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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Thanya Soké- Fonkel - 

Saramaccaanse cultuur
Op zondag 26 januari jongstleden vond de 
inwijding plaats van de nieuwe r.-k. kerk aan de 
Ramonastraat in Devisbuiten, Paramaribo. Die 
werd groots gevierd in een prachtig versierde 
kerk met invloeden van de Saramaccaanse cultuur. 
In een plechtige viering heeft de bisschop van 
Paramaribo, Mgr. Karel M. Choennie, de kerk 
ingewijd en geopend verklaard. De attributen 
die horen bij een rooms-katholieke kerk werden 
ook door de bisschop ingezegend. De naam van 
de nieuwe kerk is de St.-Pauluskerk, genoemd 
naar de apostel Paulus die tot bekering kwam 
en een centrale rol had in de verspreiding van 
het christendom.  De bisschop werd in de viering 
ondersteund door verschillende paters. Opvallend 
was de samenwerking tussen de verschillende 
parochies bij deze unieke bijeenkomst. Tijdens 
de plechtige dienst galmde in het gebouw vooral 
Saramaccaanse muziek. Ondanks het natte weer 
genoot iedereen zichtbaar van de optredens en de 
sfeer. Na de plechtigheden werd het naambord en 
het logo van de kerk onthuld. Het logo beeldt uit 
dat het r.-k. bisdom de katholieke Saramaccaanse 
gemeenschap bij de handen pakt en verder 
versterkt en op weg helpt in geloof. 
Na de dienst was er een gezellig samenzijn en 
werden er voornamelijk typisch Saramaccaanse 
gerechten geserveerd. Behalve Saramaccaanse 
werkers uit de katholieke gemeente was het 
traditionele gezag van het binnenland ook 
goed vertegenwoordigd. Een groot deel van het 
aanwezige traditionele gezag is ook catechist. 
Er waren delegaties van verschillende dorpen 
uit het Boven-Surinamegebied en uit het district 
Brokopondo. Ook bewoners binnen en buiten 
Paramaribo waren aanwezig in deze dienst. Na 
verschillende persoonlijke gesprekken bleek dat er 
ook Saramaccaners van verschillende christelijke 
denominaties aanwezig waren. 

Charlesburg en Texas
Rooms-katholieke gelovigen vanuit de 
Saramaccaanse gemeenschap hebben gewerkt 
aan de basis van deze nieuwe r.-k. kerk. De kerk is 

in eerste instantie bedoeld om te voorzien in de 
behoefte van de Saramaccaners die hun geloof tot 
uiting willen brengen binnen de eigen cultuur, taal 
en omgangsvormen. Nelson Pavion, de trekker en 
stuwende kracht van de werkgroepen, legt heel 
enthousiast uit hoe die behoefte is geconstateerd 
en hoe het voorwerk is geweest. Hij is een ervaren 
catechist binnen het bisdom Paramaribo en 
wordt vaak uitgenodigd om families te begeleiden 
bij onder andere Saramaccaanse rituelen bij 
een begrafenis.  Zo kreeg hij te horen van de 
pijnpunten in de buurt van Charlesburg en 
Devisbuiten, in de volksmond Texas genoemd, 
een stuk land aan de Nieuwe Charlesburgweg  
dat vanaf 1997 door overwegend Saramaccaners 
werd bezet. Als gevolg van de Binnenlandse 
Oorlog zijn vele naar de stad gevlucht. Velen van 
hen hebben  inmiddels beschikkingen ontvangen 
en rechten op de gronden verworven. Een groot 
deel van de bewoners gaf aan rooms-katholiek 
te zijn, maar geen goede aansluiting te kunnen 
vinden bij de bestaande katholieke gemeenten in 
Paramaribo om het geloof binnen de eigen cultuur 
te beleven en uit te dragen. Nelson Pavion zei 
dat na veldonderzoek in Texas het idee voor een 
nieuwe kerk in de buurt vaste vormen kreeg. Bij 
het onderzoek gaven enkele geregistreerden aan 
een andere dan de katholieke kerk in de buurt te 
bezoeken. Niet zozeer om over te stappen, maar 
gewoon omdat zij de behoefte hebben aan een 
voel- en hoorbare uiting van geloof. Bij verder 
onderzoek bleek dat er buiten het project Texas 
zowel Saramaccaners als personen van andere 
bevolkingsgroepen zijn die de rooms-katholieke 
kerkdiensten op hun eigen Saramaccaanse manier 
willen beleven.

Groei van het katholieke geloof
Het heden wordt gekenmerkt door het zoeken 
naar nieuwe methoden van evangelisatie en 
pastorale ondersteuning. Hierdoor is er ruimte 
voor de Marroncultuur in het leven van de 
geloofsgemeenschap, ondanks er al heel wat van de 
kerkelijke cultuur is aanvaard. De Kerk toont ook 
meer respect en waardering voor de verschillende 
culturen. De geestelijke groei, ontplooing 
kan afgestemd worden op de cultuur van de 

Saramaccaners met behoud van de eigen identiteit. 
Voor een goede aanpak zal er meer onderzoek 
gepleegd moeten worden op het gebied van religie 
en cultuur in het binnenland. 
Er zijn heel wat toekomstplannen om de Kerk 
te doen bloeien. Zo gaf kapitein Adjako van 
Kaajapaati aan dat de Kerk de schoolgaande jeugd 
uit het binnenland kan opvangen en specifieke 
begeleiding kan geven uitgaande van hun 
achtergrond. Hij gelooft dat hierdoor de jeugd 
betere prestaties zal kunnen leveren. Kapitein 
Dorus Vrede was vanaf het begin betrokken 
bij de organisatie en opzet van de kerk. Hij gaf 
aan dat deze mijlpaal ervoor kan zorgen dat de 
eenheid onder de Saramaccaners bevorderd 
wordt en dat gevoelige issues binnen de cultuur 
en religie besproken kunnen worden voor een 
positieve groei van het katholieke geloof. Nelson 
Pavion heeft zijn pastorale ervaring gebruikt 
om de St.-Pauluskerk aan de Ramenastraat op te 
zetten. In overleg met het bisdom zal de pastorale 
zorg in goede banen geleid worden en samen 
gezocht worden naar een voor de bewoners meer 
voldoening gevende beleving van hun katholieke 
geloof. De slogan geeft de ingeslagen weg weer: 
samen één, samen verder, Christus Heer. Hij 
blikt terug op een geslaagde dag en noemt het 
net als vele aanwezigen een historische dag in de 
Surinaamse katholieke geschiedenis.

