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24 uur voor de Heer: nederigheid, niet hoogmoed is de attitude

Melvin Mackintosh – 

Gebed en aanbidding
Vijf, soms tien en bij pieken 25-30 personen waren 
aanwezig op hetzelfde moment in de gebedswake 
24 uur voor de Heer, die gehouden is in de 
kathedrale basiliek het vorig weekend. Van het 
middaguur op vrijdag 20 maart tot het middaguur 
van de volgende dag was er gelegenheid om de 
kathedrale basiliek binnen te lopen voor gebed, 
samenzang of een stille eucharistische aanbidding. 
Vanwege de maatregelen van het bisdom en 
de Surinaamse overheid om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, moest men zich 
vooraf opgeven voordat men toegelaten werd in 
de kerk. Er was een flacon met een middel om 
de handen te ontsmetten en er werd verzocht 
om de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
Het deed niets af aan het geheel. Sereen, haast 
ongemerkt wisselden de bezoekers zich af. Enkele 
personen zijn niet weggeweest en hebben de 
24 uren doorgebracht in gebed, meegezongen, 
soms ingedommeld om daarna de aanbidding 
voort te zetten of om de benen te strekken en 
een sanitaire pauze te houden. De hoogste piek 
van aanwezigen was waarschijnlijk tijdens de 
afsluitingsmis op zaterdag 21 maart om 12.00 
uur. Mgr. Karel Choennie was de celebrant. Net 
als Mgr. Wilhelmus de Bekker in de openingsmis 
een etmaal ervoor sprak de bisschop over het 
coronavirus en de pandemie. De evangelielezing 
was Lucas 18,9-14. Mgr. Choennie begon zijn preek 
met de opmerking dat het een grote toeval was 
dat de lezingen van die dag gingen over gebed. Het 
evangelie vertelt over de farizeeër en de tollenaar 
die samen de tempel ingaan om er te bidden. De 
tollenaar gaat gerechtvaardigd naar huis, omdat 
hij zich diep bewust is van zijn zondigheid, van zijn 
fouten en tekortkomingen. En de farizeeër, met al 
zijn gebeden, al zijn offers, zijn vasten tweemaal 
per week en het geven van tienden, die gaat niet 
gerechtvaardigd naar huis.

Coronavirus en maatregelen
“Het coronavirus heeft ons hopelijk nederigheid 
bijgebracht; dat wij diep beseffen dat wij allemaal 
kwetsbare mensen zijn. En dat de oplossing erin 
gelegen zal zijn wanneer wij samenwerken, niet 
alleen op nationale maar ook op internationale 

vlak, wanneer wij de pandemie op een mondiaal 
niveau samen zullen aanpakken. Dan zullen wij 
succes hebben,” zei de bisschop.
Hij gaf aan dat paus Franciscus vanaf de publicatie 
van zijn encycliek Laudato Si’ duidelijk heeft 
proberen te maken dat alles met alles verbonden 
is. Maar het drong niet door tot de mensheid: die 
had meer de zelfverzekerdheid van de farizeeër 
die met opgeheven hoofd daar staat en die bidt 
tot zichzelf. “Ik weet niet of het u is opgevallen: 
de farizeeër bidt tot zichzelf, niet tot God. Zijn 
woorden, zijn gebed was praten met zichzelf: ik 
dank u dat ik niet ben zoals de rest van de mensen, 
rovers, onrechtvaardigen... Het is een houding 
van hoogmoed. En dat is kenmerkend voor onze 
hedendaagse cultuur.” 
Het was aan het begin van de week even de 
vraag of de gebedswake door zou gaan. Het was 
slechts een dag of twee sinds de ontdekking van 
het coronavirus in Suriname en de afkondiging 
van maatregelen van de Surinaamse overheid 
om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Ook Mgr. Choennie, bisschop van 
Paramaribo, had de eerste mededeling doen 
uitgaan vanwege het coronavirus. Er werd 
besloten om de gebedswake voortgang te doen 
vinden en zo de geloofsgemeenschap tot steun te 
zijn in deze periode van onzekerheid en angst. Als 
gevolg van de maatregelen waren er duidelijke 
instructies: men moest zich vooraf registreren 

voor deelname en aanwezigheid in de kerk, men 
moest de anderhalve meter afstand in acht nemen 
en er was een flacon met ontsmettingsmiddel op 
de plek waar normaliter het vat wijwater stond 
bij het binnentreden van de kathedrale basiliek. 
Er werden ook geen handen geschud of brasa’s 
gegeven.

Programma
Voorts hadden alle deelnemers die het programma 
moesten uitvoeren, op een tweetal na, zich bereid 
verklaard om door te gaan. Het programma hoefde 
dus niet gewijzigd te worden, hoogstens rekening 
houden met de afgekondigde maatregelen. 
Ook dit jaar was er een verscheidenheid aan 
groepen die hebben deelgenomen: van religieuze 
organisaties, congregaties zoals die van de 
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara, 
ook wel de Blauwe zusters genoemd, tot en met 
werkgroepen en pastorale organisaties zoals 
het ziekenhuispastoraat en stichting devotie 
Petrus Donders. De basisgemeenten Sunny Point 
en Hanna’s Lust, de parochie OLV van Nazareth 
met haar Braziliaanse geloofgemeenschap, maar 
ook de Haïtiaanse en de katholieke inheemse 
gemeenschap hebben elk een half uur van het 
programma voor hun rekening genomen.
Het programma werd vlot afgewerkt. Zuster Gerda 
Misidjang, manager van het Pastoraal Centrum en 
organisator van deze gebedswake had daar goed 
zicht op en moest een paar keer zelf voorgaan. 
Met de genade Gods, was haar reactie. Zij is een 
van de personen die de 24 uren vol gemaakt heeft. 
Links in een hoekje in het voorportaal had ze het 
tafeltje geplaatst waar men het gebedenboekje 
kon kopen, terwijl ze zelf op een van de achterste 
kerkbanken het geheel overzag. Links voor in 
de basiliek, dichtbij de tombe van Zalige Petrus 
Donders, waren de mannen van de dienst Media 
& Communicatie opgesteld met monitor en server 
om de livestream op Facebook en YouTube te 
verzorgen.

wordt vervolgd op pagina B3
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Prakseri
Smeriger kon het niet
Heel onze samenleving, ja heel de wereld is in de 
ban van de coronapandemie. Nieuwsberichten 
gaan haast nergens anders over. Regeringen overal 
ter wereld worden op de voet gevolgd om te zien 
hoe zij de verspreiding in hun landen aanpakken, 
welke maatregelen zij treffen enz. De ene regering 
doet het beter dan de andere, de ene is lakser of 
strenger dan de andere. Al met al lijkt elke regering 
op dit moment alle aandacht te hebben voor het 
indammen van de verspreiding van covid 19 en het 
bieden van de beste zorg voor de reeds getroffen 
personen.

