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Boodschap voor de Veertigdagentijd

Het algemeen welzijn
“U staat voor de keuze tussen leven en dood,
tussen zegen en vloek.
Kies voor het leven”. (Vg. Deut. 30,19)
Dierbare broeders en zusters,
De veertigdagentijd is een tijd van herbronnen. Een
tijd om onze levensoriëntatie weer helder en zuiver
te krijgen. Dit kunnen wij door discipel te zijn van
onze heer Jezus Christus in zijn leven, lijden, sterven
en verrijzen. Alleen het navolgen van Christus
kan ons individueel en collectief gelukkig maken.
Wij willen ons herbronnen door met volle teugen
te genieten van Gods Woord, meer in bijzonder
van het evangelie. Door het dagelijks lezen van de
vreugdevolle boodschap waarin Jezus rechtstreeks
tot ons spreekt over het Rijk van God komen wij tot
bekering. Bekeren houdt in dat wij ons afkeren van
de machten van de dood en kiezen voor het leven.
Een gelukkig leven is een leven in harmonie met
onszelf, de medemens, de schepping en God. Het
algemeen welzijn is tegenwoordig niet meer los te
zien van onze liefdevolle zorg voor de schepping.
Deze vastenbrief komt in een tijd waarop we ons
voorbereiden op de algemene verkiezingen in ons
land op 25 mei aanstaande, wanneer velen van ons
weer een politieke keuze moeten maken. Zowel
de veertigdagentijd als de periode op weg naar de
verkiezingen bieden ons de mogelijkheid om na te
denken over de samenleving waarin wij nu leven.
Het is dan ook een goede gelegenheid om na te
denken hoe die volgens de christelijke waarden en
normen zou moeten zijn.

Verder komt deze vastenbrief kort na de publicatie
van de apostolische exhortatie van paus Franciscus:
Querida Amazonia. In deze brief verbindt hij het
algemeen welzijn van heel de wereld aan de liefde
die wij behoren te hebben voor heel de schepping, in
het bijzonder de Amazone.
Leer van de kerk
De catechismus spreekt over algemeen welzijn.
Onder het algemeen welzijn moet worden
verstaan: “het totaal van die sociale voorwaarden,
waardoor zowel groepen als individuen hun
eigen volmaaktheid vollediger en sneller kunnen
bereiken”. Het algemeen welzijn raakt ieders leven.
Het vraagt prudentie van de kant van elk individu
en meer nog van de kant van de gezagdragers. Het
omvat drie essentiële elementen: Het veronderstelt
allereerst eerbied voor de persoon als zodanig. In
naam van het algemeen welzijn moet de openbare
macht de fundamentele en onvervreemdbare
rechten van de menselijke persoon eerbiedigen.
De samenleving moet aan ieder lid de mogelijkheid
bieden om de eigen roeping te verwerkelijken. In
het bijzonder is het algemeen welzijn gelegen in de
mogelijkheid de natuurlijke vrijheden uit te oefenen,
die nodig zijn voor de ontplooiing van de menselijke
roeping: “Het recht om te handelen volgens de juiste

norm van zijn geweten, het recht op bescherming
van zijn privéleven en op een juiste vrijheid, ook op
godsdienstig vlak”.

Ten tweede vraagt het algemeen welzijn het sociaal
welzijn en de ontwikkeling van de groep zelf.
Ontwikkeling is de samenvatting van alle sociale
plichten. Het komt aan het gezag toe in naam van
het algemeen welzijn geschillen te beslechten bij
uiteenlopende particuliere belangen. Het gezag
moet echter aan iedereen toegang verschaffen tot
al wat nodig is om een werkelijk menselijk leven te
leiden: voedsel, kleding, gezondheidszorg, arbeid,
onderwijs en cultuur, de nodige informatie, het
recht om een gezin te stichten, enz.

Algemeen welzijn impliceert tenslotte vrede,
d.w.z. de duurzaamheid en de veiligheid van
een rechtvaardige orde. Dit veronderstelt dat
de overheid met eerlijke middelen de veiligheid
waarborgt van de gemeenschap en haar leden.
Daarin ligt de grondslag voor het recht op wettige
zelfverdediging van de enkeling en de gemeenschap.

Sociale onrust door gebrek aan vertrouwen
Wij constateren een enorme sociale onrust in
ons land. Het vertrouwen in de politiek maar
vooral in politici is tot een absoluut minimum
gedaald. Velen menen dat politici niet het algemeen
welzijn dienen maar enkel en alleen erop uit
zijn hun privé- en partijbelangen te behartigen.
Het is ontegenzeggelijk zo dat bijna iedereen de
politiek ingaat om er zelf beter van te worden,
maar wanneer corruptie en zelfverrijking zulke
grove vormen aannemen dan ontwricht dat de
hele samenleving. Goedwillende burgers raken
ontmoedigd en gefrustreerd. Jongeren zijn zo
gedesillusioneerd dat ze een aversie krijgen tegen
de politiek of totaal onverschillig worden. Degenen
die het niet meer aankunnen verlaten het land,
weer anderen werken met groeiende tegenzin en
verzinken in een voortdurende klaagzang over
stijgende prijzen. Er hangt een sfeer van opgekropte
woede, ontmoediging en hopeloosheid. Subtiel uit
deze negatieve energie zich in de huiselijke sfeer en
op straat door onder andere overdadig gebruik van
genotsmiddelen, verbaal en fysiek geweld, roekeloos
rijgedrag, onverdraagzaamheid, ziekteverzuim en
zelfdoding. Het volk mist inspirerend leiderschap
en komt niet verder dan dagelijks te overleven.
Wanneer politiek synoniem wordt met sluw en
oneerlijk zijn dan zien de rijken en machtigen hun
kans schoon om zich de rijkdommen van het volk
toe te eigenen en te plunderen.
Politici hebben de nobele taak de aspiraties
van het volk te verwoorden en met prudent
beleid die aspiraties te verwezenlijken. In plaats
van de aspiraties van het volk te verwoorden
lijken de verkiezingscampagnes niet zelden op
scheldkanonnades en vermaakevenementen