Weekblad voor kerk en samenleving 09 februari 2020
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Nieuwe r.-k. kerk: samen een, samen verder, Christus Heer

Bekendmaking

Op woensdag 26 februari 2020 zal het Pastoraal 
Centrum gesloten zijn vanwege een retraite voor 
het personeel. Gelieve hiermee rekening te willen 

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

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

LECTIO DIVINA
Biddend en mediterend 
omgaan met Gods woord

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

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

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad.” Psalm 119, 105
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geloof & leven
Hoop en geloof gaan hand in hand
Wielfred T. Tjin A Tam - 

Week van gebed voor eenheid
Middels een prachtig gekleurde flyer werden de 
christenen en andere belangstellenden van de 
cluster Noord, omvattende de EBGS-gemeenten 
van de Combé, Duta Wajana, Rogatekerk, kerk 
Geyersvlijt en de r.-k. parochie Noord, van 
harte uitgenodigd voor het bijwonen van de 
oecumenische viering op dinsdag 21 januari 
jl. in de H. Driekoningenkerk aan de Verlengde 
Mahonielaan in verband met de Week van Gebed 
voor eenheid onder de christenen. Het thema 
voor de week was buitengewoon. Het materiaal 
voor dit jaar is voorbereid door kerken in Malta. 
De jaarlijkse gebedsweek vond plaats van 19 tot 
en met 26 januari 2020. Geïnspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 
28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed 
deelnemers uit om te streven naar meer dan het 
gewone. In het Bijbelboek Handelingen lezen we 
dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op het eiland. Daar worden zij met buitengewone 
vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis 
markeert het moment waarop het evangelie het 
eiland bereikt. In deze gebedsweek werden wij 
daarin meegenomen.
Onder het zingen van het intochtslied ‘Samen 
in de naam van Jezus’ liepen dominees, pater, 
lectoren, assistenten en vertegenwoordigers van 
de clustergemeenten in processie de kerk binnen. 
Het thema van deze 3e dag in de gebedsweek 
was HOOP.  De orde van de dienst – voor de ruim 
350 aanwezigen was deze goed te volgen in het 
overzichtelijke programmaboekje – werd vlot 
afgewerkt door de dominees Dave Pawironadi, 
Ingrid Nortan-Uden, Rudie Castillion en pater 
Kumar Irudayasamy geassisteerd door de zusters 
Astrid, Anne, Mariana en Danja. Het Salvatorkoor 
onder leiding van Sandra de Boer, op keyboard 
begeleid door zuster Christine FCh, luisterde de 
dienst op met prachtige koorzang en ondersteunde 
bij de samenzang. Voor de eerste keer heeft het 
koor het themalied ‘Bijzonder vriendelijk’ niet 
onverdienstelijk ten gehore gebracht. De lezingen 
van deze dienst: 1e lezing Hand. 27, 22 en 24, 
tussenzang Ps. 27 De Heer is mijn Licht en mijn 

Leidsman en de evangelielezing Mt. 11, 28 – 30.

Hoop is zekerheid
Vol overgave verhaalde ds. Ingrid Nortan over 
buitengewone vriendelijkheid uit Hand. 28 
als thema van de gebedsweek 2020 en over 
het dagthema HOOP, beide in de context van 
de lezingen. Als mensen zijn wij gewoonlijk al 
vriendelijk, maar als christenen moeten wij ons 
meer dan normaal vriendelijk gedragen, we 
moeten buitengewoon vriendelijk zijn. Zij haalt 
Filippenzen aan waar Paulus spreekt over ‘uw 
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn, 
u moet onder alle omstandigheden vriendelijk 
zijn’. In Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 
tot hoofdstuk 28 vers 10 is verder te lezen hoe 
Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op 
Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid 
opgevangen worden. HOOP in de gewone 
betekenis van het woord is een wenselijkheid, 
is een onzekere verwachting. HOOP in de 
christelijke context is een zekerheid. HOOP en 
GELOOF gaan hand in hand.  In het verhaal van 
Paulus’ schipbreuk weet hij dat zijn leven veilig 
is in de handen van God. Een engel had hem dat 
zelf verteld. Het is vanuit dit geloof in God en 
het vertrouwen op Zijn leiding dat hij ook zijn 
medereizigers hoop kan bieden op de goede afloop. 
In het verhaal zijn er verschillende groepen aan 
boord, in totaal 267 man: de bemanningsleden 
van het schip, een Romeinse centurion met zijn 
soldaten en de gevangenen die zij vervoeren. Maar 
Paulus weet wonderwel de vrede tussen deze 
groepen te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de 
omstandigheden hen samenbinden en onder zijn 
leiding delen ze met elkaar het brood. Laten wij al 
onze zorgen neerzetten bij de levende God, laten 
wij hopen, geloven en dankbaar zijn en laten wij 
Zijn vriendelijkheid uitdragen. Amen.

Treffende symboliek
Een ander plechtig moment beleefden de 
aanwezige gelovigen bij het onderdeel samen 
bidden. Ds. Rudie Castillion sprak aan het begin: 
‘Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de stormen 
van het leven. Gezien de moeilijkheden erkennen 
wij de noodzaak om samen te werken en onze 
krachten te bundelen. Laten wij bidden’. Onder 
het bidden liepen heel sereen vanuit de sacristie 
aan weerszijden van het midden bankenblok vier 
om vier assistenten/vertegenwoordigers van de 
clusterkerken naar voren tot vóór het priesterkoor 
met in hun handen een pagaai waarop een 
themawoord van de gebedsweek 2020. Telkens na 
een voorbede door de lector bracht een draagster 
haar pagaai naar voren en plaatste die in de 
boot op het priesterkoor: zuster Mildred bracht 
Verzoening, zuster Nelly plaatste Verlichting, 
zuster Marléne bracht Hoop en zuster Ires schoof 
aan met Vertrouwen. Zuster Ingrid plaatste Kracht, 
zuster Siti bracht Gastvrijheid, zuster Carmelita 
plaatste als voorlaatste Bekering en zuster 
Harriëtte sloot de rij af met Vrijgevigheid. Een 
prachtig beeld, een treffende symboliek refererend 
aan de centrale bijbeltekst voor deze gebedsweek: 
het laatste deel van het boek Handelingen, 
hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 
10. Ds. Rudie eindigde met: ‘Dit bidden wij ook voor 
de kerken en de overheid op Malta om verzoening 
en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering 
en kracht, gastvrijheid en vrijgevigheid’. De 
zending en zegen werden gedaan door ds. Ingrid 
Nortan-Uden. Het slotlied was ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’. Na deze mooie, inspirerende en 

