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2 februari: opdracht van de Heer
Martien Noordermeer omi Eerstgeborene
De 40e dag na Kerstmis valt op 2 februari. Deze
bijzondere dag draagt een dubbele naam. Vroeger
werd deze dag Maria lichtmis genoemd. Het
accent kwam meer te liggen op moeder Maria en
niet zozeer op Jezus, haar zoon. Sinds het tweede
Vaticaans concilie wordt het feest van de 40e dag
na Kerstmis opdracht van de Heer in de tempel
genoemd. Het accent verschuift nu meer naar Jezus,
om wie het uiteindelijk gaat. Volgens de Joodse
wet moest elke eerstgeboren Joodse jongen aan de
Heer worden opgedragen.
Zo lezen we in Leviticus XII: “Elke eerstgeborene
van het mannelijk geslacht zult gij op de veertigste
dag na de geboorte voor het aangezicht van uw God
brengen om vrij te kopen en God te danken voor
het geschonken leven!” Hoewel Jezus uiteraard niet
gebonden was aan de Joodse wetten, hebben Maria
en Jozef zich toch willen onderwerpen aan de
Joodse voorschriften. De mannelijke eerstgeborene
van Jozef en Maria, Jezus dus, was eigendom van
de Heer en moest daarom ‘vrijgekocht’ worden. Dit
gebeuren lezen we in Lc. 2,22-39.
Volgens de oud-testamentische
reinigheidsvoorschriften was een moeder na de
geboorte van een jongen 40 dagen onrein en moest
dan ook gereinigd worden door het offeren van
een schaap of een lam, of als ze arm waren twee
duiven, hetgeen Jozef en Maria hebben gedaan
zoals Lucas ons vertelt in vers 24. Jozef en Maria
gingen dus om twee redenen naar de tempel
in Jeruzalem. Allereerst moesten ze hun kind
opdragen aan de Heer en ‘vrijkopen’. Tegelijkertijd
ging Maria ook naar de tempel om zich volgens
Joods voorschrift te zuiveren, hetgeen Puruficatio
Mariae werd genoemd.
Simeon en Hanna
Dit feest werd heel lang Maria lichtmis genoemd,
omdat voor de eucharistieviering de gelegenheid
bestond voor gelovigen om kaarsen te laten
zegenen. Die werden dan ontstoken en met hun
brandende kaarsen in de hand gingen zij naar de
tempel, de kerk om de eucharistie te vieren. Zo
wilden ze tot uitdrukking brengen dat Christus,
het Licht van de wereld, naar de tempel wordt
gebracht. We zouden dit een beetje kunnen
vergelijken met Palmzondag: met palmen in onze
hand willen wij Christus Koning toezingen bij Zijn
intocht in Jeruzalem.
Eeuwenlang heeft het Joodse volk gewacht op de
komst van dat Licht, het Heil. Simeon en Hanna
waren de verpersoonlijking van dat Joodse volk die
uiteindelijk de ware Verlosser, het Heil, het Licht
mochten ontvangen. Zo wordt verteld in Lc. 2,25:
“Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een
wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting
verwachtte en de heilige geest rustte op hem. Hij
had een godsspraak ontvangen dat de dood hem
niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren
zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven

was hij naar de tempel gekomen.
Toen Jozef en Maria hun kind de tempel
binnenbrachten om aan Hem het voorschrift
van de wet te vervullen, nam ook Simeon het
Kind in zijn armen en sprak: “Nu kunt Gij, o
Heer Uw dienaar in vrede laten gaan, want
mijn ogen hebben het Heil der wereld mogen
aanschouwen.” Ook Hanna was aanwezig, vroom,
getrouw en profetes die het Heil eveneens mocht
aanschouwen. Simeon, vertegenwoordiger van wet
en Hanna vertegenwoordiger van het gehele Joodse
volk, dat uitzag naar de komst van de Verlosser,
begroeten het Heil dat de tempel binnengaat.
Godgewijde personen
De opdracht van de Heer was aanleiding voor
de heilige paus Johannes Paulus II om op die dag
aandacht te besteden aan het Godgewijde leven.
Aan die vrome mensen die hun leven opdragen aan
de Heer door de drievoudige geloften van armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid. Dit is bedoeld als

een middel om de gehele Kerk te brengen tot een
steeds grotere hoogachting voor het getuigenis van
mannen en vrouwen die besloten hebben Christus
van meer nabij te volgen door het beoefenen
van de evangelische raden. Tegelijkertijd is deze
dag bedoeld als een goede gelegenheid voor de
Godgewijde personen om hun overgave aan de
Heer te verlevendigen door het vernieuwen van
hun geloftes en onderlinge contacten.
Deze dag, het feest van de Opdracht van de
Heer, is als een icoon van de totale overgave
van Christus aan de wil van Zijn Vader. De paus
sprak de wens uit dat op deze dag in heel de Kerk,
Godgewijde personen die zich door geloften aan
de Kerk hebben gegeven zoals de priesters, paters,
broeders, zusters, fraters, diakens en andere
toegewijde christenen zoals de pastorale werkers
en catechisten, zich zoveel mogelijk zouden
verenigen om het belang van goddelijke roeping
tot het kloosterleven, de priesterschap en de
dienstbaarheid te onderstrepen. Zo krijgt dit feest
nog een bijzondere, actuele en diepere betekenis.

Leidinggeven als Nehemiah
Pater Doris Weewee –
Nehemiah 2,11-20. Het boek toont ons hoe
Nehemiah delicate zaken behandelde. In deze
sectie zien we de kracht die leiderschap heeft
om Gods werk gedaan te krijgen. Nehemiah
modelleerde de principes van groot leiderschap.
Vandaag de dag is de uitdaging voor ons allemaal
om deze principes te zien en te gebruiken in onze
eigen leiderschapsgebieden. Grote leiders bereiden
zich persoonlijk voor om Gods werk te doen.