gericht op het afstompen van de kritische geest
van de bevolking. Niet alleen het vertrouwen in
politici is afgenomen, maar ook het vertrouwen in
belangrijke instituten die van vitaal belang zijn voor
een harmonieuze samenleving zoals De Nationale
Assemblee. Wanneer een democratie vervalt tot
een dictatuur van de meerderheid dan wordt iedere
poging tot oprechte dialoog in de kiem gesmoord
en wordt het partijbelang boven het algemeen
welzijn gesteld. Het herstel van het diep geschonden
vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname zal
veel voeten in de aarde moeten hebben. Meer dan
financieel kapitaal is sociaal kapitaal van belang
voor het algemeen welzijn.
Positieve ervaringen
Gelukkig hebben wij ook positieve ervaringen van
enorme vrijgevigheid en goedheid. Bijvoorbeeld bij
de doorstart van de stichting voor het kind hebben
wij een overweldigende goedheid ervaren. Uit een
situatie van vernieling en verderf kwam er iets
nieuws door mensen die kiezen voor het leven. Dit is
verrijzenis in het dagelijks leven. We kennen genoeg
sociale instellingen in ons land die ondanks gebrek
aan subsidie en steun van de overheid zich blijven
inzetten voor het algemeen welzijn.
Waar komt die gulheid en goedheid vandaan?
De gulheid en goedheid is in iedere mens. Als
Surinamers zijn we sociaalvoelend, ruimhartig
en koesteren in ons hart hoge morele waarden
en normen. In tijden van schaarste aan eerste
levensbehoeften zijn we creatief geweest en hebben
gedeeld van het weinige dat we hadden. In tijden
van onderdrukking en beknotting van het recht op
vrije meningsuiting hebben wij op humoristische
wijze uiting gegeven aan ons misnoegen. We zijn
een vredelievend volk met een diep verlangen in
ons hart naar een democratie waarbij er respect
is voor ieders mening. We willen een regering die
de rijkdommen waarmee God ons zo overvloedig
heeft gezegend, eerlijk verdeelt onder iedereen. Een
eerlijke verdeling houdt in dat groepen die niet goed
voor zichzelf kunnen zorgen extra aandacht krijgen
van de overheid. We beseffen dat geen enkele
regering in staat is alle problemen op te lossen.
Een regering kan slechts wetten en voorzieningen
treffen waardoor het sociale leven wordt geordend.
Het zijn de burgers die door solidaire liefde sociale
instellingen tot een succes maken en het algemeen
welzijn verhogen.
Welzijn en welvaart
Er is een hemelsbreed verschil tussen welzijn
en welvaart. Welvaart leidt niet automatisch tot
welzijn. Welzijn heeft te maken met een harmonieus
leven van de mens met zichzelf, zijn medemens, de
schepping en God.
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Redac t ioneel
Gezond verstand
Hoe komt toch dat mensen als Greta Thunberg,
Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en oma Inge ons
direct aanspreken zonder dat wij ze echt goed
kennen. Greta begon gewoon met schoolstakingen
(spijbelen) voor het klimaat. Hoe kan een tiener
zo scherp de zaken verwoorden en de wereld
wakker schudden? Hoe kan Pakittow zoveel
mensen op de been brengen en hoe kan oma Inge
zoveel likes krijgen hoewel ze vermoedelijk nooit
zelf YouTube gebruikt? Het komt doordat ze hun
gezond verstand gebruiken. In het Engels is dat
common sense. Gebruik je gezond verstand is
een wijdverbreide zegswijze die aanduidt dat
men beter kan vertrouwen op eigen eenvoudige
waarneming, ervaring en redenering dan op
ingewikkeld gefilosofeer, dogma`s of kennis die
door anderen is verzameld. Common sense is geen
kunst maar het simpel vermogen een oordeel te
vellen welke door bijna iedereen meteen aanvaard
kan worden. We worden allemaal met gezond
verstand geboren maar raken die soms kwijt
door een bepaalde ideologie te volgen. In een
ideologie van Neks no Fout kunnen duizenden
mensen gebrainwashed worden om een ‘ordinaire
gewapende roofoverval op staatskas’ een revolutie
te noemen. Het is wanneer bepaalde mensen hun
gezond verstand verliezen dat ze een wet wijzigen
om het leningenplafond zodanig te verhogen dat
plunderen van de deviezenreserve legaal kan
worden. Het is wanneer verstandsverbijstering
toeslaat dat men van oordeel kan zijn dat een
voor twintig jaar veroordeelde persoon president
kan blijven. Oma Inge stelt een simpele vraag
aan de jongeren van de Neks No fout ideologie,
waarom zijn jullie nog in het ouderlijk huis? Er
zijn toch heel simpele dingen waaraan men kan
zien als het werkelijk goed gaat in een land. Zijn er
woningen voor beginners, zijn we tevreden met
onze schoolgebouwen en schoolprestaties, heeft
iedereen werk, kunnen onze ouderen leven van
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hun pensioen, voelen we ons veilig in huis? Het
gezond verstand doet een beroep op ervaring.
Als je al één keer bedrogen bent door een vriend
zal je die vriend meteen weer vertrouwen met
je portemonnee? Alleen tegen beter weten in
kan je een besluit nemen om het weer te doen.
Verkiezingen gaan eigenlijk maar over één
vraag: aan wie zal ik de komende vijf jaren mijn
portemonnee toevertrouwen? Als iemand je al vier
keren heeft bedrogen, wil je dat dezelfde persoon
het vijfde keer doet? Kleine partijen behalen geen
zetels of een paar waardoor ze in de oppositie
niets kunnen uithalen en in een coalitie slechts
een speelbal zijn van de grote jongens. Waarom
gebruiken ze hun gezond verstand niet en sluiten
ze zich aan bij een grotere. We hebben gelukkig
een systeem waarin je gekozen kan worden met
voorkeurstemmen. Als de oppositie weet dat de
tijd van etnische politiek voorbij is waarom blijven
ze zo verdeeld in hokjes denken. Leren ze nooit
iets. Kunnen we alstublieft weer gebruik maken
van gezond verstand?

LECTIO DIVINA

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

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

Secretariaat/advertenties: Pastoraal Centrum
Prinsessestraat 46, tel.: 476888 of 424245
Mobiel/WhatsApp: (+597) 8811492
E-mail: omhoog@bisdomparamaribo.org en
omhoog@gmail.com
Giro: 10.35.169 – De Surinaamsche Bank N.V.

Redactie: Melvin Mackintosh
Mobiel/WhatsApp: (+597) 8506974
www.bisdomparamaribo.org
www.omhoog.org
www.radioimmanuelsr.com
Druk: Drukkerij H. Van den Boomen
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geloof & leven
Vastenactie 2020
Zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar
de gelovigen aansporen om als speciaal gebaar
van vasten en opoffering mee te doen met de
Vastenactie en royaal maar vooral oprecht te geven
in de collecte van deze actie.
Deelname aan de Vastenactie betekent dat wij
gedurende de veertigdagentijd heel speciaal
bidden voor een bepaald doel en daarvoor ook een
offer brengen, door naar vermogen een bedrag te
doneren voor hetzelfde doel.

Het doel van de Vastenactie 2020 is de revitalisatie
van het leven van heel onze geloofsgemeenschap,
en in het bijzonder de gemeenschap ten westen
van ons land. Vanwege een tekort aan geestelijken
wordt de uitdaging om alle gelovigen in het ons
land pastoraal te bedienen steeds groter. Sommige
gebieden lijden daar meer onder dan andere en

Jong en gelovig

voor onze broeders en zusters in het westen van
ons land – Nickerie, Coronie en omgeving – is dat
zeker niet minder. Pater Rudi Wong Loi Sing wordt
dit jaar 84 en de bediening van zo’n uitgestrekt
gebied wordt voor hem steeds zwaarder.
God heeft echter in zijn voorzienigheid en als
antwoord op ons gebed ervoor gezorgd dat wij
zeer welkome hulp krijgen uit het verre oosten: de
bisschop van Tanjung Karang (in Sumatra) heeft
twee van zijn priesters bereid gevonden om ons
bisdom te komen ondersteunen en de congregatie
van de Dochters van het Heilig Hart van Jezus en
Maria (FCJM, eveneens uit Sumatra) zullen een
communiteit vestigen in Nickerie en zo een steun
zijn voor de priesters uit Tanjung Karang, die te
Nickerie gestationeerd zullen worden. Met deze
versterking hopen wij de pastoraal in Nickerie,
Coronie en de omliggende gemeenschappen goed
te kunnen voorzien.
God heeft de harten van deze missionarissen van

Sandra Soegono-Sijem -

Ziek worden
Jongeren, de kerk en de samenleving heeft
mensen zoals jullie echt hard nodig. Is het een
verrassing voor jullie? Je bent vol energie en je
hebt vele dromen. Maar hoe wil je je dromen nu
gaan realiseren met zoveel afleidingen? Je hebt
vandaag zoveel keuzes te maken. De trek in de
wereld is zo sterk en je wordt vaak onzeker of je
het gaat kunnen maken. Je onzekerheidsgevoel
komt door een zware druk in de wereld. Je bent
ook onrustig en twijfelt veel over wat andere
mensen van je gaan zeggen. Als je de juiste
houding niet aanneemt, kan je heel vroeg al je
mooie toekomst verpesten. Ja, verpesten, pest;
je toekomst kan je wel ziek maken. En sommige
ziekten zijn nu eenmaal moeilijk te genezen
bijvoorbeeld verkeerde bindingen, verslaving en/
of bezetenheid.