Bijbelstudie om in geloof 
te groeien
Yolanda Debs en Astrid Lum Chou - 

Lectio divina
Wij begonnen met het volgen van de pastorale 
leergangen. Dit zijn korte cursussen van vier of 
zes lessen  over het geloof, de kerk, traditie en 
Gods woord. Vervolgens werden wij per mail 
uitgenodigd om indien er interesse was de training 
of een sessie lectio divina te volgen. Deze training 
sprak ons aan. We waren enthousiast om meer 
over Gods woord te leren. Het doel van lectio 
divina is dat je Gods woord dat levend is tot je hart 
laat spreken middels 7 stappen. Deze zijn als volgt: 
de Heilige Geest uitnodigen door gebed of een lied;
Bijbelteksten aandachtig lezen ( meestal lezen wij 
het evangelie van de komende zondag);
meditatie, het uitkiezen van een woord dat of vers 
die jou persoonlijk aanspreekt;
stil zijn en overwegen/overdenken;
het delen met elkaar van het gekozen woord of de 
zin(nen) in de ik-vorm;
wat vraagt God van mij/ons;
bidden en afsluiten met een dankgebed.

Bijbelstudie
Aan het einde van deze training raakte Gerda 
Misidjang geïnspireerd door de Heilige Geest en 
stelde voor dat zij heel graag zou willen beginnen 
met het verzorgen van Bijbelstudies. Dit zou zij 
willen doen door een Bijbelschool op te richten. Dit 
voorstel had onze onverkorte interesse, omdat wij 
allen verlangen naar nog meer geestelijke voeding. 
Zodoende startte op maandag 30 april 2018 de 
eerste Bijbelstudie/-les. Zuster Gerda behandelde 
het eerste boek Genesis uit de Willebrordvertaling 
van de Bijbel. Intussen hebben wij de Thora oftewel 
Pentateuch (de eerste 5 boeken) bestudeerd. Dat 
is heel interessante leerstof. Deze week zijn de 
lessen voortgezet. De lessen worden professioneel 
verzorgd en met heel veel passie en liefde. De groep 
is geёnthousiasmeerd en de onderlinge contacten 
zijn erg prettig. 

wordt vervolgd op pagina A4

bemoedigende viering was er een receptie voor de 
aanwezigen op het kerkplein. Onder het genot van 
lekkere hapjes en verfrissende drankjes praatten 
zij nog na. Het was een prachtige avond.
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Wij bidden, zingen en bestuderen samen het Woord 
van God  in een ontspannen sfeer. We are one in 
the spirit; we are one in the Lord. Wij zijn ervan 
overtuigd dat God die in zuster Gerda het goede 
werk is begonnen, dit eveneens zal voltooien tot de 
dag van Christus Jezus. 

Wat is Bijbelstudie?
Bijbelstudie is het bestuderen van Gods woord, de 
Bijbel of de Heilige Schrift; ook wel het investeren 
in geestelijke rijkdom. Door het volgen van 
Bijbelstudie krijg je meer achtergrondinformatie 
over Gods Woord. Het belang van Bijbelstudie is 
God leren kennen. Gods woord is voedsel voor 
onze ziel. De mens zal niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord dat uit de mond van God 
komt (Matt.4,4). God spreekt tot ons door Zijn 
woord, het is de manier van God om met ons te 
communiceren. De Bijbelstudie is ook om Gods 
wil te leren kennen, om God te gehoorzamen, om 
in geloof te groeien en de relatie met God steeds 
beter te maken. Het is belangrijk om Gods woord 
te lezen, te bestuderen of aan te horen, maar 
belangrijker is het in je hart te bewaren en ernaar 
te leven.
In 2020 zal Gods woord met name het lezen van de 
bijbel in onze Kerk centraal staan. Onze bisschop 
heeft dit als speerpunt aangehaald in zijn jaarrede. 
Wij bidden en hopen dat Gods woord ingang zal 
vinden in de harten van onze gelovigen opdat zij 
niet alleen hoorders mogen zijn, maar vanuit Gods 
Woord zullen leven. Hierbij moedigen wij onze 
medegelovigen aan om elke dag het evangelie van 
de dag te lezen via de website van het r.-k. bisdom, 
via Facebook of het te beluisteren via Radio 
Immanuel. Ook kan er aandacht worden besteed 
aan de dagteksten uit het weekblad Omhoog. Dit 
allemaal ter bevordering van onze eigen geestelijke 
groei.
 May God bless us all!

Bijbelstudie om in geloof 
te groeien

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons

Chequita Goedschalk – 

Van 19 t/m 24 januari werd de week van gebed 
voor eenheid onder de christenen gehouden. In 
clusterverband werden verspreid oecumenische 
diensten gehouden met een centraal thema. 
Op woensdag 22 januari jl. mocht de Heilige 
Familiekerk gast zijn voor de cluster van kerken in 
Zorg en Hoop. In de viering hebben geparticipeerd 
pater G. Woei A Jin, ds. N. Neslo-Claver, ds. D. 
Dokman, ds. G. Zinhagel, ds. D. Rhode en pater I. 
Romanus. Na de viering kregen de aanwezigen een 
natje en droogje. 

Buitengewone vriendelijkheid
Het thema voor deze avond was uit Handelingen 
28,1,2 en 7 gastvrijheid: toon buitengewone 
vriendelijkheid. Het buitengewone stond centraal 
tijdens de hele week van gebed. Geïnspireerd 
door de buitengewone vriendelijkheid die in 
Handelingen 28 naar voren komt, daagde de 
week van gebed ons uit te streven naar meer dan 
het gewone. De centrale bijbeltekst komt voor 
in het laatste deel van het boek Handelingen, 
hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 
vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn 
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar 
met buitengewone vriendelijkheid opgevangen 
worden. Deze gebeurtenis markeert het moment 
waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 
februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door 
de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij 
hebben het materiaal voor de gebedsweek van dit 
jaar voorbereid.

