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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

Viering wereldziekendag in Parochie Noord

Wielfred T. Tjin A Tam - 

Ruim 200 aanwezigen
Aan de vooravond van het feest van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes heeft parochie 
Noord op maandag 10 februari de viering 
van de 28e Wereldziekendag gehouden in 
de H. Driekoningenkerk. De dienst ving aan 
om 5 uur ‘s middags. Onder het zingen van 
het intredelied ‘Vernieuwt Gij mij, o eeuwig 
Licht’ liepen in processie vanuit de sacristie 
achtereenvolgend dertien misdienaars en 
misdienettes, drie communie-uitreikers, pater Iyke 
en parochiepriester pater Kumar. Bij het begin 
van deze bijzondere woord- en communieviering 
werden de ruim tweehonderd aanwezigen – zieken, 
senioren en overige parochianen – besprenkeld 
met wijwater. De 1e lezing was uit Jesaja 61, 1-3a – 
‘De Heer heeft mij gezalfd’ en het evangelie volgens 
Mattheüs 10,1. 5-8, 28 –30: ‘Komt allen tot Mij die 
uitgeput zijt en onder lasten gebukt’.

Ziekenzalving
Pater Kumar ging in op het motto van paus 
Franciscus bij de 28e werelddag van de zieken: 
‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken’ 
(Mt 11, 28). Deze dag werd door de H. Paus 
Johannes Paulus ll in 1992 ingesteld. Ook dit jaar 
richtte de Heilige Vader zich op 11 februari, het 
feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, tot de 
zieken, armen, uitgestotenen, tot allen die onder 
lasten gebukt gaan, maar ook tot alle begeleiders 
en personeel in de gezondheidssector. Hij wil 
hen een boodschap van troost en hoop geven, 
opdat ze hun weg kunnen voortzetten en de weg 
volgen die door de Heer Jezus wordt aangereikt 
door de bemiddeling van Maria. Het sacrament 
van ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor 
degenen die op het punt staan te sterven, maar 
voor iedereen die in stervensgevaar verkeert door 
ouderdom of ernstige ziekte.

Gods nabijheid
Parochie Noord heeft daarom voor de viering 
niet alleen de zieke medemensen, maar ook de 
bejaarden (vanaf 65 jaar en ouder) uitgenodigd om 
te midden van de aanwezige parochiegemeenschap 
aan hen de handoplegging te doen en de zalving 
met de H. Olie toe te dienen; handoplegging zoals 
Jezus dat heeft gedaan. Jezus Christus biedt geen 
recepten aan, maar Hij wil Licht zijn in momenten 
van duisternis; Hij geeft ook kracht aan lichaam en 
geest. Wij drukken ook Gods hand, Gods nabijheid 
uit; God laat hen nooit in de steek. Olie verzacht, 
verlicht en geneest. Deze H. Olie was vorig jaar 
door Mgr. Choennie gezegend in de Goede Week. 
Bij zalving op het voorhoofd zei de priester: 
‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige 
zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u 
bijstaan met de genade van Zijn heilige Geest’. En 
bij de zalving in de palm van beide handen: ‘Moge 
Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en 

verlichting geven’. Aan de zusters en broeders die 
niet aanwezig konden zijn vanwege hun minder-
valide-zijn en of hun minder-mobiel-zijn, zal door 
de medewerkers van de zieken- en bejaardenzorg 
een gezegende kaars aan huis bezorgd worden. 
De kaarsen werden aan het eind van de viering 
gezegend. Wij bidden ook voor kracht en 
gezondheid voor deze medewerkers. 

Onder het zingen van het slotlied ‘Zie ons hier 
verzameld’ liepen de aanwezigen – achter de 
misdienaars/misdienettes en de priesters -  in 
processie de kerk uit naar de prachtige Mariagrot 
op het kerkplein. Met het bidden van drie 
weesgegroetjes werd deze mooie en bemoedigende 
viering van de 28e Wereldziekendag rond 7 uur 
afgesloten. De aanwezigen konden hierna nog een 
tijd napraten over de viering en ook genieten van 
de lekkere snacks en drankjes.

Citaten uit de boodschap van paus Franciscus van 
3 februari 2020 i.v.m. Wereldziekendag:
De blik en het hart van Jezus
“Dierbare broeders en zusters die ziek zijt, de 
ziekte plaatst u om een heel bijzondere manier te 
midden van degenen die vermoeid en verdrukt zijn, 
zij die de blik en het hart van Jezus aantrekken. 
Vandaar komt er licht in uw momenten van 
duisternis en hoop tot verlichting. Hij nodigt u uit 
om tot bij Hem te komen: ‘Kom’. Inderdaad, in Hem 
zullen de onzekerheid en de zovele vragen die in 
u opkomen in deze ‘nacht’ van het lichaam en de 
geest, de kracht vinden om overbrugd te kunnen 
worden. Het is zo dat Christus geen recepten 
aanbiedt, maar door Zijn lijden, Zijn dood en Zijn 
verrijzenis bevrijdt Hij ons van de verdrukking 
door het kwaad.”

Herberg van de barmhartige Samaritaan
“In de situatie waarin u zich bevindt, hebt u vast 
en zeker nood aan een plaats tot vertroosting. De 
Kerk wil altijd van meet af aan en steeds meer de 
herberg zijn van de barmhartige Samaritaan die 
Christus is (Lc. 10, 34), namelijk het huis waar u 

Zijn genade kunt vinden die gestalte krijgt door 
vertrouwelijkheid, onthaal en verlichting. In dit 
huis zult u mensen kunnen ontmoeten die zélf 
door de barmhartigheid van God genezen in hun 
broosheid u zullen kunnen helpen om het kruis 
te dragen door hun eigen kwetsuren te laten 
worden tot een open raam dat uitzicht geeft tot 
de horizon voorbij de ziekte en waardoor er licht 
en adem komt voor uw leven. In dit werk van 
vertroosting ten aanzien van zieke broeders en 
zusters situeert zich het dienstwerk van personeel 
in de gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen, 
gezondheidswerkers en administratieve 
medewerkers, hulpverleners en vrijwilligers, die 
er door hun competentie toe bijdragen dat de 
aanwezigheid van Christus voelbaar wordt, die 
Zijn troost aanbieden en zorgdragen voor de zieke 
mens door zijn kwetsuren te verzorgen. Maar zij 
zijn ook zélf mannen en vrouwen met hun eigen 
kwetsbaarheid en ziekten. Bijzonder voor hen 
geldt de gedachte dat wij eenmaal we van Jezus 
verlichting en troost hebben ontvangen, op onze 
beurt geroepen zijn op zachtmoedige en nederige 
wijze, naar het voorbeeld van de Meester, voor 
onze broeders en zusters verlichting en troost te 
worden.”

