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St. Vincentius ziekenhuis haalt banden aan met RK Bisdom
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OMHOOG

In het kader van een hernieuwde samenwerking tussen het St. Vincentius ziekenhuis en het R.K. Bisdom 
Paramaribo  is de bisschop op zoek gegaan naar internationale samenwerkingsmogelijkheden voor het 
ziekenhuis. Door de vriendschap met de Mgr. Liesen en de goede banden met het bisdom Breda is de heer Wim 
Rutten uitgezonden om het ziekenhuis en het bisdom te adviseren over de weg vooruit.

Door Monseigneur Choennie ben ik gevraagd of ik 
het Sint Vincentius Ziekenhuis wilde ondersteunen. 
Dit verzoek heb ik met plezier aangenomen.
Wie ben ik ? Mijn naam is Wim Rutten, geboren in 
een klassiek rooms katholiek, boerengezin. Daar 
heb ik meegekregen een gezond boerenverstand 
en een mentaliteit van aanpakken. De RK normen 
en waarden kreeg je uiteraard met de paplepel 
ingegoten. Mijn Gymnasium opleiding heb ik 
gevolgd op het Bisschoppelijk college, biochemie 
gestudeerd aan de Radboud universiteit, en 
aanvullend de postdoctorale opleiding gevolgd 
tot klinisch chemicus en vervolgens tot voor kort 
gewerkt als vakman, bestuurder en toezichthouder 
in de zorg.
 
In het afgelopen half jaar ben ik drie keer in 
Suriname geweest en heb  daar een goed zicht 
gekregen hoe de zorg er voor staat. Ik heb intussen 
in het Sint Vincentius - door iedereen RKZ 
genoemd- uitgebreid rond mogen kijken. 
De economie in Suriname draait niet geweldig en 
het percentage van het bruto nationaal product 
dat aan zorg besteed wordt vergeleken met de 
omringende landen is laag om van vergelijking 
met westerse landen maar niet te spreken. Een 
van mijn doelen is met dezelfde middelen meer 
mensen te helpen. Tevens hoort het bij de normen 
van het katholiek ziekenhuis een zo goed mogelijke 
zorg voor iedereen. In dit half jaar heb ik kunnen 
constateren dat de raad van toezicht van SVZ zich 
versterkt heeft. Daar ben ik zeer blij mee. Er is een 
nieuwe enthousiaste jonge directeur met kennis 
van de zorg aangesteld. Het bisdom ondersteunt 
ons waar het kan. 

Valt er dan niets te verbeteren ? Dat zeker. 
Samenwerken en eigenaarschap tonen. In het 
ziekenhuis kan binnen de disciplines en tussen 
de disciplines beter samengewerkt worden. Ik zal 

mijn best doen omdat te bevorderen. Ik heb in het 
ziekenhuis veel betrokken en gedreven mensen 
aangetroffen die met de beperkte middelen 
dagelijks hun werk doen. Wat ik hoop te verbeteren 
is dat mensen niet alleen kunnen benoemen wat 
er niet goed gaat maar ook zeggen “ ik ga dat 
oplossen” uiteraard met steun van anderen en 
met steun van de directie.  Een moeilijke keus- en 
daar is iedereen bij betrokken-is wat doen we wel 
en wat doen vooral niet, wat is het pakket van de 
basiszorg ? Waar trekken we de grens. Een richtlijn 
is hierbij zorg waarbij je zoveel mogelijk patiënten 
helpt met de beschikbare middelen.

Buiten het Sint Vincentius Ziekenhuis heb ik ook 
kennis mogen maken met de andere ziekenhuizen 
en met het ministerie van volksgezondheid. Hier 
heb ik geconstateerd dat er zeker samenwerking 
tussen de ziekenhuizen en dat men elkaar weet 
te vinden. Het kan echter beter. Het zou goed 
zijn als de zorg beter verdeeld wordt, hoeveel en 
vooral welke zorg is er in Paramaribo nodig en hoe 
richten we dat met zijn allen zo efficiënt mogelijk 
in. Het is absoluut nodig zijn dat zorgverleners 
en de regering de handen in een slaan om de niet 
geringe problemen aan te pakken. Het komt me 
nu nog te veel over dat men tegenover elkaar 
staat of elkaars kennis en kunde niet gebruikt. 
Natuurlijk kan het efficiënter, natuurlijk kan er 
beter samengewerkt worden, natuurlijk hebben we 
een financieel probleem met z’n allen. Erken dat 
en maak er samen het beste van.  Ik doe mijn best 
in Nederland om met kennis, met medewerkers en 
middelen het ziekenhuis te ondersteunen. Ik heb 
absoluut niet de illusie dat ik alles kan oplossen. Ik 
hoop met Gods hulp een klein steentje te kunnen 
bijdragen aan een betere zorg voor iedereen in 
Suriname en het Sint Vincentius in het bijzonder.