God voorzag
Er zijn drie soorten mensen in de wereld: mensen
die dingen doen gebeuren, mensen die kijken
wat er gebeurt en mensen die zich afvragen wat
er gebeurt. In welke categorie zou je Nehemiah
zetten? En jezelf? Hij is een van de meest
inspirerende personages van de Bijbel. Hij is
een levende getuigenis van wat gewone mensen
kunnen doen als ze genoeg zien om te zorgen,
genoeg om te huilen, genoeg om te bidden om
te handelen. Als dat gebeurt, worden mens en
God partners om geweldige dingen te doen. God
voorzag Nehemia van alles wat hij nodig had om
het werk van de wederopbouw van de muren van
Jeruzalem te volbrengen, inclusief toestemming om
zijn positie in het paleis te verlaten, een koninklijke
escort naar de stad Jeruzalem en toegang tot
de bossen van de koning voor bouwmaterialen.
Maar nu was het een kritiek moment om het
werk op gang te krijgen, want Nehemia was
slechts één man; het werk vereiste de hulp en
samenwerking van de rest. Hoe zou Nehemiah het
probleem aansnijden bij de mensen? Hoe zouden ze
reageren? Het was een tijd voor bekwame leiding
om deze grote taak tot stand te brengen.
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ABP BIJBELSTUDIE

LECTIO DIVINA

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

Biddend en mediterend
omgaan met Gods woord

EMAIL: PASTORAALCENTRUM@BISDOMPARAMARIBO.ORG

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

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Pastoraal Centrum, Prinsessestraat 46
Tel. 476888/424245/8988993

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.

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

Bezoek de website van
het Rk Bisdom :
www.
bisdomparamaribo.org

De Facebook pagina :
R.K. Bisdom
Paramaribo (Official)

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
Leidinggeven als Nehemiah
Huiswerk
Zijn reis naar Jeruzalem was lang en moeizaam.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Nehemia in
de stad aankomt zonder de noodzaak van rust
en vernieuwing. Nochtans waren er bepaalde
persoonlijke zaken die aandacht nodig hadden.
En in overeenstemming met het patroon van
Nehemiah was er tijd nodig om opnieuw te bidden
voor Gods zegen over de inspanning die op het
moment zou plaatsvinden. Misschien wordt dat
allemaal geïmpliceerd in de eerste uitdrukking:
"dus ik kwam naar Jeruzalem en was er drie
dagen". Grote leiders moeten hun eigen leven
organiseren voordat ze anderen kunnen leiden. Als
we onszelf niet kunnen leiden, hoe mogen we dan
anderen leiden? Grote leiders doen hun huiswerk
(onderzoek doen). Nehemiah haastte zich niet in
actie of wilde niet alleen maar praten. Hij nam de
tijd om de muren te inspecteren. De vermelding
lijkt te suggereren ten minste de helft van de
omtrek van de stad, vanwege de hoeveelheid puin.
Dit bevrijdde hem van de aanklacht dat hij als
nieuwkomer niets wist van de omvang van de taak
of het herstel. Nehemiah zag meer 's nachts dan de
bewoners zagen in het daglicht

Bestudeerde kijk
Het kost tijd om te weten hoe we erin slagen om
Gods werk te doen. We moeten vragen stellen,
succesvolle inspanningen bestuderen en leren
welke beginselen tot geestelijke en numerieke
groei leiden. We hebben geen behoefte aan
een scala ideeën, maar aan een volwassen en
bestudeerde benadering van hoe mensen in
onze samenleving reageren op verschillende
inspanningen en hoe we hen in de evangelisatie
kunnen betrekken. Grote leiders kijken naar God
voor richting en zoeken naar Zijn glorie! Een van de
subtielere nuances in de taal van Nehemiah is zijn
bescheiden beschrijving van de taak die hij gaat
ondernemen. Hij is niet de auteur van grandioze
en zelfdienende schema's die de aandacht vestigen
op zijn vaardigheid als leider of die leiden tot
verheerlijking van zichzelf. In plaats daarvan
sprak hij zijn intentie uit in termen van wat Gods
wil was, en zo beschreef hij het werk als datgene
wat "God in zijn geest deed om voor Jeruzalem te
doen". En dit leert ons twee dingen over al onze
plannen: al onze dromen moeten groeien uit een
bestudeerde kijk op Gods wil voor Zijn volk! Geen
enkel visioen dat de wil van God voor Zijn volk
verandert, is aanvaardbaar, hoeveel mensen het
ook bijeenbrengt! Al onze dromen moeten leiden
tot de heerlijkheid van God en niet van menselijke
trots en heerlijkheid!
Visie
Soms worden mensen weggevoerd met
verschillende outreaches die uiteindelijk zichzelf
verheerlijken in plaats van de Heer. Iedereen
zegt: "Kijk eens naar wat we doen!" in plaats van
te kijken naar wat God doet! Grote leiders zijn
dromers van grote dromen. Een grote leider is
nooit tevreden met status quo. Soms duurt het
even voor een vreemdeling om scherp te zien
wat er is verzacht door vertrouwdheid. Een grote
leider zorgt ervoor dat we een frisse blik op onszelf
houden van wat mogelijk is. Hij ziet wat anderen
niet kunnen zien. Hij ziet mogelijk wat anderen
onmogelijk kunnen zien. Een geleerde zei eens:
"Visie is essentieel om te overleven.” De visie
wordt voortgebracht door geloof, gesteund door
hoop, gewekt door de verbeelding, en gesterkt
door enthousiasme. Het is groter dan het zicht,

dieper dan een droom, breder dan een idee. Visie
omvat uitgestrekte vergezichten buiten het rijk
van het voorspelbare, het veilige, het verwachte.
Als we aan de ene kant resistent moeten zijn tegen
verandering die de patronen van Gods Woord
verandert, dan moeten we eveneens resistent
zijn tegen de verleiding om ons neer te leggen bij
business as usual. Sommige kerken zouden liever
dood zijn dan innovatief. Ik wil dat ook niet zijn; en
ik denk ook niet dat je dat doet!