Moeder Maria, heil van de zieken
Paus Franciscus eindigt: ”Aan de Maagd Maria, 
heil van de zieken, vertrouw ik alle mensen toe 
die de last van de ziekte moeten dragen, samen 
met hun families, evenals al het personeel in de 
gezondheidszorg. U mag er zeker van zijn dat ik u 
nabij ben in mijn gebed en ik schenk u van harte de 
apostolische zegen”.
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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

“Hoe mooier de herinnering, des te 
moeilijker is het afscheid”.

Lotgenoten bijeenkomst St.Alfonsus parochie
Elke 3e donderdag van de maand om 18.00 u in 

de parochiezaal van de St.Alfonsus parochie.
Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die 
een dierbare heeft verloren en in het rouwproces 
wat steun zoekt. Onze eerstvolgende bijeenkomst 

is op donderdag 20 februari 2020.

U bent van harte welkom!

Bezoek de website van het Rk 
Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org

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

Bezoek ook 
de website van mhoog:

omhoog.org
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geloof & leven
Leerlingen I.P.J. Berkenveld over Aswoensdag

Wij vroegen leerkrachten van verschillende 
katholieke scholen om met hun klas stil te staan bij 
Aswoensdag en de veertigdagentijd en daarover 
wat op te schrijven. Aswoensdag is op 26 februari 
a.s. Hieronder de opstellen van enkele leerlingen 
van de I.P.J. Berkenveldschool.

Gia Salik
Aswoensdag is de dag na carnaval. Het is de dag 
waarop sommige gelovigen naar de kerk gaan om 
een askruisje te halen bij de pater. De as is van 
gedroogde palmbladeren van het vorige jaar. En 
vanaf deze dag bereiden we ons voor op de veertig 
dagen, de vastentijd. In deze periode herdenken 
wij de tijd toen Jezus veertig dagen in de woestijn 
was. We eten in deze tijd minder vlees en vooral 
minder snoep. En vanaf Aswoensdag moeten wij 
rustig blijven. Veertig dagen na Aswoensdag volgt 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag 
en dan Palmzondag. Ik vind het braaf van Jezus 
dat hij veertig dagen in de woestijn heeft kunnen 
overleven zonder eten. En daarom ben ik dankbaar 
dat ik hem heb als mijn God en ik sta trots bij de 
pater om het kruisteken te halen en tot Jezus te 
bidden.

Siara Bleau
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig 
dagen, de vastenperiode en op deze dag begint 
de voorbereiding naar Pasen. Aswoensdag is de 
dag na carnaval. Aswoensdag is een katholieke 
dag. Deze dag is een boeteviering en de mensen 
die willen, kunnen naar de kerk gaan om een 
kruisje van as bij de pater te halen. Dit kruisje is 
van as van palmen die het jaar daarvoor gebrand 
zijn. Tijdens de vastentijd gaat men minder zoet 
en vlees eten. Tijdens deze tijd gaan we extra 
bidden en proberen onszelf te verbeteren van al 
onze fouten en zonden. Wij vasten veertig dagen, 
omdat Jezus ook veertig dagen in de woestijn heeft 

gevast. Jezus heeft al deze veertig dagen kunnen 
volhouden, omdat Hij veel geloof had. Wij kunnen 
ook snel door deze tijd gaan als wij geloven in Jezus 
en Zijn evangelie.

Zaïnah Bruma
Aswoensdag is de dag van het vasten. Aswoensdag 
is de dag na carnaval. Het is de dag waarop 
gelovige christenen naar de kerk gaan om een 
askruisje bij de priester te halen. Ze krijgen een 
kruisje van as getekend op hun voorhoofd. Het 
as van de kruisjes is gemaakt van de gebrande 
palmen van het jaar daarvoor. Door de kruisjes 
herinnert de priester de mensen dat ze van stof 
zijn en tot stof zullen wederkeren. Het is de dag van 
boetedoening waarop de rust begint. Aswoensdag 
is de voorbereiding op de veertig dagen vastentijd 
toen Jezus in de woestijn aan het vasten was. Jezus 
heeft het veertig dagen zonder te eten volgehouden 
in de woestijn. Daar ontmoette hij ook de duivel 
die hem wilde verleiden, maar Jezus hield het vol 
tot het einde van die veertig dagen. Jezus had 
God Zijn Vader lief en gehoorzaamde Hem. In die 
veertig dagen eten de gelovige mensen geen vlees 
en bidden ze veel.

Christel Forst
Aswoensdag is de eerste dag na carnaval. Het is 
ook de dag van boetedoening. Op deze dag gaan de 
meeste mensen naar de kerk om van de priester 
een askruisje op hun voorhoofd te krijgen, gemaakt 
van de verbrande palmen van de Palmzondag van 
het vorige jaar. Dit kruisje krijgen we van de pater 
als herinnering dat wij niet onsterfelijk zijn, maar 
dat wij allemaal ooit eens dood gaan en de pater 
zegt ons: wij zijn van stof en tot stof zullen we 
wederkeren. Aswoensdag is de eerste dag van de 
veertig dagen vastentijd. In deze periode gedenken 
wij de veertig dagen die Jezus Christuis in de 
woestijn heeft gelopen zonder eten en drinken. 

In deze periode komen wij tot rust en moeten 
wij aan al onze zonden denken en om vergiffenis 
vragen aan God. Ik wil mensen ook vertellen over 
Jezus Christus en Aswoensdag en de veertig dagen 
vastenperiode.

Christina Hartman
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen 
vastentijd. En de christenen gaan dan naar de kerk 
om het askruis te ontvangen. De palmen die het 
jaar ervoor waren gebruikt op Palmzondag worden 
dan gebrand. De as wordt dan even natgemaakt 
met water en op het voorhoofd geplaatst door 
de priester met de woorden: als as bent u op 
aarde gekomen en als as zult gij wederkeren. 
Aswoensdag is niet alleen de eerste dag van de 
veertig dagen vastentijd maar ook de boeteviering. 
We gedenken dan onze zonden en fouten. De 
dag voor Aswoensdag wordt carnaval volledig 
gevierd. De veertig dagen zijn een herdenking  
aan de veertig dagen die Jezus Christus zonder 
eten en drinken in de duisternis was. En Jezus 
werd dan getest door de duivel. Het askruis is 
om ons te herinneren dat wij niet onsterfelijk 
zijn. Boetedoening is niet alleen om één dag onze 
zonden te gedenken, maar om veranderingen te 
brengen door meer te geloven.

