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Apostolische exhortatie Querida Amazonia
In zijn op 12 februari jl. verschenen brief spreekt
paus Franciscus zich niet onomstotelijk uit over
de priesterwijding voor gehuwde diakens. Hij
vraagt wel om met een brede blik te zoeken
naar een specifiek en moedig antwoord op de
problemen in het Amazonegebied.
Met een bredere blik kijken
Het is een oprechte tekst, een boodschap van
liefde. Maar de post-synodale apostolische
exhortatie Querida Amazonia (Geliefde Amazone)
die is gepresenteerd, is wellicht een teleurstelling
voor degenen die dachten dat de paus zich
onomstotelijk zou uitspreken over viri probati
(gehuwde priesters). In plaats daarvan nodigt paus
Franciscus uit om met een bredere blik te kijken
naar de problemen van het Amazonegebied. “Ik
zal hier niet uitweiden over alle kwesties die al
uitgebreid aan bod kwamen in het slotdocument.
Ik wil dat noch vervangen, noch herhalen”,
benadrukt de paus in het tweede van de in
totaal 111 punten van zijn exhortatie. Hij maakt
wel duidelijk dat hij dat document officieel wil
presenteren en moedigt aan het slotdocument
integraal te lezen. Het slotdocument wordt dan ook
niet genoemd in de liefst 145 voetnoten. Daarin
wordt wel heel vaak verwezen naar de encycliek
Laudato Sì en naar andere documenten van het
leergezag. Ook wordt er regelmatig verwezen
naar gedichten die de paus helpen om de moeilijke
situatie van de Amazone te beschrijven. Het gebied,
schrijft hij, “dat zich met al zijn pracht, drama en
mysterie aan de wereld toont”. En een regio waar
we ons allemaal om zouden moeten bekommeren,
want “het evenwicht van de planeet hangt ook af
van de gezondheid van de Amazone”. De exhortatie
telt vier hoofdstukken en in totaal 27 pagina’s. Elk
van de hoofdstukken is gewijd aan een specifieke

droom. De sociale droom van het eerste hoofdstuk
hekelt de ecologische vernietiging van de
Amazone. De paus klaagt hier ook de corruptie aan
die de staat en zijn instellingen vergiftigt. Maar
Franciscus is niet bang om te erkennen dat ook
de Kerk hierin fouten heeft gemaakt: “We mogen
niet ontkennen dat leden van de Kerk deel hebben
uitgemaakt van dit web van corruptie, soms tot
op het punt dat zij beloofden te zullen zwijgen in
ruil voor financiële ondersteuning van de werken
van de Kerk.” De droom van het tweede hoofdstuk
is een culturele droom. De paus legt hier uit dat
het steunen van de Amazone niet betekent dat
het gebied cultureel gekolonialiseerd wordt. Een
ontmoeting is wel nodig, schrijft hij, net als het
verzamelen van levenservaringen van de volkeren
in de Amazone. Die kunnen ook onze culturen goed
doen. De derde droom is een ecologische droom.
In dit hoofdstuk roept de paus op om de zorg voor
het milieu niet los te maken van de zorg voor de
mensen. Franciscus citeert hier uit gedichten van
de Chileense dichter Pablo Neruda en andere lokale
dichters om de schreeuw van de Amazone te laten
horen.
Kerkelijke droom
Het meest interessante hoofdstuk is het laatste,
gewijd aan de kerkelijke droom. Franciscus
legt hier geen veranderingen op. Wel nodigt hij
uit om de blik te verbreden en een specifiek en
moedig antwoord te geven op de problemen in
het Amazonegebied, die ons niet onverschillig
kunnen laten. De paus benadrukt in dit hoofdstuk
ook het belang van inculturatie van het geloof.
Om het evangelie echt te laten landen in het
gebied en heiligheid te bevorderen, kan worden
nagedacht over een heroverweging van de
kerkelijke organisatie en het kerkelijk dienstwerk.

70 jaar in de echt verbonden

Die moeten erop gericht zijn om een Kerk met
het gelaat van de Amazone te ontwikkelen door
middel van de verkondiging die onmisbaar is in
de Amazone. De paus machtigt zelfs een “op een
bepaalde manier mogelijke erkenning van een
inheems symbool zonder dat noodzakelijkwijs
te kwalificeren als afgoderij”. De mogelijke
invoering van een Amazone-ritus blijft in de
exhortatie echter beperkt tot voetnoot 120,
waarin wordt vermeld dat het als voorstel
naar voren kwam tijdens de synode. Zouden
we dan getrouwde permanent diakens met een
vruchtbaar diaconaat en een stabiel huwelijk
tot priester moeten wijden? De paus laat zich er
niet duidelijk over uit. In voetnoot 136 citeert hij
wel uit canon 517, paragraaf 2, van het kerkelijk
wetboek. Daarin staat dat het mogelijk is dat
een bisschop wegens een tekort aan priesters
de uitoefening van de pastorale zorg over een
parochie kan toevertrouwen aan een diaken of
een andere persoon die niet getekend is met het
priesterlijke merkteken. Franciscus verbreedt
veeleer het thema door te onderstrepen dat het
hier niet slechts gaat om het bevorderen van een
grotere aanwezigheid van gewijde dienaren. Dat
zou te beperkt zijn als er niet ook wordt ingezet
op nieuw leven in de gemeenschap. Het is hoe dan
ook nodig om “de ontmoeting met het Woord te
bevorderen en de ontwikkeling van de heiligheid
door middel van verschillende diensten door
leken”, benadrukt de paus. Hij hoopt echter wel op
nieuwe roepingen, maar wijst de bisschoppen er
ook op dat in de missiegebieden in de regio de Kerk
slechts door een doorslaggevende rol van de leken
een antwoord kan geven op de uitdagingen van
de Amazone. Wat betreft de rol van de vrouwen,
roept de paus op om niet te denken dat de Kerk
hun betrokkenheid alleen kan vergroten door
ze toegang te verlenen tot het gewijde ambt. Als
we “ons zouden richten op het klerikaliseren
van de vrouwen, zouden we afbreuk doen aan de
grote waarde van wat zij al hebben gegeven en
zouden we op subtiele wijze afbreuk doen aan
hun onmisbare bijdrage”. Franciscus sluit zijn
exhortatie af met een gebed tot Maria. Hij vraagt
haar de armen van de Amazone te beschermen,
“want hun huis wordt vernietigd door armzalige
belangen”. (Vert. SK)
(Bron: Marta Petrosillo - Katholiek Nieuwsblad (www.kn.nl)

Bekendmaking

Foto onderschrift: Het jubilerend echtpaar Max en Theresia Wattien ontvangt de eucharistie uit handen van
pater Fransiskus Mistrianto CM tijdens de dankdienst bij hun thuis. Het verhaal vindt u op pagina A3.

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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

KATERN A – Pagina

2

Redactioneel
Weg met het volk!
De bisschop van Paramaribo deed
een opmerkelijke uitspraak tijdens de
protestdemonstratie op maandag 17 februari.
Hij zei: “Ik ben komen protesteren, want dit is
een dieptepunt. Voor de derde ( redactie: vierde)
keer is de deviezenreserve van het land op.
Het is onvoorstelbaar. Dit is wanbeleid. Maar
ik protesteer ook tegen het volk dat dit heeft
toegelaten, want het volk heeft de NDP zo’n
meerderheid gegeven. Het volk moet het dus weer
corrigeren”.