Creatief
De viering werd geopend door pater Woei A Jin. 
Bij binnenkomst zag men een boot, die moest 
de boot voorstellen waarmee er naar Malta was 
afgereisd. De visualisatie van de voorbeden was 
heel creatief: op roeispanen was de nood van het 
gebed aangebracht. Deze werden door misdienaars 
naar voren gebracht en bij de boot  geplaatst. De 
boot was ook een symbool, omdat we als mens 
niet opgewassen zijn tegen alle stormen van het 
leven. En een boot kan pas vooruit wanneer wij 
allen samen roeien. Gezien de moeilijkheden 
erkennen wij de noodzaak om samen te werken 
en onze krachten te bundelen. De noden waarvoor 
er gebeden is, zijn: verzoening, verlichting, hoop, 
vertrouwen, kracht, gastvrijheid, bekering en 
vrijgevigheid.

Gastvrijheid
De lezingen voor die avond waren psalm 

46, epistellezing Handelingen 28:1-2,7 en de 
evangelielezing Lucas 14:12-24. De overweging 
werd gedaan door ds. Neslo-Claver. Ik hou enkele 
zinsneden voor uit de overweging. Gastvrijheid 
verwijst naar de relatie tussen gast en gastheer/
gastvrouw. Indien er sprake is van een gastvrije 
relatie, ontvangt de gastheer/gastvrouw de 
gast met welwillendheid. Oorspronkelijk was 
gastvrijheid eerder een zaak van het beschermen 
en het aanbieden van voedsel. De westerse 
connotatie van het begrip slaat tegenwoordig 
voornamelijk op etiquette en het vermaken 
van de gast. Wel wordt gastvrij zijn nog steeds 
geassocieerd met het tonen van respect voor 
de gast, het voorzien in diens noden en het 
behandelen van de gast als een gelijke. Culturen 
en subculturen bepalen de mate waarin van de 
gastheer verwacht wordt zich gastvrij op te stellen 
ten aanzien van vreemden.

Liefdevolle vriendelijkheid
Het evangelie leert ons dat wanneer wij zorgen 
voor hen die in nood verkeren, wij liefde 
voor Christus zelf laten zien (zie ook Matteüs 
25,40). Bovendien brengen we ons hart in 
overeenstemming met het hart van God als 
we liefdevolle vriendelijkheid tonen aan de 
zwakken en ontheemden. In Gods hart nemen zij 
een speciale plaats in. Of het nu mensen zijn uit 
andere culturen of met andere overtuigingen, 
immigranten of vluchtelingen - wanneer wij 
buitenstaanders verwelkomen hebben we Christus 
zelf lief en hebben we lief zoals God liefheeft. Als 
christenen zijn we geroepen om te handelen vanuit 
geloof, om uit te reiken met Gods omarmende 
liefde. Ook naar hen die we moeilijk kunnen 
liefhebben.

Hier ben ik Heer, hier zijn mijn oren,
geopend om U te verstaan,
verlangende om te vernemen
waar U mij zegt te gaan.

Hier ben ik Heer, hier zijn mijn handen,
geopend opdat U ze vult;
ze zijn voor U om te gebruiken
waar U ze hebben wilt.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in uw licht de weg te zoeken
waar ik de naaste vind.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn lippen,
geopend want een lied begint,
het is voor U dat ze bewegen,
dat ik van liefde zing.
Hier ben ik Heer, hier zijn mijn voeten,
gekomen ver bij U vandaan;
hier ben ik Heer, U hebt geroepen,
zeg mij waarheen en ik zal gaan.. Amen

vervolg van pagina A3
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vijfde zondag door het jaar A

Eerste lezing: Jesaja 58, 7 – 10
Dit zegt de Heer: ‘Deel uw brood met de 
hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw 
huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet 
af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen 
als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig 
zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie 
van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan 
tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij 
dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden: Hier ben 
Ik! wanneer gij uit uw midden de onderdrukking 
verwijdert en de dreigende vingers en de 
kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de 
hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan 

straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw 
nacht als de middag’.

Antwoordpsalm: Psalm 112, 4-5.6.7.8a.9

Tweede lezing: I Korintiërs 2, 1 – 5
Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van 
God kwam verkondigen, deed ik dat niet met 
vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik 
had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te 
brengen dan die van Jezus Christus en zijn Kruis. 
Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en 
angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets 
te danken aan overredingskracht van de ‘wijsheid’, 
maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw 
geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, 

maar op de kracht van God.

Evangelielezing: Matteüs 5, 13 – 16
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij zijt 
het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht 
verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt 
nergens meer voor dan om weggeworpen en door 
de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der 
wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze 
boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet 
een lamp aan om ze onder een korenmat te zetten, 
maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht 
geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw 
licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij 
uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken 
die in de hemel is’.

‘Jullie zijn het zout van de aarde, het licht in de 
wereld.’ De auteur van het Matteüs evangelie
plaatst deze uitspraken bewust in de Bergrede, na 
de zaligprijzing van wie vervolgd worden omwille 
van Jezus. Hierdoor krijgt de beeldspraak een 
eigen kleur en een sterk uitdagend karakter. In 
moeilijke tijden als christen standhouden is even 
waardevol als zout en licht. Het is een uitdaging om 
het geloof niet te verloochenen (als krachteloos zout 
te worden) en niet te verstoppen (als licht onder de 
korenmaat).