Noveen met aandacht voor Maria in de H. Familiekerk 

Chequita Goedschalk - 

Licht zijn voor een ander
De H. Familiekerk heeft een noveen gehouden van 
2 t/m 11 februari. Vooraf aan de noveen was het 
Maria-lichtmis, het feest dat nu Opdracht van de 
Heer wordt genoemd en gevierd wordt 40 dagen 
na Kerstmis, op 2 februari dus. Maria gaat naar 
de tempel om het kindje Jezus te reinigen. Kindje 
Jezus werd in de tempel het licht genoemd. Wij 
zijn ook het licht, precies hoe Jezus het licht is 
van de wereld dat voor andere volkeren in de 
wereld is komen schijnen. De viering van Maria-
lichtmis komt elk 6 jaar terug op de zondag. Pater 
Guillaume Woei A Jin heeft op zondagmorgen 
kaarsen ingezegend en deze kaarsen zijn gebruikt 
tijdens de lichtmis. Tijdens deze viering had pater 
Guillaume het over hoe wij als mensen een licht 
moeten en kunnen zijn voor anderen, waarbij wij 
het licht dat wij gekregen hebben tijdens ons dopen 
en in de paasnacht door moeten laten schijnen 

naar anderen die in het duister of donker leven. 
Wij kunnen dan het lichtpuntje zijn dat hun de weg 
wijst naar Jezus toe.

Maria is onze moeder
Tijdens de negen dagen en negen vieringen 
van de noveen zijn de volgende priesters en 
diakens voorgegaan: de paters Woei A Jin, Kross, 
Noordermeer, Iyke, Fransiskus en de diakens 
Karsters en Waterberg. Elke dag om half 7 ’s 
avonds begonnen vijftig tot zestig kerkgangers met 
het rozenkransgebed en luidden zo de vieringen 
in. Velen zijn trouw elke dag geweest en ook 
anderen die niet elke dag aanwezig konden zijn, 
kijken terug op mooie momenten van gebed, zegen 
en genade. De eerste noveenavond mocht pater 
Kumar samen met pater Guillaume openen. Tijdens 
de noveendagen is er veel aandacht besteed aan 
Moeder Maria en zoals diaken Sonny bij de vijfde 
noveendag verwoordde: “Als Maria geen ‘ja’ had 
gezegd was het woord geen vlees geworden maar 
woord gebleven. Bidden tot Moeder Maria is 
bijna zeker een beantwoord gebed. Maria is onze 
Moeder.” De preek van pater Iyke op de zesde 
noveendag ging over de vrouw die heel sterk is 
en veel invloed kan hebben op de man. Zo kon 
Moeder Maria bij het feest van Kana aan haar zoon 
zeggen om voor wijn te zorgen. Zij kende de kracht 
van haar zoon. Moeder Maria als moeder van 

ons en Jezus als vader van ons maken ons tot een 
sterke familie. Pater Iyke zei ook: “Heb altijd uw 
rozenkrans bij u voor bescherming en kracht, want 
deze Moeder laat haar kinderen niet in de steek.” 

Pijn hebben en pijn lijden
Op 11 februari, op het hoogfeest van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes, werd de noveen afgesloten 
met Mgr. Karel Choennie als celebrant. Mgr. 
Choennie heeft het in zijn preek gehad over de 
zieken en de ziekenzorg. Hij gaf daarbij aan dat een 
van zijn wensen is dat het St.-Vincentius ziekenhuis 
of het Majella-bejaardentehuis een huis wordt voor 
paliatieve zorg, waar doktoren en verpleegsters 
met een goed hart en goede intenties zullen zorgen 
voor de patiënten. Hij had het ook over het grote 
verschil tussen pijn hebben en pijn lijden. Gezonde 
mensen kunnen heel veel lijden onder persoonlijke 
zaken. Een zieke mens hoeft niet te lijden, maar 
kan wel veel pijn hebben. Laten wij samen met 
elkaar mensen helpen die pijn hebben en die 
pijn lijden. Johannes Paulus II heeft deze dag ook 
uitgeroepen tot wereldziekendag om oog te hebben 
voor de mens die chronisch ziek is. Met elkaar en 
met Moeder Maria gaan we op weg naar de zieke 
mens. 
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Tijdens zijn algemene audiëntie 
van woensdag 5 februari vervolgde 
de paus zijn catechese over de 
Zaligsprekingen: ‘Zalig de armen 
van geest’.

Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!
Vandaag bespreken we de eerste 
van de acht Zaligsprekingen 
in het Evangelie van Matteüs. 
Jezus begint de verkondiging van 
zijn weg naar het geluk met een 
paradoxale boodschap: ‘Zalig de 
armen van geest, want aan hen 
behoort het Rijk der hemelen’ (5,5). 
Een merkwaardige betrachting van 
de zaligheid: armoede.

Armen van geest
Als alleen Matteüs dit woord zou gebruiken, dan 
zou de betekenis louter economisch zijn. Het zou 
verwijzen naar mensen die weinig of niets hebben 
om in hun onderhoud te voorzien en die dus de 
hulp van anderen nodig hebben.
Het Evangelie van Matteüs spreekt, in tegenstelling 
tot Lucas, over ‘armen van geest’. Wat betekent dit?
De geest is, volgens de Bijbel, de levensadem 
die God aan Adam geschonken heeft. Het is het 
meest intieme van onze persoon, ons geestelijk 
wezen. Het is het meest innerlijke, dat wat ons tot 
menselijke persoon maakt, de diepste kern van ons 
zijn. Met andere woorden, ‘armen van geest’ zijn zij 
die zich arm voelen, bedelaars in het diepste van 
hun wezen. Jezus noemt hen zalig omdat aan hen 
het Rijk der hemelen behoort.

De tegenstelling
Men moet in het leven iets zijn, iemand zijn… 
Je moet naam maken… Hoe vaak is ons dit niet 
gezegd! Dat is de bron van eenzaamheid en 
ongelukkig zijn. Als ik ‘iemand’ moet zijn, dan ben 
ik in concurrentie met anderen en vol dwingende 

zorg over mijn ego. Als ik niet aanvaard arm te zijn, 
weet ik geen plaats te geven aan alles wat mij aan 
mijn broosheid herinnert. Die broosheid verhindert 
dat ik een belangrijk iemand word, rijk, niet alleen 
met centen, maar door eer en al het andere.

Iedereen is kwetsbaar
Wanneeer je naar jezelf kijkt, besef je -hoezeer jij je 
ook inspant- dat je fundamenteel niet perfect bent 
en kwetsbaar blijft. Er bestaat geen truc die deze 
kwetsbaarheid verhult. Ieder van ons is kwetsbaar, 
van binnen. Men moet nagaan waar. Men leeft 
moeizaam; dat is een feit. Hoogmoedige mensen 
vragen geen hulp, kunnen geen hulp vragen. Het 
komt niet bij hen op hulp te vragen want ze moeten 
zich zelfredzaam tonen. En toch zijn er velen van 
hen die hulp nodig hebben. Maar de hoogmoed 
verhindert het hen. Het is zo moeilijk een 
vergissing toe te geven en vergiffenis te vragen!