Fundraising levensmiddelen
In de Sint-Jozefkerk Copieweg staan er sinds
de eerste zondag van de veertigdagentijd twee
vreugdebomen. Aan elke boom hangen labels
met verschillende items die in een voedselpakket
kunnen. Gedurende de veertigdagentijd kunnen
parochianen en vrienden van St.-Jozefkerk 1 of
meerdere labels meenemen en de items kopen.
Elke label wordt vervangen door een bloem aan

Christen-zijn
Maar als je in geloof bent opgevoed en opgegroeid,
heb je wel een naam en een vaste identiteit.
Christen-zijn ben je overal, waar of niet? Kijk eens
naar hoe de landen zich tot elkaar in verhouding
staan. Tegenwoordig wil men dubbele nationaliteit
hebben vanwege de talenten en gaven van iemand,
niet om de persoon in kwestie, maar om zijn/
haar begaafdheid die men net nodig heeft voor
een organisatie. Maar eenmaal als christen ben
je overal een christen. Je naam staat geschreven
in het boek des levens, in de palm van Gods
hand. En Gods koninkrijk is niet gebonden aan
een geografische plaats. Jezus’ koningschap is

Geef daarom van harte in deze Vastenactie en bidt
met aandrang voor deze missionarissen, maar ook
voor roepingen van eigen bodem!

De vreugdebomen van St.-Jozef Copieweg

Pater Doris Weewee –

Goede richtingwijzer
Daarom zeggen ouderen en opvoeders dat je
moet wachten totdat je volwassen genoeg bent
om bepaalde keuzes te maken. Denk aan de pest
voordat je boos wordt of teleurgesteld bent over
hun vermaning. Zonder goede richtingwijzer kan
je het verkeerde pad opgaan of brokken maken.
Het wordt ontzettend moeilijk voor je om weer je
toekomstrichting te kunnen vinden. Als je ergens
in je leven bent gestremd, word je gewoon een
mislukking voor je omgeving. Het is daarom een
groot risico zomaar een wereldburger te willen
zijn. In de wereld van nu ben je gewoon een
nummer, je hebt dus geen naam.

verre geraakt om ja te zeggen voor ons bisdom.
Aan ons nu de taak om dit in goede banen te
leiden. Zo zal de komst en vestiging van deze
mensen kosten met zich meebrengen, zoals:
reis- en huisvestingskosten, transportmiddelen,
verzekeringen, etc. Totaal komt dit op een bedrag
van ruim US$135,000.00 (inclusief de complete
renovatie en inrichting van het klooster te
Nickerie). Wij hebben inmiddels heel veel hulp
ontvangen van enkele Duitse bisdommen, mede
dankzij de inspanningen van de algemene overste
van de FCJM-zusters. Echter: wij kunnen en mogen
niet alles overlaten aan de goedgunstigheid van
buitenlanders, maar wij behoren als eerst zelf
een flinke bijdrage doen om de missie van deze
geestelijken uit Indonesië mogelijk te maken! Het is
uiteindelijk ons bisdom die daar alle profijt van zal
hebben!

een heerschappij, een grensoverschrijdende
heerschappij met autoriteit, gezag en macht.

Gods woord
Wil je nu lid zijn of worden van die grenzeloze
heerschappij of regering? Dan moet je je gaan
gedragen, gevoelen en zijn als kind van God en
leven naar het voorbeeld van Jezus. Wanneer
je net als Jezus wil zijn, ga je niet naar plaatsen
waar Jezus niet zou gaan. Ga niets zeggen of doen
wat Jezus niet zou zeggen en doen. Zo simpel
is dat. Maak nu je keuze hoe je wilt zijn voor de
wereld met beperkende grenzen of zoek eerst
Gods koninkrijk met onbeperkte goedheid en
grenzeloze liefde. Laat Gods Geest je leiden, een
Geest die net als Jezus is. Wil je nu die Jezus goed
leren kennen zodat je Hem kan volgen waar je ook
gaat of staat? Lees Zijn Woord, neem Zijn Woord
aan. Want de Woorden die Jezus spreekt zijn
waarheid en leven, voor nu en in de toekomst.
Zeg me na: Jezus’ Woorden zijn ‘waarheid en leven’.
Heer Jezus, lokaliseer me met Uw Woorden. Je hebt
het al. Amen. Amen.
Zo is het en zo zal het altijd zijn en niets anders.
Laat Gods Woord in je leven wortel schieten.
Laat het nu gebeuren door jouw antwoord op deze
levensvragen!
Jong zijn in de wereld. Wat is je attitude in het
leven?
Hoe actief ben je bezig met Gods Woord?
Voel je dat je echt een waardig lid bent van je
gemeente (kerk)?
Voel je je echt dat God een plan heeft met je?
Op welke wijze vormt de Bijbel in bezinning en
gebed een belangrijke bron,
kracht en ervaring in je geloofsleven?
Nu word je er beter van

de boom wanneer de items worden ingeleverd.
Zo zal tegen Pasen de boom dan in volle bloei zijn
en hebben wij ook nog goed gevulde pakketten
voor de hulpbehoevenden in de omgeving.
De diaconiegroep van de Sint-Jozefparochie
geeft jaarlijks rond Pasen pakketten aan
hulpbehoevenden in de omgeving. Met het idee
van de vreugdeboom willen wij de diaconiegroep
ondersteunen bij hun fondsvorming en het
verzamelen van de voedselitems. Op deze manier
worden de parochianen op een creatieve manier
betrokken om mee te doen en te geven.

Vreugde in harten
Het idee van de vreugdeboom kregen wij van onze
goede vriend Greg Radjiman toen hij ons vertelde
over zijn werk bij Living Water Community in
Trinidad. De morgen van Aswoensdag herinnerde
iemand zich het idee van Greg en gaf het gelijk
door aan de parochieraad. Daar heeft men het
gelijk aangepakt, want dezelfde avond bij de dienst
stonden de potten in de hal. En afgelopen zondag
kon men bij binnenkomst de vreugdebomen in
de pot, mooi versierd met labels, bewonderen.
Het gaat niet alleen om het verzamelen van
goederen. Het gaat erom dat parochianen zich in
de veertigdagentijd bewust concentreren op God,
toeleven naar Pasen én omzien naar anderen. Aan
het eind van de veertigdagentijd hopen wij dat de
vreugdebomen in volle bloei zullen zijn en dat zij
vreugde zullen brengen in de harten van hen die
zullen ontvangen en de parochianen die zullen
geven.
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Veertigdagentijd: tijd voor een gezonde ecologie van het hart
stilte. We spannen ons in om de stem van de Heer
die tot ons spreekt niet te horen, de stem van het
geweten, de stem van het goede. Door ons naar de
woestijn te roepen, nodigt Jezus ons uit te luisteren
naar wat echt telt, naar het belangrijke, naar het
wezenlijke: de Stem van de Heer.
In zijn catechese tijdens de algemene
audiëntie van woensdag 26 februari 2020,
Aswoensdag, bad de paus voor een vruchtbare
veertigdagentijd.
Dierbare zusters en broeders,
De woestijn is het oord waar men afstand neemt
van het lawaai dat ons omringt. Het is afwezigheid
van woorden om ruimte te scheppen voor dat
andere Woord, het Woord van God. Als een zachte
bries streelt het ons hart. De woestijn is het oord
van het Woord met hoofdletter.