Gelukkig jullie!
Matteüs laat Jezus zijn eerste redevoering op een 
berg houden (vandaar ‘de Bergrede’). Enerzijds 
suggereert de auteur hiermee twee kringen van 
toehoorders: de leerlingen het dichtst rond Jezus, 
en de toegestroomde massa (Matteüs  4,25) in 
een verdere groep. Anderzijds stelt de evangelist 
Jezus hiermee voor als een profeet zoals Mozes. 
Zoals Mozes vanaf de berg het volk toesprak, zo 
spreekt ook Jezus zijn leerlingen en het volk toe. 
Voor de joodse toehoorders wordt Jezus zo een van 
de profeten die God onder het volk laat opstaan en 
die namens God spreekt (Deuteronomium 18,18). 
Jezus prijst mensen gelukkig: ‘Gelukkig die.’ Dit 
kan iedereen zijn, hetzij leerling hetzij lid van de 
menigte, die aan de verdere karakterisering als 
arme van geest, zachtmoedige, barmhartige, zuivere 
van hart, vredebrenger,
vervolgde, voldoet. Maar dan verandert het 
perspectief doordat Jezus nu een specifieke 
groep aanspreekt: ‘Gelukkig jullie als...’ Deze 
uitwerking loopt door tot in Matteüs 5,20 (‘Als 
jullie  gerechtigheid niet groter is dan die van de 
Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker 
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan’). Wie 
zijn die ‘jullie’? Het betreft nu mensen die omwille 
van Jezus uitgescholden, vervolgd en van kwaad 
beschuldigd worden. Met andere woorden: mensen 
die niet enkel gerechtigheid nastreven (5,10), maar 
dit verbinden met Jezus. Deze ‘jullie’ zijn al wie 
bereid zijn volgeling van Jezus te zijn of te worden, 
zelfs als dit vervolging met zich meebrengt. Deze 
vervolging van christenen duidt Matteüs vanuit 
het historisch-theologisch motief van de vervolgde 
profeten. God zond in het verleden profeten naar 
Israël, maar het volk geloofde hen niet en vervolgde 
en doodde hen. Op
dezelfde manier werd ook Jezus vermoord en 
worden ook nu de christenen vervolgd (zie 
ook 21,11; 23,29-39; Lucas 11,47-51; 24,19-20; 
Handelingen 7,51-53). Vervolgde christenen zien 
zich zo in een profetische traditie geplaatst. Als 
profeet hebben zij een eigen roeping, die in de 

beeldspraak van zout en 
licht verhelderd wordt.

Krachtig zout
Zout geeft smaak en 
duurzaamheid, en het 
reinigt. De retorische 
vraag die Jezus stelt, 
is absurd: ‘Als het zout 
krachteloos wordt, waar 
moet je het dan mee 
zouten?’ Zout kan je niet 
zouten. Ofwel is het zout, 
en dan hoeft het niet 
gezouten te worden, ofwel 
is het geen zout en dan is 
het nutteloos. Als zodanig 
ligt het voor de hand 
dat de aangesprokenen 
kiezen om echt zout te 
zijn, maar in het licht van 
het voorgaande is dat minder vanzelfsprekend. 
Christenen kunnen uitgescholden, van kwaad 
beschuldigd en vervolgd worden zoals de profeten 
voor hen. De uitspraak ‘Jullie zijn het zout van de 
aarde’ is daarom een uitdaging, een roeping in 
die moeilijke tijden: zo zout te zijn dat juist die 
eigenschap die zout tot zout maakt niet verloren 
gaat. In de context waarin Matteüs deze uitspraak 
zet, houdt dat in: blijven
streven naar Gods gerechtigheid in de overtuiging 
dat deze gerechtigheid te maken heeft met Jezus 
Christus, ook als dit betekent dat ze vervolgd 
worden, want juist in deze overtuiging schuilt hun 
kracht. Pas als zij hun geloof overboord zetten, 
verliezen zij hun kracht en is hun lijden en dood 
(zie 23,29-39) echt zinloos. Wie standhoudt, krijgt 
erkenning: voor Jezus (en dus voor God) zijn zij 
profeten en het zout van de wereld.

Licht in de wereld
Tegen de oudtestamentische achtergrond is ook 
de beeldspraak van het licht nauw verbonden met 
het uitoefenen van gerechtigheid. In de bekende 
Jesajatekst over het ware vasten (Jesaja 58,1-12) 
komt tot uiting hoe waardeloos vasten is als het niet 
samengaat met het beoefenen van de gerechtigheid. 
Zorg voor de anderen neemt heel concrete vormen 
aan: brood delen, naakten kleden, zwervers 
opnemen in je eigen huis. Waar gerechtigheid 
geschiedt, breekt licht door in het duister van 
ellende en onrecht (zie bijvoorbeeld ook 59,7-9 en 
Psalm 112,4). Deze gerechtigheid is nauw met God 
verbonden. Niet alleen eist God van mensen dat 
zij rechtvaardig handelen, maar als zij dit doen, 

maakt God, als men om hulp schreeuwt, ook ten 
volle zijn naam waar: JHWH, Ik ben er voor u (zie 
58,9). Geen wonder dat ervaren gerechtigheid leidt 
tot het verheerlijken van God (Matteüs 5,16). De 
verklaring ‘Jullie zijn het licht van de wereld’ geeft 
in de literaire context van Matteüs niet alleen hoop 
aan, maar ook een risico. Omwille van Jezus kan 
men beschuldigd en vervolgd worden. Het is heel 
menselijk om dan te kiezen voor een ‘low profile’ 
en zich te verbergen. Stralend licht kan echter niet 
verborgen blijven, zoals je geen stad op een berg 
kunt bouwen en dan denken dat niemand die kan 
zien. Licht dient juist om zichtbaar te zijn en de 
omgeving te verlichten. Maar je zichtbaar maken is 
ook je kwetsbaar opstellen, zoals wie in een stad
op de berg woont meer riskeert aangevallen te 
worden dan wie zich ergens in grotten verbergt. 
Toch is juist dit zichtbaar zijn de opdracht waar 
christenen voor staan, en dit omwille van anderen. 
In de beeldspraak van de lamp die men niet onder 
de korenmaat zet, zijn het ‘allen in huis’ die dankzij 
het licht op de kandelaar kunnen zien. Wat de 
anderen moeten kunnen zien, is niet het licht, de
christenen zelf, maar wel hun goede werken. Het 
zien van die goede werken heeft een doel: dat 
hierdoor mensen God zouden verheerlijken. Dit is 
in feite een uitnodiging om deel uit te maken van 
Jezus’ zending. Eerder had de evangelist al laten 
horen hoe Jezus gekomen is om licht te brengen aan 
het volk dat in de duisternis zit (4,12-17). Met Jezus’ 
aanwezigheid en verkondiging is het licht over hen 
opgegaan. Christenen worden nu geroepen om deel 
uit te maken van deze zending, die universeel is: 
‘Jullie zijn het licht van de wereld.’
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17.00: PK EHC | 18.00: Bidgroep (Charismatische Vern.)
di 11 17.00: PK H.Vormsel | 18.00: PK Volwassen
do 13 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
 

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.