Drie toverwoorden
Wanneer ik pasgehuwden een raad geef over hoe 
zij hun huwelijk goed kunnen beleven, dan zeg ik 

DE EERSTE ZALIGSPREKING : ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

hen: ‘Er bestaan drie toverwoorden: 
mag ik, dankjewel, het spijt me’. Dat zijn 
woorden van de armoede van geest. 
Men moet zich niet opdringen, maar wel 
instemming vragen: ‘Lijkt het je goed 
dit zo aan te pakken?’ Op die wijze is er 
dialoog in het gezin.  ‘Jij hebt dit voor 
mij gedaan, dank je, want ik had het 
nodig’. Altijd gebeuren vergissingen: 
‘Verontschuldig mij’.

Vals zelfbeeld
Gewoonlijk zeggen de echtparen 
mij: ‘Het derde is het moeilijkst‘, 
verontschuldiging vragen, vergiffenis 
vragen. Waarom doet een hoogmoedige 
dit niet? Die kan geen verontschuldiging 
vragen, want men heeft altijd gelijk. 
Men is niet arm van geest. De Heer 
daarentegen houdt nooit op vergiffenis 

te schenken. Het zijn, spijtig genoeg, wij die moe 
worden vergiffenis te vragen. Dat is een erge 
ziekte! Waarom is vergiffenis vragen moeilijk? 
Omdat het ons verkeerde zelfbeeld aantast.
In het leven je eigen tekort te verdoezelen, is 
vermoeiend en beangstigend.

De menselijke situatie
Jezus Christus zegt ons: arm zijn is een bron van 
genade. We mogen armen van geest zijn, want dat 
is de weg van het Rijk van God.
Maar we moeten een fundamentele zaak duidelijk 
stellen: we moeten ons niet veranderen om armen 
van geest te worden, want we zijn het reeds! Het 
ontbreekt ons aan alles. We zijn allen armen van 
geest, we zijn bedelaars. Dat is de menselijke 
situatie. Het Rijk van God behoort aan de armen 
van geest. De rijken van deze wereld hebben 
goederen en ze hebben het gemakkelijk. Maar 
deze rijkdom is eindig. De macht van mensen, van 
keizerrijken, gaat voorbij en verdwijnt.

Een zweetdoek heeft geen zakken
Vaak zien we dat een machtige regeerder of 
een regering er gisteren nog was en vandaag 
verdwenen is, gevallen is. De rijkdommen van deze 
wereld verdwijnen, ook het geld. De voorvaderen 
leerden ons dat een zweetdoek geen zakken heeft. 
Dat is waar.

Ik heb nooit in een rouwstoet een vrachtwagen 
gezien met de verhuisgoederen. Niemand neemt 
wat dan ook mee. Bezittingen blijven hier.
Het Rijk van God behoort aan de armen van geest. 
De rijken van deze wereld hebben het gemakkelijk. 
En we weten hoe ze eindigen. Werkelijk regeren 
doet hij die Gods macht meer bemint dan zichzelf.

De ware macht
Hoe heeft Christus zich machtig getoond? Door 
te doen wat de koningen op aarde niet doen: aan 
de mensen leven geven. Dat is de ware macht. De 
macht van de broederlijkheid, de macht van de 
naastenliefde, de macht van de liefde, de macht van 
de nederigheid. Dat heeft Christus gedaan.
Hierin bestaat de ware vrijheid: vrij is wie deze 
macht van de nederigheid heeft, de macht van de 
dienstbaarheid, van de broederlijkheid. In dienst 
van deze vrijheid staat de armoede die door de 
Zaligsprekingen wordt geprezen. We moeten arm 
zijn aan de dingen van deze wereld om vrij te zijn 
en te kunnen beminnen. Voortdurend moeten we 
de vrijheid van hart zoeken die haar wortels heeft 
in de armoede van onszelf.

(Bron:Kerknet.be/bewerkt-mk)

Josta Ramharakh - 

Christelijk huwelijk
Wanneer jij de ware bent tegengekomen, is er niets 
mooiers dan voor altijd bij elkaar te zijn. Voor 
velen is het een logische stap om te gaan trouwen. 
Anderen twijfelen. Zullen we gaan samenwonen? 
Weer anderen hebben de stap al genomen en 
wonen misschien al jaren samen. Samenwonen lijkt 
in onze maatschappij heel gewoon. En wat is er 
mis mee vraag je je misschien af. Waarom moeilijk 
doen als het makkelijk kan. Toch zegt de Bijbel 
iets anders. Ja, God is een groot voorstander van 
samenwonen... maar Hij heeft daar een prachtig 
ontwerp voor gemaakt: het huwelijk! 
Wat is Gods norm? In de Bijbel vind je geen gebod 
“Gij zult niet samenwonen”. Wel kunnen we in 
de Bijbel lezen hoe God de relatie tussen man en 
vrouw bedoeld heeft. Zowel in het Oude als in 
het Nieuwe Testament wordt namelijk veel over 
relaties gesproken. Opvallend is dat we maar één 
soort relatie tegenkomen: het huwelijksverbond 
tussen man en vrouw. Andere varianten kent de 
Bijbel niet. Samenwonen is geen optie. Het huwelijk 
is Gods norm en behoort tot de zeven sacramenten.

Twee samen sterker
Het huwelijk is voor de kerk bovendien een 
hoeksteen voor de kerkelijke gemeenschap en voor 

de samenleving. Het kerkelijke huwelijk is binnen 
de christelijke traditie een verbintenis tussen 
een man en een vrouw die bezegeld wordt in het 
bijzijn van God en Zijn gemeenschap. Je nodigt 
God heel uitdrukkelijk uit om met jullie tweeën 
mee te gaan. God wacht op jullie uitnodiging en 
Hij wil daar graag gehoor aan geven. God is niet 
zozeer de reden waarom partners in een christelijk 
huwelijk bij elkaar blijven, maar wel de bron 
van hun blijvende liefde voor elkaar. "En iemand 
die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer 
hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën 
houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te trekken." (Prediker 
4:12) Het is makkelijk om te erkennen dat twee 
samen sterker zijn dan één. Maar twee mensen 
verenigd met de kracht van God zijn nog sterker! 
De drie strengen staan voor de man, de vrouw en 
God. Deze drie vormen een sterke relatie die niet 
gemakkelijk verbroken kan worden.

Valentijnsdag
Dat het weer Valentijnsdag is, zal vrijwel niemand 
ontgaan. Op de radio, televisie, internet en 
natuurlijk in de krant barst het weer van de 
Valentijnsdagreclame. De veertiende februari is 
officieel de dag van de liefde, maar kan net zo goed 
de dag van de commercie genoemd worden. Waar 
komt het feest eigenlijk vandaan? Vanaf de 

Huwelijk als hoeksteen van de samenleving
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liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Zesde zondag door het jaar A

Eerste lezing: Ecclesiasticus 15, 15 – 20
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden 
onderhouden, en het is ook verstandig te doen 
wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor 
u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar 
wat ge verkiest. Vóór de mensen liggen het leven 
en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem 
gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, 
zijn macht is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen 
zijn gericht op wie Hem vrezen en iedere daad van 
de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand bevolen 
te zondigen en aan niemand verlof gegeven om 

kwaad te doen.