Elke regering? Behalve de onze natuurlijk. Ja, 
ze doet wel haar best om deze gesel voor onze 
samenleving zo goed mogelijk op te vangen. In 
feite verdient het team dat de regering daartoe 
heeft ingesteld een pluimpje voor wat het tot nu 
toe heeft gedaan. Natuurlijk, op sommige gebieden 
kon het beter, maar we weten nou eenmaal dat 
wij leven in een land waar er een tekort is aan 
resources (lees: geld) om dergelijke grootschalige 

campagnes goed uit te voeren.

En daar gaat het nu even over: waar vrijwel elke 
regering ter wereld nu zoveel mogelijk focust op de 
bestrijding van corona, ziet onze regering, in feite 
De Nationale Assemblee, in feite de NDP-coalitie, 
toch de kans om op laaghartige wijze misbruik te 
maken van de situatie en stilletjes een zeer gemene 
en lage streek uit te halen. Misbruik makend van 
de situatie die de samenleving heeft verlamd, 
drukt de coalitie een wet door die weer ten 
nadele is van de bevolking. Met de Wet Controle 
Valutaverkeer wordt zogenaamd het valutaverkeer 
geordend en de integriteit van het financiële stelsel 
gewaarborgd. Als dit inderdaad het geval was, 
waarom zijn dan de meest belangrijke financiële 
actoren in de samenleving er buiten gehouden? En 
zelfs om de tuin geleid? Het is onvoorstelbaar hoe 
deze regering ervan uitgaat dat de samenleving 
nog enig geloof heeft in de kronkelverhalen die zij 
vertelt. Het is duidelijk dat deze regering allerlei 
trucjes zal bedenken en uitvoeren om de financiële 
puinhoop die zij zelf heeft veroorzaakt op te 
ruimen, al is het ten koste van de bevolking zelf.
Wij stellen ons vertrouwen nu helemaal op de 
bankiersvereniging om deze smerige streek van de 
regering te bestrijden.

We zijn niet onbekend dat er vanuit de regering 
dergelijke smerige, achterbakse streken worden 
uitgehaald. Dat hebben we al vaker meegemaakt 
en daartegen ook krachtig geprotesteerd. De 
angel van het huidige handelen van deze regering 
ligt in het feit dat ze dit doet wanneer wij allen 
gepreoccupeerd zijn met een enorme uitdaging, 
die van een leven-of-doodbelang is. De angst 
voor de verspreiding van het coronavirus en de 
maatregelen die het moeten indammen, hebben 
het dagelijkse leven helemaal ontwricht en 
de samenleving als het ware verdoofd. Alleen 
gemeenheid van hart ziet deze hulpeloze toestand 
van het volk als een kans om zo’n wrede maatregel 
zonder al te veel tegenstand door te drukken.

Het gekruisigde volk, dat stervend aan het 
kruis hangt, wordt de zoveelste genadesteek 
toegebracht.

Paramaribo, 23 maart 2020

Aan: alle gelovigen van het Bisdom Paramaribo

Dierbare broeders en zusters,

de maatregelen die wij vorige week maandag hadden genomen blijven onveranderd van kracht voor 
deze week tot aan volgend week maandag 30 maart, wanneer wij dan wederom met een update zullen 
uitkomen, in het bijzonder m.b.t. de vieringen van de Goede Week:

1. zowel de vieringen door de week als de vieringen van het weekend – zaterdag 28 en zondag 29 maart 
– kunnen voortgaan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat:
 a. een voorgeselecteerde groep deelneemt aan de viering. De grootte van deze groep hangt af 
van de grootte van de kerk, maar bij voorkeur groepen van 20 tot 50 personen;
 b. in de kerk moet een minimale fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen in acht worden 
genomen;

2. voor alle vieringen gelden de algemene hygiënische voorschriften, zoals:
 a. regelmatig de handen wassen met zeep
 b. niezen of hoesten in een papieren zakdoekje
 c. regelmatig ontsmetten van voorwerpen die door meerdere handen worden aangeraakt zoals  
 diverse handvatten, deurkrukken, trapleuningen, lichtschakelaars, stoelleuningen
 d. etc.

3. ook gelden nog steeds de eerste maatregelen: de communie wordt alleen door de celebrant uitgereikt 
en niet op de tong; kelkcommunie is alleen voor de celebrant; geen fysiek contact bij de vredeswens; 
geen gebruik van wijwater bij in- en uitgaan van de kerk;

4. uitvaarten en geplande huwelijken mogen tevens voortgang vinden, maar dan wel onder de 
voorwaarden zoals genoemd onder punten 2 en 3;

5. op zondag 29 maart zal wederom via Radio Immanuel, Apintie TV of live streaming via internet 
de eucharistieviering worden uitgezonden ter ondersteuning van de geestelijke communie; voor 
informatie omtrent de uitzendtijden en verdere updates vanuit het Bisdom doen wij een beroep 
op u allen om de Facebookpagina van het Bisdom regelmatig te raadplegen;

DEZE MAATREGELEN GELDEN TOT MAANDAG 30 MAART 2020!

Met hartelijke groeten
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo



OMHOOG zondag 29 maart 2020 KATERN A – Pagina 3

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Gedachten van een geestelijke

geloof & leven

Pater Esteban Kross is in zelfquarantaine sinds zijn 
terugkeer uit Nederland en Israël bijna twee weken 
geleden. Vanuit die situatie heeft Radio Immanuel 
hem gevraagd om zijn gedachten te delen met de 
luisteraars. Inmiddels heeft pater Kross dat twee 
keer gedaan en zijn de opnames uitgezonden. Die 
audiofiles zijn ook geplaatst op YouTube. De link vindt 
u onderaan dit artikel.

Broeders en zusters,
Ik ben pater Kross en ik spreek tot u vanuit mijn 
thuisquarantaine. Ook vanuit de Kerk willen wij 
onze bijdrage leveren in deze moeilijke tijden 
waar wereldwijd covid-19, beter bekend als het 
coronavirus, een bedreiging vormt voor vele 
mensen. Wij zijn God dankbaar voor de vele 
deskundigen, wetenschappers en medici, die 
de talenten die God hun gegeven heeft ten volle 
inzetten om dit coronavirus beter te begrijpen: wat 
het is, hoe het zich gedraagt en hoe wij dan ons het 
beste kunnen aanpassen om de verspreiding van 
dit gevaarlijke virus tegen te gaan.