Tijd van loslaten
De veertigdagentijd is de tijd om de televisie uit
te schakelen en de Bijbel te openen. Het is de
tijd om los te komen van de mobiele telefoon en
aansluiting te zoeken bij het Evangelie.
Toen ik klein was, bestond de televisie niet. Wel
was er het gebruik om tijdens de vasten de radio
niet aan te zetten. Veertigdagentijd is woestijn,
de tijd om zich een en ander te ontzeggen. Het
is de tijd om af te zien van nodeloze woorden,
kletspraatjes, prietpraat en bij het spreken”jij” te
zeggen aan de Heer. De Veertigdagentijd is de tijd
om zich te wijden aan een gezonde ecologie van het
hart en daar opruiming te houden.
Stem van de Heer
We worden overstelpt met lege woorden, met
reclame, met bedrieglijke boodschappen. We
zijn het gewoon geworden alles over iedereen te
horen en we lopen het gevaar af te glijden in een
oppervlakkigheid die ons hart verschrompelt. Er
bestaat geen “bypass“ om dit te genezen, tenzij de

Woestijn
Een massa nutteloze zaken omgeven ons. We
jagen ontelbare dingen na die noodzakelijk lijken,
maar het niet zijn. Alleen voor God komen de
neigingen van het hart aan het licht en vallen de
dubbelzinnigheden van de ziel weg. Dat is woestijn.
Plaats van leven, niet van dood. Immers, in stilte
met de Heer spreken hernieuwt ons leven.
Het zou ons goed doen, ons vrij te maken van de
vele overbodige zaken en zo te herontdekken wat
echt telt en ook het gelaat te herontdekken van
wie naast ons leeft! Ook op dit punt geeft Jezus
ons het voorbeeld door te vasten. Vasten doet men
niet slechts om te vermageren.Vasten is naar het
wezenlijke gaan en de schoonheid zoeken van een
eenvoudiger leven.
Gemarginaliseerd
Ook vandaag, dicht bij ons, bestaan vele
woestijnen, vele eenzame mensen. Mensen die
alleen zijn en verlaten. Zovele armen en bejaarden
tellen niet mee en leven in stilte, zonder lawaai te
maken. Gemarginaliseerd en uitgesloten! Over hen
praten, trekt de aandacht niet. De woestijn echter
leidt ons naar hen, naar de velen die tot zwijgen
zijn gebracht en die in stilte onze hulp vragen.
Talloze zwijgende blikken die onze hulp vragen.
De kracht die hernieuwt
De tocht door de woestijn van de veertigdagentijd
is een tocht van naastenliefde naar wie zwak is.
Laten we met Jezus de woestijn ingaan. We zullen
eruit komen met de smaak van Pasen. Dat is de
kracht van Gods liefde die het leven hernieuwt.
Het zal ons overkomen zoals de woestijnen die in
de lente gaan bloeien. Onverwacht, uit het niets
zullen knoppen en bloemen bloeien. Laten we de
vervolg van pagina A1

Boodschap voor de Veertigdagentijd
Hoewel wij als land veel meer geld verdiend
hebben in de afgelopen tien jaren dan de tien jaren
daarvoor is het welzijn niet toegenomen. Dit komt
niet alleen door verspilling en onrechtvaardige
verdeling maar ook door het groeiend
individualisme en materialisme. We worden door
de wereld meegesleurd in zucht naar steeds meer
welvaart die zich uit in steeds meer luxe. We
zijn terecht gekomen in een ‘wegwerpcultuur’
waarbij wij enorme schade berokkenen aan de
schepping. In onze zucht naar meer economische
groei vertrappen wij de rechten van de inheemse
volken. Het algemeen welzijn houdt in dat alle
groepen in de samenleving de kans krijgen zichzelf
te ontwikkelen volgens hun eigen tradities en
gewoonten. Waar er belangenverschillen zijn tussen
groepen in de samenleving zoals bosexploitanten,
gouddelvers en de in dorpsgemeenschappen
levende inheemse en tribale volken, dient de
overheid regulerend op te treden om het algemeen
welzijn te bevorderen. Helaas moeten de inheemse
stammen vaak het onderspit delven en worden ze
onder de voet gelopen. Met een dergelijke manier
van leven bedreigen we niet alleen de bossen en
brengen we onherstelbare schade toe aan de natuur
maar we zetten onszelf zo op een pad van dood en
zelfvernietiging. De paus roept ons op om dit pad te
verlaten door de Amazone lief te hebben. Dit vraagt

een radicale bekering, een herbezinning op onze
waarden en normen.

Verrijzenisgeloof
Als christenen hebben wij een onverwoestbaar
geloof in de verrijzenis. God plaatst ons voor een
keuze tussen leven en dood. Als we kiezen voor
het leven dan kiezen we voor het welzijn van de
volgende generaties. Kiezen voor het leven vraagt
om bekering. Het dagelijks lezen van en bidden
met Gods Woord is een onmisbare oefening tot
bekering, die wij in deze veertigdagentijd ter
harte moeten nemen, zowel individueel als in
groepsverband. Laat ons vasten door af te zien van
de drang om allerlei afpraken te maken die ons
leven zo onder druk plaatsen; door af te zien van
de drang om steeds op onze mobieltjes te checken
naar de laatste nieuwtjes en roddels via Facebook
of Whatsapp. Dan houden we een zee van tijd over
om ons terug te trekken en Gods Woord te lezen,
individueel of tezamen.
Een gezegende Veertigdagentijd aan u allen
toegewenst.
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

woestijn van de veertigdagentijd binnen gaan en
Jezus volgen: met Hem zullen onze woestijnen gaan
bloeien.
(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

Leerlingen St.-Ceciliaschool
over vasten
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.
en markeert het begin van de vastentijd. Hieronder
de opstellen van enkele leerlingen van de St.Ceciliaschool.
S. Lameli, klas 3MAB
Vasten betekent voor mij je afzonderen van
mensen met de bedoeling om God te zoeken (of
tijd met Hem door te brengen). Hoe doe ik dat?
Door veel dingen achterwege te laten, bijvoorbeeld
minder met de telefoon bezig te zijn of op FB
of naar feestjes te gaan. Mijn doel van vasten
is om mij in orde maken met God na een zonde
(vergiffenis) en voor geestelijke groei en om Gods
antwoord te krijgen in een specifieke zaak. Mijn
vorm van vasten is sober: vasten, maar wel eten
bijvoorbeeld alleen vruchten de hele dag. Normaal
vasten is niet eten van 6:00 tot 18:00 uur, daarna
zacht voedsel nuttigen. Absoluut vasten is over een
bepaalde periode niet eten, maar alleen drinken.
Vasten gaat altijd samen met bidden.
L. Van der Bosch, klas 1MD
De veertigdagentijd is een periode van veertig
dagen voor Pasen en begint op Aswoensdag.
De veertigdagentijd is een tijd van bekering,
verzoening, genezing en natuurlijk van meer
gebed. De veertigdagentijd eindigt wanneer
de paasnacht aanbreekt. Op zondagen tijdens
de veertigdagentijd wordt er niet gevast, want
zondag is de dag des Here, de dag waarop wij de
verrijzenis van Christus vieren. Daarom tel je de
zondagen niet mee en kom je van Aswoensdag tot
en met Stille Zaterdag precies op veertig dagen.

