zullen samen met Israël gaan delen in het
heil van God. Gods redding zal straks, door het werk
van de dienaar, de gehele wereld omvatten!

Het getuigenis van Johannes de Doper
Vanuit Jeruzalem zijn door de religieuze leiders
van de Joden priesters en Levieten naar Johannes
de Doper gestuurd. Zij hebben de opdracht
meegekregen om uit te zoeken wie deze Johannes
was en op grond van welke autoriteit hij doopte en
preekte in de woestijn (Johannes 1,19). Tegenover
deze delegatie legt Johannes rekenschap af: hij is ‘de
stem die roept in de woestijn’. Hij is de wegbereider
van een, voor zijn toehoorders, nog onbekende die
meer is dan hij (1,23-30). In 1,6v heeft de evangelist
de Doper al aan zijn lezers voorgesteld als een
mens ‘die door God gezonden was om van het licht
te getuigen.’ Om zijn goddelijke taak te kunnen
vervullen moest de Doper drie ontwikkelingsfasen
doormaken: de fase van ‘Ook ik wist niet wie Hij was’
(1,31), daarna die van ‘Nog wist ik niet wie
hij was, maar’ (1,33) en ten slotte: ‘En dat heb
ik gezien, en ik getuig dat’ (1,34). Om te kunnen
getuigen moet men eerst zelf gezien hebben (1
Johannes 1,1-4). Wat Johannes gezien had, wordt in
1,32 beschreven: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de

hemel zien neerdalen, en hij bleef op Hem rusten’
(vergelijk Matteüs 3,16; Marcus 1,10; Lucas 3,22).
Een openbaring afkomstig van zijn zender maakt
de Doper duidelijk dat degene op wie de Geest zal
neerdalen en blijven de Zoon van God is (Johannes
1,33-34). De dag na de ontmoeting met priesters en
Levieten komt Jezus naar Johannes toe. De reden van
zijn komst wordt niet bekendgemaakt. Ook vindt
er geen gesprek plaats tussen Jezus en Johannes.
Het gaat de evangelist puur om het getuigenis van
de Doper. Nieuwe hoorders hebben zich om hem
heen verzameld. Wie dit zijn is onduidelijk, maar
vermoedelijk vertegenwoordigen zij Israël.

Lam van God
Als Johannes de Doper Jezus op zich af ziet lopen,
begint hij te getuigen: ‘Daar is het lam van God,
dat de zonde van de wereld wegneemt’ (1,29).
Deze eerste zin van het getuigenis van de Doper
is lastig te verklaren. Er wordt in het vervolg van
het Johannesevangelie niet meer op dit getuigenis
teruggegrepen. Of wij hier te maken hebben met een
verwijzing naar een passage uit het Oude Testament
is moeilijk vast te stellen. Zo hebben bijvoorbeeld
de offerlammeren die genoemd worden in Exodus
29,38-46 geen verzoenende werking. Op grond van
Johannes 19,14.33.36 kan wel gedacht worden aan
het paaslam uit Exodus 12 (vergelijk 1 Korintiërs
5,7). Maar de vraag die dan wel gesteld moet worden,
is of het paaslam behalve met bevrijding ook met
het wegnemen van zonde verbonden kan worden.
Een verwijzing naar de lijdende dienaar in Jesaja
53 lijkt wellicht meer voor de hand te liggen. Het

lijden van de dienaar geschiedt ‘om onze zonden’
(53,5) en in 53,7 wordt dezelfde dienaar vergeleken
met ‘een schaap dat naar de slacht wordt geleid.’
In een aantal nieuwtestamentische teksten wordt
‘lam’ gebruikt om naar de offerdood van Jezus te
verwijzen (vergelijk 1 Petrus 1,19; Openbaring 5).
Dit zou erop kunnen wijzen dat de eerste lezers van
het Johannesevangelie de titel ‘lam van God’ vooral
hebben herkend vanuit de liturgie en de prediking in
de vroege kerk.