Vieze politiek
Nooit was er een tijd waarin ons land meer nodig
had om opnieuw te dromen dan heden. Grote
leiders bouwen een gemeenschap van eenheid. Het
gaat niet alleen om het gieten van de visie, dat is
belangrijk; maar anderen de eigenaar van de visie
maken, om deze tot hun eigen doel te maken. Een
van de dingen die me echt stoort aan sommige
leiders of beïnvloeders heden ten dage is hun
neiging om zichzelf te machtigen door anderen
te verdelen. Kijk uit voor de leider die praat over
anderen wanneer hij met je is! Omdat zo'n leider
misschien over je praat als hij met iemand anders
is! Dit is een gemeenschappelijke en wereldse
manier om macht te bouwen door de kloof en
veroverende mentaliteit. We zijn gemakkelijk
vatbaar voor manipulatie door vleierij en door het
vertrouwen van gedeelde "zorgen" over anderen.
Maar wat in werkelijkheid gebeurt, is dat we in
loyaliteit aan één persoon worden aangetrokken
terwijl we niet loyaal aan een ander worden
gemaakt. De invloed van één persoon stijgt bij het
verlies van iemand anders. Dit is geen leiderschap;
het is vieze politiek. Nehemiah toont ons een
andere houding. Zijn invloed doet geen afbreuk aan
anderen. In plaats daarvan werkt hij om inclusief
en verenigend te zijn. Goed leiderschap wil mensen
samenbrengen en ze niet verdelen. Grote leiders
spreken met realisme en eerlijkheid.
Hulp en samenwerking
Nehemia motiveerde de mensen met een eerlijke
beoordeling van waar de mensen waren — "je
ziet de slechte situatie waarin we verkeren,
dat Jeruzalem verlaten is en de poorten door
vuur branden". Grote leiders vragen om hulp en
samenwerking. Een grote leider heeft vertrouwen
in mensen. Hij kan ze niet vrezen, ze niet afstaan,
of ze in minachting houden en ze vervolgens
leiden. Hij moet in hen geloven en hen laten weten
dat hij in hen gelooft! Nehemiah gaf hen een
specifieke uitdaging om te herbouwen. "Kom,
laten we de muur van Jeruzalem herbouwen."

Merk op dat hij zich met de mensen identificeert
en hen aanmoedigt om mee te doen aan de taak;
hij nodigt ze uit in plaats van ze te bevelen.
Nehemiah gebruikte zijn officiële aanklacht van
de koning om de oppositie van Israëls vijanden te
overwinnen, maar hij heeft zijn gezag niet gebruikt
als middel om mensen te dwingen tot het dienen
van zijn doeleinden. In plaats daarvan riep hij
ze samen en vroeg om hun hulp. Verwachten we
van anderen dat ze ons leiderschap op basis van
positie accepteren in plaats van doordachte en
geïnformeerde voorstellen? Grote leiders zorgen
voor motivatie om te werken. Nehemia motiveerde
hen door hen te laten zien hoe dingen anders
zouden zijn nadat ze de taak van wederopbouw
accepteerden — "dat we niet langer een verwijt
zouden kunnen zijn", moedigde hen aan met
uitingen van optimisme gebaseerd op Gods hulp en
de goedkeuring van de koning. Hij toonde hen dat
de bewijzen van Gods wil al beschikbaar waren om
hun geloof te bevorderen.

Groot vertrouwen in God
Grote leiders nemen een standpunt in tegen
degenen die het werk van God belemmeren.
We hebben al gezien dat twee mannen die in
het gebied regeerden, ontevreden waren dat er
iemand was gekomen om het welzijn van Israël
te zoeken. Hun macht was aan het verminderen
en ze vonden het niet leuk (v. 10). Nu zien we dat
de innerlijke wrochten die zij hadden gevonden,
de inspanningen van Nehemiah in diskrediet
hebben gebracht. Zij bevochten zijn motieven, wat
impliceert dat hij op zoek was naar een opstand
tegen de koning (v. 20). Dit zou niet het einde van
hun tactiek zijn. Het bestuderen van hen zal ons
inzicht geven in een aantal van de uitdagingen die
Gods volk zal moeten overwinnen om te bouwen.
Het antwoord van Nehemiah onthult dingen over
hem: zijn grote vertrouwen in God! Zijn onwil om
de waarheid in gevaar te brengen om te slagen.
In dit geval waren deze drie aanbidders van valse
goden en er was niets te winnen door deze mannen
uit te nodigen om deel te nemen aan het project.
Ze konden de mensen alleen maar verderven met
hun conclusies. Het antwoord van de mensen zegt
alles: "Laten we opstaan en bouwen." Hier is het
bewijs van groot leiderschap: wanneer we mensen
samen kunnen brengen om vrijwillig Gods werk
te doen. Nehemiah bracht mensen tot een nieuw
niveau van toewijding en groei op een manier die
God verheerlijkte. We kunnen hetzelfde doen als
we leiden als Nehemiah.
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Noveen en feest OLV van Lourdes in de Heilige Familiekerk
E.H. Guillaume Woei A Jin –

Toinette en de vriend hout verzamelden, hoorde en
voelde Bernadette een soort windvlaag. Toen zij
opkeek zou zij in een holle ruimte in de rotswand
een kleine vrouw hebben gezien in een zee van
licht die haar glimlachend aankeek. Op 14 februari
keerde Bernadette terug en zag zij deze vrouw
opnieuw. De vrouw vertelde haar dat zij gedurende
een halve maand iedere dag terug moest keren
naar de grot. In totaal kreeg Bernadette Soubirous
achttien visioenen. Bij de negende verschijning
werd haar verteld dat zij in de grot op zoek moest
gaan naar een bron met heilig water. Ze groef met
haar handen in de grond, waarna een dag later
water naar boven kwam.

Noveen
Van 2 tot en met 10 februari zal in de Heilige
Familiekerk in Zorg en Hoop weer een
Lourdesnoveen worden gehouden. Tijdens
de noveen is er elke avond om 18.30 uur het
rozenkransgebed gevolgd door een heilige mis
ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes. Deze noveen
is niet onbekend in ons bisdom en in de parochie,
omdat de toenmalige pastores Baak en Quisver IVE
die reeds hadden georganiseerd. Op 11 februari,
de dag van de eerste verschijning van Maria aan
Bernadette Soubirous, sluiten we deze bijzondere
dagen af met het Feest van O.L.Vrouw van Lourdes
in een plechtige heilige mis. Wij nodigen hierbij
u allen uit, in het bijzonder zij die een bijzondere
devotie hebben tot de Maagd Maria, om samen
deze noveen te bidden en het feest van O.L.Vrouw
van Lourdes te vieren. Er zullen elke dag kaarsen
te koop zijn in deze periode. Hieronder het verhaal
van de verschijningen aan Bernadette, gehaald uit
isgeschiedenis.nl.
Lourdes
In 1858 verscheen in een grot bij het Franse
plaatsje Lourdes Maria voor het meisje Bernadette
Soubirous. Sindsdien is Lourdes veranderd in
een plek die door zes miljoen pelgrims per jaar
wordt bezocht. Maar liefst achttien keer zou
Bernadette Maria hebben gezien, maar er was
niemand die haar geloofde. Vóór 1858 was Lourdes
een kleine stad met ongeveer 4.000 inwoners.
Op de grote rotsachtige berg in Lourdes staat al
eeuwenlang een fort, onder andere gebruikt door
de Romeinen, Barbaren en Moren. Rond 1600 viel
het fort buiten gebruik en werd het omgebouwd
tot een kasteel. Lourdes was vooral een stad waar
reizigers doorheen trokken die op weg waren naar
waterbronnen in de omgeving. Op 11 februari

1858 verdween de rust in Lourdes echter toen
volgens de overlevering de heilige maagd Maria
aan Bernadette Soubirous verscheen.