Matodja Nigiensa, klas 1MD
Ik ga vandaag schrijven over het lijden en
sterven van Jezus. De veertigdagentijd is een
periode van veertig dagen voor Pasen en begint
op Aswoensdag. In de veertigdagentijd kijken
wij kritischer naar ons leven en worden wij
opgeroepen tot bezinning en vernieuwing
van ons geloof, want dan vieren wij Pasen, de
verrijzenis van onze Heer. De laatste week van
de veertigdagentijd is de Goede Week of de
lijdensweek wanneer wij ons heel nadrukkelijk
gaan bezinnen op het lijden en sterven van de Heer.
De laatste drie dagen van de veertigdagentijd –
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
worden het heilig triduüm genoemd. Op zondag
tijdens de veertigdagentijd wordt niet gevast, want
de zondag is de dag des Heren, de dag waarop wij
de verrijzenis van Christus vieren. Daarom tel je
de zondagen niet mee, en kom je van Aswoensdag
tot en met Stille Zaterdag op precies veertig dagen.
Vasten is niet eten en drinken behalve water,
als teken van boetedoening. Onthouding is iets
opgeven, als teken van boetedoening. Aalmoezen
geven is geld en goederen geven aan de armen en
de behoeftigen.

wordt vervolgd op pagina A3
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liturgie & leven
Schriftlezingen
Tweede zondag in de veertigdagentijd
Eerstele lezing: Genesis 12, 1-4a
In die dagen zei de Heer tot Abraham: “Trek weg uit
uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik
u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat
hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u
zal zegen komen over alle geslachten op aarde’.
Toen trok Abraham weg, zoals de Heer hem had
opgedragen.
Antwoordpsalm:

Psalm 33, 4-5.18-19.20-22

Tweede lezing: II Timoteüs 1, 8b-10
Dierbare, draag uw deel in het lijden voor het

evangelie, door de kracht van God, die ons gered
heeft en geroepen met een heilige roeping, niet
op grond van onze verdiensten, maar volgens het
vrije besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid
ons verleend in Christus Jezus. Nu is zijn genade
openbaar geworden door de verschijning van onze
Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd
en onvergankelijk leven deed aanlichten door het
evangelie.

Evangelielezing: Matteüs 17, 1-9
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer
Johannes met zich mee en bracht hen boven op een
hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun
ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te
stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als
het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het

Gedachten bij de schriftlezingen

In de teksten van vandaag komen we de
merkwaardige spanning tegen tussen enerzijds
de unieke verbondenheid van God met zijn
uitverkozen volk Israël, en anderzijds zijn
betrokkenheid bij de hele aarde en mensheid.
De teksten uit Genesis en 2 Timoteüs bieden
ons een handvat om deze spanning te begrijpen:
uitverkiezing – ook die van ons – is geen privilege,
maar een bijzondere opdracht, die uiteindelijk
Gods bedoelingen voor heel de aarde dichterbij
moet brengen.
Abram, doel van de wereldgeschiedenis?
Het begin van het boek Genesis beschrijft de
geschiedenis van de hele mensheid. Vanuit één
mens, Adam, groeit die uit tot een bonte groep
culturen. Na de zondvloed begint de mensheid
opnieuw, weer vanuit één mens: Noach. In Genesis
11 raakt zij verspreid over de hele wereld.
Daarmee is de oergeschiedenis klaar, zou je
zeggen, maar dan komt de aap uit de mouw: de
lange stamboom van volken loopt ten slotte uit op
Terach, de vader van Abram. In Genesis 12 gaat
het exclusief over deze Abram. Uit alle volkeren
wordt één mens uitgekozen, en met hem het volk
dat uit hem voortkomt. De hele oergeschiedenis
lijkt zo slechts de aanloop te zijn geweest voor
het eigenlijke verhaal, dat van Israël. Ik zeg met
opzet: lijkt. God is heel duidelijk tegen Abram.
Zijn verkiezing, en daarmee die van Israël, heeft
wereldwijde betekenis: ‘Door jou zullen alle
volken op aarde gezegend worden’ (12,3; Nieuwe
Bijbelvertaling, voetnoot). Zo heeft Israël zijn
eigen positie ook altijd begrepen: we zijn anders
dan andere volken, maar dat is ter wille van al die
andere volken.

God van Israël en van alle mensen
Iets vergelijkbaars zien we in Psalm 33. Het
lied begint en eindigt met Israël zelf: zij zijn de
‘rechtvaardigen’, die dit lied überhaupt zingen
(vers 1-3); God heeft special aandacht voor hen
(vers 12-13); zij zijn degenen die onvoorwaardelijk
hun hoop op God durven stellen (vers 18-22).
Tegelijk bezingt de psalm nadrukkelijk Gods
bedoelingen met de hele mensheid. Zijn recht,
gerechtigheid en trouw vervullen de hele aarde
(vers 5); Hij heeft de aarde gemaakt (vers 6-9);
Hij leidt de wereldgeschiedenis volgens zijn plan
(vers 10-11). Dat geeft een breder, wereldwijd
perspectief. God is de God van Israël, zeker. Maar
Hij is ook, en vooral, de God van alle mensen.
Gerechtigheid, vrede en trouw, bemiddeld door

woord en zei tot Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij
hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia’. Nog
had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk
overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem:
‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie Ik mijn
welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem’. Op
het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter
aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan
en zei: ‘Staat op, en weest niet bang’. Toen zij hun
ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen
Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte
Jezus hun: ‘Spreekt met niemand over wat ge hebt
aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden
is opgestaan’.

niet af, voor hem hoort het er vanzelfsprekend bij,
niet uit masochisme of hang naar martelaarschap,
maar vanuit het besef mee te helpen aan het
verspreiden van Gods genade.

Israël, zijn voor de hele mensheid bestemd.

Verkozen voor een heilige taak
De paar verzen uit de epistellezing zijn voor onze
oren mogelijk wat duister. God heeft ons ‘geroepen
tot een heilige taak’, schrijft Paulus. Dat heeft Hij
gedaan ‘omdat Hij daartoe uit genade besloten had’
(2 Timoteüs 1,9). Deze genade was er kennelijk al
‘vóór alle tijden,’ maar is pas bij het verschijnen
van Christus bekend geworden, die ‘de dood heeft
vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen
oplichten’ (1,10). Dat ‘vóór alle tijden’ heeft hier
niets te maken met zoiets als een predestinatieleer.
Het gaat hier niet om een beslissing over ieders
individuele zielenheil, maar om ‘genade’, genade
die uiteindelijk openbaar wordt in Christus, die de
dood overwint en uitzicht biedt op nieuw leven.
De ‘heilige taak’, waartoe wij zijn uitgekozen,
is dus eenvoudig dit: het verspreiden van het
evangelie van Gods genade. Dit raakt, alweer, de
hele wereld, net als in Genesis 12 en Psalm 33. Dat
is de betekenis van dat ‘voor alle tijden’: genade is
Gods plan waar alles, letterlijk alles in de wereld,
om begonnen is. In het verwezenlijken van dit
plan mogen wij een rol vervullen. Dat dit geen
privilege maar een opdracht is, weet Paulus heel
goed. Hij zit gevangen vanwege zijn missie en zal er
waarschijnlijk voor sterven. Dat schrikt hem echter