Zonde van de wereld
De uitdrukking ‘die de zonde van de wereld
wegneemt’ (Johannes 1,29) komt overeen met ‘de
zonden wegnemen’ in 1 Johannes 3,5. Zonde is
het nee zeggen tegen God en daarnaar handelen
(vergelijk bijvoorbeeld Johannes 8,21.24.34). Als
de evangelist Johannes het in zijn evangelie over
‘wereld’ heeft, bedoelt hij daarmee de in zonden
verloren mensheid (1,9-10; 3,16-19; 4,42). Jezus is
gekomen als redder van de wereld, dat wil zeggen: de
hele mensheid (6,14.33.51; 8,12; 9,5; 11,27; 12,46-50).
1 Johannes 3,5 verbindt het wegnemen van de zonde
met het openbaar worden van de Zoon die zelf
zonder zonde is. De gelovigen moeten door geloof
met deze zondeloze verbonden zijn en blijven om
bevrijd te kunnen worden. De kerk belijdt dat in
Jezus de woorden van Jesaja 49 tot vervulling zijn
gekomen. Hij, de grote dienaar van God, is het licht
dat in de duisternis van de wereld is gekomen
(vergelijk Johannes 1,1-9). In Hem wordt waar dat
Gods reddend handelen de gehele wereld omvat.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN B – Pagina

2

OMHOOG zondag 19 januari 2020

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 18 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 19 10.00: Hoogmis
za 25 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 26 08.00: Doopdienst
10.00: Hoogmis
do 30 19.00: Petrus Donderslof
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.
• De slotviering van de Week voor Gebed van de Eenheid
vindt plaats op vrijdag 24 januari a.s. om 19.00u in de
Centrumkerk aan het Kerkplein.
• De Adventsactie 2019 ten behoeve van de Kennedy
Stichting heeft SRD8.000,= opgebracht. Wij danken u allen
voor uw gulle bijdrage en vragen Gods zegen voor u!
• 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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 18 17.30: H. Mis
wo 22 17.30: Marialof
za 25 17.30: H. Mis
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.
za 18 18.00: H. Mis vooravond tweede zondag d/h jaar
zo 19 08.00: H. Mis tweede zondag d/h jaar
ma 20 18.00: H. Mis
di 21 18.30: Oecumenische gebedsdienst
wo 22 18.00: H. Mis
vr 24 18.00: H. Mis: H. Franciscus van Sales
za 25 18.00: H. Mis vooravond derde zondag d/h jaar met
KND
zo 26 08.00: Woord - Comm. Dienst derde zondag d/h jaar
met KND
Mededelingen
• In het kader van de jaarlijkse Week van gebed voor de
eenheid is er op dinsdag 21 januari een gebedsdienst in
de Driekoningenkerk. De dienst vangt aan om 18.30 uur. U
bent allen uitgenodigd!
• 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 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 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.
• Eerste doopinstructie voor de doopviering van zondag 2
februari 2020 is op donderdag 23 januari om 18.45 uur in
de parochiezaal. Tweede doopinstructie is op donderdag
30 januari om 18.45 uur in de H. Driekoningenkerk.
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
zo 19 08.00: Wo – Co. Dienst tweede zondag d/h jaar
zo 26 08.00: H. Mis derde zondag d/h jaar met KND
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)
zo 19 09.00: Wo – Co. Dienst tweede zondag d/h jaar
zo 26 18.00: H. Mis derde zondag d/h jaar met KND
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 19 10.00: H. Mis |
11.45: English Mass
zo 26 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 18
zo 19
za 25
zo 26

19.00: H. Mis
08.00: Woco
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: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)
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, br.
Eddy Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00 u, padvinderij (verkenners
en de kleintjes welpen) o.l.v. de hr. 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 19 08.00: Hoogmis 2e zondag door het jaar
18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Hoogmis
wo 22 18.30: Oecumenische viering week van de eenheid
vr 24 18.30: Doopinstructie – doop 2 februari
za 25 10.00: Woco. Huize Estherhof
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.
• Enveloppe voor de Advent- Kerstactie kunnen nog
ingeleverd worden.
• Palmen van vorig jaar Palmzondag kunnen vanaf nu
afgegeven worden voor de as oplegging op Aswoensdag
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 19 08.00: Woco
ma 20 17.00: Spreekuur | 17.00: PK EHC
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 21 17.00: PK H. Vormsel
18.00: PK Volwassen
do 23 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
18.30: H. Mis
Mededeling
Bevrijdings- en genezingsdienst op 31 januari 2020
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
zo 19 07.30: Rozenkransgebed |08.00: Eucharistieviering
ma 20 18.30: Oeucumenische dienst i.v.m. Week van Gebed
voor de Eenheid
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
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
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Zondag 09.30u: Rozenkransgebed en 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 zaterdag 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: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624
Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr.
Sandra Wei, t. 8727329
Email: st.franciscusparochie@gmail.com
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.
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.
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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. 8185517