Bernadette
Bernadette Soubirous werd in 1844 geboren in
Lourdes. Ze groeide op als oudste dochter van
een voormalige molenaar. Het gezin leefde in
armoede en woonde in de kelder van een oom
van Bernadette. Door de armoede en slechte
leefomstandigheden was Bernadette regelmatig
ziek en had ze last van astma en cholera. Op 11
februari ging Bernadette samen met haar jongere
zus Toinette en een vriend op zoek naar brandhout
in de grot Massabiele, vlakbij Lourdes. Terwijl

Bedevaartsoord
Bij de dertiende verschijning op 2 maart vertelde
de vrouw aan Bernadette dat zij naar de priesters
in het dorp moest gaan en hen op moest dragen
een kapel te bouwen bij de grot. De grot moest
zo een bedevaartsoord worden. Bij de zestiende
verschijning vroeg Bernadette de vrouw drie keer
wie zij was, waarna ze zou hebben geantwoord: ‘Ik
ben de Onbevlekt Ontvangene’, oftewel de heilige
maagd Maria. Bernadette werd in eerste instantie
nauwelijks geloofd. Tijdens haar bezoeken aan de
grot kwamen steeds meer mensen mee, maar geen
van hen zag iets bijzonders in de grot. Bernadette
werd door de katholieke kerk en de Franse
overheid verhoord, maar bleef al die tijd bij haar
verhaal. Veel van de mensen die met Bernadette
spraken vermoedden dat zij niet bijster slim was.
Toch besloot de kerkelijke leiding in 1862 dat er
geen gegronde redenen waren om aan het verhaal
te twijfelen. Er werd een basiliek gebouwd aan de
voet van de grot en in 1876 bezochten 100.000
mensen de inwijding van de kerk. Sindsdien
bezoeken jaarlijks bijna zes miljoen pelgrims de
kerk en de grot.

Parochie Noord schenkt extra aandacht aan heilige Schrift
Wielfred Tjin A Tam -

Bijbel zichtbaar
Parochie Noord heeft naar aanleiding van
instructies van ons bisdom in de weekendvieringen
van de 3e zondag van de gewone tijd door het
(kerkelijke) jaar bijzondere aandacht geschonken
aan de heilige Schrift. In de H. Driekoningenkerk,
de St.-Augustinuskerk (Blauwgrond) en de St.Jozefkerk (Geyersvlijt) is conform de aanbeveling
van de paus de Bijbel geplaatst op een ‘troon’ (een
staander) op het priesterkoor zodat hij zichtbaar
is voor de aanwezige gelovigen. In de avondmis in
de St.-Jozefkerk op zondag 26 januari heeft pater
Kumar aan het begin van de lezingen de lectoren
Ethel en Cynthia ook een speciale zegen gegeven:
1e lezing Jes. 8, 23b – 9, 3: Een licht straalt voor
het volk, Ps. 27(26): De Heer is mijn Licht en mijn
Leidsman, 2e lezing 1 Kor. 1, 10 -13,7: Laat er geen
verdeeldheid zijn. Evangelie Mt. 4, 12 – 23 of 12 –
17: De profetie van Jesaja vervuld.

Zondag van het Woord van God
Zoals bekend heeft paus Franciscus in zijn
apostolische brief motu proprio Aperuit illis van 30
september 2019 de Zondag van het Woord van God
ingesteld. Hij heeft verder bepaald dat deze aan de
Bijbel gewijde dag in de katholieke kerk voortaan
op de derde zondag van de tijd door het jaar moet
worden gevierd. Ook heeft de paus het aan de
plaatselijke geloofsgemeenschappen overgelaten
hoe zij deze speciale zondag plechtig vorm willen

geven. Maar, zo voegt hij eraan toe, het is wel
“belangrijk dat de heilige tekst in de eucharistie
op een troon wordt gezet, opdat de aandacht van
de bijeengekomen gelovigen gericht wordt op de
normatieve waarde van Gods woord”. Franciscus
benadrukt dat het in de liturgie van deze zondag
uitermate passend is dat het proclameren van
de Bijbellezingen extra aandacht krijgt en dat er
in de homilie op gewezen wordt dat Gods woord
verering verdient.

Bijbellezen
In zijn preek ging pater Kumar in op het belang van
het (dagelijks) lezen van de Bijbel. Niet alleen in de
zeven sacramenten komt de Heer tot ons, maar ook
in de heilige Schrift komt en spreekt Hij tot ons.

De Bijbel is tijdloos en het is meest gelezen boek
in de wereld. Hij beveelt daarom het lezen van de
Bijbel ten zeerste aan. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij het pastoraal centrum om één
keer in de week sessies te volgen over lectio divina.
Hierbij wordt geleerd hoe Gods Woord aandachtig
en indringend te lezen. Op Noord zal ook een
specifieke avond worden georganiseerd over de
Bijbel, het Woord van God. De complete Bijbel is
nu beschikbaar in 692 talen die door 5,6 miljard
mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament
is in nog eens 1.547 talen beschikbaar en 411
miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de
Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.350 talen in de
wereld is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald.
Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Eerste lezing: Maleachi 3, 1 – 4
Dit zegt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor mij
uit om voor mij de weg te banen. En aanstonds
treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer
die gij zoekt, de engel van het verbond, naar wie gij
verlangend uitziet. Let op, hij komt, zegt de Heer
van de legerscharen. Maar wie kan de dag van
zijn komst verdragen? Wie zal er staande blijven
wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur
van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zet
zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren,
om de levieten te zuiveren en hen, als goud en
zilver, te louteren, zodat zij de Heer weer op de
vereiste wijze offergaven kunnen brengen. Dan
zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer
behagen, zoals in het verleden, in de voorbije jaren.
Antwoordpsalm:
Psalm 24, 7.8.9.10