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

*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u: 
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30 – 
18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Wo- co
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en 

zo 9 09.00: H. Mis vijfde zondag d/h jaar met KND
zo 16 09.00: Woord – Comm. Dienst zesde zondag d/h jaar

zo 9 10.00: Woco
 11.30: Kinderdoopviering. Geen engelse mis
zo 16 10.00: H. Mis | 11.45: English Mass

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
 

za 8 19.00: Woco
zo 9 08.00: H. Mis
za 15 19.00: H. Mis
zo 16 08.00: Woco

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

• 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
vr 7 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H. Mis. 6e Lourdes noveendag
za 8 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H. Mis. 7e Lourdes noveendag
zo 9 08.00: H. Mis | 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H. Mis. 8e Lourdes noveendag.
ma 10 18.30: Rozenkransgebed
 19.00: H.Mis. 9e Lourdes noveendag. 
di 11 19.00: H.Mis.  OLV Lourdes.  Homilist: Mgr. Choennie
wo 12 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: H.Mis
za 15 10.00: Woco. Huize Ashiana  
Mededeling
• Voornemens te trouwen op 20 februari Fabian Yorks en 
Géneviëve Hopkinson.
• 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

zo 9 08.00: H.Mis | 10.00: Doopdienst
ma 10 17.00: Spreekuur

za 8 11.00: Gelegenheid tot biechten
 19.00: Eucharistieviering
 20.00: Documentaire ‘Op hoop van Zichem’
zo 9 10.00: Hoogmis
 18.00: Viering World Marriage Day 
za 15 19.00: Eucharistieviering
zo 16  10.00: Hoogmis
za 22 11.00: Gelegenheid tot biechten
16.30: Huwelijksinzegening Diego Rellum en Naura Elias
19.00: Eucharistieviering
zo 23 10.00: Hoogmis
 18.00: Concert in het kader van “Klinkend Erfgoed 
Suriname”
Mededelingen
• De documentaire ‘Op hoop van Zichem’ zal op zaterdag 8 
februari a.s. om 20.00u vertoond worden in de Kathedrale 
Basiliek. Deze documentaire handelt over het leven van 
mgr Zichem als bisschop van Paramaribo en wat hij heeft 
betekend voor onze kerk en samenleving als herder 
gedurende meer dan 30 jaren. Wij vragen een bijdrage van 
minimaal SRD 25.00 per persoon voor de kosten van zowel 
de productie als de vertoning van de documentaire.
• Op zondag 23 februari a.s. zal er een mooi concert 
gehouden worden in de Basiliek in het kader van het 
project ‘Klinkend Erfgoed Suriname’. De opbrengst van het 
concert is bestemd voor de opleidingskosten van jeugdig 
talent. Het concert wordt verzorgd door leerlingen van 
het Kathedrale Jongerenkoor samen met de Voorzitter 
van de Stichting Klinkend Erfgoed, dhr. Peter Den Ouden, 
gepensioneerd organist en muziekdocent uit Nederland. 
Aan het concert zullen ook twee studenten van het 
Conservatorium van Suriname en een zangdocent uit Frans 
Guyana optreden. Berichten over de kaartverkoop volgen.

za 8 17.30: H. Mis
wo 12 17.30: Marialof
za 15 17.30: H. Mis

za 8 18.00: H. Mis vooravond vijfde zondag d/h jaar met 
KND 
zo 9 08.00: Woord- Comm. Dienst vijfde zondag d/h jaar 
met KND
ma 10 17.00: Toediening ziekenzalving: Werelddag van de 
Zieken 
wo 12 18.00: H. Mis
vr 14 18.00: H. Mis: speciale zegen voor de gehuwden
za 15 18.00: H. Mis vooravond zesde zondag d/h jaar 
zo 16 08.00: H. Mis zesde zondag d/h jaar
Mededelingen
• 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.
• Woensdag 12 februari is om 19.00 uur ouderavond voor 
het eerste en tweede jaar Vormsel in de parochiezaal de 
Driekoningenkerk.
• 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.
• Met het oog op de bereiding van de as voor Aswoensdag 
(26 februari) kunnen oude palmtakken in de sacristie 
worden afgegeven.
• Op zondag 2 februari 2020 zijn volgende kinderen 
gedoopt: Eleanor, Ismael, Mexx, Milan, Divine, Maverick en 
Merliah. Veel geluk en zegen voor onze dopelingen en de 
gezinnen waarin ze opgroeien.
• Zijn in de Heer ontslapen: Stanley Tjong- Ahin en Astrid 
Getrouw. Onze oprechte deelneming aan de bedroefde 
familie!

zo 9 18.00: H. Mis vijfde zondag d/h jaar met KND 
zo 16 08.00: Woord – Comm. Dienst zesde zondag d/h jaar

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS

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

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

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.

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

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

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

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

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

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

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

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

wordt vervolgd op Pagina B3

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

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

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

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

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

Email: st.franciscusparochie@gmail.com

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

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

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

parochieberichten

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

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

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

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, 
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon 

Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056

DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com 

FB: heiligebernadettekerk

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

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

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

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

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

zaterdag: 16.00 – 18.00u

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

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

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

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)

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

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
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1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met 
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A. 
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
Vrijdag 14 februari 19.00u: Valentine event in De Schakel

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

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

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag om 08.00-10.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 9 08.30: Woco. Zondag 5 door het jaar A
ma 10 19.00: H. Mis
di 11 06.30: H. Mis
wo 12 Geen dienst
do 13 06.30: H. Mis
vr 14 07.00: H. Mis
za 15 19.00: H. Mis vooraf Rozenkransgebed

Mededelingen
• Zondag 9 feb om 9.00 u H.Mis te Mary’s Hope, Coronie
• Woensdag 12 feb is de pastoor afwezig ivm pastoraal 
overleg in Paramaribo
• Vrijdag 14 feb Schooltraining door diaken Waterberg
Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.00u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 9 10.00: Woco. Zondag 5 door het jaar A

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 9 18.00: H. Mis. Zondag 5 door het jaar A

zo 9 09.00: Woco

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

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

communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag 
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering 
blijft op de 2e vrijdag van de maand.

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

vr 7 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 8 19.00: Eucharistieviering (vooravond 5de week door 
het jaar) ptr Jan
wo 12 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 13 10.00-16.00: Spreekuur p. Jan
 17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidsters)
vr 14 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 15 19.00: Woco (vooravond vd 6e zondag door het jaar)

Elke 1e zaterdag om 18.30: 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

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 8 19.00: Eucharistieviering
zo 16 19.00: Eucharistieviering
Mededeling
Donderdag 13 februari: Parochieraadsvergadering. 
Aanvang 19.15 uur.