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag: Eucharistieviering om 18.00u.
O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
za 18 19.00: Wocodienst (vooravond 2de zondag door het
jaar)
wo 22 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30-20.00: Oecumenische dienst Libanonkerk
(week van gebed voor de eenheid)
do 23 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidster)
vr 24 17.00-18.00: Catecheseles heilig vormsel
zo 26 08.00: Eucharistieviering p. Jan
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
za 18 18.30: Eucharistieviering
wo 22 18.30: Bijbelstudie
zo 26 09.00: Woord en Communiedienst (Woco)
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 16.30: PK Lessen voor EHC door de leidsters
Dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel door de
leidsters
Donderdag tussen 16.00-17.00: Spreekuur pastoor
Donderdag om 17.00: PK H.Vormsel door de pastoor
Donderdag om 18.30: Eucharistieviering
Vieringen
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
za 25 19.00: Eucharistieviering
Mededelingen
• 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
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. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
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
HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 19 10.00: H. Mis met opening van de gebedsweek voor
eenheid onder de christenen

LIEFDE TOT GOD IS ALTIJD VRUCHTBAAR
In z'n catechese tijdens de eerste algemene
audiëntie van het nieuwe jaar sprak paus
Franciscus over de schipbreuk van Paulus en het
gastvrije Malta.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Het boek van de Handelingen van de Apostelen
vertelt in het laatste deel dat het Evangelie zijn reis
niet alleen over land maar ook over zee voortzet.
Het gebeurt op een schip dat Paulus als gevangene
voert van Caesarea naar Rome (cf. Hnd 27,1-28,16),
het hart van het keizerrijk. Zo gaat het woord van
de verrezen Heer in vervulling: jullie zullen mijn

ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
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 19 08.30: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
ma 20 19.00: H. Mis
di 21 06.30: H. Mis.
wo 22 19.00: H. Mis
do 23 06.30: H. Mis
vr 24 07.00: H. Mis
18.30: Oecumenische viering: Gebed voor eenheid
onder de christenen. Thema: vrijgevigheid
za 25 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
Mededelingen
Maandag 20 jan om 17.00uur Parochieraad
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.
Onderhoud kerk: Zaterdag
Vieringen
zo 19 08.30: Woco met opening van de gebedsweek voor
eenheid onder de christenen
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 19 09.00: Woco
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
(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

getuigen zijn (…) tot het uiteinde van de aarde (Hnd
1,8). Leest het boek van de Handelingen van de
Apostelen en jullie zullen zien hoe het Evangelie
door de kracht van de Heilige Geest alle mensen
bereikt en universeel wordt.

Storm
De zeereis gebeurt vanaf het begin in moeilijke
omstandigheden. Het wordt een gevaarlijke
onderneming. Paulus raadt aan de reis niet voort
te zetten, maar de centurio schenkt hem geen
vertrouwen en rekent op de stuurman en op de
reder. De reis gaat voort. Maar er steekt een zodanig
felle wind op dat de bemanning de controle verliest
en het schip op drift laat gaan.
Wees niet bevreesd
Wanneer de dood haast vlakbij lijkt te zijn en
wanhoop allen vervult, verzekert Paulus zijn
gezellen met de woorden die we hebben gehoord:
Vannacht verscheen mij een engel van de God aan
wie ik toebehoor en die ik dien, en deze zei: Wees
niet bevreesd, Paulus; gij moet voor de keizer
verschijnen en daarom heeft God u het leven van
allen die met u op het schip zijn, genadig in handen
gegeven (Hnd 27,23-24). Ook in de beproeving
houdt Paulus niet op de behoeder te zijn van het
leven van de anderen en de bezieler van hun hoop.
Op deze wijze toont Lucas dat het plan dat Paulus
naar Rome voert, niet slechts de apostel redt,
maar ook zijn reisgezellen. Schipbreuk verandert
van onheil in goddelijke voorzienigheid voor de
verkondiging van het Evangelie.

Adder
Na de schipbreuk volgt de aankomst op het
eiland Malta. De inwoners geven blijk van een
erg zorgzaam onthaal. Reeds van toen zijn
Maltezen dapper, zachtaardig, ontvankelijk. Het
regent en het is koud. Zij steken een vuur aan om
de schipbreukelingen wat warmte en troost te
geven. Ook hier stelt Paulus, als echte leerling van
Christus, zich ten dienste door het vuur met takken
gaande te houden. Tijdens die activiteit wordt hij
door een adder gebeten maar zonder gevolgen.

wordt vervolgd op Pagina B4

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
Vrijdag 14 februari om 19.00u: Valentine event in De
Schakel
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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gebeden voor iedere dag
Maandag 20 januari
Dagtekst
Ex. 6,2: Ik ben de Heer.