Antwoordpsalm: 
Psalm 119, 1-2.4.5.17 – 18.33 – 34

Tweede lezing: I Korintiërs 2, 6 – 10
Broeders en zusters, wij spreken onder de 
volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de 
wijsheid van deze wereld of van de machten die 
deze wereld beheersen, waarvan de ondergang 
trouwens op handen is. Wij verkondigen een 
goddelijke wijsheid, die verborgen was, het 
geheime plan, door God van alle eeuwigheid 
ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. 

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft 
ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, 
zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift 
zegt: ‘Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze 
gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat 
God bereid heeft voor die Hem liefhebben’. Maar 
aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest, 
want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de 
diepste geheimen van God.

Evangelielezing: Matteüs 5, 17 – 37
Jezus is niet gekomen om Wet of Profeten op te 
heffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

De vrijheid die God aan de mens geschonken heeft 
om te kiezen zou je de verbindende schakel kunnen 
noemen tussen de lezing uit de Wijsheid van Jezus 
Sirach en die uit het Matteüs evangelie. De eerste 
lezing zet in met de woorden: ‘Als je wilt, kun je de 
geboden naleven’, direct gevolgd door: ‘strek je hand 
uit naar wat je verkiest.’ In het slotvers lezen we 
dat een mens niet op bevel van hogerhand zondigt 
of kwaad doet. Dat doet hij immers zelf. God gaf de 
mens de geboden als een aanwijzing ten leven, maar 
de geboden vragen wel om een toepassing in het 
leven van alledag. Het is geen automatisme. In de 
Bergrede geeft Jezus er voorbeelden van met zijn 
interpretatie van wat in de Thora geschreven staat. 
De keuze blijft aan de mens om er van harte in mee 
te gaan of om eraan voorbij te gaan. Het is volgens 
Sirach als een keuze tussen leven en dood, daarmee 
verwijzend naar de woorden uit Deuteronomium 
30,15-20.

Trouw aan de Thora
De Bergrede, de eerste van de vijf toespraken van 
Jezus in dit evangelie (verwijzing naar de vijf boeken 
van de Thora?), opent met de zaligsprekingen. 
Daarna volgt een inleiding op het gedeelte dat 
wel bekend staat als ‘de antithesen’ (5,21-43). Het 
belang van deze inleiding (5,17-20) kan nauwelijks 
overschat worden, want hier kiest Jezus positie 
ten opzichte van de voorgegeven traditie van Wet 
en Profeten. Daar en nergens anders vindt Jezus 
zijn voornaamste inspiratie. De joodse theoloog 
Pinchas Lapide zegt in dit verband ‘dat Mattheüs 
zijn meester geenszins heeft beschouwd als een 
nieuwe wetgever, maar als de wettige uitlegger 
van de wil Gods zoals die in de Thora besloten ligt. 
Bij Mattheüs is Jezus dus geen anti-Mozes, maar 
veeleer iemand die Mozes’ werk voortzet.’ Jezus 
had bepaald niet de intentie om stelling te nemen 
of om zich te distantiëren, Hij wil juist tot de kern 
van die voorgegeven traditie doordringen. Dat is de 
betekenis van het ‘tot vervulling brengen’ in 5,17b. 
Bij het naleven van de bepalingen van de Thora 
gaat het Jezus om het streven naar overtreffende 
gerechtigheid (5,20). Daarom is het misschien beter 
om niet meer van antithesen te spreken, juist omdat 
Jezus geen anti Mozes is! ‘Antithese’ suggereert 
immers duidelijk een tegenstelling, meestal 
ingegeven door de gebruikelijke vertaling ‘Maar Ik 
zeg (jullie)’ in 5,22.28.32.34.39.44. Omdat Jezus hier 
in feite zijn interpretatie geeft van woorden uit de 
Thora, is het beter om de Griekse woorden ego de 
legô anders weer te geven, bijvoorbeeld met: ‘Daar 
heb Ik het volgende op te zeggen’ of: ‘En Ik zeg zelfs’ 
(NBV). Deze weergave doet zo meer recht aan de 
positie die Jezus hier ten opzichte van de traditie 
van Wet en Profeten inneemt.

Mondelinge Thora
Het is duidelijk dat in 5,21-48 citaten 
voorkomen uit de Thora, maar 
opmerkelijk is hoe er geciteerd wordt. 
Het betreft hier in de meeste gevallen 
geen expliciete aanhalingen. Feitelijk 
is dit alleen het geval in 5,27 met een 
letterlijk citaat uit de Tien Woorden. 
In 5,21 werd ook al geciteerd uit de 
Tien Woorden, direct gevolgd door 
een bewering (‘Wie moordt, zal zich 
moeten verantwoorden voor het 
gerecht’) die als zodanig nergens in 
de Schrift terug te vinden is. Dit is 
overduidelijk ook het geval in 5,43 met 
de verwijzing naar Leviticus 19,18 
en de opdracht om de naaste lief te 
hebben. Immers: waar staat ergens 
ook nog geschreven dat je je vijand 
moet haten? Eigenlijk is de vraag 
waar Jezus nu precies naar verwijst 
met deze steeds weer terugkerende 
woorden ‘Jullie hebben gehoord dat 
tot de ouden gezegd is’ Het antwoord 
moet zijn: Jezus is volop in gesprek met 
de gangbare interpretatie en beleving 
van de Thora van zijn dagen. In het 
jodendom wordt dat de mondelinge Thora genoemd. 
En Jezus heeft zo zijn eigen visie en opvattingen, 
want Hij is het bepaald niet overal mee eens. Je 
zou kunnen zeggen: Jezus kiest hier positie in het 
dynamische proces van uitleg en interpretatie van 
het Woord van God. Het zal om deze reden beslist 
geen toeval zijn dat in de inleiding van 5,17-20 de 
Schriftgeleerden en Farizeeën genoemd worden. 
Zij participeren immers ook volop in dat proces. 
Dat uitgerekend zij in het evangelie nogal eens 
opgevoerd worden als opponenten van Jezus, wil 
nog niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van 
zoiets als een gemeenschappelijke basis. Die was 
er namelijk wel degelijk. Je zou kunnen zeggen: met 
zijn opponenten deelt Jezus de opvatting dat de 
dynamische eenheid van schriftelijke en mondelinge 
Thora (in katholieke termen: ‘Schrift en Traditie’) 
het mogelijk maakt om het Woord van God van 
toepassing te verklaren op nieuwe en onvoorziene 
omstandigheden.