Praktische tips
Ten eerste: het is echt niet zomaar een griep. Het 
kan hele ernstige longproblemen veroorzaken die 
wij allemaal willen voorkomen. Er zijn al teveel 
mensen overleden aan dit virus en daarom nemen 
wij in acht ons eeuwenoude christelijke thema: ora 
et labora, bid en werk. Daarom een paar praktische 
tips die wij allemaal heel serieus zullen volgen.
1. Was uw handen vele keren per dag heel grondig. 
Was ze veel vaker dan u normaal gewend bent te 
doen. Waarom? Omdat het virus, als iemand er 
de drager van is, wordt uitgehoest of door niezen 
of praten in de lucht komt en dan terechtkomt 
op deurhendels, op leuningen, op je kleren, op 
oppervlakten in de bus, in de winkel, noem maar 
op. Als u dan met uw handen deze oppervlakten  
aanraakt, komt het virus op uw handen terecht. 
Maar gelukkig: door goed grondig wassen met zeep 
en water of met hand sanitizer kunt u het virus 
wegwassen waardoor u niet besmet raakt. Wast u 
daarom elke twee uur uw handen grondig, vooral 
voor het eten of als u buitenshuis veel met uw 
handen dingen of mensen hebt moeten aanraken. 
Denkt u ook eraan dat als u met geld bezig bent 
geweest, u daarna uw handen goed moet wassen.
2. Probeer ook de neiging of de gewoonte tegen 
te gaan om uw gezicht aan te raken, want het 
coronavirus gaat niet naar binnen via de huid, 

Vóór de schoolsluiting in verband met de 
coronapandemie hadden wij de leerlingen van de 
St.-Elisabethschool II die zich voorbereiden op het 
Heilig Vormsel, gevraagd om erover te vertellen. 
Hieronder het verhaal van enkele, met dank aan de 
juf.

Unshedany Person
Ik doe vormsel op zaterdag 20 juni in de St.-Petrus 
& Paulus kathedrale basiliek. Ik doe vormsel, 
omdat ik op een r.-k. school zit en het r.-k. geloof 
heb. Vormsel is de zending van de H. Geest. De 
bisschop spreekt de vormelingen toe en legt uit wat 
de H. Geest in hun leven zal gaan betekenen. Toen 
ik communie deed, hadden mijn moeder, vader en 
mijn peten me geleerd om te bidden.

Julia Lamsberg
Ik zit in klas 5a en doe vormsel op 20 juni in de 
St.-Petrus & Paulus kathedrale basiliek. Ik zit op 
de St.-Elisabeth 2. Bijna iedereen in mijn klas doet 

maar wel via het inademen, via de ogen, de mond, 
de neus. Dus probeer uw gezicht en uw ogen niet 
onnodig met de handen aan te raken.
3. We moeten ook voorlopig vermijden te dicht 
op elkaar te staan, want dan kan het virus zich 
gemakkelijker verspreiden van de ene persoon 
op de andere door niezen, door hoesten of praten. 
Voorlopig geen bijeenkomsten van 100 mensen 
of meer, geen groepen mensen dicht op elkaar. 
Daarom ook voorlopig geen grote kerkdiensten op 
zaterdag en zondag: en als er wel een dienst of een 
uitvaart of een huwelijk is op een doordeweekse 
dag met een kleinere groep: houdt u ook dan zoveel 
mogelijk een afstand van 1,5 meter in acht. 
4. Voorlopig geen handen schudden en geen brasa’s 
geven. We kunnen elkaar voorlopig liever groeten 
met woorden, oogcontact, onze smile of een knikje 
van het hoofd.
5. Bij het niezen het liefst een papieren tissue 
gebruiken en die daarna weggooien. Als u die 
niet bij de hand heeft en plotseling moet niezen of 
hoesten, dan vooral niet in uw handen niezen of 
hoesten, maar in de binnenkant van uw elleboog. 
Als u het virus hebt zonder het te weten en u 
niest in uw handen, dan is de kans heel groot dat 
het virus nu op uw handen zit en u het - zonder 
te weten - doorgeeft aan alles wat u vervolgens 
aanraakt.

6. Probeert u uw conditie zo sterk mogelijk te 
houden. Eet veel fruit, groenten, vitaminetabletten.

Extra aandacht en liefde
Ten slotte nog enkele gedachten die niet zozeer 
gaan over het afremmen en voorkomen van de 
verspreiding van het virus, maar enkele gedachten 
die ik u gewoon als geestelijke wil aanreiken. 
Geeft u extra aandacht aan oudere mensen. Bel 
ze wat vaker op, kijk of ze iets nodig hebben, geef 
ze een beetje extra liefde en aandacht. Het is niet 
verstandig dat oudere mensen op dit moment in 
een apotheek moeten gaan om hun medicijnen af te 
halen, want er kunnen daar misschien ook mensen 
zijn die ziek zijn door het coronavirus. Dus laten de 
volwassen kinderen of de kleinkinderen of andere 
familieleden of buurtgenoten de ouderen extra 
beschermen door die medicijnen voor ze te gaan 
halen, door boodschappen voor ze te doen, door 
ze te helpen en aandacht te schenken. Maar het 
geldt voor ons allemaal: er is een zekere spanning 
door het coronavirus, dus laten we anderen wat 
extra aandacht en liefde schenken. Belt u wat vaker 
mensen uit uw kring op. Een telefoontje kan zoveel 
kracht en vreugde geven. En blijft u bidden, blijft 
u in uw hart richten tot God met dankzegging en 
voorbede. Zoals psalm 27 zegt: De Heer is mijn 
Licht en mijn Verlosser, wie zou ik vrezen.

het vormsel. Toen ik jonger was, werd ik door mijn 
moeder vastgehouden tijdens het dopen. Nu ben 
ik iets ouder en ik begrijp meer over vormsel. Ik 
wil vormsel doen om de H. Geest in me te laten 
stromen. Als ik in gevaar ben, kan de H. Geest me 
helpen. De kinderen die rooms-katholiek zijn en die 
vormsel hebben gedaan, moeten elkaar liefhebben. 
De kinderen die geen vormsel hebben gedaan, 
moeten elkaar toch liefhebben. Juf Vanessa Bron 
vertelde ons meer over godsdienst, vormsel, H. 
Geest en over de bijbel. Als ik vormsel ga doen, gaan 
mijn ouders niet voor me praten. Als je vormsel 
doet, moet je eerbied hebben voor God. Onze Lieve 
Heer heeft ons geleerd om niet te schoppen. Als je 
vormsel doet, moet je ook in God geloven. Vormsel 
is dat je door de H. Geest bent aangenomen. Ik ben 
blij dat ik vormsel doe. Omdat ik er meer over ga 
weten.

Quivin Sleur
Ik doe met andere kinderen van de 5e klas mee 
aan vormsel. Ik doe vormsel, omdat ik r.-k. ben 
en omdat ik op een r.-k. school zit, mag ik het 
vormsel doen. Wij worden voorbereid door de 
godsdienstlessen van juf Vanessa Bron. Ik ga 
vormsel doen in de St.-Petrus & Paulus kathedrale 
basiliek. Het vormsel wordt gegeven door Mgr. 
Karel Choennie. Op zaterdag 20 juni doe ik vormsel 
en ik kijk ernaar uit, want ik wil in aanraking 
komen met de H. Geest. Vormsel is in aanraking 
komen met de H. Geest en om verantwoording te 
nemen voor ons geloof. Het is een van de zeven 
sacramenten, en deze zijn: doopsel, communie, 
vormsel, biechten, huwelijk, priesterschap, 
ziekenzalving.