Na deze uitspraak van de bisschop die viraal
ging, besefte de redactie van Omhoog dat ze
tien jarenlang de rubriek redactioneel niet heeft
verzorgd. Als redactie waren wij tien jaar geleden
na de verziekingen (bedoeld wordt verkiezingen)
zodanig gedemotiveerd dat wij letterlijk de
bokshandschoenen in de ring hebben gegooid. We
vroegen ons af: heeft het wel zin om maatschappijkritische artikelen te schrijven, terwijl het volk
zich laat omkopen met mobieltjes en lege beloften
van politici? Tien jaar geleden is de NDP aan de
macht gekomen, doordat er twee DNA-leden bij
de verkiezing van de voorzitter zich hebben laten
omkopen. Wie die twee zijn werd duidelijk door
de parafen van Guno Castelen op de stembiljetten.
Openlijke omkoping is verfoeilijk, het kiezersvolk
wordt bedrogen, maar veel erger was toen ABOP
en Pertjaja Luhur de oppositie verlieten en zich
aansloten bij de nyan patu. Principeloos stemden
zij voor de amnestiewet van 2012. Dezelfde
Ronny Brunwijk en Paul Somohardjo omarmden
Desi Bouterse en dansten na deze wet een quasi
verzoeningsdans op het onafhankelijkheidsplein.
Mgr. De Bekker en pater Choennie werden tot
volksvijanden nummer een verheven door de
president en zijn geestelijke adviseur. Het lot van
Brunswijk en Somohardjo is bekend. Als oud vuil
werden ze langs de straat gezet, omdat ze volgens
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de volkspresident geen visie hebben. Als pionnen
werden zij opgeofferd op het slagveld van de
commandant-president. De president kan immers
alleen in oorlogstermen denken. Er is nu een
economische aanval op ons. Het antwoord door
de pajong-minister van Handel en Industrie is dan
om in de tegenaanval te gaan op cambiohouders en
winkeliers.

De redactie verloor steeds meer het vertrouwen
in het volk dat zo kort van memorie is. Het
spreekwoord efu sneki beti yu, yu si worun yu
frede bleek totaal onbekend bij het volk. De jeugd
werd politiek niet opgevoed. Iedereen was bang
om te praten en door de rancune legden veel
journalisten en mediahuizen zich een zelfcensuur
op. Kritische journalisten verlieten de private
media en namen een lucratievere baan aan bij
de overheidspropaganda. De vakbeweging was
door het verraad van Ronald Hooghart totaal
lamgeslagen. De weinige vakbondsleiders zoals
Wilgo Valies die een onafhankelijke mening
durfden te hebben, werden ruw en mensonwaardig
door de mobiele eenheid van politie gearresteerd.
Studenten interesseerden zich niet voor het lot van
hun docenten en leerkrachten. Over 8 december
en de veroordeling door de krijgsraad tot 20 jaar
celstraf van Bouterse hadden ze geen mening.
Vrije meningsuiting en het lot van hun docenten
en leerkrachten kunnen hen niet veel schelen noch
minder de bar slechte schoolprestaties. Allemaal
zaken waarvan de redactie dacht: moeten wij nog
schrijven als het volk, inclusief het jonge volk, zelf
bedrogen wil worden of arm en dom wil worden
gehouden. Waar blijft de waardigheid van het volk
als het pakketten blijft accepteren en zoals de
president zelf verzucht: “de pakketten op Facebook
te koop aanbiedt’. De volkspresident verzuchtte
verder dat het volk het schoolvoedingsprogramma
heeft laten mislukken. Met het geld verbrast
aan de naschoolse opvang konden alle scholen
gerenoveerd worden en van computers voorzien
worden. De volkspresident verzuchtte verder dat
de goedkope dollars van Chotelal, bestemd om
eenmaal per maand huishuur te betalen, door
de huishuurders zeven keer per week werden
omgewisseld. Als de volkspresident zich afvraagt
waarom het volk zo corrupt is, kunnen wij als
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reactie alleen maar zeggen dat het volk het gedrag
van de leiders imiteert. Iedereen wil leningen
bij de bank zonder die af te betalen, omdat de
regering een leen-kunu heeft. Iedereen wil in
grote auto’s rijden op kosten van anderen, in een
onafgebouwd huis met airco wonen, en vooral om
de haverklap op reis gaan zoals de minister van
Financiën om inkopen in Miami te doen. Monkey
see, monkey do! Het volk laat zich omkopen, omdat
de leiders omkoopbaar zijn. Het volk verliest hoop
en de zelfmoorden stijgen, omdat de leiders geen
visie hebben. Het volk blijft verdeeld, omdat de
leiders iedere dag een nieuwe kerk of een nieuwe
politieke partij beginnen. Kleine partijen hebben
in Suriname geen kans van slagen. De enige weg is
meer democratie in de bestaande partijen, zodat
potentiële leiders naar voren kunnen komen.
Jezus heeft twee keer in zijn leven gehuild. Een
keer bij de dood van Lazarus en een keer om
Jeruzalem. Een keer had hij diep medelijden met
het volk dat was als schapen zonder herders.
Jezus huilt om Paramaribo, de stad die maar niet
wil inzien wat haar tot heil strekt. Jezus voelt
diep medelijden (en heri inibere e dray) met het
volk van Suriname, want het zijn schapen zonder
herders of er zijn herders die de schapen opeten of
toelaten dat ze worden geroofd. Dus bisschop, heb
ook medelijden met het volk.

Giro: 10.35.169 - De Surinaamse Bank NV
Jaarabonnement Suriname: SRD 100.00
Jaarabonnement Nederland: EUR100
over te maken storten op NL35FVLB0637318390
t.n.v. ‘Kerk. Inst. Redemptoristen’ o.v.v. “Abonnement
Druk: Drukkerij H. van den Boomen
OMHOOG”
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geloof & leven
70 jaar in de echt verbonden: lobipasi no fara
Vincent Gordon Langst gehuwd echtpaar
Op zondag 16 februari jl. mochten Max en
Theresia Wattien het feit herdenken dat zij
70 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn
gestapt. In een sfeervolle dankdienst thuis in de
Bonaireweg bij oom Max en tant’ Theresia werd
dit heuglijke feit gevierd. Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, alsook andere familieleden,
vrienden en kennissen waren allemaal aanwezig.
Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo,
behoorde tot de genodigden, evenals Remie en

Bianca Mohamedsaid, het nationaal koppel van
stichting Marriage Encounter Suriname. Het
echtpaar Max en Theresia Wattien was een week
eerder op 9 februari aangekondigd in de dienst
in de kathedrale basiliek in verband met World
Marriage Day als het langst gehuwde paar dat door
een parochie was gemeld en uitgenodigd.
Met alles erop en eraan
Parochianen van St.-Jozef Copieweg, St.-Antonius
Lelydorp en OLV van Goede Raad in Welgedacht
A waren ook gekomen naar Max en Theresia om
het 70-jaar huwelijk te vieren. Pater Fransiskus
Mistrianto CM ging voor in de dienst. De
toepasselijke schriftlezing bracht lof aan de vrouw
en de man die samen met elkaar het sacrament
van het huwelijk ondanks alle tegenslagen in stand
houden. Als overdenking op de evangelielezing
mocht het jubilerend echtpaar onthullen hoe het
begon. Oom Max was in zijn nopjes en vertelde
met plezier en met instemmende smiles van tante
Theresia hoe hij zijn schatje ontmoet heeft. Hij
deed dat met alles erop en eraan tot hilariteit
van de aanwezigen. Oom Max vertelde hoe hij
op de fiets van de Costerstraat in Paramaribo
naar Copieweg reed om zijn liefje, die in het
meisjesinternaat aan de Copieweg verbleef, te
ontmoeten. Voorwaar lobipasi no fara zoals de
Surinaamse odo luidt.