Tweede lezing: Hebreeën 2, 14 – 18
Broeders en zusters, De kinderen van één familie
hebben deel aan hetzelfde vlees en bloed; daarom
heeft Jezus ons bestaan willen delen, om door zijn
dood de vorst van de dood, de duivel, te onttronen
en om hen te bevrijden, die door de vrees voor de
dood heel hun leven aan onvrijheid onderworpen
waren. Want het zijn niet de engelen wier lot Hij
zich aantrekt maar de nakomelingen van Abraham.
Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk
moest worden, om als een medelijdend en getrouw
hogepriester hun belangen bij God te behartigen
en de zonden van het volk uit te boeten. Omdat Hij
zelf de proef van het lijden doorstaan heeft. Kan Hij
allen helpen die beproefd worden.
Evangelielezing: Lucas 2, 22 – 20 (22 – 32)
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind
volgens de wet van Mozes gereinigd moesten
worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen, volgens

Gedachten bij de schriftlezingen
Het is een vertederend gezicht. Een oude man
neemt het veertig dagen oude kindje Jezus in zijn
armen. We zien het voor ons. Even later komt
een oude vrouw op Jozef en Maria en hun kind
toe. Ze deelt in de vreugde van Jozef en Maria om
de geboorte van hun kind en dankt God voor dit
wonder. Wat mooi als jezelf een heel leven achter
de rug hebt, en je ziet dan zo’n pasgeboren kindje
op de arm van jonge ouders. Daar begint het leven
opnieuw. Het leven gaat door ook als jij straks
de laatste adem uitblaast. Je hebt zelf het unieke
avontuur van het leven mee mogen maken. En
gelukkig is het met jou niet afgelopen. Kijk maar
daar dat kindje dat zich nog niets bewust is.

Met elke geboorte begint het avontuur van het
leven opnieuw. En van de mensheid. Alle reden
om blij te zijn bij de geboorte van ieder kind. Maar
elk kind houdt ook een belofte in. Wat zou er uit
dit kind groeien? Waar zal het blij mee zijn? Waar
zal het goed in zijn? Welke bijdrage zal het leveren
aan de maatschappij? Niet ieder mensenkind dat
geboren wordt, hoeft een Nelson Mandela of een
paus Franciscus te zijn. Maar elk mensenkind kan
later het verschil maken in haar of zijn omgeving.

Voor het volk van God kwam daar nog een
vreugdevolle betekenis erbij. Elk jongetje dat
geboren werd, kon de lang verwachtte Messias zijn.
Daarom keken de mensen op het tempelplein vol
verwachting uit naar elk pasgeboren jongetje dat
door zijn ouders op het plein werd opgedragen. De
oude Simeon neemt Jezus in zijn armen en roept
uit: ‘Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan in vrede
naar uw woord, want mijn ogen hebben thans uw
heil gezien, een licht dat voor de volkeren straalt’.
Elk kind zou de beloofde Verlosser kunnen zijn.
Voor Simeon staat vast door zijn geloof dat met dit
kind de langverwachte Redder is gekomen. En ook
voor die hoogbejaarde vrouw Anna. Vele generaties
voor hen hebben vastgehouden aan de belofte van
God dat eens de Verlosser van Gods volk geboren
zou worden. Ieder kind hebben ze verwachtingsvol
in de armen genomen. Tallozen zijn gestorven
vol vertrouwen dat God woord zou houden. Ze
hebben het geloof doorgegeven aan hun kinderen.
Ze hebben het voorgeleefd zonder de vervulling te
zien. Toch hielden ze vol. En nu mag het volk van
God bij monde van Simeon en Hanna de beloofde
Verlosser verwelkomen. Ze zingen het uit van

het voorschrift van de Wet des Heren: elke
eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet
aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens
de bepalingen van de wet des Heren een offer
te brengen, namelijk een koppel tortels of twee
jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere
Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls
vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte
op Hem. Hij had een godsspraak ontvangen van
de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de gezalfde des heren zou hebben
aanschouwd. Door de geest gedreven was hij naar
de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus
daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift
der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn
armen en verkondigde Gods lof met de woorden:
‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord
in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil
aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie
voor uw volk Israël’.

blijdschap.

Wat is dat toch dat gelovige mensen altijd uitzien
naar iets wat je niet kunt zien? Hoe komt het dat ze
altijd vol hoop zijn? Hoe komt het dat ze een leven
proberen te leiden dat gebaseerd is op liefde en
waarheid? Hoe verlangen ze in ieder mensenkind
een kind van God te zien? Waar halen ze de kracht
vandaan? Dat was niet alleen zo in de tijd voor de
geboorte van Christus, dat is ook nu zo. We hebben
alleen geloof in het evangelie van Gods liefde. En
door dat geloof staan we als het ware steeds op
de uitkijk nar het rijk van God dat ons beloofd
is. Daardoor stralen we iets heel bijzonders uit.
Daardoor ligt er een glans van blijdschap op ons
gezicht. Daardoor mogen we een baken van hoop
voor onze omgeving zijn. Zo mogen we verwijzen
naar het licht dat komt, he Licht dat Christus zelf is.
We zijn door het geloof niet het licht zelf, maar we
mogen wel op de een of andere manier dat licht
weerspiegelen door onze levenshouding en onze
vreugde. Daarom viert de kerk op deze tweede dag
in februari sinds mensenheugenis het feest van
de opdracht van de Heer in de tempel. Hij heeft
zelf het licht in ons aangestoken. Waarmee is dat
te vergelijken? Met de dageraad. Voordat de zon
opkomt, zien we de roze gloed tegen de lucht. Even
later komt de zon daaruit tevoorschijn. Het lijkt
alsof de dageraad de zon voortbrengt. Maar het
is omgekeerd. De zon brengt de dageraad voort.
Dat is ook het beeld van het volk van God. Het
verwacht Christus. Hij komt uit haar voort. Maar
in werkelijkheid heeft Christus zijn volk door het
geloof voorbereid om Hem te ontvangen. Zo gaan
wij met de Heer tegemoet met onze brandende
kaarsen om Hem te verwelkomen, maar Hij is het
zelf die onze verwachting heeft gewekt en onze
hoop gevoed. We ontsteken op allerlei momenten
kaarsen. Niet alleen in de kerk, niet alleen op de
zondag. We doen het vele malen. Bijvoorbeeld om
een gestorvene te gedenken. Of om te bidden voor
iemand die het moeilijk heeft. Of omdat we voor
een moeilijke beslissing staan en niet weten of we
rechts of links om moeten gaan. In alle gevallen
ontsteken we een licht als teken dat we uit het
geloof willen leven. We zeggen door dat kaarsje:
‘Heer, we vertrouwen op U’. Daardoor kijken we
uit nar Christus die het licht in de duisternis is. En
we worden daardoor ook zelf lichtpunten die naar