Jean-Mille Pengel
Hallo lieve mensen van de Kerk. Ik mag dit jaar 
vormsel doen. Dat vind ik heel erg leuk om te 
doen, omdat ik een christen bent. Op school heb ik 
geleerd van onze juf Bron dat vormsel een van de 
zeven sacramenten is. Wij doen ons vormsel op 20 
juni 2020. Ik kan niet wachten op deze bijzondere 
dag om mijn vormsel te doen. In mijn klas gaan ook 
andere kinderen meedoen aan vormsel. Zij vinden 
het ook heel erg leuk. Net als ik kunnen zij ook niet 

wachten op die mooie dag. Ik ben er helemaal klaar 
voor en kijk er heel trots naar uit.

He Zhang Jun
Ik doe vormsel, omdat je dan kan bidden tot God en 
zo kan God met je praten. Als je niet bidt, kan God je 
niet horen. Blijf steeds bidden dat God je kan horen. 

Lin Kelly
Toen je nog klein was, lieten je ouders je dopen. Je 
wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders 
ook de keuze gemaakt om jou de 1e H. Communie 
te laten doen. Nu ben je ouder en kun je zelf 
meedenken of je gevormd wilt worden, of je verder 
wilt op de weg die een hele grote groep mensen op 
deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen 
die rekenen op de kracht van Gods Geest. Dat kan 
toch ook zonder dat ik gevormd word, denk je 
misschien. Misschien wel. Maar met de hulp van 
God en de steun van mensen gaat dat veel beter. 
Die mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je 
niet alleen, want de Kerk is een gemeenschap van 
mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en 
willen leven vanuit Zijn Geest. Als je ervoor kiest 
om gevormd te worden, dan kies jezelf voor God 
en al die mensen die bij de Kerk horen. Wanneer jij 
‘ja’ zegt op de uitnodiging om gevormd te worden, 
kiest God ook heel bijzonder voor jou! Als je het 
vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand 
te worden die stevig in zijn schoenen staat. Met 
de kracht van de H. Geest, die je in het vormsel 
ontvangt, moet dat zeker lukken.

Michita Hens
Het vormsel is het 3e sacrament; bij de geboorte 
werd ik gedoopt en daarna heb ik H. Communie 
mogen ontvangen. Nu zal ik mijn H. Vormsel doen. 
Het H. Vormsel betekent een bewuste keuze maken 
voor het geloof voor het ontvangen van de gaven 
van de H. Geest en daarmee kracht in het geloof. 
Door het H. Vormsel hoor je echt bij de Kerk. Bij het 
H. Vormsel wordt door de bisschop zijn hand op het 
hoofd gezet, dat betekent dat die ons de kracht van 
de H. Geest geeft om het geloof krachtig te belijden, 
zodat ons geloof groter wordt. Daarna zalft de 
bisschop met olie, zodat wij op Christus lijken. 
Met het H. Vormsel is de inwijding tot het geloof 
voltooid.

Leerlingen St.-Elisabethschool II over vormsel
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Wielfred T. Tjin A Tam – 

Intrede
Op 18 december 1994 beleefde de gemeenschap op 
Geyersvlijt, Paramaribo-Noord de inzegening van 
een prachtige kerk aan de Kaikoesiestraat door 
Mgr. Aloysius Zichem in een mooie en plechtige 
eucharistieviering in aanwezigheid van velen die 
woonachtig zijn in en buiten dit woongebied ten 
noorden van Paramaribo. Op 18 december 2019, 
25 jaar na de inzegening, was het de beurt aan Mgr. 
Karel Choennie om voor te gaan in een plechtige 
jubileum-eucharistieviering, geassisteerd door 
vicaris-generaal pater Esteban Kross, pastoor 
Kumar Irudayasamy SDS, pater Jan Geerits 
SDS, pater Guillaume Woei A Jin, pater Martien 
Noordermeer OMI, pater Iyke Ugwu en pater 
Patricio Dorcey CSsR. De kerk was goed bezet. 
Klokslag 18.00 ving de viering aan en onder het 
zingen van het intredelied ‘Kom ga met Mij mee’ 
werd in processie gelopen vanuit de sacristie 
via het kerkplein naar de zuidelijke kerkingang. 
Voorop twee misdienaars, 1 met het wierookvat, 
de andere met de wierookhouder, hierachter de 
misdienaar met het processiekruis, achter hem de 
andere misdienaars/misdienettes gevolgd door 
de lectoren, de concelebranten en de bisschop. 
Aansluitend op het intredelied vervolgde het 
Salvatorkoor – onder leiding van dirigente Sandra 
de Boer en met orgelbegeleiding van zuster 
Christine FCH – met het prachtige ‘Heer in de 
hemel zie ons aan’.

Gebroeders Geyskens
Mgr. Karel Choennie startte zijn preek met 
het feliciteren van de gemeenschap bij dit 
jubileumfeest. “Ongetwijfeld gaan mijn gedachten 
terug naar de kerkwijding 25 jaar geleden, 
naar de paters gebroeders Gerard en Jozef 
Geyskens. Een droom van een eigen kerkgebouw 
op Geyersvlijt werd werkelijkheid. Ik zie ook 
hoe moeilijk we het hadden in de beginjaren 
negentig van de vorige eeuw. Ons land zat in een 
diepe put: economische neergang, Binnenlandse 
Oorlog, structurele aanpassingsprogramma’s, er 
werden geen initiatieven ontplooid. Te midden 
van al deze misère was het de gedreven pastoor 
Gerard Geyskens die mens en geld bijeenbracht 
voor het doel. Onvermoeid verzamelde hij de 
benodigde gelden uit onze gemeenschap en het 
buitenland. Hij vertelde mij ook dat hij iedere 
middag een Parbobiertje kwam drinken met 
de bouwarbeiders; het was zijn manier om met 
arbeiders om te gaan. Successen samensmeden is 
niet enkel mensenwerk, maar ook een bijzondere 
genade van God. We moeten vriendschappen 
sluiten en hartelijkheid betonen.”

Kom naar de kerk
“Een kerkgebouw is niet alleen een plek waar je 
dichter bij God komt, maar is ook de plaats waar 
leden van gezinnen samenkomen en kracht putten 
om verder te gaan. Er heerst een andere sfeer in 
een kerk: wij kleden ons anders, lopen anders 
en spreken ook anders om in contact met God te 
komen”, vervolgde de bisschop. Hij spoorde aan 
om er een gewoonte van te maken als gezin, als 
volk naar de kerk te komen. “De huidige tijd heeft 
zijn bijzondere uitdagingen; de kinderen, de jeugd 
neemt op een andere wijze kennis tot zich. Via 
sociale media. Zij gaan met tegenzin naar de kerk, 
vinden het saai, spelen liever. Ouders, geef niet op. 
Jong geleerd is oud gedaan. We moeten in deze 
adventstijd sterk verlangen, hunkeren naar God 
zoals in psalm 107 is verwoord. Jongeren, stap uit 
de duisternis en kom naar de kerk om de warmte, 
de heiligheid en het licht te ervaren.”