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te 
biechten
Vieringen
zo 9 08.00: H. Mis
zo 16 08.00: H. Mis

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
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KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

geloofsverdieping

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

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

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

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

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

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

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

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

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Vandaag beginnen we met een reeks catecheses 
over de Zaligsprekingen in het evangelie volgens 
Matteüs (5,1-11). Die tekst is het begin van de 
Bergrede. Hij is een licht voor het leven van 
zowel gelovigen als niet-gelovigen. Men blijft niet 
onbewogen bij die woorden van Jezus. Vandaar 
het terechte verlangen om ze beter te begrijpen en 
ze  volledig in je op te nemen. De Zaligsprekingen 
zijn de identiteitskaart van de christen. Onze 
identiteitskaart. Ze tekenen voor ons immers 
het gelaat van Jezus zelf, zijn levensstijl. Vandaag 
hebben we het over deze woorden van Jezus 
als geheel. In de volgende catecheses zullen de 
afzonderlijke Zaligsprekingen van commentaar 
voorzien worden, de een na de ander.

DE IDENTITEITSKAART VAN DE CHRISTEN
Boodschap voor de mensheid
Op de eerste plaats is het belangrijk te zien hoe de 
verkondiging van deze boodschap gebeurde. Jezus 
gaat, bij het zien van de menigte die Hem volgt, op 
een zachte glooiing zitten bij het meer van Galilea. 
Hij richt zich tot zijn leerlingen en verkondigt 
de Zaligsprekingen. Met andere woorden, de 
boodschap is gericht tot de leerlingen, maar op 
de achtergrond staat de massa, dat wil zeggen de 
hele mensheid. Het is een boodschap voor heel de 
mensheid.

De nieuwe Geboden
Verder verwijst 'de berg' naar de Sinaï. Daar gaf 
God aan Mozes de Geboden.  Jezus begint een 
nieuwe wet te onderwijzen: arm zijn, zachtmoedig 
zijn, barmhartig zijn… Deze nieuwe geboden zijn 
veel meer dan normen. Immers, Jezus legt niets 
op, maar onthult de weg van het geluk – Zijn weg – 
door achtmaal het woord 'zalig' te herhalen.
Elke zaligspreking bestaat uit drie delen. Vooreerst 
is er steeds het woord zalig; dan komt de toestand 
ter sprake waarin de zaligen zich bevinden: 
armoede van geest, verdriet, honger en dorst naar 
gerechtigheid en zo verder.
Zalig deze want… , zalig zij want … ..  Zo zijn de acht 
Zaligsprekingen. Het zou mooi zijn ze van buiten te 
leren en ze op te zeggen. Zo zou men deze wet die 
Jezus ons heeft gegeven, in de geest en in het hart 
bewaren.

Geschenk van God
Laat wij goed beseffen dat het motief van de 
zaligspreking niet de feitelijke situatie is, maar de 
nieuwe toestand die de zaligen als geschenk van 
God ontvangen. 

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

Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

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

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

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

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

Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
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ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  

t. 8185517

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

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

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

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014

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.
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buitenkant leeft en alleen maar interesse hebt voor 
de façade, de make-up en de goede naam, dan hangt je 
geluk aan de slinger van uiterlijke wisselvalligheden, 
dan ben je vandaag gelukkig en morgen ongelukkig, 
vandaag goedgezind en morgen moedeloos en 
neerslachtig. Ga vandaag eens binnen bij jezelf en doe 
iets aan je ‘interieur’, aan het ‘interieur’ van je hart. 
Je werkt uren aan het poetsen van je auto. Je hebt 
alle tijd voor kiezen van je kleding. Je zit geduldig 
onder een haardroger voor een prachtig kapsel. 
Waarom besteed je zo weinig tijd aan de ‘verzorging’ 
van je hart? Je weet toch dat de gevoelens die daar 
geboren worden, je hele leven bepalen. Is je hart vol 
verwarring, donker en onvoldaan, dan groeien er 
gevoelens van ontgoocheling, verbittering, jaloezie 
en wanhoop. Ga binnen in je eigen hart, doe dat in 
een uur van stilte, van gebed en meditatie. Je zult 
verbaasd zijn over het effect. 

Gebed
God, U die het goede wil voor mensen, U heeft mij 
de vrijheid gegeven om mijn keuzes in het leven te 
maken. U wijst mij de weg die naar het leven leidt 
in het woord van Jezus. Open mijn hart voor Hem, 
uw Woord voor mij, elke dag opnieuw, tot in uw 
koninkrijk. Amen.

Dagtekst
Joh 15,11: Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie 
deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo 
jullie vreugde volkomen te maken.

Overweging
Jezus zegt niet dat je gered zult worden als je 
slaagt. Of dat je gered zult worden als je de top 
weet te bereiken. Hij zegt dat je gered wordt als je 
standhoudt. Dat zou je ook zo kunnen vertalen: ‘Als je 
volhoudt tot het einde ... als je de hele afstand aflegt.’
In Brazilië hebben ze hier een geweldige uitdrukking 
voor: In het Portugees zeggen ze dat iemand die 
volhoudt en niet opgeeft garra heeft. Garra betekent 
‘klauwen’. Iemand met garra heeft klauwen waarmee 
hij zich aan een rotshelling vastklampt, om zo te 
voorkomen dat hij valt. En zo is het ook met mensen 
die gered zijn. Misschien komen ze gevaarlijk dicht 
bij het randje; misschien zullen ze zelfs struikelen 
en uitglijden. Maar ze zetten hun nagels in de rots, in 
God, en ze houden vol. Jezus geeft je deze belofte. Hou 
vol. Hij zal ervoor zorgen dat je thuiskomt.

Gebed
Heilige Sterke, God van alle eeuwen, ik prijs uw Naam 
en dank U om uw heerlijkheid. Ik dank U ook om 
Jezus, uw Zoon, die ons, mensen, bijeenhoudt in uw 
koninkrijk van recht en liefde en vrede. Schenk mij, 
kracht en vertrouwen om in de geest van Jezus de 
macht van het kwaad te overwinnen door standvastig 
te blijven in het goede. Dat bid ik U door Jezus 
Christus, mijn Heer. Amen.

Dagtekst: Mt 5,20: Ik zeg jullie: als jullie 
gerechtigheid niet méér betekent dan die van de 
schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk 
der hemelen zeker niet binnengaan.

Gebed: Goede God, ik dank U voor alles wat U 
mij schenkt. Mijn talenten, nieuwe levenskansen, 
vriendschap. Ik mag het uit uw hand ontvangen. Ik 
bid U dat ik besef dat ik rijk ben, dat ik voldoende heb 
om er van te delen. Open mijn ogen, open mijn oren, 
dat ik begrijp!! Door Jezus Christus, uw Zoon en mijn 
Heer in tijd en eeuwigheid. Amen.

en heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet dat u 
meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind 
en naakt.