Overweging
De Israëlieten beschouwden de naam Jahweh als
een naam die te heilig was om door mensen te
worden uitgesproken. Telkens wanneer ze Jahweh
zouden moeten zeggen, vervingen ze dat door het
woord Adonai, wat ‘Heer’ betekent. Als de naam
moest worden opgeschreven, namen de schrijvers
een bad voor ze begonnen en na afloop van het
schrijven vernietigden ze de pen. De naam ‘Ik Ben’
lijkt qua klank opvallend veel op het Hebreeuwse
werkwoord zijn – havah. Het is goed mogelijk dat
het een combinatie is van de tegenwoordige tijd
vervolg van Pagina B3

LIEFDE TOT GOD IS
ALTIJD VRUCHTBAAR
De menigte reageert hierop met de woorden:
Dit moet een groot misdadiger zijn want na
een schipbreuk wordt hij ook nog door een
adder gebeten. Ze verwachtten dat hij dood zou
neervallen, maar hij leed geen enkel letsel en hij
wordt zelfs - na een misdadiger – als een godheid
beschouwd. Feitelijk komt dit geluk van de verrezen
Heer die hem bijstaat, in de lijn van de belofte aan
de gelovigen gedaan alvorens ten hemel te varen: In
mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen
spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk
vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en
als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze
genezen zijn (Mc 16, 17-18). De overlevering zegt
dat vanaf dat ogenblik op Malta geen adders meer
voorkomen. Gods zegen voor de gastvrijheid van dit
goede volk.

Het goede delen
Inderdaad, het verblijf op Malta wordt voor Paulus
een goede gelegenheid om vlees te geven aan het
woord dat hij verkondigt en zo de dienst van het
medelijden te beoefenen door zieken te genezen.
Dat is een wet van het Evangelie: wanneer iemand
heil ervaart dan houdt men dat niet voor zich maar
deelt het rond. Het goede streeft er altijd naar
zich mee te delen. Iedere authentieke ervaring
van waarheid en schoonheid zoekt uit zichzelf
haar verspreiding en iedere persoon die een diepe
bevrijding beleeft, krijgt een grotere gevoeligheid
voor de noden van anderen (Apostolisch exhortatie
De vreugde van het Evangelie, 9). Een lijdende
christen kan ongetwijfeld dichter komen bij wie
lijdt, omdat hij weet wat lijden is. Dat maakt het
hart open en gevoelig voor solidariteit tegenover
anderen.

Paulus leert ons de beproevingen te doorleven
door ons dichter bij Christus aan te sluiten om de
overtuiging te laten rijpen dat God kan handelen in
iedere omstandigheid, ook te midden van schijnbare
mislukkingen, (…) Het is zeker weten dat wie zich
uit liefde aan God aanbiedt en zich aan Hem geeft,
zeker vruchtbaar zal zijn (ibid., 279). Liefde is altijd
vruchtbaar, liefde tot God is altijd vruchtbaar. Dit
stelt je in staat je aan anderen te geven. De liefde
tot God gaat altijd verder. De schipbreukelingen
van de geschiedenis Laten we vandaag God vragen
ons bij te staan om elke beproeving te doorstaan,
ondersteund door de kracht van het geloof en om
gevoelig te zijn voor de vele schipbreukelingen

van dit werkwoord (ik ben) en de causatieve vorm
ervan (ik zorg ervoor dat ik ben). Jahweh lijkt dus
zowel ‘Ik Ben’ als ‘Ik veroorzaak’ te betekenen. God is
‘Degene die is’ en ‘Degene die dingen laat gebeuren’.
Waarom is dat belangrijk? Omdat we een grote God
nodig hebben. En als God degene is die ‘is’, is Hij een
onveranderlijke God.

Gebed
Goede God, U bent één, in U is geen verdeeldheid,
en uw liefde geldt heel de aarde en alle mensen. In
uw Naam komen wij samen, verbonden met allen
die in U geloven. Wij bidden U dat we, gericht op U,
onze verdeeldheid overwinnen. Moge de eenheid
van alle mensen, die door U gewaarborgd wordt,
ons inspireren en wegwijzen. Dat vragen we U door
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer in tijd en
eeuwigheid. Amen.
dinsdag 21 januari

Dagtekst
Heb. 4,15: Want de hogepriester die wij hebben is er
een die met onze zwakheden kan meevoelen.