Dankwoord en zegen
De oudste zoon haalde in zijn dankwoord de
waarden en normen aan die de kinderen en
kleinkinderen met de conservatieve opvoeding van
hun ouders en grootouders hebben meegekregen.
“We kregen discipline, maar leerden ook over
eerlijkheid en de liefde voor God, zaken die
voor de rest van ons leven van toepassing zijn.”
Mgr. Choennie bedankte het echtpaar voor het
voorbeeld dat door hen is gegeven met het trouw
blijven aan dit sacrament van de katholieke kerk.
Daarna mocht hij de zegen over hen uitspreken.
Het was al met al een mooie viering van deze
bijzondere dag, waarbij wij de Heer hebben
geprezen en bedankt voor de genade die Hij aan dit
koppel heeft geschonken.

Huwelijk als hoeksteen van de samenleving
Valemtime en liefde
Chequita Goedschalk Valentijn
Vrijdag 14 februari jl. werd er wereldwijd valentine
gevierd of zoals de oudjes het uitspreken:
valemtime. Wat is valentine eigenlijk of de
betekenis achter valentine? Volgens de legende
kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het
verzoek hen te trouwen. De man was een heidense
soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond
de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de
keizer, en huwde het stel. Al gauw kwamen meer
paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven
en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest
verschijnen, probeerde hij die te bekeren. Claudius
voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en
onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar
welk jaar het was, is onduidelijk. Voordat het
vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans
het dochtertje van de gevangenisbewaarder een
briefje toe te stoppen; van je Valentijn, stond erop.
Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of
de stadhouder van Rome) bij de toen al in de
gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn
blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor
een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag
van zijn onthoofding probeerde de vader van het
meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden,
maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling
ontving het meisje een klein briefje van Valentijn
waaruit een gele bloem viel. Als mensen hem om
raad vroegen gaf Valentijn hun een bloem, vandaar
de bloemengroet op Valentijnsdag. Op het briefje
stond van Valentinus en direct kon ze weer zien.
Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd
tot het christendom.
wordt vervolgd op pagina A4

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
middeleeuwen werden de Valentijnsfeesten door
de christelijke kerkleiders verboden, omdat ze in
hun ogen heidense vruchtbaarheidsfeesten waren
die een gevaar vormden voor de bevolking. Men
bleef de feesten echter gewoon door vieren en
daarom besloot de Kerk om het feest te kerstenen.
Beter gezegd, ze probeerde er een christelijk tintje
aan te geven. De heilige Valentijn werd gekoppeld
aan de 14e februari. Het werd de gewoonte om
op 14 februari, de dag van de Heilige Valentijn,
elkaar kleine geschenken te geven zoals bloemen
of chocolade. Ook het schenken van gedichten
en kaarten is al erg oud. Deze werden eerst in
gezongen vorm aangeboden aan de uitverkorene
en vanaf het jaar 1400 werden ze ook geschreven.
14 februari de dag van de liefde. Natuurlijk leent
elke andere dag in het jaar zich net zo goed voor
liefdevolle aandacht voor je medemens. Al is
Valentijnsdag soms een prettig geheugensteuntje
om aan de liefde herinnerd te worden! “Geen
grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij
zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Joh.15, 13)
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DE TWEEDE ZALIGSPREKING: ZALIG DE TREURENDEN
te houden op een dusdanige manier dat men zich
aan hem of haar bindt en het lijden deelt. Sommige
mensen blijven afstandelijk of doen een stap terug.
Het is echter belangrijk dat de ander ons hart kan
raken.

In zijn catechese over de Zaligsprekingen behandelde
paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie
op woensdag 12 februari de tweede: 'Zalig de
treurenden'.
Geliefde broeders en zusters, goedendag!
Vandaag staan we stil bij de tweede zaligspreking:
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost
worden. In het Grieks -de taal waarin het
Evangelie werd geschreven- wordt in deze
zaligspreking een werkwoord gebruikt dat
betekent “zij bedroeven zich”. Men weent van
binnenuit, niet om wat van buitenaf komt.
Het gaat om een houding die in de christelijke
spiritualiteit een centrale betekenis heeft
gekregen. De woestijnvaders, de eerste monniken
in de geschiedenis, spraken van 'penthos', dat wil
zeggen: een inwendige pijn die de weg opent voor
een relatie met de Heer en met de naaste; voor een
hernieuwde relatie met de Heer en de naaste.
Twee vormen van verdriet
Verdriet kent in de Schrift twee vormen: de eerste
is omwille van de dood of het lijden van iemand.
De andere vorm zijn de tranen omwille van de
zonde -van de eigen zonde- wanneer het hart
bloedt vanwege de pijn nadat God en de naaste
werden beledigd. Het gaat er dus om van de ander
vervolg van pagina A3

Valemtime en liefde
Liefde
Valentine betekent voor velen je geliefde extra
verwennen. Als je een secret crush hebt, stuur je
op deze dag hem of haar een bloemetje met een
kaart erop: van je valentine. Valentijn heeft met
liefde te maken. Liefde die je hebt voor je ouders,
broers, zusters, je wederhelft, je vriend(in), maar
ook liefde voor een speciaal familielid of iemand
die je zeer dierbaar is. Liefde wil zeggen om
elkaar geven, elkaar genegenheid geven. Liefde
wil zeggen: ik help je met je huiswerk, met het
afwassen van het vaat, maar het kan ook gewoon
een knuffel zijn, in Suriname zeggen we een brasa
geven, wanneer iemand het nodig heeft. Liefde wil
ook zeggen jezelf lief hebben, voordat je een ander
kan liefhebben. Als je jezelf niet liefhebt, kan je ook
niet in de spiegel naar je eigen ik kijken en zeggen
ik hou van jou. Hoe kan je dit dan aan iemand
anders zeggen?
Valentine is een mooi feest, waarbij geliefden
elkaar nog meer de liefde naar elkaar toe wijzen.
Maar zoals ik al aanhaalde is het niet alleen voor
geliefden, maar ook voor iedereen die u graag
ziet en mag. In de bijbel komen we zeker 106
teksten tegen die over liefde gaan. Een van de
bekendste is: de liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon

Genade van tranen
Ik heb vaak gesproken over de genade van de
tranen en hoe kostbaar die is (cf. Apostolische
exhortatie Christus vivit, 76; Toespraak tot de
jongeren van de Sint-Thomas Universiteit, Manilla,
18 januari 2015; Homilie op Aswoensdag, 18
februari 2015).

Kan men op kille wijze liefhebben? Kan men
verplicht liefhebben? Heel zeker niet. Treurenden
moeten getroost worden. Maar er zijn ook
getrooste mensen die pijn moeten lijden om ze
wakker te schudden als ze een hart van steen
hebben. En ook omdat ze het verleerd hebben te
huilen. Er zijn mensen die wakker gemaakt moeten
worden omdat ze onbewogen blijven bij het lijden
van de medemens.
Rouwen, bijvoorbeeld, is een bittere weg. Deze weg
kan ertoe bijdragen de ogen te openen voor het
leven en voor de heilige en onvervangbare waarde
van elke persoon. Zo wordt men bewust hoe kort
een mensenleven is.