De Messias komt uit Israël
Voor wie een beetje thuis is in de verhalen van het
Oude Testament, valt direct op hoe nadrukkelijk
het verhaal van de evangelielezing verwijst
naar het verhaal van de wetgeving op de Sinai.
Alles speelt zich af op een berg; Jezus begint te
stralen, net zoals Mozes, wanneer hij met God
heeft gesproken (Exodus 34,29-35); er is een
wolk, tegelijk donker en lichtend (onder andere
40,38), van waaruit God spreekt (33,9); ook de
ontmoetingstent waarboven die wolk staat (33,10),
komt terug in de tenten die Petrus wil opzetten.
En dan is er natuurlijk Mozes zelf, die met Jezus en
Elia spreekt. De verwijzingen laten wel zien dat dit
verhaal meer als symbolische boodschap gelezen
moet worden dan als historisch verslag. Het volgt
op gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen over
de vraag wie Jezus eigenlijk is (Matteüs 16,13-28).
Petrus noemt hem de Messias en de Zoon van God
(16,16), maar vervolgens moet Jezus uitleggen dat
dat ook zijn lijden, dood en opstanding inhoudt.
Het gesprek eindigt met de aankondiging van
de komst van de Mensenzoon, ‘in gezelschap van
zijn engelen en bekleed met de stralende luister
van zijn Vader’ (16,27). En zie: in onze lezing wordt
daarop al een voorschot genomen. Dit moet wel
betekenen dat het verhaal van de verheerlijking
iets wil laten zien over wie Jezus nu eigenlijk is. Het
bevestigt wat Petrus al zei: Jezus is werkelijk de
Messias, de Mensenzoon op wie gewacht werd.
Maar de vele verwijzingen naar de Sinai preciseren
wat dit betekent. De Messias is niet zomaar een
machtig, goddelijk wezen; Hij is niet gekomen voor
zijn eigen eer en glorie. Wat Matteüs ons hier wil
laten zien is dit: Jezus, de Messias, de Mensenzoon,
staat in de traditie van Israël. Het gaat hem om
de Thora, Gods handreiking voor een samenleven
in recht, gerechtigheid en liefde. Daarmee lijkt de
betekenis van Jezus nogal binnenjoods gemaakt
te worden, maar dat is schijn. Juist het Matteüs
evangelie legt sterke nadruk op de betekenis
van Jezus, en daarmee van de Joodse Thora, voor
heel de wereld. Denk maar aan de magiërs uit het
Oosten, die al meteen uit alle windstreken komen
om Jezus te aanbidden (Matteüs 2), of aan de twee
broodwonderen, waarbij uit de getallensymboliek
blijkt dat Gods aanbod aan Israël wordt verbreed
naar de hele wereld (16,9-10).
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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 7 19.00: Eucharistieviering
zo 8 10.00: Hoogmis
za 14 17.00: Huwelijksinzegening Ian de Freitas/Ignora
Sajat
19.00: Eucharistieviering
zo 15 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.
HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173
za 7 17.30: H. Mis
wo 11 17.30: Marialof
za 14 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 7 18.00: Vooravondmis 2e zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 8 08.00: Woord-Comm. dienst 2e zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
ma 9 18.00: H. Mis
wo 11 18.00: H. Mis
do 12 17.00: Aanbidding bij het Allerheiligste (tot 18.00
u.)
vr 13 17.30: Kruisweg aansluitend met H. Mis
za 14 18.00: Vooravondmis 3e zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
zo 15 08.00: H. Mis 3e zondag in de veertigdagentijd met
kindernevendienst
Mededelingen
• Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en
zondag kindernevendienst.
• Tijdens de vastentijd elke donderdag behalve donderdag
19 maart, vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur 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.
• Donderdag 19 maart hoogfeest van Sint-Jozef, om 18.00
uur vieren we een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk
te Geyersvlijt.
• Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.30
uur de kruisweg in de Driekoningenkerk, aansluitend met
de eucharistieviering.
• Op zaterdag 21 maart om 04.30-05.00 uur gaat parochieNoord voor in de smeekbeden tijdens de 24-uren voor de
Heer in de Kathedrale Basiliek. U bent allen uitgenodigd.
• Op dinsdag 24 maart gaat parochie Paramaribo-Noord
op bedevaart naar Batavia i.v.m de veertigdagentijd,
belangstellenden kunnen tot en met maandag 16 maart
opgeven in het secretariaat tijdens het spreekuur.
• Parochie-Noord houdt op zaterdag 28 maart vanaf
10.00 uur s’ morgens tot en met 18.00 uur een eendaagse
retraite welke wordt afgesloten met de eucharistieviering.
Opgave tot en met maandag 23 maart in het secretariaat
tijdens het spreekuur. Met een kleine bijdrage van SRD 20.• Op dinsdag 31 maart is er in de grote zaal van de
parochie Lectio Divina (de goddelijke manier van bijbel
lezen). Aanvang 18.30 uur. U bent allen welkom!
• Op zondag 1 maart 2020 is het kind Xamiel Nazir
gedoopt. Veel geluk en zegen voor onze dopeling en het
gezin waarin hij opgroeit.
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 8 18.00: H. Mis 2e zondag in de veertigdagentijd met
kindernevendienst
zo 15 08.00: Woord-Comm. dienst 3e zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst
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 8 09.00: H. Mis 2e zondag in de veertigdagentijd met
kindernevendienst
zo 15 09.00: Woord-Comm. dienst 3e zondag in de
veertigdagentijd met kindernevendienst

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 8 10.00: Woco, 2e zondag v.d. vastentijd
11.45: English Mass
zo 15 10.00: H. Mis, 3e zondag v.d. vastentijd
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 7
zo 8
za 14
zo 15

19.00: H. Mis
08.00: H. Mis, 2e zondag v.d. vastentijd
19.00: Woco
08.00: H. Mis, 3e zondag v.d. vastentijd
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 dinsdag om 17.00 u kinder- en tiener catechese.
18.30 uur Volwassen catechese
• 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 8 08.00: Woco |
18.30: Rozenkransgebed
19.00: H. Mis
wo 11 18.30: Rozenkransgebed | 19.00: Woco
vr 12 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.
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 8 08.00: H. Mis
ma 9 17.00: Spreekuur |17.00: PK EHC
18.00: Bidgroep van de Charismatische Vernieuwing
di 10 17.00: PK H. Vormsel en PK Volwassenen		
do 12 17.00: Spreekuur | 18.00: Rozenkransgebed
vr 13 06.30: Mis |
18.30: Kruisweg
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 8 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.
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 zondag H. Mis om 08.00uur,m.u.v. de 4e zondag.
Elke 4de zondag Sranantongo Woco viering om 08.00uur
Elke 2de zondagmorgen Doopviering om 10.00uur.
ST. FRANCISCUS: Botromankistraat 55
Pastoor: pater Ricardo 485029/8671624
Contactpersonen: Zr. Temaka, t. 485456/8764828 en Zr.
Sandra Wei, t. 8727329
Email: st.franciscusparochie@gmail.com
Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur
ALLERHEILIGSTE VERLOSSER – Domburg
Contact: Zr. W. Sadi. - 370319; Br. A. Fung A Loi. - 370607
Elke zondag: H. Mis om 10.00u.
Elke vrijdag: Noveen van OLV van 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

HEILIGE BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A,
Bernharddorp- pater Kenneth Vigelandzoon
Mw. Chandra Uiterloo-Vishnudatt, m. 8781122
Mw. Marscha Wajwakana-Sabajo, m. 8799056
DSB Bank SRD 31.33.974 tnv RK Bisdom Sint Bernadette
Emailadres: melvin_mackintosh@hotmail.com
FB: heiligebernadettekerk

1e en 4e zaterdag van de maand 19.00u: Woord- en
communiedienst
2e vrijdag van de maand 19.00u: Eucharistieviering
3e zondag van de maand 09.00u: Woord- en
communiedienst
Vanaf 1 november 2019 zijn de diensten van de vrijdag
verschoven naar de zaterdag. Alleen de eucharistieviering
blijft op de 2e vrijdag van de maand.
OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran
Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp);
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
Elke zondag: Woco: 09:00u
PK lessen: zondag 10.30 – 12.00u.
wordt vervolgd op Pagina B3
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REGINA PACIS - La Vigilantia
Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918
Elke zondag: Woco: 09.00u.
ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567, Joyce Soares
t. 8185517