Patroonheilige
Mgr. Choennie: “St.-Jozef, de patroonheilige van 
deze kerk, is hét voorbeeld hoe God te ontmoeten. 
De Jozef in het Oude Testament is het andere 
voorbeeld van vertrouwen op God. Jozef werd 
in de put gegooid en later verkocht als slaaf. God 
zorgt: Jozef is niet omgekomen van ellende, van 
de honger – hij was toen in de put, maar is toch 
boven gekomen.” De bisschop merkte in zijn preek 
op dat “na 15 jaar wachten het tijd was voor pater 
Gerard (Geyskens) om de droom van een eigen 
kerk werkelijkheid te laten worden. Na 25 jaar had 
niemand kunnen dromen dat een jonge pastoor, 
iemand uit India, naar de St.-Jozefkerk, Geyersvlijt 
zou komen om die te leiden. Ze zijn van ons, 1 van 
hart en 1 van ziel. Wij zijn Kerk van God, tempel 
van God.  En als Kerk van God zijn wij niet bang 
voor de kwade machten van de wereld. Dit is het 
levende teken en de Kerk staat voor het levende 
teken van de verrijzenis. Uit het kwade komt het 
goede.” De bisschop eindigde met: “Moge St. Jozef 
onze voorspreker blijven”.

Dankwoord 
Op het eind van deze plechtige viering dankte 
pastoor Kumar allen die toen hebben bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit kerkgebouw. 
“Ook dank en gebed voor de paters Hilgen, 
Gerard en Jozef Geyskens, Mgr. Aloysius 
Zichem voor hun werk en hun inzet voor de 
r.-k. parochiegemeenschap Geyervlijt. Ook 
hartelijke dank aan de parochianen, zonder jullie 
is er geen parochie. Dank aan Ingrid en haar 
feestcommissie en aan de groep die de controle 
verrichtte op de renovatiewerkzaamheden en de 
schoonmaakwerkzaamheden van de terreinen. 
De kerk ziet er als nieuw uit.” Ook bedankte hij 
alle donateurs in binnen- en buitenland voor hun 
spontane bijdragen. “Mgr. Karel, ook dank aan u 
dat u voor bent gegaan in deze jubileumviering.” 
Na de zending en zegen werden de aanwezigen 
uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het 
kerkplein met hartige hapjes en lekkere drankjes. 
Iedere aanwezige ontving een mooie boekenlegger 
met aan de voorkant een foto van de St.-Jozefkerk 
Geyersvlijt en aan de achterzijde een passend 
gebed tot God op voorspraak van de H. Jozef.

25 jaar terug
In Omhoog van zondag 11 december 1994 jaargang 
40 nr. 49 is een artikel op de voorpagina gewijd 
aan deze bijzondere gebeurtenis op Geyersvlijt 
met als titel ‘De “hartelijke parochie” krijgt een 
eigen kerk’, met een foto van het in aanbouw zijnde 
kerkgebouw. Ik haal een kort deel uit het artikel 
aan: ‘Een droom gaat in vervulling. Misschien heel 
lang geleden heeft pater Hilgen ervan gedroomd 
dat er een kerk moest komen op Geyersvlijt. Zeker 
weten wij dat hij daartoe met een diep verlangen 
tot God gebeden heeft. Deze droom van pater 
Hilgen, de man die daar begon op Geyersvlijt, is 
thans in vervulling gegaan, want het RK Centrum 
is gereed voor de inwijding. Pater Hilgen is op 
Geyervlijt begonnen in 1979. Pater Hilgen is 
overleden in 1987’. 

Voorbereidingen
Kort na de drukke paasperiode in 2019 zijn de 
voorbereidingen gestart voor dit jubileumfeest. 
Pastoor Jan Verboogen installeerde toen een 
feestcommissie 25 jaar St.-Jozefkerk, Geyersvlijt, 
waarin zitting hadden Ingrid, de verantwoordelijke 
van deze kerk, en enkele andere naaste 
medewerkers van de St.-Jozefkerk, Geyersvlijt. 
Deze commissie moest zorgen voor de fundraising 
van de jubileumactiviteiten. Een andere groep 

Plechtige viering 25 jaar St.-Jozef Geyersvlijt

met leden van de parochieraad moest zorgen 
voor een opknapbeurt van het kerkgebouw en de 
schoonmaak van de terreinen rondom de kerk. 
Een hartelijke dank aan de commissieleden; ook 
hartelijke dank voor de vele giften en donaties op 
welke wijze ook gedaan – zowel de kleine als de 
grote. Het geheel – kerkgebouw en omliggende 
terreinen - ziet er prachtig en uitnodigend uit.  
Alle parochianen zijn van harte welkom bij onze 
wekelijkse vieringen.

Activiteiten
Op zaterdag 23 november 2019 werd er een 
wandelrally gehouden. De route leidde door de 
straten binnen het Geyersvlijt-woongebied. Een 
van de opdrachten was om de mensen in het gebied 
te informeren over het bestaan van de kerk en 
over het thema van het aanstaande jubileumfeest.
Er werd ook een bezinning gehouden op dinsdag 3 
december door pastoor Dick Verbakel, gastdocent 
op de kaderopleiding van het bisdom. Thema: 
een wandeling door de kerk; inleiding op de 
sacramenten.  Met pater Dick wandelden wij de H. 
Driekoningenkerk binnen en hij attendeerde de 
belangstellenden op de vijftien symbolen die aan 
deze kerk verbonden zijn: als eerste het verlichte 
houten kruis hoog boven aan de voorgevel van 
het kerkgebouw tot en met het altijd brandende 
Gods lampje naast het tabernakel op het eind. 
Het was leerrijk en de aanwezigen zeiden na 
afloop dat zij nu bewuster zullen kijken naar onze 
r.-k. kerkgebouwen. Er werd ook een triduüm 
gehouden: drie wekelijkse eucharistievieringen 
(op de zaterdagavond) met de uitstelling van 
en de zending en zegen met het Allerheiligste. 
Op die manier kon de geloofsgemeenschap zich 
voorbereiden op de jubileumviering.

SFEERBEELDEN VAN DE PLECHTIGE VIERING:
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De drie verzen van Ezechiël gaan om het opnieuw 
tot leven komen van het gekwelde volk van God. 
De profeet Ezechiël treedt op in de tijd van de 
ballingschap en de situatie van zijn volk lijkt 
uitzichtloos. Uitgerekend dan belooft de HEER 
nieuw leven, opstanding. De profeet heeft een 
visioen van een dal vol beenderen die groeien tot 
lichamen en door de wind, de geest van God tot 
leven komen.