Betekenis van de zonde
De tweede vorm van verdriet in deze paradoxale
zaligspreking is: treuren omwille van de zonde.
Hier moet men onderscheid maken.
Er zijn mensen die boos worden omdat ze zich
vergist hebben. Dat is hoogmoed. Anderzijds zijn er
mensen die wenen omwille van het kwaad dat ze
hebben gedaan. Of ze treuren om het nalaten van
het goede en het verraad aan de relatie met God.
Dat is treuren omdat men nagelaten heeft lief te
hebben. Men heeft verdriet omdat men hart heeft
voor de ander. De gedachte aan het achterwege
en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan. (1 Korintiërs 13,4-5.)
Deze tekst geeft aan hoe we met de liefde moeten
omgaan naar jezelf en naar elkaar toe. Een tekst
om na te denken wat liefde voor jou betekent.

106 Bijbelteksten
En dan de vraag: wat betekent liefde voor
jou en voor je omgeving? Een vraag die ik
graag wil meegeven om aan het begin van de
veertigdagentijd erover na te denken. En vooral
bij jezelf na te gaan wat het voor je betekent en
je omgeving. We leven nu in een periode, waarbij
bijna iedereen op zijn minst 1 keer per dag een
scheldwoord uit of een scheldkannonade over zich
krijgt. Vooral als we in het verkeer zijn. Ik maak me
er ook schuldig aan, maar dan heb ik me zoon naast
me die dan echt elke keer opnieuw zegt: ”Mama, is
het nodig? God houdt er niet van”. Dan voel ik me
schuldig, ja, waardoor ik nu er echt op probeer te
letten niet zo snel naar een scheldwoord te grijpen,
maar een liefdevol gebed naar de persoon uit te
spreken. Maar geloof me, het is niet zo eenvoudig.
Om terug te komen op de 106 bijbelteksten, ik hou
u enkele voor die u mag gebruiken voor uzelf om
over de vraag na te denken:
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als
uzelf. (Matteüs 22,39)
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet

laten van het goede bedroeft de mens omdat hij
niet beantwoordt aan de Heer die ons mateloos
bemint. Dat is de betekenis van de zonde. Deze
mensen zeggen: Ik heb gekwetst wie ik liefheb,
en dat maakt verdrietig tot tranen toe. God zij
gedankt wanneer die tranen komen!

Een verdriet dat zuivert
Het gaat hier om het omgaan met de eigen
vergissingen, moeilijk maar belangrijk. Denken we
aan het wenen van de Heilige Petrus. Het brengt
hem tot een nieuwe liefde die veel echter is: het is
een verdriet dat zuivert en hernieuwt.
Petrus keek naar Jezus en weende. Zijn hart was
hernieuwd. Dat in tegenstelling tot Judas die niet
aanvaardde dat hij zich vergist had; hij pleegde
zelfmoord. Dit te kunnen begrijpen is een gave van
God en het werk van de Heilige Geest.
Op eigen kracht kunnen wij de zonde niet
begrijpen. Het is een genade die we aan de Heer
moeten vragen. “Heer, dat ik het kwaad mag
verstaan dat ik bedreven heb of zou kunnen
bedrijven.” Dat is een grote gave. Nadat men het
begrepen heeft, komen de tranen van het berouw.
God vergeeft altijd Een van de eerste monniken,
Efrem de Syriër, zegt dat een gelaat door tranen
gewassen onbeschrijfelijk mooi is (cf. Discorso
ascetico). De schoonheid van het berouw, de
schoonheid van de tranen, de schoonheid van
de spijt! Zoals altijd is barmhartigheid de beste
vertolking van het christelijk leven. Wijs en zalig
is de mens die de pijn verbonden met de liefde,
aanvaardt. De Heilige Geest -de tederheid van
God die vergeeft en herstelt- zal hem troosten.
God schenkt altijd vergiffenis. Laten we dit niet
vergeten.
Leren liefhebben
God vergeeft altijd, ook de vreselijkste zonden.
Het probleem zit in ons. Wij zijn het die ophouden
vergiffenis te vragen. We sluiten ons op in
onszelf. Maar God vergeeft altijd. Laten wij voor
ogen houden dat God ons niet behandelde naar
onze zonden. Hij vergold ons niet naar onze
misstappen (Ps 103,10). Als we dat doen, leven we
in de barmhartigheid en in het medelijden. Dan
verschijnt in ons de liefde.
Moge de Heer ons in overvloed helpen liefhebben,
liefhebben met de glimlach, met nabijheid, in
dienstbaarheid en ook met tranen.
(Bron : Kerknet.be/bewerkt-mk)

die daar iets tegen heeft. (Galaten 5,22-23)
Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben.
Want de liefde komt van God. Iedereen die
liefheeft, is een kind van God en kent God. (1
Johannes 4,7)

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad
en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12,9)
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik
het geloof dat ik bergen kan verplaatsen - had ik de
liefde niet, ik zou niets zijn. (1 Korintiërs 13,2)
Ik hoop dat we zo met elkaar een stukje liefde
kunnen uitstralen naar elkaar en elkaar zo kunnen
helpen in de liefde. Ik wens u een liefdevol begin
van de vastentijd en bezinningstijd: dat we in deze
periode meer over LIEFDE mogen nadenken en
hoe we ermee kunnen omgaan. Tot slot, broeders
en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn
vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in
vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en
de vrede met u zijn. (2 Korintiërs 13:11)

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Zevende zondag door het jaar A
Eerste lezing: Leviticus 19, 1 – 2. 17 – 18
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tot heel de
gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig,
want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet
haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht:
dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een
ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en
koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als
uzelf. Ik ben de Heer’.
Antwoordpsalm: Psalm 103, 1 – 2.3 – 4.8.10.12 – 13

Tweede lezing: I Korintiërs 3, 16 – 23
Broeders en zusters, weet gij niet, dat gij Gods
tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als
iemand de tempel van God te gronde richt, zal God
hem te gronde richten. Want de tempel van God is

In de literatuur over de Bergrede valt
vaak het woord antithese. Bedoeld
wordt dan de constructie ‘Jullie hebben
gehoord dat gezegd werd, maar Ik zeg
jullie…’, die in het vijfde hoofdstuk van
Matteüs zes keer voorkomt. Steeds volgt
na de introducerende zin een citaat uit het
Oude Testament, vervolgens geeft Jezus
steeds zijn interpretatie. Het voegwoord
‘maar’ suggereert dat Jezus zich tegen de
oudtestamentische woorden keert en ze
verbetert. Dat kan echter niet het geval zijn.
Hij leidt zelf immers zijn woorden in met de
opmerking dat Hij niet gekomen is om Wet
en Profeten af te schaffen (5,17). Bovendien
is ook het Grieks niet uitdrukkelijk
antithetisch. De woorden ‘maar Ik zeg jullie’
kunnen ook heel goed nevenschikkend met
‘en Ik zeg jullie’ vertaald worden.