Overweging
Ik geef toe dat er heel wat dingen zijn, waarover men 
kan klagen. Maar ik stel je de vraag: heeft dat klagen 
ooit iemand uit de nood geholpen? Klagen verlamt 
iedere activiteit en iedere vooruitgang. De dagen die 
je vult met klagen, zijn je slechtste dagen. Er wordt 
niets gedaan, je krijgt lood in de benen en je vergalt 
je leven van je huisgenoten, vrienden en kennissen. 
Zeker, iedere mens heeft zijn zorgen en zijn leed, maar 
zaag er toch niemand de oren mee af. Je medemens 
is geen klaagmuur! Waarom toch altijd dat geklaag 
over de slechte tijd, de slechte mensen, de overheid. 
Er zijn nog zoveel mooie en goede dingen waarvoor 
we dankbaar moeten zijn en waarover we ons samen 
moeten verheugen.

Gebed:
God van levenden en doden, uw omgang met mij 
en mijn medemens is een groot geheim. Open mijn 
verdoofde oren om toegewijd naar U te luisteren 
en leer mij inzien hoe uw liefde alles regeert in 
de genezende kracht van Jezus, uw Zoon en mijn 
broeder. Amen.

Dagtekst
Js 42,3: Het geknakte riet zal hij niet breken en de 
kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal 
recht brengen.

Overweging
Het evangeliseren van onze levenswijze veronderstelt 
dat we opnieuw gaan nadenken over de ‘nieuwe 
rechtvaardigheid’ die Christus ons verkondigt. 
We vinden die terug in de Bergrede, die we het 
handvest van het christelijke leven kunnen noemen, 
in de parabels over barmhartigheid en die over 
waakzaamheid, en tenslotte in de verhalen over 
het leven van de eerste kerk. Deze bijbelbladzijden 
vormden de grondslag van het evangelische leven 
en blijven relevant, ook voor de huidige situatie 
van secularisatie en wereldgerichtheid. Zij moeten 
de eerste plaats krijgen in de prediking en in de 
catechese, in bijbelgroepen en in persoonlijke studie 
of meditatie. Want ze bieden een antwoord op het 
verlangen naar een levensmodel vol van vrede en 
vreugde. Een levensmodel dat, in tegenstelling tot het 
algemene klimaat, getuigt van hoop en vertrouwen, 
van toewijding, solidariteit en eenvoud. Het is nodig 
dat wij in dat perspectief ons leven herzien. De 
geloofwaardigheid van de kerk hangt ervan af!

Gebed
God van leven, als uw mens hebt U mij geschapen: tot 
een leven van geluk en vrede, maar tegelijk broos en 
breekbaar, mens van vlees en bloed. Bewaar in mij 
de hoop op onvergankelijkheid en breng mij eenmaal 
terug bij mijn oorsprong, bij U die mij leven is en mijn 
toekomst, vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. 

Dagtekst
Pred 3,14: Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God 
doet voor altijd blijft: er valt niets aan toe te voegen 
en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen ontzag 
voor Hem hebben.

Overweging
Ben je ooit in je eigen binnenste geweest? Ben je ooit 
gaan kijken in je eigen hart? Als je alleen maar aan de 
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Dagtekst
Mt 5,14: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad 
kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg 
ligt.

Overweging
De waarheid over deze aarde is dat het een oneindig 
goede, mooie en voedende plek is om te zijn. Het 
enige kwaad komt voort uit gebrek aan inzicht in 
deze waarheid. Kwaad (of onwetendheid) is als een 
schaduw. Het is gewoon gebrek aan licht zonder echte 
inhoud. Je kunt een schaduw niet laten verdwijnen 
door een of andere vorm van emotionele of fysieke 
weerstand. Om een schaduw te laten verdwijnen 
moet je er licht op laten schijnen. Door in contact 
te staan met het licht in je, kun je de schaduw of 
duisternis zonder strijd wegjagen.

Gebed:
God, Schepper, U die deze aarde gevormd hebt met 
alles wat leeft, open mijn hart voor uw Woord. Geef 
mij wat ik nodig heb: voedsel en veiligheid, zorg en 
liefde, voor Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Dagtekst
Apk 3,17: U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt 

gebeden voor iedere dag
Maandag 10 februari

Zaterdag 15 februari

dinsdag 11 februari

woensdag 12 februari
Vrijdag 14 februari

Want aan hen behoort het Rijk der hemelen, want 
zij zullen getroost worden, want zij zullen het land 
bezitten, en zo verder.
In het derde deel, precies dat van het motief van 
de zaligspreking, gebruikt Jezus vaak een passieve 
toekomende tijd: zij zullen getroost worden, 
zij zullen het land bezitten, zij zullen verzadigd 
worden, zij zullen kinderen van God genoemd 
worden.

In staat van genade
Wat betekent het woord zalig? Waarom begint elk 
van de acht Zaligsprekingen met het woord zalig? 
De oorspronkelijke term verwijst niet naar iemand 
die lichamelijk gezond is of welgesteld.
Het verwijst naar iemand in staat van genade, 
iemand die groeit in de genade van God en 
voortgaat op de weg van God: geduld, armoede, 
dienst aan de anderen, troost … Zij die deze wegen 
bewandelen zijn gelukkig en zullen zalig zijn.

Paasvreugde
Om zich aan ons te geven kiest God vaak 
ondenkbare wegen, zelfs onze grenzen, onze 
tranen, onze nederlagen. Dat is de paasvreugde 
-waarover onze oosterse broeders spreken- die de 
littekens van het leven draagt, die door de dood 
heen is gegaan en de ervaring van Gods macht 
heeft. De Zaligsprekingen brengen je vreugde, 
altijd; ze zijn het pad om de vreugde te bereiken.
Het zal ons deugd doen het Evangelie volgens 
Matteüs vandaag nog open te slaan, om in 
het vijfde hoofdstuk van vers één tot elf de 
Zaligsprekingen te lezen. Misschien in de loop van 
de week meerdere keren. Om deze zo mooie weg te 
begrijpen, de weg die zeker leidt naar het geluk dat 
de Heer ons voor ogen houdt.

(Bron: Kerknet.be-bewerkt-mk)
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