Positionering
Jezus maakt deel uit van de traditie waaruit Hij 
voortgekomen is en aan deze traditie blijft Hij 
ook trouw. Hij kan en mag zeker niet losgemaakt 
worden van zijn eigen achtergrond. Jezus geeft in 
de Bergrede commentaar op ‘tekst en uitleg’ die 
Hij in de traditie aantreft. Het is boeiend om zijn 
stellingname in bepaalde halachische kwesties te 
vergelijken met opvattingen van anderen, zoals 

van zijn beroemde tijdgenoten Hillel en Sjammai. 
Dan wordt ook duidelijk waar Jezus staat. Neem 
bijvoorbeeld 5,31-32: ‘Er werd gezegd: ‘Wie zijn 
vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief 
meegeven.’ En Ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw 
verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake 
was van een ongeoorloofde  verbintenis; en ook wie 
trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.’ 
Hier bevindt Jezus zich min of meer op één lijn 
met de visie van rabbi Sjammai, die vond dat een 
man zich niet van zijn vrouw mag ontdoen door 
echtscheiding, behalve wanneer hij ontucht van 
haar zijde heeft ontdekt. Maar in andere kwesties 
stond Jezus juist weer dichter bij rabbi Hillel die 
de naastenliefde en de tolerantie steeds hoog in 
het vaandel had staan. David Flusser sprak in dit 
verband van een klimaat van een ‘nieuwe humane 
gevoeligheid.’

Het belang van de dialoog
Het gedeelte uit de Bergrede dat voor deze dag 
aan de orde is, maakt ons duidelijk hoe belangrijk 
eigenlijk de dialoog is voor het vinden van waarheid 
en gerechtigheid. Alleen door met anderen in 
gesprek te gaan, kunnen we succes boeken op deze 
zoektocht. Alleen in de confrontatie met andere 
visies, opvattingen en denkbeelden kunnen we 
erachter komen wat in onze omstandigheden 
richtingbepalend kan zijn in het leven met het 
Woord van God.
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zo 16 08.00: Woco
ma 17 17.00: Spreekuur | 17.00: PK EHC
	 18.00:	Bidgroep	van	de	Charismatische	Vernieuwing
di	18	 17.00:	PK	H.Vormsel	|	 18.00:	PK	Volwassen
do 20 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed

zo	16	 07.30:	Rozenkransgebed	|08.00:	Eucharistieviering
Mededelingen
•	Elke	zaterdag	om	19.00	uur	eucharistieviering/WOCO	in	
de	Zacheuskerk	aan	de	Columbiastraat.
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	St.	
Alfonsuskerk;	H.	Mis	op	maandag,	dinsdag,	woensdag	en	
vrijdag om 07.00 uur ‘s morgens.
•	Appartementen	in	De	Mantel	beschikbaar.	
Belangstellenden	kunnen	contact	opnemen	met	De	Mantel	
op	telefoonno.	426588.
•	Elke	maandag	om	18.30	uur	gebedsdienst	van	KCV	in	de	
sacristie	van	de	St.	Alfonsuskerk.	U	bent	allen	van	harte	
welkom,	ook	voor	persoonlijk	gebed.

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.
Elke	vrijdag:	Noveen	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

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

gelegenheid	om	ons	voor	te	bereiden	voor	Pasen.
•	Gedurende	de	veertigdagentijd	is	er	elke	zaterdag	en	
zondag	kindernevendienst.
                                             

zo	16	 08.00:	Woord	–	Comm.	Dienst	zesde	zondag	d/h	jaar
zo	23	 08.00:	H.	Mis	zevende	zondag	d/h	jaar	met	KND

zo	16	 09.00:	Woord	–	Comm.	Dienst	zesde	zondag	d/h	jaar
zo	23	 18.00:	H.	Mis	zevende	zondag	d/h	jaar	met	KND

zo	16	 10.00:	H.	Mis	
	 11.45:	English	Mass
zo 23 10.00: Woco  
	 11.45:	English	Mass

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	15	 19.00:	H.	Mis
zo 16 08.00: Woco
za	22	 19.00:	Woco
zo	23	 08.00:	H.	Mis	

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

Wekelijkse activiteiten
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van	de	KCV.
•	Elke		woensdag	spreekuur	van	de	pastoor	17.00u	-18.00u.
•	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 16 08.00: Woco  |
 18.30: Rozenkransgebed 
	 19.00:	H.	Mis
wo	19		18.30:	Rozenkransgebed	
	 19.00:	Woco
do	20	17.00:	Civiel	huw.	(H.F.	dagkapel)
	 18.00:	Kerkelijk	inz.	Fabian	Yorks-Géneviëve	
Hopkinson
za	22	 10.00:	Woco.	Huize	Estherhof	 	
Mededeling
•	Voornemens	te	trouwen	op	20	februari	Fabian	Yorks	en	
Géneviëve	Hopkinson.
•	De	pastoor	de	E.W.G.Woei	A	Jin	zal	afwezig	zijn	van	16	feb	
t/m	11maart,	dus	geen	spreekuur	tijdens	zijn	afwezigheid.
•	Palmen	van	vorig	jaar	Palmzondag	kunnen	vanaf	nu	
afgegeven	worden	voor	de	as	oplegging	op	Aswoensdag

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	 08.00:	Doopdienst
10.00: Hoogmis
	 18.00:	Concert	Requiem	Fauré,	in	het	kader	van	
“Klinkend	Erfgoed	Suriname”
wo	26		Aswoensdag:	06.30u,	12.00u,	19.00u:	
Eucharistieviering	met	askruisje
do	27	19.00:	Petrus	Donderslof
za	29	 19.00:	Eucharistieviering
zo 1  10.00: Hoogmis
Mededelingen
•	Elke	zondag	na	de	Hoogmis	verkoop	van	warm	eten,	
snacks,	drank,	planten	etc.	in	het	paviljoen.	
•	Elke	dinsdag	om	10.30u	Noveengebed	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand	in	de	Mariakapel	van	de	Kathedraal.
•	U	kunt	uw	droge	palmtakken	inleveren	bij	de	Vitrine	
en	op	het	Secretariaat	van	de	Kathedraal,	maandag	t/m	
vrijdag	van	08.00	–	14.00u,	voor	de	voorbereiding	van	
Aswoensdag.
•	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	deelnemen.	Kaarten	@	SRD	50,=	verkrijgbaar	bij	de	
Vitrine	en	de	secretariaten	van	de		Kathedrale	Basiliek,	St.	
Alfonsiuskerk	en	de	Heilige	Familiekerk.