Discussie
De joodse schrijver Pinchas Lapide (1922-1997)
heeft laten zien dat Jezus in zijn manier van spreken
hier de tradities van de rabbijnen volgt. Gods woord
komt uit de hemel en is voor alle tijden. Tegelijk is
dat goddelijk woord niet een op een op de huidige
situatie te leggen. Hoe verhoudt dat woord van
eeuwen zich dan wel met het leven nu? Daarover
discussiëren rabbijnen telkens weer. De formule
‘Jullie hebben gehoord, en Ik zeg jullie…’ is een
standaardformule waarmee ze deze twee gegevens
met elkaar proberen te verbinden. Zo kunnen de
toehoorders leren hoe het goddelijk woord hier en
nu gedaan en geleefd kan worden. Het woord blijft
staan. De toepassing verandert door de tijden.
Jezus geeft in Matteüs 5 zes voorbeelden van zo’n
actuele interpretatie. De laatste twee zijn deze
zondag aan de orde. We weten zijn bedoeling: Hij is
gekomen om de Schriften te vervullen. Het gaat Hem
om heiligheid, onverdeeld goed zijn en gerechtigheid
(5,20.48).
Heiligheid
God is heilig. In de eerste lezing uit Leviticus staat
het letterlijk: ‘Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.’
Deze heiligheid straalt af op alles wat met God
verbonden is, op het volk Israël bijvoorbeeld. Of op
Jezus’ toehoorders, Gods kinderen, in het evangelie.
Tegelijk moeten het volk van Israël en Jezus’
toehoorders ook nog heilig worden. Zowel in de
eerste lezing als in het evangelie klinkt deze oproep.
Ze moeten het (al gegeven) licht laten stralen naar

heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf
iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te
zijn – wijs namelijk volgens de normen van deze
tijd die voorbij gaat – dan moet hij dwaas worden
om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze
wereld is dwaasheid voor God. Er staat immer
geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen
sluwheid’, en elders: ‘De Heer kent de gedachten
van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn’.
Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen.
Want alles is het uwe, of het nu Paulus is of Apollo
of Kefas, wereld, leven of dood, heden of toekomst,
alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus
is van God.
Evangelielezing: Matteüs 5, 38 -48
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij hebt
gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om
tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan

Gedachten bij de schriftlezingen

het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang
slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand
u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed
afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Als
iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er
twee met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wendt u
niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord
dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen
en uw vijanden haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw
vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij
kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en
goeden en het laat regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u
beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde? E als gij alleen
uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet
gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus
volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’.

Onhaalbaar? Laten we ons realiseren dat
Jezus hier een weg wijst naar onverdeelde
goedheid.

buiten. Of, nog anders gezegd: ze moeten de naam
van God, Ik-ben-er (in Leviticus 19,1-2 vertaald met
‘de HEER’), handen en voeten geven in hun omgang
met vriend en vijand, bij geluk en tegenslag, in
verlangen en verdriet.

Het vijfde voorbeeld: wraak
Wat doe je als iemand je kwaad doet? Een
instinctieve, zeer menselijke reactie is wraak te
nemen. Het Oude Testament stelde een limiet aan
de wraak. Deze mocht niet groter zijn dan het
aangedane kwaad. Vandaar: ‘oog om oog, tand om
tand’ (Exodus 21,23-25). Dat was het maximum aan
wraak.
Jezus neemt dat oude woord en interpreteert het
letterlijk radicaal. Hij gaat terug naar de wortel.
Hij pakt de goddelijke beweging eronder op die
de wraak wil stoppen. Hij zegt zijn leerlingen
geen verzet te bieden tegen het door een ander
aangedane kwaad. Een klap op je linkerwang?
Keer hem ook de rechterwang toe. Wil iemand
je onderkleed? Geef hem ook je bovenkleed!
Moet je één mijl mee? Loop er nog eentje extra!
Jezus’ voorbeelden zijn ongemakkelijk. Sommige
auteurs verzachten het door te zeggen dat deze
alternatieve wijzen van reacties de tegenstander
mogelijk verrassen en hem zo doen aarzelen in
wat hij van plan was. Dat kan. Maar misschien is
het ook gewoon wat het is: op geen enkele manier
opteren voor wraak, meebewegen, misschien
wel uitvergroten wat je tegenstander van je wil.

Het zesde voorbeeld: je vijanden
liefhebben
Jezus haalt het oude woord aan dat zegt dat
je je naaste moet liefhebben en je vijand
moet haten. Het lijkt meer een logische (al
te menselijke) opvatting dan een goddelijke
opdracht. Ook nu gaat Jezus terug naar de
oorspronkelijke, goddelijke beweging onder
het woord en zegt: ‘Heb (ook) je vijanden lief
en bid voor wie je vervolgen’ (Matteüs 5,44).
De reden daarvoor geeft Hij meteen daarna.
Liefde is Gods wezen. Liefde is onbegrensd.
Ze geeft zichzelf zonder zich beperkingen op
te leggen. Ze heeft geen boekhouding: die is
de moeite waard (want die geeft het terug)
en die niet (dat is een bodemloze put). Jezus’
toehoorders zijn kinderen van God en delen dus in
Gods liefde. Als dat zo is, kan hun liefde (die van God
is) in de menselijke verhoudingen ook niet meten,
zich beperken of uit zijn op een beloning.
Zij worden opgeroepen te erkennen dat Gods liefde
ook hun vijand omvat. Ook hier herinneren we ons:
het is een weg naar de volmaaktheid die Jezus ons
wijst. Maar tegelijk: het vermogen tot zulke liefde
ligt al in ons.

Menselijke troost in Leviticus
Na de herinnering aan Gods heiligheid en die van
zijn volk lezen we over het afzien van wraak ten
aanzien van je naaste: je mag geen wraak nemen
noch de gedachte eraan in het hart koesteren. Ook
hier gaat het om de naaste liefhebben. Er zit een
dubbele troost in de Hebreeuwse tekst: de naaste
is geen lijdend voorwerp in de zin. Er staat het
voorzetsel le voor, dat ‘in de richting van’ betekent.
De liefde is nog niet volmaakt. Ze is in beweging en
zoekt de naaste. Ze heeft de naaste nog niet omvat of
doorspoeld. Het tweede is dat de naaste niet zomaar
iemand is. Het is iemand in de buurt. Dat betekent
in deze context een volks- en geloofsgenoot (later
ook de vreemdeling die erbij komt wonen). Het
Hebreeuws kent daar meerdere woorden voor. Hier
gebruikt de tekst niet de naaste als persoon. Liefde
is hier niet van hart tot hart, niet iets romantisch.
Hier betekent liefde voor je naaste zorg hebben
voor diens persoonlijke welzijn (en dat van zijn
huisgenoten en bezit). Ook die zorg is een weg naar
en een uiting van heiligheid.
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parochieberichten
KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross

Henck-Arronstr. 14, t. 472521

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

za 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
vr 6 19.00: Kruisweg
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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 22 17.30: H. Mis
wo 26 17.30: Aswoensdag – Eucharistieviering met askruisje
za 29 17.30: H. Mis
PARAMARIBO-NOORD - HEILIGE DRIEKONINGEN
Verl. Mahonielaan 27 - Tel. 473 570
Pastoor Kumar Irudayasamy - email: kumar.irudayasamy@
rkparnoord.org
www.rkparnoord.org / www.facebook.com/rkparochienoord
Spreekuur: dagelijks 8.30 tot 10.00 u. v.m. (m.u.v. dinsdag en
zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.
za 22 18.00: H. Mis vooravond zevende zondag d/h jaar
met kindernevendienst
zo 23 08.00: Woord – Comm. Dienst zevende zondag d/h
jaar met kindernevendienst
10.00: Doop volwassenen
ma 24 18.00: H. Mis
wo 26 18.00: Dienst van Aswoensdag - begin van de
vastentijd
do 27 17.00: Aanbidding bij het Allerheiligste (tot 18.00 u.)
vr 28 18.00: H. Mis
za 29 18.00: Vooravondmis eerste zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 1 08.00: H. Mis eerste zondag in de veertigdagentijd
met kindernevendienst/thuiscommunie ZBZ
10.00: Doopdienst baby’s en kleine kinderen
Mededelingen
• Op zondag 23 februari worden 8 volwassenen door het
doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap. Aanvang
van de viering om 10.00 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.
• De eerstvolgende doopviering van baby’s en kleine
kinderen is op zondag 1 maart 2020. De 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
Combekerk. 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 eucharistieviering om
18.00 uur met oplegging van 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
gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en
zondag kindernevendienst.