De dood verslagen
Het lange verhaal over Lazarus is het laatste 
verhaal over Jezus’ tekenen, geplaatst voor het 
laatste en ultieme teken van Gods macht over 
leven en dood in Jezus’ verrijzenis. Het gaat om 
leven dat de dood verslaat. De opwekking van 
Lazarus weerspiegelt de opstanding van Jezus zelf. 
Ze illustreert tegelijk de onmacht en zinloosheid 
van de beraadslagingen van de machthebbers en 
de overweging van Kajafas, de hogepriester, aan 
het eind van de evangelielezing, dat er beter één 
man kan sterven voor het volk (laos, het (joodse) 
volk), zodat het volk (etnos) niet verloren gaat. De 
evangelist voegt subtiel toe dat de hogepriester 
het daarmee bij het rechte eind heeft, echter niet 
zoals hij zelf verwacht, maar omdat Jezus’ dood de 
redding betekent voor Israël én de volkeren (11,50-
53). 

Lazarus, Marta en Maria
Al aan het begin worden drie mensen 
geïntroduceerd: Lazarus, Marta en Maria. Zij 
wonen in Betanië, Lazarus wordt aangeduid als 
de broer van Maria (en niet andersom; 11,2) en 
even later is het Marta die als eerste genoemd 
wordt onder de drie vrienden van Jezus (11,5). 
Meer nog is voor haar een ‘hoofdrol’ weggelegd in 
haar getuigenis. Hoewel Maria en Marta beiden 
uitspreken dat ze Jezus’ komst als te laat zien 
(11,21.32), belijdt Marta wel haar geloof in de 
verrijzenis op de laatste dag en haar geloof in Jezus 
als de Messias, de Zoon van God. Voor Maria komt 
dit belijdenismoment later, als ze de voeten van 
Jezus zalft. 

Maak hem los, laat hem gaan
De leerlingen waarschuwen Jezus: naar Lazarus 
gaan betekent de dood tegemoet gaan en Tomas 
beaamt dat door te zeggen dat ze wel meegaan, om 
samen met Jezus te sterven. In zijn woorden wijst 
Jezus de leerlingen op hun gebrekkige begrip. Ze 
hebben niet het vertrouwen van Marta en Maria, en 
ook niet dat van de Joden, dat Jezus kán genezen. 
Desalniettemin is de dood alomtegenwoordig: 
de verwachting van de leerlingen dat Jezus zal 
sterven, vormt samen met de plannen om Jezus te 
doden (11,53) de omraming van deze episode, en 

liturgie & leven
Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

Vijfde zondag in de veertigdagentijd (A)

Eerste lezing: Uit het boek Ezechiël 37, 12-14
Zo spreekt God de Heer: ‘Ik ga uw graven openen; 
in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren en 
u brengen naar de grond van Israël. En wanneer 
Ik dan uw graven geopend heb en u in massa’s 
zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij 
weten dat Ik de Heer ben. Mijn geest zal Ik over 
u uitstorten en gij zult leven; Ik zal u vestigen op 
eigen grond en gij zult weten  dat Ik de Heer ben: 
Wat Ik zeg, dat volbreng Ik!’. Zo luidt de godsspraak 
van de Heer.

Antwoordpsalm: Psalm 130, 1-2.3-4ab.4c-6.7-8
De Heer is steeds barmhartig, zijn genade 
onbeperkt

Tweede lezing: 
Uit de brief aan de Romeinen 8, 8-11
Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, 
kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt 
niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar 
door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. 
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan 
behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft 
wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, 
maar uw geest lééft. En als de Geest van God die 
Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, 
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft 
doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal 
levend maken door de kracht van zijn Geest, die in 
verblijft.
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

Evangelielezing: Johannes 11, 1-45
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus 
uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster 
Marta. Maria was de vrouw die d Heer met 
geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar 
haren had gedroogd. De zieke Lazarus was haar 
broer. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de 
boodschap:’Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek’. Toen 

Jezus dit hoorde, zei Hij: ‘Deze ziekte voert iet tot 
de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon 
Gods erdoor verheerlijkt moge worden’. Jezus 
hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen 
Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef 
Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar 
daana zei Hij tot zijn leerlingen: ‘Laat ons weer 
naar Judea gaan’. De leerlingen zeiden: ‘Rabbi, nog 
pas probeerden de Joden U te stenigen en gaat Gij 
er nu weer heen?’. Jezus antwoordde: ‘Heeft de 
dag geen twaalf uren? Overdag kan iemand dan 
gaan zonder zich te stoten, ommdat hij het licht 
van deze wereld ziet. Maar gaat iemand ’s nachts 
dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is’. 
Zo sprak Hij. en Hij voegde eraan toe: ‘Onze vriend 
Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem 
te wekken’. Zijn leerlingen  merkten op: ‘Heer, als 
hij slaapt, zal hij beter worden’. Jezus had echter 
van zijn dood gesproken, terwijl zij meenden dat 
Hij over de rust van de slaap sprak. Daarom zei 
Jezus hun toen ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en 
omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was, 
opdat gij moogt geloven. Maar laat ons naar hem 
toegaan’. Toen zei Thomas, bijgenaamd Didymus, 
tot zijn medeleerlingen: ‘Laten ook wij gaan om 
met Hem te sterven’. Bij zijn aankomst bevond 
Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 
Betanie nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand 
van ongeveer drie kilometer. Vele Joden waren 
dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen 
te troosten over het verlies van hun broer. Zodra 
Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij 
Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta 
zei tot Jezus: ‘Heer, als Gij hier waart geweest, zou 
mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet 
ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal 
geven’. Jezus zei tot haar: ‘Uw broer zal verrijzen’. 
Marta antwoordde: ‘Ik weet dat hij zal verrijzen 
bij de verrijzenis op de laatste dag’. Jezus zei haar: 
‘Ik ben de verrijzenis en het leven, ook als is hij 
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal 
in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?’. Zij zei 
tot Hem: ‘Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de messias 

zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt’. Na deze 
woorden ging zij haar zuster Maria roepen en 
zei zachtjes: ‘De Meester is er en vraagt naar je’. 
Zodra Maria dit hoorde, stond zij vlug op en ging 
naar Hem toe. Jezuss was nog niet in het dorp 
aangekomen, maar bevond zich nog op de plaats 
waar Marta Hem ontmoet had. Toen de Joden die 
met Maria in huis waren om haar te troosten, haar 
plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden zij 
haar in de mening dat zij naar het graf ging om 
daar te wenen. Toen Maria op de plaats kwam 
waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet zodra 
zij Hem zag en zei: ‘Heer, als Gij hier waart geweest 
zou mijn broer niet gestorven zijn’. Toen Jezus haar 
zag wenen, en eveneens de Joden die met haar 
waren meegekomen, doorliep Hem een huivering 
en diep ontroerd sprak Jezus: ‘Waar hebt gij hem 
neergelegd?’. Zij zeiden Hem: ‘Kom en zie, Heer’. 
Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: ‘ Zie 
eens hoe Hij van hem hield’. Maar sommigen onder 
hen zieden: ‘Kon Hij, die de ogen van een blinde 
opende, ook niet maken dat deze niet stierf?’. Bij 
het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een 
huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen 
voor. Jezus zei: ‘Neemt de steen weg’. Marta, de 
zuster van de gestorvene, zei Hem: ‘Hij riekt al, 
want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar 
ten antwoord: ‘Zei ik u niet , dat als gij gelooft ge 
Gods heerlijkheid zult zien?’. Toen namen ze de 
steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: 
‘Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist 
wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van 
het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij 
mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt’. Na deze  
woorden riep Hij  met luide stem: ‘Lazarus, kom 
naar buiten!’. De gestorvene kwam naar buiten, 
voeten en handen met zwachtels gebonden en 
met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval 
hun: ‘Maak hem los en laat hem gaan’. Vele Joden, 
die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij 
gedaan had, geloofden in Hem.