za	15	 17.30:	H.	Mis
wo	19	17.30:	Marialof
za	22	 17.30:	H.	Mis
wo	26	17.30:	Aswoensdag	–	Eucharistieviering	met	askruisje
za	29	 17.30:	H.	Mis

za	15	 18.00:	H.	Mis	vooravond	zesde	zondag	d/h	jaar	
zo	16	 08.00:	H.	Mis	zesde	zondag	d/h	jaar	
ma	17	18.00:	H.	Mis
wo	19	18.00:	H.	Mis
vr	21	 18.00:	H.	Mis
za	22	 18.00:	H.	Mis	vooravond	zevende	zondag	d/h	jaar	
met	KND	
zo	23	 08.00:	Woord	–	Comm.	Dienst	zevende	zondag	d/h	
jaar	met	KND
10.00:	Doop	volwassenen
Mededelingen
•	Met	het	oog	op	de	bereiding	van	de	as	voor	Aswoensdag	
(26	februari)	kunnen	oude	palmtakken	in	de	sacristie	
worden	afgegeven.
•	Op	zaterdag	22	en	zondag	23	februari	zijn	er	
kindernevendiensten	in	de	drie	kerken.
•	Donderdag	20	februari	is	er	om	17.00	uur	doopinstructie	
voor	de	volwassenen	in	de	Driekoningenkerk	als	
voorbereiding	op	de	doopdienst	van	zondag	23	februari	
om 10.00 uur ‘s morgens.
•	Eerste	doopinstructie	voor	de	doopviering	van	baby’s	
en	kleine	kinderen	zondag	1	maart	2020	is	op	vrijdag	
21	februari	om	18.45	uur	in	de	parochiezaal.	Tweede	
doopinstructie	is	op	donderdag	27	februari	om	18.45	uur	in	
de	H.	Driekoningenkerk.
•	Viering	van	de	jaarlijkse	Wereldgebedsdag:	vrijdag	6	
maart	om	18.30	uur	in	Sint-Jozef	Geyersvlijt	en	in	de	Duta	
Watjanakerk	aan	de	Wicherstraat.	Thema:	‘Sta	op,	neem	
je	matras	op	en	wandel’,	voorbereid	door	vrouwen	uit	
Zimbabwe.
•	Begin	van	de	jaarlijkse	veertigdagentijd	als	voorbereiding	
op	Pasen:	Aswoensdag	26	februari	om	18.00	uur	met	het	
askruisje.
•	Aswoensdag	geldt	als	verplichte	vasten-	en	
onthoudingsdag.
•	Tijdens	de	vastentijd	elke	donderdag	vanaf	17.00	
uur	tot	en	met	18.00	uur	hebben	we	aanbidding	bij	
het	Allerheiligste,	tijdens	de	aanbidding	is	er	ook	de	
gelegenheid	voor	het	sacrament	van	biecht.	Goede	

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

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

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

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
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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
Vrijdag	14	februari	om	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

Mededeling
Uw	kunt	uw	palmtakken	uiterlijk	23	februari	2020	
inleveren.

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

Wekelijkse activiteiten
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	16	 08.30:	H.	Mis
ma	17	19.00:	H.	Mis
di	18	 06.30:	H.	Mis
wo	19	19.00:	H.	Mis
do	20	06.30:	H.	Mis
vr	21	 07.00:	H.	Mis
za	22	 19.00:	H.	Mis

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag	om	16.00u:	PK	les
Zaterdag	om	16.00u:	Onderhoud	kerk
Zondag	om	11.00u:	Volwassencatechese
Vieringen
zo	16	 10.00:	H.	Mis

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 16 08.30: Woco

zo	16	 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.

1e	en	4e	zaterdag	van	de	maand	19.00u:	Woord-	en	
communiedienst
2e	vrijdag	van	de	maand	19.00u:	Eucharistieviering
3e	zondag	van	de	maand	09.00u:	Woord-	en	
communiedienst
Vanaf	1	november	2019	zijn	de	diensten	van	de	vrijdag	
verschoven	naar	de	zaterdag.	Alleen	de	eucharistieviering	
blijft	op	de	2e	vrijdag	van	de	maand.

Elke	zondag:	Woco:	09.00u.

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

za	15	 19.00:	Woco	(vooravond	vd	6e	zondag	door	het	jaar)
wo	19	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	20	10.00-16.00:	Spreekuur	p.	Jan
	 16.30-17.30:	Catecheseles	H.	Vormsel	(pater)
17.00-18.00:	Catecheseles	EHC	(leidsters)
vr	21	 17.00-18.00:	Catecheseles	H.	Vormsel

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:	gebedshaard
za	15	 18.30:	Eucharistieviering
wo	19	18.30:	Bijbelstudie
vr	21	 18.30:	Eucharistische	aanbidding
zo	23	 	09.00:	Woco

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag	om	16.30:	PK	Lessen	voor	EHC	door	de	leidsters
Dinsdag	om	18.30:	Gebedsdienst	gevolgd	door	
zangoefening
Woensdag	om	16.30:	PK	Lessen	voor	H.	Vormsel	door	de	
leidsters
Donderdag	tussen	16.00-17.00:	Spreekuur	pastoor
Donderdag	om	17.00:	PK	H.Vormsel	door	de	pastoor
Donderdag	om	18.30:	Eucharistieviering
Vieringen
zo	16	 19.00:	Eucharistieviering
za	22	 19.00:	Eucharistieviering
Mededeling
•	Vrijdag	6	maart	2020.	Sint	Antonius	Kerk.	Aanvang	18.30	
uur.	Wereldgebedsdag.	Clusterdienst	met	Welgedacht-A.
•	Zondag	8	maart	2020.	Sint	Antonius	Kerk.	Aanvang	08.00	
uur. 
Kinderdienst	i.v.m.	Wereldgebedsdag.	Clusterdienst	met	
Welgedacht-A.

Elke	zondag:	10.00u:	Kerkdienst

Elke	zaterdag	om	17.00:	Spreekuur	en	gelegenheid	om	te	
biechten	
zo	16	 08.00:	H.	Mis
zo	23	 08.00:	H.	Mis
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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

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

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

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

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

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005 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.