SINT-AUGUSTINUS te Blauwgrond - Louis Goveiastraat 4
Contactpersoon: Mw. K. Ramsaran - tel. 454 253
Kerkdiensten: Alle zondagen om 08.00 u. v. m. behalve de
tweede zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020
zo 23 08.00: H. Mis 7e zondag d/h jaar (kindernevendienst)
zo 1 08.00: Woord-Comm. dienst eerste zondag in de
veertigdagentijd (kindernevendienst)/ thuiscommunie ZBZ
SINT-JOZEF te Geyersvlijt - Kaikoesiestraat 11
Contactpersoon: Mw. I. Hoft - tel. 456 411
Kerkdiensten: Alle zondagen om 9.00 u. v. m. behalve de
vierde zondag om 18.00 u. n. m. (vanaf januari 2020)
zo 23 18.00: H. Mis 7e zondag d/h jaar (kindernevendienst)
zo 1 09.00: Woord-Comm. dienst eerste zondag in de
veertigdagentijd (kindernevendienst)/ thuiscommunie ZBZ
ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u
Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius
en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa
zo 23 10.00: Woco |
11.45: English Mass
zo 1 10.00: Woco |
11.45: English Mass
MARY GUIDE OF THE WANDERER | Pastor: R. Ebonyi
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Every Sunday: 11.45u: Holy Mass
ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826
Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius
za 22
zo 23
za 29
zo 1

19.00: Woco
08.00: H. Mis
19.00: H. Mis
08.00: Woco
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO ZUID-OOST
O.L.V. FATIMA – H. FAMILIE – BARM. SAMARITAAN
Adres: Calcuttastraat 79,Paramaribo (Tel. 402103)
PASTOOR:FRANSISKUS MISTRIANTO, CM
Mobiel: 8620440, email: mistrianto@gmail.com
DIAKEN: ANTONIUS WATERBERG
Mobiel: 7179460, email: sonnywaterberg@gmail.com
Kantoor:elke dinsdag en donderdag om 08.00 - 11.00 (Zr.
Samantha Mets - 8693302)
elke woensdag om 17.00 - 18.00 (Zr. Joan Lim Hok - 8596762)
Eucharistie: Elke 1e en 4e zondag : 08.00: Eucharistieviering
Elke maandag en donderdag: 18.00 Rozenkrans en
Eucharistieviering
Elke zaterdag: 06.30 Eucharistieviering
WoCo:Elke 2e, 3e, en 5e zondag : 08.00: WoCo
PK EHC & Vormsel: Elke dinsdag: 17.00 - 18.00: PK lessen
Begi kerki: Elke woensdag: 18.30
Bijbel studie: Elke dinsdag: 18.30
Biddende moeders: Elke dinsdag: 18.30
HEILIGE FAMILIE – Margrietstraat 4
Pastoor: E.H. Guillaume Woei A Jin
Contactpersonen: Mw Ine van Leeuwaarde, t. 8137451 en Mw
Danielle Wilfrid, t. 8724620
Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag).
Tel. 497253. | Email: hfamilieparochie@gmail.com
Wekelijkse activiteiten
• Elke maandagavond om 18.00u Volwassengebedsgroep
van de KCV.
• Elke woensdag spreekuur van de pastoor 17.00u -18.00u.
• HF Men’s Fellowshipgroup : -Persoonlijk Gebed en
Coaching  1e en 3e vrijdag van de maand om 19.00u, br.
Eddy Dragman contacten op 881-5888.
• Elke vrijdagmiddag om 17.00 u, padvinderij (verkenners
en de kleintjes welpen)  o.l.v. de hr. Pooters  864-9718.
De groep kijkt uit naar nieuwe leden die mogen zich
aanmelden.
• Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur, padvinderij (de
gidsen en kleintjes kabouters) o.l.v. mw. Bijlhout 857-3310.   
• Kindergebedsgroep: zaterdag van 16.30u-18.30u o.l.v.
mw Maya Sleur mob. 850-0790. Locatie: Paschalisschool
Vieringen
zo 23 08.00: Woco | 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis
wo 26 18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis met Askruisje door mgr. K. Choennie
vr 28 17.30: Kruisweg		
Mededeling
• 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
BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor: pater Iyke Ugwu: Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u
FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie
zo 23 08.00: H. Mis
ma 24 17.00: Spreekuur|17.00: PK EHC
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
wo 26 06.00: Dienst ivm Aswoensdag

18.00: Dienst ivm Aswoensdag
do 27 17.00: Spreekuur
18.00: Rozenkransgebed
18.30: Bevrijdings- en genezingsdienst
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA
Pastoor Jan Geerits, 8944206; E-mail: jan.geerits@gmail.com
ST. ALFONSUS| Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379
zo 23 07.30: Rozenkransgebed
08.00: Eucharistieviering
wo 26 07.00: Viering Aswoensdag
17.00: Viering Aswoensdag voor kinderen van de
parochiecatechese e.a.
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.
ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491
Elke vrijdag 18.00u.: Jeugdclub vanaf 12 jaar
Elke zaterdag 16.00–18.00u: Padvinders: welpen en
verkenners.
ST. CLEMENS | Koreastraat 55 |Secr.: 533495/ 8845219
E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Openingstijden van het secretariaat:
dinsdag: 10.00 – 12.00u / woensdag: 18.00 – 19.00u /
zaterdag: 16.00 – 18.00u
*Elke zondag om 09.30u: Rozenkransgebed en om 10.00u:
H. Mis
*maandag: Biddende Moeders 17.30 – 18.30u
*dinsdag: Spreekuur van pater Jan 16.00 – 21.00u
*woensdag: Onderhoud tuin
*donderdag: Gebedsgroep voor volwassenen 17.30-18.30u
*2e en 4e vrijdag: Powerclub 18.00 – 19.30u
*Elke zaterdag om 17.30u: Eucharistieviering in Majella
PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Pastoor: Pater Ricardo, Livorno – Beekhuizenweg 77
Secretariaat open: ma, 12.00 - 16.00u. wo-vr-za van 10.0016.00u. (Spreekuur met pater thuis, vooraf bellen)
Elke donderdagavond om 19.00u: Noveen OLV van
Altijddurende Bijstand
Elke zaterdag: H. Mis om 19.00uur
Elke zondagn H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624
Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr.
Sandra Wei, t. 8727329
Email: st.franciscusparochie@gmail.com
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen OLV Altijddurende Bijstand: 18:30u.
KERKGEMEENSCHAP HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL–Houttuin
Contact: mw I. Zarks, t.372066/8640412
Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur
KERKGEMEENSCHAP HANNA’S LUST
Contact: Dk. Combo tel. 482296; Dk. Freddy tel. 858094/581000
Elke 1ste zondag H. Mis om 10.00u.
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP SUNNY POINT
Contact: Zr. I. Kastiel, t. 8609156; Dk. L. Alantee, t. 8663031
Elke 4de zondag H. Mis 10.00 uur
Op de overige zondagen Woco vieringen om 10.00uur
KERKGEMEENSCHAP PETRUS DONDERS - Pontbuiten
Cont.: mw J. Graves, t. 484562; mw M. v.d. Bosch, t. 8869848