Elke 1e, 2e en 3e zondag: Woco om 09.00u.
Elke vierde zaterdag van de maand: 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
wo 11 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 12 10.00-18.00: Spreekuur p. Jan
17.00-18.00: Catecheseles EHC (leidsters)
vr 13 17.00-18.00: Catecheseles H. Vormsel
za 14 19.00: Eucharistieviering (p. Jan) vooravond 3e week
vd vastentijd
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 8 10.00: Eucharistieviering in de javaanse taal (Dag van
de vrouw)
vr 13 18.30: Kruisweg
za 14 18.30: Eucharistieviering
wo 18 18.30: Bijbelstudie
vr 20 18.30: Eucharistische aanbidding
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 door de
leidsters
Elke dinsdag om 18.30: Gebedsdienst gevolgd door
zangoefening
Elke woensdag om 16.30: PK Lessen voor H. Vormsel door
de leidsters
Elke donderdag tussen 16.00-17.00: Spreekuur pastoor
Elke donderdag om 18.30: Eucharistieviering
2e donderdag om 17.00: Begeleiding van communicantjes
door de pastoor
4e donderdag om 17.00: Begeleiding van vormelingen door
de pastoor
Vieringen
za 7 19.00: Woco dienst
Mededeling
• 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
Wekelijkse activiteiten
Elke zaterdag om 17.00: Spreekuur en gelegenheid om te
biechten
Vieringen
zo 8 08.00: H. Mis
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS Mary’s Hope - Coronie,
t. 235144 Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

Elke 2e en 3e zondag om 09.00u: Eucharistieviering
Elke 1e, 4e en 5e zondag om 09.00u: Woco
Elke dinsdag om 19.00u: Rozenkransgebed
Elke woensdag om 17.00u: Charismatische bijeenkomst
ST. JOZEF-Nieuw Nickerie |G.G. Maynardstraat 35
Pastoor: R. Wong Loi Sing; t. 231402, f. 210256
Contactpersoon: J. Ho A Sjoe; t. 8889014
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 8 08.30: H. Mis door mgr. Karel Choennie
ma 9 19.00: H. Mis
di 10 06.30: H. Mis
wo 11 19.00: H. Mis
do 12 06.30: H. Mis
vr 13 07.00: H. Mis
za 14 19.00: H. Mis
Mededelingen
• Zondag 8 maart H. Mis in Coronie
• Woensdag en vrijdag vasten en onthouding.
• Donderdag Kruiswegoefening op Groot Henar
• Vrijdag om 18.00 u H. Kruisweg in de St.Jozefkerk
• Misdienaars worden verzocht mee te doen met al de
vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk
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 8 10.00: H. Mis door mgr. Karel Choennie
Mededelingen
• H. Kruisweg op de vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vastenen onthoudingsdagen.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk
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 16.00u.
PK jaar II: Woensdag om 16.00u.
PK jaar III: Donderdag om 16.30u.
Onderhoud kerk: Zaterdag
Vieringen
zo 8 08.30: H. Mis, zondag 2 in de veertigdagentijd
Mededelingen
• H. Kruisweg op vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vastenen onthoudingsdagen.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van de St. Jozefkerk
JOHANNES DE DOPER - Gandhiweg 1, Mariënburg
Pastoor: Pater Toon te Dorsthorst
Contactpersonen: Br. M. Pobosie, t. 8665849
en Br. H. Rabil, t. 8894399
Wekelijkse activiteiten
Elke laaste vrijdag: Gebedsbijeenkomst om 19.00u.
Elke zaterdag: kerk onderhoud om 09.00u.
Elke zondag m.u.v. de 2e: WoCo om 09.00u.
Elke 2e zondag: Begi Kerki om 08.30u met
Rozenkransgebed.
H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202
Elke 2e en 4e zondag van de maand: eucharistieviering/
woco om 08:30u
PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE–COTTICA | Pastoor: D. Weewee
Contact: Moengo e.o. br. P. Lonwijk, t. 8871710
Albina e.o. zr. Black 0342021; pastorie 0341354
1e zondag: H. Mis 09.00 te Moengo en 16.00u Patamakka
2e zondag: H. Mis 09.00 te Albina en 16.00u Alfonsdorp
(Communie voor de ouderen thuis)
3e zaterdag: H. Mis te Oviaolo 19.00u.
3e zondag: H Mis 9.00 Abadukondre 18.00u te
Moengotapu
4e zaterdag: Bezinning en uitstelling Allerheiligste. Stille
aanbidding St Theresia 09.00u.
Des vrijdags: ‘voorbereiding op de Zondagsdienst’ 18.30 u
Elke dinsdag:Charismatische Volwassenen
gebedsbijeenkomst te Moengo.
Elke donderdag: Jongeren gebedsbijeenkomst Moengo en
Oviaolo.
PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.
1e zondag
09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag
11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en
communie aan huis
2e zondag
09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod,
Brownsweg
2e zondag
16.00u: H. Mis. Dre Pada
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Leerlingen St.Ceciliaschool over vasten
P. Fonkel
Ik heb een gedicht over vasten.
Vasten op voedsel heeft geen zin
als men Gods waarde verliest door aarzeling.
Veertig dagen bleef Jezus honger lijden
Hij vastte in zijn nood bij gebrek aan brood
liet zich niet door de verzoeker verleiden.
Vasten
is je niet laten verleiden in je hongersnood
door de kwade
maar sterk aan brood.

Cheniqua Pintoe
De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of
lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen.
Veel christenen vasten in deze periode op de een
of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs
helemaal met een bepaalde luxe zoals vlees, alcohol
of tegenwoordig ook sociale media. De vastentijd
begint op een woensdag die Aswoensdag heet. De
as komt van een katholieke gewoonte: de priester
strijkt met as een kruisje op je voorhoofd. De
laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt:
deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan
elke dag een bijeenkomst, op zijn minst op de
vrijdagavond en de zondagochtend. De laatste
dagen van deze week zijn het belangrijkste. Op
Witte Donderdag wordt de laatste maaltijd van
Jezus herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag,
waarop de kruisiging van Jezus centraal staat. De
zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat op
die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze
dagen de laatste en allerbelangrijkste: dit is Pasen
de dag waarop Jezus opstond uit de dood.
Reingoud en Mettendag 3MAB
Mensen stellen zich open voor de Heer door
daden van zelfonthouding. Zij willen datgene wat
egoïstisch is in hun leven veranderen. Zij denken
meer aan Jezus die ons de betekenis van ware
liefde heeft geleerd:

wordt vervolgd op pagina B4

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 09 maart
Dagtekst
Lucas 15,20: Zijn vader zag hem al in de verte
aankomen, en hij werd door medelijden bewogen;
hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste
hem hartelijk.

Overweging
Jezus vertelde in een parabel over een zoon die
wegtrok van huis, een losbandig leven leidde en na
lange tijd terugkeerde naar zijn vader. Wanneer
je in een vreemd land rondzwerft en God voor jou
heel ver lijkt, weet dan dat Hij je meer nabij is dan
je denkt. Ook wanneer je een leven leidt waarin
voor Hem geen plaats is, zal Hij je vaak in alle
bescheidenheid en zonder opdringerigheid je een
teken geven waardoor je opnieuw aan Hem gaat
denken. Misschien aarzel je om tot Hem terug te
keren opdat je zo ondankbaar was. Gods liefde kent
nochtans geen grenzen. Hij vergeeft altijd. Wanneer
iemand beslist terug te keren snelt Hij naar hem
toe, valt hem om de hals en ontvangt hem hartelijk.
Gebed
Lieve God en Vader, dank U omdat ik Uw kind mag
zijn. Dank U omdat U mijn zwakheid begrijpt en mij
altijd nieuwe kansen geeft. Dank U omdat U in mij
gelooft. Dank U omdat ik bij U geborgenheid mag
vinden. Amen.
dinsdag 10 maart

Dagtekst
Gal 5, 13-15: Broeders en zusters, u werd geroepen
tot vrijheid. Alleen misbruikt de vrijheid niet als
voorwendsel voor een zondig leven, maar dien
elkaar door de liefde. Want de hele wet is vervat
in dit ene woord: U zult uw naaste liefhebben als
uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
Overweging
Wij zijn geroepen om vrije mensen te worden. Om
echt vrij te worden moet je vechten. Ware vrijheid
bezit je pas wanneer je jezelf in handen hebt.
Vrijheid heeft niets te maken met altijd en in alle
omstandigheden je zin te doen zonder rekening te
houden met de anderen. Innerlijk vrij zijn houdt
in, dat je denkt wat je wil en dat je je geest nooit
laat overrompelen door anderen. Je kan slechts
vrij worden wanneer je kan liefhebben. In de liefde
is de mens het meest zichzelf, want daartoe is hij
geschapen. Anderzijds is echt liefhebben slechts
mogelijk wanneer dit gebeurt in vrijheid. Liefde en
vrijheid reiken elkaar de hand.