Overweging
Toen God ervoor koos om zichzelf te openbaren,
deed Hij dat door middel van een menselijk lichaam.
De tong die de dode uit het graf riep, was de tong
van een mens. De hand die de melaatse aanraakte,
was een hand met ‘blakadoti’ onder de nagels. De
voeten die nat werden van de tranen van de vrouw
waren eeltig en met stof bedekt. En zijn tranen ...
vergeet zijn tranen niet ... kwamen voort uit een hart
dat net zo gebroken was als dat van jou en mij ooit
geweest is. ‘Want de hogepriester die wij hebben is
er een die met onze zwakheden kan meevoelen.’ En
dus kwamen de mensen naar Hem toe. En of ze naar
Hem toekwamen! Ze kwamen ’s nachts naar Hem
toe; ze raakten Hem aan terwijl Hij over straat liep;
ze volgden Hem rond het meer; ze nodigden Hem
uit in hun huizen en brachten hun kinderen bij Hem.
Waarom? Hij koos ervoor om Jezus te zijn.
Gebed
Wij danken U, God, voor alle goede gaven die Gij ons
schenkt, voor de mensen om ons heen, voor het licht
van de zon en de vruchten van de aarde. Wij danken
U voor uw stem die klinkt in ons hart en die ons ten
goede leidt. Help ons te doen waartoe U ons roept:
volgeling te zijn van Jezus, uw Zoon, en te bouwen
aan een wereld van goedheid en vrede, deze dag en
alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
woensdag 22 januari

Dagtekst
Ps. 36,10: Want bij U is de bron van het leven; in Uw
licht zien wij het licht.

Gebed
God, U hebt ons uw eigen Zoon gezonden, zo leren
wij U kennen. Wij bidden U: open onze ogen, dat wij
Hem steeds weer zien, open ons hart, dat wij Hem
voortdurend herkennen, en achterna gaan, vandaag
en alle dagen. Amen.
van de geschiedenis die uitgeput aanspoelen op
onze kusten. Dat we hen met die broederlijke
liefde kunnen onthalen, die haar oorsprong heeft
in de ontmoeting met Jezus. Dat is wat redt van
de vrieskou der onverschilligheid en van de
onmenselijkheid.

Donderdag 23 januari
Dagtekst
Rom. 8,35: Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus?

Gebed
God, Schepper van hemel en aarde, wij voelen ons
vaak onzeker en onbestemd, bang om werkelijk
nieuwe wegen te gaan. Spreekt Gij uw Woord , dat
ons vrijmaakt en in de ruimte zet. Laat ons uw stem
horen die onze angst tot zwijgen brengt. Dat vragen
wij U omwille van Jezus Christus, die onze Redder is
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 24 januari

Dagtekst
1 Joh. 4,10: Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben
God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij
heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te
wissen.

Overweging
Wat is liefde? Het gaat niet om liefde zoals ze onder
mensen gebruikelijk is. Want die ontspringt aan de
kwaliteiten van de partner: ‘Omdat je lief en mooi en
goed bent, daarom heb ik je lief!’ Niet zo heeft Jezus
lief! Wel andersom: de liefde start bij hem; hij is altijd
eerst in het beminnen en hij bouwt niet op onze
beminnenswaardigheid. Dat heeft hij bij de Vader
geleerd: ‘Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God
liefgehad, maar hij heeft ons het eerst bemind’ (1 Joh.
4,10). Zo heeft Jezus de mensen liefgehad: altijd was
hij voorop in het beminnen, altijd eerst. De ‘liefde
om niets’ brengt hij tot voltooiing in het uur van
benauwenis: ‘Jezus die de zijnen in de wereld bemind
had, gaf hun nu het bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe’ (Joh. 13,16). Precies in deze engte van
het lijden stijgt Jezus’ liefde hoog boven menselijk
peil. Ze is als een bergstroom in een bergpas: het
waterpeil stijgt tot ver boven het peil van de vallei. In
de benauwdheid van het lijdensuur gaat Jezus’ liefde
stijgen: ze wordt vol, ongeduldig, ze overrompelt
alles. Ze verliest elk gevoel voor maat.
Gebed
Liefdevolle God, Gij die ons bevrijding toezegt in uw
Woord en U in Jezus over ons hebt ontfermd. Wij
bidden: maak ons ontvankelijk voor al wat U ons
geeft en laat ons mensen zijn, die getuigen van uw
liefde, alle dagen dat wij mogen leven. Amen.
Zaterdag 25 januari

Dagtekst
Jes. 55, 11: Zo zal het ook gaan met mijn woord. Het
komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos
naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan
wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik
het heb gezonden.
Gebed
God, uw kracht is aanwezig in uw Zoon Jezus
Christus. U bent ook werkzaam in ieder van ons.
Mogen wij in die kracht geloven en haar in onszelf
en in elkaar ervaren, opdat wij sterk kunnen zijn, tot
veel goeds in staat. Wij vragen het U vandaag en alle
dagen. Amen.
De Geloofwijzer ma. - vrij. 09.00u
za. 16.00u

(Bron: Kerknet/be-bewerkt mk)
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