Elke 2e en 4e zaterdag H. Mis 18.00 uur
PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
wordt vervolgd op Pagina B3
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HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A,
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Woord- en
communiedienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en
communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering
blijft op de 2e vrijdag van de maand.
REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag: Eucharistieviering om 18.00u.
O.L.VROUW VAN GOEDE RAAD - Welgedacht A Weg 2-4
Pastoor: Jan Geerits - Verlengde Keizerstraat 65, t. 8944206
Vicaris: Fransiskus Mistrianto - t. 8620440
Zuster Marie – 8676104
zo 23 08.00: Eucharistieviering
wo 26 16.30-18.00: Spreekuur p. Fransiskus
18.30: Eucharistieviering met askruisje
do 27 10.00-16.00: Spreekuur
17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidsters)
vr 28 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 29 19.00: Woco
ST. JOZEF-COPIEWEG (OUD) PARA
PASTOOR: FRANSISKUS MISTRIANTO, CM - Mobiel: 8620440,
email: mistrianto@gmail.com
Contactpersoon: Thomas Hardjodikromo - Tel. 366205 Mobiel: 8553367 | email: stjozefparochiecopieweg@gmail.com
| facebookpagina: St. Jozef Parochie - Copieweg
Elke 1e zaterdag om 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
zo 23 09.00: Woco
wo 26 20.00: Aswoensdag
vr 28 18.30: Kruisweg
ST. ANTONIUS- Indira Ghandiweg 494. Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206
Contact: hr Alwin R.J. Linger, 8600078
email: alwinlinger@gmail.com
Kantoor: Zaterdag 10.00-13.00u. Tel. 8633206
Facebook: Sint Antonius Parochie Lelydorp
Wekelijkse activiteiten
Elke dinsdag om 16.30: PK Lessen voor EHC
Elke dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Elke woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel
Elke donderdag tussen 16.00-17.00: Spreekuur pastoor
Elke donderdag om 18.30: Eucharistieviering
2e donderdag om 17.00: Begeleiding van communicantjes.
4e donderdag om 17.00: Begeleiding van vormelingen.
Vieringen
za 22 19.00: Woco dienst
zo 29 19.00: Eucharistieviering
Mededeling
• Door de afwezigheid van de pastoor is er op donderdag
20 en 27 februari geen eucharistieviering. Op donderdag 27
februari is er ook geen begeleiding van vormelingen.
• Vrijdag 6 maart 2020. Clusterdienst (Sint Antonius
en Welgedacht-A) in de Sint Antoniuskerk t.g.v. Wereld
Gebedsdag. Aanvang: 18.30 uur.
• Zondag 8 maart 2020. Kinderdienst (Clusterdienst Sint
Antonius en Welgedacht-A) in de Sint Antonius kerk t.g.v.
Wereld Gebedsdag. Aanvang: 09.00 uur
HEILIGE ISIDORUS – Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Verl. Keizerstraat 65, t.8944206
Contact: mw A. Bardan, t.8838129
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst
ST. THADDEUS - Groningen | Pastoor: mgr W. de Bekker,
t. 327130 | Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en biechtgelegenheid
om te biechten
zo 23 08.00: H. Mis
wo 26: Aswoensdag: vasten en onthoudingsdag
08.15: Aswijding en uitdelen

19.00: H. Mis en het uitdelen van askruisje
zo 1 08.00: H. Mis
Mededeling
Uw kunt uw palmtakken uiterlijk 23 februari 2020
inleveren.

ABP BIJBELSTUDIE

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

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
Wekelijkse activiteiten
Dinsdag om 16.00u: Seniorensoos
Dinsdag om 16.30u: PK les
Dinsdag en donderdag: 18.00-19.00: Aerobicles in de
parochiezaal
Donderdag om 17.00u: PK Groot Henar
Donderdag om 18.30u: Gebedsgroep
Vrijdag: 08.00-10.00u: Onderhoud kerk
Vrijdag om 16.00u:Gebedsgroep Hazard
Vrijdag om 17.00u: Jongeren in de parochiezaal
Vieringen
zo 23 08.30: Woco
ma 24 19.00: H. Mis
di 25 07.30: H. Mis in de kerk
wo 26 19.00: H. Mis met as-oplegging
do 27 06.30: H. Mis
vr 28 07.00: H. Mis
za 29 19.00: H. Mis
Mededelingen
• Zondag 23 feb om 11.00 u H.Communie aan huis voor
een zieke op Groot Henar en om 11.30 u H.Mis op Groot
Henar.
• Aswoensdag 26 feb begin van de veertigdagentijd. Vasten
en onthouding. 18.30 u boete: verbranding van palmtakken
van 2019. Processie vanuit de parochiezaal.
• Donderdag 27 feb om 17.00 u WoCo met as-oplegging te
Groot Henar.
• Vrijdag 28 feb om 18.00 u H. Kruisweg. Misdienaars
worden verzocht mee te doen met al de vieringen en
activiteiten in de veertigdagentijd.
HEILIGE GEEST – Nickerie | St. Theodorusweg 18, Waldeck
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

Wekelijkse activiteiten
Zaterdag om 16.00u: PK les
Zaterdag om 16.00u: Onderhoud kerk
Zondag om 11.30u: Volwassencatechese
Vieringen
zo 23 10.00: Woco
wo 26 19.00: Aswoensdagdienst in de St. Jozefkerk
Mededelingen
• H. Kruisweg op de vrijdag om 17.30u.
• Aswoensdag en iedere vrijdag in de veertigdagentijd zijn
vasten- en onthoudingsdagen.
HEILIGE DON BOSCO – Nickerie | Industrieweg, Wageningen
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: Mw. I. van Windt-Sproest, m.8874537, t.
233090
Wekelijkse activiteiten
PK jaar I: Dinsdag om 16.30u.
PK jaar II: Woensdag om 16.30u.
PK jaar III: Donderdag om 16.30u.
Onderhoud kerk: Zaterdag
Vieringen
zo 23 08.30: H. Mis
wo 26 18.30: Woco en as-oplegging
Mededelingen
• Aswoensdag 26 febr om 18.00 u boete: verbranding van
palmtakken van 2019. Processie.
• H. Kruisweg op vrijdag om 17.30u.
• Aswoensdag en iedere vrijdag in de veertigdagentijd zijn
vasten- en onthoudingsdagen.
JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie,
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399
zo 23 09.00: Santa Mis met pater Toon
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille

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

Bezoek de website van het Rk Bisdom :
www.bisdomparamaribo.org
Bezoek ook
de website van mhoog:
omhoog.org
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag
09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag
11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag
16.00u: Pierrekondre
4e zondag
09.00u: Koinakondre
11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg
KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum
Awaradam 15. Secretariaat: di & do 9-12u. t. 404975
• 1e vr.18.00–20.00u Eucharistieviering met
Sacramentsaanbidding
• 1e za. 09.00–11.00u Rozenkransgebed
• 3e wo.10.00–13.00u Sacramentsaanbidding
• Des zaterdags: Gebed en counseling op afspraak. Zr. A.
Koorndijk, t. 404882
Wekelijks: gebedsgroepen in de diverse parochies
KAPEL SINT VINCENTIUS ZIEKENHUIS
Koninginnestraat 4; Contact: mw Mary Boëtius, tel. 451718
Elke tweede en laatste zondag van de maand: Woord- en
communieviering om 09.00u.
ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86
Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

Dinsdag 19.30u - Noveen van O.L.V. Altijddurende Bijstand
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament
Zaterdag 16.30u - Catechese | 18.00u - Eucharistieviering
Zondag 9.00u - Eucharistieviering | 19.30u Eucharistieviering
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gebeden voor iedere dag
Maandag 24 februari
Dagtekst
Lev 19,1-2: De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen heel
de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig,
want Ik, de Heer uw God, ben heilig.’