Hem verwijzen, lichtpuntjes in de wereld waarin
we leven en werken. En weet u wie heel bijzonder
zulke lichtpunten zijn? Dat zijn de ouderen in ons
midden. Laten we niet het hoofd schudden als er
in de kerk regelmatig voornamelijk ouderen zijn.
Zoals Anna en Simeon. Want dat jonge mensen
die midden in het leven staan en druk met allerlei
dingen bezig zijn, soms even de weg naar de kerk
niet kunnen vinden, dat kunnen we ons voorstellen,
hoe jammer het ook is. Maar als ouderen die een
heel leven achter de rug hebben, en die van alles
hebben meegemaakt, als die uiteindelijk zouden
zeggen: ‘ik geef het op in God te geloven’, dan zou
dat pas echt reden tot zorg zijn. Dat u, als ouderen
op leeftijd, met uw grijze haren, door uw geloof
zegt: ‘mijn houvast is God. En het evangelie. Mijn
heil is Christus en de hoop op het eeuwige leven’,
dat is pas echt bemoedigend voor ons allen. Ook
voor de kinderen en jongeren.

Laten we daarom niet ons hoofd schudden om
de grijze hoofden in de kerk, maar laten we ons
eraan optrekken. En telkens als u, oudere, met uw
verweerde handen en ouderdomsvlekken en allerlei
ongemakken uw handen uitstrekt om de communie
te ontvangen, ontvangt u Christus. Dan bent u
als Simeon die het kind in zijn armen nam en vol
blijdschap riep” ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien,
een licht dat straalt voor de heel de wereld’.
Wees ervan overtuigd dat u voor de jongere
generaties een aansporing bent om het geloof te
bewaren. Ook al reageren de jongeren niet direct.
Straks zijn zij op hun beurt hopelijk die grijze
hoofden belijden: ‘Jezus, U bent het licht in ons
leven, U bent voor ons het eeuwige leven’.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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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 1 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 2 10.00: Hoogmis – Opdracht van de Heer
za 8 11.00: Gelegenheid tot biechten
19.00: Eucharistieviering
zo 9 10.00: Hoogmis
18.00: Viering World Marriage Day
Mededelingen
• Elke zondag na de Hoogmis verkoop van warm eten,
snacks, drank, planten etc. in het paviljoen.
• Elke dinsdag om 10.30u Noveengebed OLV van
Altijddurende Bijstand in de Mariakapel van
de Kathedraal.
• Op zondag 2 februari is het Maria Lichtmis. U mag uw
kaarsen meenemen naar de Hoogmis om ze te laten
zegenen. Er zal achter in de kerk een tafel geplaatst worden
waarop u uw kaarsen kunt leggen. Vergeet niet uw naam
op uw kaarsen te vermelden en deze na afloop van de
dienst weer mee te nemen!
• 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 1 17.30: H. Mis
wo 5 17.30: Marialof
za 8 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 1 18.00: H. Mis vooravond opdracht van de Heer
zo 2 08.00: H. Mis opdracht van de Heer. Thuiscommunie
zieken en bejaarden
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
ma 3 18.00: H. Mis
wo 5 18.00: H. Mis
vr 7 18.00: H. Mis
za 8 18.00: H. Mis vooravond 5e zondag d/h jaar met KND
zo 9 08.00: Wo- Co. Dienst 5e zondag d/h jaar met KND
Mededelingen
• In het kader van World Marriage Day willen wij in
parochie Noord de gehuwden in de bloemetjes zetten. U
bent allen uitgenodigd voor de viering op Valentijnsdag
vrijdag 14 februari om 18.00 uur in de Driekoningenkerk.
• Dinsdag 11 februari: Werelddag voor de Zieken op
initiatief van paus Franciscus.  Dit keer met als thema:
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). In dat
kader op maandag 10 februari om vijf uur in de namiddag
is er in de Driekoningenkerk gezamenlijke toediening van
de ziekenzalving. Alle zieken en bejaarden boven de 65 jaar
zijn hiertoe uitgenodigd. We sluiten dan af met een gebed
bij de Lourdesgrot.
• 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.
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 2 08.00: Woord – Comm. Dienst. Opdracht van de
Heer. Thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 9 18.00: H. Mis vijfde 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 2 09.00: Woord – Comm. Dienst. Opdracht van de
Heer. Thuiscommunie zieken en bejaarden
zo 9 09.00: H. Mis vijfde 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 2 10.00: H. Mis

11.45: English Mass
zo 9 10.00: Woco
11.30: Kinderdoopviering. Geen engelse mis
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 1
zo 2
za 8
zo 9

19.00: H. Mis
08.00: Woco. Maria Lichtmis
19.00: Woco
08.00: H. Mis
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 2 08.00: H. Mis | 10.00: Doopviering
18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 1e Lourdes noveendag
ma 3 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 2e Lourdes noveendag
di 4 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 3e Lourdes noveendag
wo 5 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 4e Lourdes noveendag
do 6 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 5e Lourdes noveendag
vr 7 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 6e Lourdes noveendag
za 8 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis. 7e Lourdes noveendag
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.
• 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 2 08.00: H.Mis
ma 3 17.00: Spreekuur| 17.00: PK EHC
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 4 17.00: PK H.Vormsel |
18.00: PK Volwassen
do 6 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
18.30: H.Mis
vr 7 18.00: Doopinstructie
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
Zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en verkenners.