overal klinkt de dood in door, zowel letterlijk als 
figuurlijk: het donker van de nacht, de vier dagen 
dat Lazarus al in zijn graf ligt; hij is niet verrezen 
op de derde dag!), de troostende mensen in het 
huis van Maria, die denken dat zij gaat weeklagen, 
het graf met een steen ervoor en de te verwachten 
staat van ontbinding van Lazarus’ lichaam. Zelfs 
als hij naar buiten loopt, houden de banden van de 
dood Lazarus nog vast: er staat nadrukkelijk dat 
de ‘dode’ naar buiten loopt en dat zijn doodsdoeken 
hem nog omhullen (zie het contrast met Jezus, 
van wie de doeken opgevouwen in zijn graf 
liggen; 20,7). Pas dan klinkt het woord van Jezus: 
‘Maak hem los en laat hem gaan’. Van het begin af 
aan mocht duidelijk zijn wie hier de sterkste is. 
Jezus zegt: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood’ 
(11,4), en dat geeft niet alleen betekenis aan de 
gebeurtenissen in Betanië, maar meer nog aan zijn 
eigen aanstaande lijden, dood en verrijzenis.

Radio Immanuël 95.9 Fm
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parochieberichten

Elke 3e zondag H. Mis 10.00 uur

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

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

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

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

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

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

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

Vieringen
zo 29 08.30: H. Mis
ma 30 19.00: H. Mis
di 31 06.30: H. Mis
wo 1 19.00: H. Mis
do 2 06.30: H. Mis
vr 3 07.00: H. Mis met Stille aanbidding
za 4 19.00: H. Mis
Mededelingen
•  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 het zusterhuis
• Binnenkort tentoonstelling Zalige Petrus Donders in de 
parochiezaal

Vieringen
zo 29 10.00: H. Mis
Mededelingen
• H. Kruisweg op de vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.

Every Sunday: 11.45u: Holy Mass

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

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

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

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

Elke zondagmorgen H. Mis om 08.00uur

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

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

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

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

zondag)
Bejaardensoos: elke donderdag vanaf 16.30u.

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

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

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

Sociale media: Facebook: De Heilige Familie Parochie

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

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

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

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

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

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

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)

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. 

ZACHEUS, Columbiastr. 3–5, Benie’s Park
Contact: mw A. de Gama, t. 440247; mw M. Dap, t. 432491

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

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

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

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID

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

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

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

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

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

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

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

ST ANDREAS PAROCHIE (Billiton)-Onverdacht 13e straat
Contactpersoon: Hilda Grootfaam–Bangil t. 8780567,  Joyce Soares  

t. 8185517

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

OLV TEN HEMELOPNEMING - Witsanti
Katechisten: R. Lasoe en F. Tawjoeran

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com

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

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

Contact: mw A. Bardan, t.8838129

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

• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van het zusterhuis

Vieringen
zo 29 08.30: WoCo, zondag 5 in de veertigdagentijd
vr 3 Stille aanbidding
Mededelingen
• H. Kruisweg op vrijdag om 17.30u.
• Woensdag en vrijdag in de veertigdagentijd zijn vasten- 
en onthoudingsdagen.
• Offerdoos: vastenactie tbv renovatie van het zusterhuis

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.

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

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

1e zondag  09.00u: H. Mis. Klein Powakka
1e zondag  11.00u: H. Mis. Powakka St. Wilhelmus en 
communie aan huis
2e zondag 09.00u: H. Mis H. Eugene de Mazenod, 
Brownsweg
2e zondag 16.00u: H. Mis. Dre Pada
3e zondag 09.00u: H. Mis. Cassipora
3e zondag 11.00u: H. Mis. Redi Doti
3e zondag 16.00u: Pierrekondre
4e zondag 09.00u: Koinakondre
  11.00u: H. Mis Nyun Lombe St. Gerardus 
Majella
Elke woensdag 18.30u: Gebedsbijeenkomst Brownsweg 

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

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

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

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

Contactpersoon: W. Sewaram, t. 232005

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

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

H. SALVATOR – Canawapibo
Contact: Zr. Natasha Noordzee

JOHANNES DE DOPER - Gandhiweg 1, Mariënburg
Pastoor: Pater Toon te Dorsthorst

Contactpersonen: Br. M. Pobosie, t. 8665849 
en Br. H. Rabil, t. 8894399

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.

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH  
Braziliaanse gemeenschap - Jozef Israelstraat 86

Secretariaat: di & don 15.00u - 19.00u

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.
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VIJFDE ZALIGSPREKING: BARMHARTIGHEID
De barmhartigheid triomfeet over het oordeel

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van 
woensdag 18 maart 2020 behandelde de paus de 
vijfde zaligspreking: over de barmhartigheid.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!
Vandaag staan we stil bij de vijfde zaligspreking 
die zegt: Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden (Mt 5,7). Deze 
zaligspreking heeft een bijzonderheid: het is 
de enige waarin oorzaak en de vrucht van de 
zaligheid samenvallen, barmhartigheid. Zij die 
barmhartigheid beoefenen zullen barmhartigheid 
ondervinden, zij zullen ‘gebarmhartigd’ worden.

Het hart van God
Dit thema van de wederkerigheid van de 
kwijtschelding is niet alleen aanwezig in deze 
zaligspreking, maar komt ook terug in het 
Evangelie. Hoe zou het ook anders kunnen? 
Barmhartigheid is het hart van God! Jezus 
zegt: Oordeelt niet, dan zult niet geoordeeld 
worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet 
veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult 
vrijgesproken worden (Lc. 6, 37). Altijd dezelfde 
wederkerigheid. En de brief van Jakobus beweert: 
De barmhartigheid triomfeert over het oordeel (2, 
13).

Onzevader
Maar het is vooral in het Onzevader dat we 
bidden: En vergeef ons onze schulden, zoals ook 
wij vergeven hebben aan onze schuldenaren (Mt 
6,12). Deze bede is de enige die aan het eind wordt 
herhaald: Want als gij aan de mensen hun fouten 
vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook 
uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven(Mt 
6,14-15; cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, 
2838).