Gebed
Bevrijdende God, maak dat ik nooit word
meegesleurd met de opvattingen die de wereld mij
wil opdringen. Leer mij andere mensen te dienen
zoals Jezus heeft gedaan. Help mij te leven voor het
doel waartoe Gij mij geschapen hebt. Amen.
woensdag 11 maart

Dagtekst
Filippenzen 2,2-5: Maak mijn vreugde dan volledig
door uw eenheid van denken, uw eenheid in de
liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geef niet to aan partijzucht en ijdelheid, maar
beschouw in alle nederigheid de ander als hoger
dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen
behartigen, maar ook die van de anderen. De
gezindheid moet onder u heersen die ook in
Christus Jezus was.

Overweging
Toen de Messias kwam merkten zijn volksgenoten
Hem niet op. Hij is er nog steeds. Wanneer zag ik
Hem voor het laatst? Ik denk aan de momenten
dat ik Hem liefhad en liefde van Hem ontving.
Op die momenten werd God opnieuw mens. Elke
keer dat kennis mij bevrijdde, werd Gods Woord
opnieuw openbaar. De brandende blik van de
Profeet legde mijn zonden bloot, telkens wanneer
mijn hart verontwaardigd was over onderdrukking
en onrecht. Telkens werden in een flits mijn
verborgen diepen zichtbaar en werden mijn
verdedigingsmechanismen blootgelegd. Telkens
wanneer ik een innerlijke genezing ervoer, stak
Christus zijn hand uit en raakte Hij me aan. En
als ik gefrustreerd was, wanhoopte of kwellingen
doorstond, dan worstelde Hij in zijn passie. En
toen ik innerlijke stilte vond in mijn gebed was
de Hogepriester toen niet bezig mij met God te
verenigen? Heb ik in het recente verleden zulke
momenten vol genade gekend? Ik vraag Hem of Hij
zich vandaag weer over mij wil ontfermen.
Gebed
Geest van God, wanneer verdeeldheid ontstaat
onder de mensen met wie ik leef, laat mij dan naar
hen luisteren met een open hart. Maak mij creatief
om door woord en daad verzoening te brengen.
Amen.
Donderdag 12 maart

Dagtekst
Johannes 3,16: Zozeer immers heeft God de wereld
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
Overweging:
Het grootste geschenk dat God ooit aan de mensen
heeft gegeven is Zijn eigen Zoon. Door zijn Zoon
mens te laten worden heeft Hij zich op het niveau
gesteld van de mensen. Sinds Jezus kan je met God
spreken van mens tot mens. Uit al wat Jezus doet
en zegt kan je ontdekken wie God voor jou is. Wie
Jezus ontmoet van hart tot hart, ervaart de liefde
van God en Zijn bevrijdende kracht. Wie zich met
heel zijn hart bij Hem aansluit en zich engageert
voor Zijn Rijk begint anders en dieper te leven. Hij
ontvangt het eeuwig leven.

Gebed
Vader, dank U voor Jezus en voor de redding die Hij
ons bracht. Laat Uw Geest over mij komen opdat ik
duidelijk zie wie Jezus is. Bevrijd mij van al wat mij
drukt en laat ons delen in Uw leven. Amen.
Vrijdag 13 maart

Dagtekst
Johannes 13, 34-35: Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb
toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Daarna zal iedereen kunnen zien dat jullie
leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de
liefde bewaren.

Overweging
Jezus heeft de mensen lief, zo maar. Hij gelooft in
de liefde. Heel zijn leven is ernaar gericht. Al wat
daarbuiten is, vindt Hij weinig belangrijk. Jezus
geeft zich aan alle mensen die Hij ontmoet. Toch is
Hij nooit opdringerig in het geven. Je kan zijn liefde
aanvaarden of afwijzen. Voor Hem is liefhebben
gehoorzamen aan de Vader. Wanneer Hij de mensen
met liefde omringt, ziet Hij dat als een zending

van zijn Vader. Door zijn liefde wil Hij zijn Vader
verheerlijken. Jezus wenst dat de zijnen Hem in
zijn liefde navolgen, Hij wil dat zij meebouwen aan
een liefdesgemeenschap rondom Hem. Jezus hecht
weinig belang aan uiterlijke kentekens. De liefde
onder elkaar bewaren dat is voor Hem de beste
getuigenis die zij kunnen afleggen.

Gebed
Heer Jezus, in liefde zijt Gij naar mij toegekomen.
Beziel mij met Uw Geest. Maak mij sterk om mijn
verantwoordelijkheid op te nemen in de opbouw
van ons gezin en van de gemeenschappen waartoe
ik behoor. Amen.
Zaterdag 14 maart

Dagtekst
Johannes 15,9-11: Zoals de Vader Mij heeft
liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn
liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in
mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van
mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit
zeg ik u, opdat mij vreugde in u moge zijn en uw
vreugde volkomen moge worden.

Overweging
Jezus weet en voelt zich in de liefde van zijn Vader;
Hij is één met Hem. De Geest van Jezus is de Geest
van de Vader. De wil van de Vader en wil van Jezus
zijn één. Jezus is gehoorzaam aan Hem tot het
uiterste. Deze verbondenheid met de Vader schenkt
Hem diepe vreugde. Op dezelfde wijze heeft Jezus
de mensen lief. Hij biedt zijn liefde aan. Velen
wijden zich totaal aan Hem toe. Zijn liefde bewerkt
in hen goede vruchten. Hij is de Heer van hun leven.
Wie ‘ja’ zegt op Jezus’ liefde wordt vervuld met
dezelfde vreugde die in Hem is.

Gebed
Heer Jezus, in U is de mildheid en de
menslievendheid van onze God op aarde
verschenen. Laat Uw Geest mij open maken voor U.
Bewaar mij in Uw liefde: Geef mij de kracht opdat ik
mij met heel mijn hart aan U wegschenke. Amen.
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Leerlingen St.Ceciliaschool over vasten
bereid zijn om zelf ons eigen leven op te offeren
voor hen die wij liefhebben. Vasten betekent
dat wij ons onthouden van bepaalde dingen,
waarvan wij vrij mogen genieten. Tijdens de
veertigdagentijd kunnen wij vrij beslissen om
ons te onthouden van eten dat we lekker vinden,
naar feestjes gaan, geld uitgeven aan luxe dingen,
videogames spelen of tv-kijken, zodat we de tijd,
het geld of de energie kunnen besteden aan iets
wat ons kan helpen groeien in onze vriendschap
met God en anderen.

Chanique Swietimang
Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden
van eten of drinken of van bepaalde spijzen voor
een bepaalde periode. De beweegredenen om te
vasten kunnen divers zijn. Maar de belangrijkste
motieven zijn religieuze. In de grote godsdiensten
is het vasten gewoonlijk aan bepaalde dagen of
perioden gebonden. Als ik zou vasten, dan zou ik
niet eten en drinken en ik zou vasten om een reden,
want de christenen vasten niet zomaar, ze vasten
om iets. Als ik ga vasten ga ik om een belangrijk
ding in mijn leven vasten, echt belangrijk voor ons
als mens en ook voor de christenen.

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