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 2 07.30: Rozenkransgebed
08.00: Eucharistieviering
vr 7 18.30: Requiemdienst
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.
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
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 –
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke 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: Wo - co

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.
wordt vervolgd op Pagina B3
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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 4e zaterdag van de maand: Eucharistieviering 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 1 19.00: Woco (vooravond feest Opdracht vd Heer in
de tempel)
wo 5 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30: Eucharistieviering p. Fransiskus
19.15-21.00: Spreekuur p. Fransiskus (enkel op
vooraf gemaakte afspraken)
do 6 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidsters)
19.15: Vergadering kerkbestuur
vr 7 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 8 19.00: Eucharistieviering (vooravond 5de week door
het jaar) ptr 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
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
za 1 19.00: Woco
za 8 19.00: Eucharistieviering
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 gelegenheid om te
biechten
zo 2 08.00: H. Mis
zo 9 08.00: H. Mis
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 2 10.00: H. Mis. Zondag 4 door het jaar A
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

IN CHRISTUS ZIJN WIJ ALLEN BROEDERS
Tijdens zijn algemene audiëntie van woensdag
22 januari 2020 noemde de paus gastvrijheid een
oecumenische deugd.
Geliefde broeders en zusters, goedendag!
De catechese sluit vandaag aan bij de Gebedsweek
voor de Eenheid van de Christenen. Dit jaar is het
thema de gastvrijheid. Het werd uitgewerkt door
de geloofsgemeenschap van Malta en Gozo.
Uitgangspunt is het verhaal van de Handelingen
van de Apostelen over de gastvrijheid die de
bewoners van Malta betoonden aan Paulus en aan
zijn reisgezellen. Zij waren schipbreukelingen.
Op drift

Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 08.00-10.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 2 08.30: H. Mis. Zondag 4 door het jaar A
ma 3 19.00: H. Mis
di 4 06.30: H. Mis.
wo 5 19.00: H. Mis
do 6 06.30: H. Mis
vr 7 07.00: H. Mis met uitstelling H. Sacrament en stille
aanbidding
18.00: Sacramentslof
za 8 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed
Mededelingen
Zondag 2 februari: H. Comunnie aan huis voor zieken
Donderdag 6 februari: Verjaardagszegen mevr Ingrid Felter
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 2 08.30: Woco. Zondag 4 door het jaar A
vr 7 09.00: Stille aanbidding tot 12.00u.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 2 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
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

We beginnen dus bij die dramatische ervaring
van de schipbreukelingen. De boot waarmee
Paulus reist is speelbal van de natuurelementen.
Reeds twee weken zijn ze op zee, op drift. Sterren
en zon zijn onzichtbaar. De reizigers voelen zich
gedesoriënteerd, verloren. De zee beukt op het
schip en zij vrezen dat het zal worden versplinterd
door het geweld van de golven. Ze worden gegeseld
door wind en regen. Het lot van de opvarenden,
meer dan 260, is in handen van de natuur.
Liefdevolle Vader
Paulus neemt het woord. Het geloof zegt hem dat
het leven in de handen is van de God die Jezus
uit de doden heeft opgewekt. Deze God heeft
Paulus geroepen om het Evangelie te brengen tot
de uiteinden van de aarde. Zijn geloof zegt hem
ook dat God, zoals door Jezus geopenbaard, een
liefdevolle Vader is. Daarom richt Paulus zich tot
zijn reisgenoten en verkondigt hen, geïnspireerd
door het geloof, dat geen haar op hun hoofd
verloren zal gaan.

Getuigenis van menselijkheid
De voorspelling wordt bewaarheid wanneer
het schip strandt op de kust van Malta. Alle
opvarenden bereiken gezond en wel het vasteland.
Hier ervaren ze iets nieuws. In tegenstelling tot het
brute geweld van de zee tijdens de storm, krijgen
ze een zeldzaam getuigenis van uitzonderlijke
menselijkheid. De bewoners van het eiland,
vreemden voor hen, tonen zich bezorgd om hun
noden.

wordt vervolgd op Pagina B4

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 03 februari
Dagtekst
Ps. 37,11: De armen erven het land en genieten in
overvloed van de vrede.

Overweging
De brutalen hebben de halve wereld, zegt het
spreekwoord. De volksmond vertelt er echter niet
bij dat de nederigen de aarde beërven. Dat is ook
vervolg van Pagina B3

IN CHRISTUS ZIJN WIJ
ALLEN BROEDERS
Ze steken een vuur aan zodat ze zich kunnen
verwarmen. Ze zorgen voor beschutting tegen de
regen en voor voedsel. Ook al hebben ze de Blijde
Boodschap van Christus nog niet ontvangen,
toch getuigen ze van Gods liefde door concrete
daden van vriendelijkheid. Immers, de spontane
gastvrijheid en het zorgend optreden maken iets
duidelijk van Gods liefde. De gastvrijheid van de
Maltezer eilandbewoners wordt beantwoord met
wonderbaarlijke genezingen die God door Paulus
op het eiland bewerkt.

Geen eenrichtingsmildheid
Dierbaren, gastvrijheid is belangrijk. Het is ook een
belangrijke oecumenische deugd. Het betekent op
de eerste plaats erkennen dat de andere christenen
werkelijk onze broers en zussen in Christus zijn.
We zijn broeders. Misschien werpt iemand op:
Maar die is protestant, en deze is orthodox …
Inderdaad, maar in Christus zijn we allen broeders.
Het is geen eenrichtingsmildheid. Want, wanneer
we andere christenen gastvrij onthalen, dan
ontvangen we hen als een geschenk dat wij krijgen.
Zoals die Maltezen worden we beloond, want we
ontvangen wat de Heilige Geest in deze broers
en zussen heeft gezaaid. Dat wordt voor ons een
geschenk, want de Heilige Geest zaait zijn gaven
overal.
Gods liefde betonen
Christenen van een andere traditie onthalen
betekent op de eerste plaats Gods liefde aan hen
betonen. Ze zijn kinderen van God – onze broeders
- en bovendien betekent het ontvankelijk zijn voor
wat God in hun leven heeft bewerkt. Oecumenische
gastvrijheid vraagt om beschikbaarheid om de
anderen te horen. We hebben aandacht voor hun
persoonlijk geloofsverhaal en voor het verhaal van
hun gemeenschap. Een geloofsgemeenschap met
een andere traditie dan de onze.