Perspectief omkeren
Er zijn twee zaken die niet gescheiden kunnen 
worden: de gegeven kwijtschelding en de 
ontvangen vergeving. Maar veel mensen hebben 
het moeilijk, ze slagen niet erin vergiffenis te 
schenken. Heel vaak is het aangedane kwaad 
zo groot dat erin slagen vergiffenis te schenken 
lijkt op het beklimmen van een erg hoge berg. 
Het is een enorme inspanning en men denkt: 
het is onmogelijk, dat kan niet. Dit feit van de 
wederkerigheid van barmhartigheid geeft aan dat 
we het perspectief moeten omkeren. In ons eentje 
kunnen we dat niet, Gods genade is nodig, we 
moeten die vragen.

Als de vijfde zaligspreking belooft barmhartigheid 
te ondervinden en als we in het Onzevader vragen 
om kwijtschelding van schulden, dan betekent dit 
dat we in wezen schuldenaars zijn. We ervaren de 
noodzaak barmhartigheid te ondervinden!

Barmhartigheid nodig
Allemaal zijn we schuldenaren. Allemaal. 
Tegenover God, die zo gul is en tegenover de 

medemens.  Iedereen weet dat we niet de vader 
of moeder zijn die we zouden moeten zijn. We zijn 
niet de echtgenoot of echtgenote, niet de broer of 
zus die we zouden moeten zijn.
In het leven hebben we allemaal een zeker 'gebrek'. 
We hebben barmhartigheid nodig. We beseffen 
immers dat ook wij kwaad hebben gedaan en dat 
aan het goede dat we hadden kunnen doen altijd 
iets ontbreekt.

De maat van God
Maar juist onze armoede wordt de kracht om te 
vergeven! Wij zijn schuldenaars en als we gemeten 
worden aan de maat waarmee we anderen meten 
(cf. Lc. 6:38), dan doen we er goed aan onze maat 
te verruimen en schulden kwijt te schelden, te 
vergeven. Iedereen moet zich herinneren dat we 
vergeving moeten schenken en dat we vergeving 
nodig hebben, dat we geduld moeten hebben.  
Dat is het geheim van de barmhartigheid: door 
vergiffenis te schenken, ontvangen we vergiffenis.
Dat is de reden waarom God altijd voorgaat en 
dat Hij ons als eerste vergiffenis schenkt (cf. Rom. 
5, 8). Door zijn vergeving te ontvangen, leren wij 
op onze beurt te vergeven. Op deze wijze worden 
onze ellende en ons gebrek aan gerechtigheid een 
gelegenheid om open te staan voor het rijk der 
hemelen, voor een grotere maat, de maat van God, 
die barmhartigheid is.

Centrum van het christelijk leven
Waar ontspringt onze barmhartigheid? Jezus heeft 
ons gezegd: Weest barmhartig, zoals uw Vader 
barmhartig is (Lc. 6, 36). Hoe meer men de liefde 
van de Vader aanvaardt, des te meer heeft men lief 
(cf. CKK, 2842).

Barmhartigheid is niet één kenmerk onder andere, 
maar het is het centrum van het christelijke 
leven: er bestaat geen christendom zonder 
barmhartigheid. Als ons christendom ons niet tot 
barmhartigheid brengt, hebben we ons vergist, 
want barmhartigheid is het enige ware doel van 
elke geestelijke weg. Het is een van de mooiste 
vruchten van de naastenliefde (CKK, 1829).

De boodschap
Ik herinner me dat dit thema werd gekozen 
voor het eerste Angelus dat ik als paus moest 
uitspreken: barmhartigheid. En dit is mij sterk bij 
gebleven, als een boodschap die ik als paus altijd 
zou moeten brengen, de boodschap van elke dag: 
barmhartigheid. Ik herinner me dat ik die dag ook 
de ietwat vrijmoedige houding aannam door het te 
hebben over een boek over barmhartigheid, dat net 
gepubliceerd was door kardinaal Walter Kasper.
Op die dag voelde ik heel sterk dat dit de 
boodschap is die ik als bisschop van Rome moet 
brengen: barmhartigheid, barmhartigheid, 
alstublieft, vergiffenis.

De barmhartigheid van God is onze bevrijding 
en ons geluk. We leven van barmhartigheid en 
we kunnen het ons niet veroorloven om zonder 
barmhartigheid te zijn: het is de lucht om in te 
ademen. We zijn te arm om voorwaarden te stellen, 
we moeten vergiffenis schenken, want we moeten 
vergiffenis krijgen.
Dankjewel!

(Bron: Kerknet/bewerkt-mk)

Alles is verbonden met elkaar
Mgr. Choennie hield de aanwezigen voor dat 
mensen de habitat van dieren vernietigen en dat 
zij geen grenzen weten te eerbiedigen. “Doordat 
mensen geen grenzen weten te eerbiedigen van 
wat zij kunnen en mogen, wanneer zij bij zichzelf 
bidden en zichzelf god wanen en de economie en 
het geld tot een god maken, dan brengen wij over 
onszelf een dergelijke crisis, een wereldwijde 
crisis.” Mgr. Choennie sprak ook over de term 
social distancing. Het is geen tijd voor social 
distancing, vond hij, “wel fysieke afstand houden, 
we moeten minstens 1,5 meter afstand bewaren 
bij sociale bijeenkomsten en ook in de kerk. Maar 
het is geen tijd voor social distancing. We moeten 
juist sociaal dichter bij elkaar komen, we mogen 
niemand vergeten.” De bisschop brak een lans 
voor schoonmaaksters en verpleegkundigen. 
“We mogen mensen die we vroeger niet 
belangrijk achtten zoals schoonmaaksters, 
niet behandelen alsof zij niets waardig zijn. We 
moeten bepaalde beroepen zoals de verpleging die 
ondergewaardeerd zijn, beter gaan waarderen als 
wij tot het besef komen dat niet de economie, maar 
onze gezondheid veel belangrijker is.”
Mgr. Karel Choennie benadrukte dat alles met 
alles verbonden is en dat ons gebed gevolgd moet 

worden door daden, daden van liefde. En dat het 
onze taak is om te zorgen voor een rechtvaardige 
wereld. “Laat ons gebed dan tot God opstijgen, 
en vooral tot onszelf doordringen dat wij in een 
wereld leven waar alles met alles verbonden is, en 
waar iedereen met iedereen verbonden is. Zoals 
Paulus het zegt: we zijn één lichaam, als een deel 
eer krijgt, krijgen alle delen eer. Als een deel lijdt, 
lijden alle delen van het lichaam. Moge ons gebed 
van de afgelopen 24 uren ons versterken in de 
overtuiging dat nederigheid en niet hoogmoed de 
attitude is om onze wereld te veranderen.”

24 uur voor de Heer: nederigheid, niet hoogmoed is de attitude
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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.

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.

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.

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.

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 

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.

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.

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 
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