Overweging
In de Hebreeuwse tekst van het boek Leviticus
staat het woordje kadoosj, waarvan in het
woordenboek als eerste de betekenis puur of
zuiver wordt weergegeven. ‘Onbedorven’ zou
je ook kunnen zeggen; daarna komt als tweede
betekenis het woordje ‘heilig’. Wees een zuiver,
een puur mens, zoals Ik, de Heer God, zuiver ben!
Dat is geen mens zonder zonden, maar wel iemand
die er oprecht naar streeft van het kwaad los te
komen en een steeds beter mens te worden. Een
zuiver mens is een eerlijk mens: een zuiver mens
kan ieder ander oprecht in de ogen zien. Zo iemand
is onbedorven, heilig, zuiver zoals God zuiver is
in zijn liefde. God is voor Jezus immers de norm:
‘Weest volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt
is!’ De vraag is dus of wij er ons voldoende van
bewust zijn dat je als mens geschapen bent naar het
beeld en de gelijkenis van God. Of we zowel in ons
gedrag als ons spreken een beetje op God lijken. Of
we in heel ons doen en laten herkenbaar zijn als een
getuige van Gods liefde.
Gebed
Eeuwige God, door alle tijden heen spreekt U mij
aan, soms zacht en bijna onhoorbaar, dan weer
direct en radicaal. Telkens roept U mij op om de
liefde te dienen en de taal van mijn hart te spreken.
Ik bid U: laat mij uw stem verstaan en help mij om
te leven naar uw Woord, vandaag en alle dagen.
dinsdag 25 februari

Dagtekst
Mc 7,18-23: ‘Begrijpt ook gij nog zo weinig? Beseft
gij dan niet, dat al wat van buiten af in de mens
komt hem niet kan bezoedelen, omdat het niet in
zijn hart komt maar in zijn buik en zijn weg vindt in
een zekere plaats?’ Zo verklaarde Hij alle voedsel
rein. ‘Maar,’ - zei Hij - ‘wat uit de mens komt, dat
bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit
het hart van de mensen, komen boze gedachten,
ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht,
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst,
godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte
dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de
mens.’

Overweging
Voor christenen is de vastentijd nog steeds bij
uitstek een tijd van verdieping en reflectie.
Een gunstige tijd om weer meer in contact te
komen met jezelf, anderen, God. Dat is niet altijd
gemakkelijk. En vasten kan ons daarbij helpen.
Je kunt je vasten op veel manieren beleven: door
anders te eten of bepaalde dingen een tijdlang niet
te eten of te drinken, een dag in de week alleen
water en kruidenthee te drinken, de social media
een tijd lang te verbannen, de thermostaat een
graad of twee lager te zetten. Misschien merk je:
wat ik me heb voorgenomen, lukt me niet. Dat is
op zich interessant want dan kun je overwegen
waarom het je niet lukt. Wat denk je dan te missen
door je vasten? Soms lukt het je wel. Maar hoe
werkt dat dan, hoe kan het dat als je iets laat, je tot
verdieping kunt komen? Ben je bijvoorbeeld alleen
met jezelf bezig, met je eigen ontplooiing, dan is het
lastig om in echt contact met anderen of met God te
komen.

Gebed
Trouwe God, een leven lang bent U met mij
verbonden. U bent voor mij een veilige haven, een
vaste en betrouwbare rots. Open mijn hart voor uw
Woord en laat mij uw trouw ervaren. Maak mij tot
een mens die zich met U en met elkaar verbonden
weet, door Christus, mijn Heer, vandaag en alle
dagen. Amen.
woensdag 26 februari

Dagtekst
Mt 4,4: De mens zal niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord dat uit de mond van God
komt.

Overweging
Vrede brengen is een opdracht die nooit eindigt
maar altijd verder gaat en steeds bevestigd en
verstevigd moet worden. We moeten bestendig
voor de vrede werken. Echte vrede begint in geest
en hart, in de wil en in de ziel van de mensen,
want zij ontstaat uit de echte liefde tot anderen.
Daadwerkelijk kan men zeggen: vrede is het
resultaat van de liefde, als mensen dus bewust
beslissen hun relaties met anderen verbeteren, er
alles aan te doen om spanningen en misverstanden
te overwinnen en, indien mogelijk, zelfs vrienden te
worden.
Gebed
Barmhartige God, uit aarde hebt U de mens
geschapen. Ik bid U dat ik geraakt en aangeraakt
mag worden en dat ik zelf mijn handen naar
anderen uitstrek. Mag ik in de aanraking van
anderen een hart herkennen dat van liefde klopt.
Dat vraag ik U omwille van de mens in wie U
welbehagen heeft, uw Zoon en mijn broeder Jezus,
die met U verbonden in de Geest leeft en regeert in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
Donderdag 27 februari

Dagtekst
Mt 6,19: Verzamel geen schatten op aarde, waar
mot of houtworm ze aantast, en waar dieven
inbreken om ze te stelen.

Overweging
Houd goede moed om de waarheid en
de zin van het leven te zoeken buiten de
grenzen die het materialisme – of het nu om
materialisme als ideologie of als praktijk van de
consumptiemaatschappij gaat – wil opleggen. In
de kern van elk materialistisch denken schuilt de
angst, de angst voor de leegte die overblijft als de
mens van de ware zin van zijn leven beroofd wordt.
Precies daarom blijven de politieke systemen
die op materialistische denken steunen, door de
angst bestaan. Jullie moeten de angst overwinnen.
(Johannes Paulus II)
Gebed
Aanwezige, ik kan mij soms zo hulpeloos en alleen
voelen. Het leven met al zijn zorgen overspoelt
mij en ik worstel om dat te veranderen. Geef mij
de kracht en de moed om te vertrouwen op uw
aanwezigheid en mijn leven in uw hand te leggen.
Dat vraag ik U omwille van Jezus, uw Zoon, die, in
volle overgave aan U, vertrouwde tot in de dood en
die nu leeft met U in eeuwigheid. Amen.
Vrijdag 28 februari

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 mij voor uw Woord. Geef al
uw schepselen wat zij nodig hebben: voedsel en
veiligheid, zorg en liefde, voor Jezus Christus, uw
Zoon. Amen.
Zaterdag 29 februari

Dagtekst
Kol 3,17: Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de Naam van de heer Jezus, God de Vader
dankend door Hem.

Overweging
Het geloof overwint de verschillen tussen de
mensen. Geloof en doopsel schenken aan een
nieuw volk leven: aan het volk van de kinderen
van God. Maar ook als het geloof de verschillen
overwint, vernietigt het die niet. Het geloof
respecteert ze veel meer. De eenheid van ons allen
in Christus betekent niet eenvormigheid vanuit
menselijk oogpunt; integendeel, de kerkelijke
gemeenschappen voelen zich verrijkt als ze de
afwisselende verscheidenheid en de verschillen van
al haar leden aannemen.
Gebed
Goede God, heel de wereld is van uw hand: de
natuur met haar gaven, de mensen met hun
talenten. Leer mij dit alles op waarde te schatten.
Open mijn hart voor al het goede dat U mij geeft. Ik
vraag het U in Jezus’ naam. Amen.

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

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