Oecumenische gastvrijheid
Oecumenische gastvrijheid betekent ook, het
verlangen om de Godservaring van andere
christenen te leren kennen en open te staan voor
de geestelijke vruchten die eruit voortvloeien.
Dit ontdekken is een genade. Ik denk aan het
verleden, in mijn land bijvoorbeeld. Toen enkele
evangelische missionarissen aankwamen, stak een
groepje katholieken hun tenten in brand. Dat is niet
christelijk. We zijn broeders en daarom moeten we
gastvrij zijn voor de ander.
Vijandigheid
Ook vandaag is deze zee, waarop Paulus en zijn
gezellen schipbreuk leden, een gevaarlijke plaats
voor andere opvarenden. Overal ter wereld
ondernemen migranten, mannen en vrouwen,

wel te begrijpen. Het eerste kun je constateren.
Dag in dag uit. Het recht van de sterkste geldt en
we proberen onze kinderen al jong weerbaar te
maken. Anders red je het niet in deze maatschappij.
Het tweede is minder zichtbaar, tegendraads. Je
moet het geloven, dat uiteindelijk de nederigen, de
mensen die niet op hun strepen staan en ieder het
zijne geven, aan het langste eind zullen trekken.
De psalmdichter kan dit zeggen, omdat hij weet
hoe God is. Hij is een God van recht, die opkomt
voor de zwakken. Daarom kan de weg van het
onrecht en de leugen, van list en hebberigheid het
nooit winnen. Zoek je geluk bij de Heer, vertrouw
op Hem en Hij zal je geven wat je hart verlangt.
Dan erger je je minder snel aan mensen, dan blijf
je kalm en ben je minder snel jaloers. Want je
weet immers wie de aarde vroeg of laat zullen
beërven. Bedenk eens wat een impact een leven
met toekomstverwachting kan hebben op onze
dagelijkse omgang met elkaar!
Gebed
God, U geeft mij alle ruimte om te leven en U
aanvaardt mij zoals ik ben, een mengeling van goed
en kwaad. Wijs mij de weg door het leven in de
woorden van Jezus, licht van uw licht en geneesheer
van onze blindheid, nu en tot in uw koninkrijk. Amen.
dinsdag 04 februari

Dagtekst
Ps. 77, 3: Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood, ik strek
mijn handen uit bij nacht: ik hou niet op, ik kan niet
berusten.
Gebed
Machtige God, maar al te vaak heb ik moeite om
gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn. Ik vergeet
dat U in uw wijsheid en macht steeds het beste met
mij voor heeft. Help mij uw tekenen en woorden te
verstaan, zodat ik groei in geloof en vertrouwen dat
U uw verbond gestand zult doen, vandaag en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
woensdag 05 februari

Dagtekst
1 Kor 10,33: Ik tracht in alles allen ter wille te zijn,
en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van de
gemeenschap, opdat allen gered worden.

vrede zullen zegevieren. Amen.

Donderdag 06 februari

Dagtekst: 1 Kor 11,1: Weest mijn navolgers, zoals ik
het ben van Christus.

Overweging: Bij alles wat we in de naam van Jezus
ondernemen, moet zijn vrede in ons hart blijven.
Als Jezus zijn leerlingen uitzendt om het evangelie
te verkondigen, zegt Hij: ‘Als je een stad of dorp
binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie
daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je
een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis
die waard is, moge jullie vrede dan daarop neerdalen,
en als het die niet waard is, moge jullie vrede dan
naar jullie terugkeren.’ (Mt 10,11-13). We lopen het
risico dat we onze vrede door anderen laten afnemen.
Dat gebeurt als we boos, vijandig, bitter, hatelijk,
manipulatief of wraakzuchtig worden, doordat
anderen ons goede nieuws niet op waarde weten te
schatten.
Gebed
Eeuwige God, door alle tijden heen hebt U mensen
bemoedigd en geef U mensen kracht om boven
zichzelf uit te stijgen. Door de mond van profeten
hebt U telkens uw trouw aan mij toegezegd en ook
Jezus wist dat Hij zich geheel op U kon verlaten.
Waarom heb ik er dan zo vaak moeite mee mijzelf
aan U toe te vertrouwen? Sterk mijn geloof en houd
mij staande, zo bid ik U vandaag en alle dagen van
mijn leven. Amen.
Vrijdag 07 februari

Dagtekst
1 Kor 4,7: Wat bezit gij dat gij niet gekregen hebt? En
als gij het gekregen hebt, waar beroemt gij u dan op
alsof gij het niet gekregen had?
Gebed
God, Schepper van alle wijsheid, ik dank U voor
mijn leven en voor al wat ik kan. Ik dank U voor alle
wijsheid en kennis, die U aan mij schenkt. Dat ik
blijvend besef dat deze gaven van U afkomstig zijn.
Zo bid ik U in naam van Jezus Christus en uit kracht
van uw Heilige Geest. Amen.
Zaterdag 08 februari

Gebed
Eeuwige God, ik word vaak overweldigd door de
gebeurtenissen in onze wereld en raak verpletterd
onder de harde werkelijkheid. Ik bid U: bevrijd mij
van mijn moedeloosheid en van alles wat mij belast.
Open mijn oren en mijn hart voor uw boodschap
van hoop en nieuwe toekomst en versterk in mij het
geloof in uw visioen van een wereld waarin recht en

Dagtekst: Mc 2,1-12: Toen Jezus hun geloof zag, zei
Hij tot de lamme: uw zonden zijn vergeven.

gevaarlijke reizen om te ontsnappen aan het
geweld, om te ontkomen aan oorlog, om armoede
te ontvluchten.

Samenwerken
Wij, christenen, moeten samenwerken om aan
de migranten de liefde van God, geopenbaard
door Jezus Christus, te tonen. We moeten en
kunnen getuigen dat niet slechts vijandschap en
onverschilligheid bestaat, maar dat elke persoon
voor God kostbaar is en door God wordt bemind.
Samenwerken om de oecumenische gastvrijheid
te beleven, zal van ons christenen – protestanten,
orthodoxen, katholieken, alle christenen – betere
mensen maken. Het zal ons dichter bij de eenheid
brengen die de wil van God voor ons is.

Zoals Paulus en zijn gezellen ervaren vluchtelingen
de onverschilligheid, de vijandigheid van de
woestijn, van stromen en zeeën … Vaak kunnen ze
niet aanleggen in havens. Spijtig genoeg ervaren
ze ook de vijandigheid van mensen. Ze worden
door misdadige smokkelaars uitgebuit. Vandaag!
Door sommige overheden worden ze behandeld
als nummers, als een bedreiging. Vandaag! Soms
werpt de ongastvrijheid hen als een golf terug
naar de armoede of naar de gevaren waaraan ze
ontsnapt waren.

Gebed
Goede God, open mijn hart voor Uw woord, opdat ik
het goede in mezelf en in anderen herken en mij inzet
voor uw koninkrijk dat beloofd is door Christus, onze
Heer. Amen.

(Bron: Kerknet.be/bewerkt-mk)
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