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

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

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

Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014

Nadirah Baldewsingh - 

Op 2 februari jl. werd een interactieve 
bezinningsdag georganiseerd voor de misdienaars 
van parochie Noord. Het was ietwat anders dan de 
voorgaande bezinningsdagen. De indeling bestond 
uit een quiz-, zang- en een samenspelmoment. 
Centraal op die dag was het verhaal van St.-
Tarcisius. Deze is de patroonheilige van de 
misdienaars en het is dan ook op zijn plaats om 
de misdienaars meer te laten weten over St.-

Tarcisius. St.-Tarcisius wordt gekenmerkt als de 
jongen die stierf om het heilig sacrament. Maar ook 
door zijn trouw en moedig handelen en bovenal 
doorzettingsvermogen.
Er werd gestart met het quizgedeelte. In groepen 
werden vragen doorgenomen en beantwoord. De 
vragen hadden vooral betrekking op de taken van 
een misdienaar, weetjes over het kerkelijke jaar en 
de opbouw van het religieuze leven, want wie net 
zo braaf als St.-Tarcisius wil zijn, moet natuurlijk 
alles kennen en weten. De groepen waren zeer 
enthousiast over dit gedeelte en gaven als reactie 
aan dat dit zich weer eens mag voordoen.
Ten slotte werd het geheel afgesloten met een 
samenspel waarbij je voor jezelf de kenmerken 
moest opnoemen die jij als misdienaar hebt en 
hoe die in relatie staan tot die van Tarcisius. 
Enkele reacties waren een trouwe misdienaar, 
behulpzaam zijn en ook respectvol. Vervolgens 
moesten ze de favoriete kenmerken van iemand 
uit de eigen groep noteren en de andere moesten 
raden of zij deze konden herkennen bij een 
persoon uit de groep. Dit toonde aan of en hoe de 
misdienaars elkaar onderling kennen. Na deze 
bezinningsdag hopen we dat de misdienaars meer 
weten over St.-Tarcisius en net zo trouw worden 
als hij.

Trouw als Tarcisius
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En als gij het gekregen hebt, waar beroemt gij u dan 
op alsof gij het niet gekregen had?

Overweging
Af en toe komen we een zachtmoedig mens 
tegen. Zachtmoedigheid is een deugd die niet veel 
voorkomt in een samenleving die flink en ruw 
optreden waardeert. We worden gestimuleerd om 
de dingen snel gedaan te krijgen, zelfs al zetten 
we anderen daarmee onder druk. Wat telt is of je 
slaagt, produceert, iets tot stand brengt. De prijs 
die we daarvoor betalen is hoog. In zo’n omgeving 
is er geen plaats meer voor zachtmoedigheid. Wie 
zachtmoedig is zal het geknakte riet niet breken 
en een smeulende pit niet doven (Mt 12,20). 
Een zachtmoedig mens weet dat er voor groei 
koestering nodig is, en geen dwang. Laten we ons 
kleden in zachtmoedigheid. In onze harde en vaak 
onbuigzame wereld kan onze zachtmoedigheid een 
levend teken zijn van Gods aanwezigheid onder 
ons.

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.

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

Overweging
Spiritualiteit is hunkering naar genezing en 
verlangen om meer mens te worden. Er is een weg 
die zelden bewandeld wordt en een terrein dat 
braak blijft liggen: dat van het mooie. Zelden of 
nooit wordt het mooie aangewezen als vindplaats 
van genezing en humanisering. Schoonheid bergt, 
als een bron, altijd verrassing en gratuïteit in zich. 
Ze is daarom de zus van de hoop. Daarom zal het 
mooie diep genezend zijn voor de manco’s van deze 
tijd. Ze kan het verwaarloosde tegengif zijn voor de 
vergiften van vandaag. Het mooie draagt geheugen 
en dus geloof in zich. Er bestaat geen schoonheid 
zonder traditie, zonder het voortbouwen op alles 
wat aan creativiteit werd voortgebracht voordat 
wij werden geboren. Wie intreedt in de wereld 
van de kunst, vindt zichzelf terug in gevoelens en 
emoties, in zoveel mensen die hem voorgingen, 
met hun vreugde en pijn, hun dromen en hun 
ontmoedigingen. Hij vindt er vaste grond onder de 
voeten. Het mooie legt de link met de toekomst: 
het leidt binnen in een cultuur van verwachting, 
verrassing en hoop. Het brengt ons in evenwicht 
en het bemoedigt.  Het mooie zet in beweging. 
Schoonheid is het voorspel van werkzame liefde. 
Schoonheid is de kracht, de schittering en het 
vuur van de waarheid. Ze ligt op het kruispunt van 
geloof, hoop en liefde.

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.

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.

Overweging
Zorgzaamheid is niet hetzelfde als oplossingen 
bieden. Een oplossing betekent dat er iets 
verandert. Artsen, advocaten, politici en 
maatschappelijk werkers willen allemaal hun 
deskundigheid inzetten om iets te veranderen in 
het leven van hun medemensen. Daar worden ze 
ook voor betaald. Maar oplossingen, hoe wenselijk 
ook, moeten voortkomen uit een zorgzame 
houding, anders kunnen ze een dwingend en 
soms zelfs een destructief karakter krijgen. Als je 
zorgzaam bent, leef je mee met de ander, je bent 
aanwezig bij verdriet en lijden: het is medelijden. 
Het getuigt van de waarheid dat de ander jouw 
broeder of zuster is, even menselijk, sterfelijk en 
kwetsbaar als jijzelf. Als we zorgzaam zijn, kunnen 
de oplossingen die we bieden aanvaard worden als 
een geschenk. Oplossingen kunnen we niet altijd 
geven, zorgzaamheid wel. Het laat zien dat we 
mensen zijn.

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 vrede zullen zegevieren. 

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.

Dagtekst
1 Kor 4,7: Wat bezit gij dat gij niet gekregen hebt? 

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 
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.

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.

Overweging
In de meeste bijbels zal tussen het elfde en het 
twaalfde vers een witregel staan. Daar vindt de 
overgang plaats van wantrouwen naar vertrouwen, 
van wanhoop naar hoop. Onverklaarbaar. 
De overgang wordt niet beschreven, omdat 
hij niet te beschrijven is. Geloof en hoop zijn 
altijd onherleidbaar. Toch gaat het juist om die 
overgangen in ons leven. Dat ineens het licht 
doorbreekt, dat je denkt aan vroeger, aan je oma 
en opa, je vader en moeder, en nog veel verder 
terug, naar de geschiedenis van ons land en de 
oorsprongen van het geloof. In het groot en in onze 
persoonlijke geschiedenis zijn sporen van Gods 
daden. Ze liggen niet voor het oprapen, maar in het 
geloof gaan ze wel oplichten. Daaraan denken, die 
gedenken, daar gaat het om. ‘Ik denk terug aan de 
daden van de Heer – ja, ik denk aan uw wonderen 
van vroeger’. U kunt nog steeds mijn leven en het 
leven van alle mensen bevrijden en vernieuwen. 
Zo wakkert gedenken het vuurtje van de hoop aan. 
En moet gedenken wel uitlopen op bidden – voor 
anderen en dan ook voor jezelf.

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 verbond gestand zult 
doen, vandaag en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

gebeden voor iedere dag
Maandag 17 februari

Zaterdag 22 februari

dinsdag 18 februari

Bezoek de website van het 
Rk Bisdom : 

www.bisdomparamaribo.org

woensdag 19 februari

Donderdag 20 februari

Vrijdag 21 februari
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