Wim Rutten, adviseur van de Raad van toezicht 
van het Sint Vincentiusziekenhuis. 
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Mededelingen Bisdom

In het weekend van 27-29 januari heeft 
Stg.Marriage Encounter Suriname een 
gehuwdenweekend gehouden. Tien (10) echtparen 
hebben meegedaan. Het gehuwdenweekend van 
Worldwide Marriage Encounter staat open voor 
alle gehuwde koppels. Dat was ook zo dit afgelopen 
weekend. Maar alleen katholieke koppels kunnen 
de inleiders zijn van de verschillende presentaties 
tijdens het gehuwden weekend.
De koppels hebben zichtbaar genoten van het 
weekend. Enkele opmerkingen waren:
“Het was zeer vruchtbaar. We hebben kunnen 
kijken naar de waarde van elkaar. In de dialoog 
zijn heel veel deuren opengegaan. Ik heb weer 
beleefd dat mijn vouw een waar geschenk is”. “Het 
weekend was een geschenk van God. Ideaal dat we 
ons konden terugtrekken en in privacy met elkaar 
opweg konden.” “Onze communicatie was een 
uitdaging. Nu hebben we een stuk verbondenheid 
gevonden. Nieuwe hoop en nieuwe moed voor onze 

relatie”. “Door de drukte van het leven hebben we 
geen diepgaande gesprekken. Bleek dat we toch op 
één lijn zitten, maar we spraken dingen niet uit” 
Het volgend gehuwdenweekend is van 03-05 
november. 

Op 13 mei viert Marriage Encounter Suriname 
haar 35 jarig bestaan. In dit kader zal op 20-21 
mei een convention gehouden worden. Een ieder 
die ooit eens een weekend gedaan heeft wordt van 
harte uitgenodigd dit feest met ons mee te vieren.
Maar we gaan eerst World Marriage Day (WMD) 
vieren op zondag 12 februari. Op deze dag wordt 
hulde gebracht aan de gehuwden. Gehuwd blijven 
kent vele uitdagingen. Daarom willen we op deze 
dag de gehuwden een riem onder het hart steken 
en hen aanmoedigen om vol te houden. Jezus is een 
prachtig voorbeeld van volharding. De parochies 
zullen op hun eigen wijze aandacht besteden aan 
de viering van WMD. 

* Mgr. Choennie bracht samen met pater Kenneth 
Vigelandzoon en diaken Nelson Pavion een 
bezoek aan Koinakondre op zaterdag 28 januari, 
waar de gelovigen de bisschop enthousiast 
hebben ontvangen met zelf gecomponeerde 
liederen in de lokale krutu-oso die feestelijk 
was versierd met pangi en palmvlechtwerk. De 
gemeenschap wil overgaan tot het bouwen van 
een kerk en heeft daarvoor een plek aangewezen 
gekregen in het dorp. De bisschop heeft de plek 
ingezegend. Er worden al vanaf 2007 diensten 
gehouden in de krutu-oso en er zijn ook kinderen 
daar gedoopt. Het is nu tijd voor een huis voor 
God, een heilige plek alleen bestemd voor de 
eredienst. Vermeldenswaard is dat de leiding van 
de catechisten daar geheel bestaat uit vrouwen: 
Norine Afats, Julliette Majoku, Henriette Pavion 
Mariette Pavion. Het is een kinderrijk dorp tussen 
mast 69 en 70 langs de Afobakaweg.  De bisschop 
overweegt om de komende vastenactie te houden 
voor de bouw van deze kerk.

De catechisten van Koinakondre

Monseigneur Choennie ontving Juf Helen 
Tsy A Foek - Tdlohreg nadat zij audiëntie had 
aangevraagd naar aanleiding van het artikel in 
Omhoog van 29 januari waarin werd vermeld 
dat de voorbereiding op de scholen voor de 
eerste heilige communie en vormsel voortaan 
in de parochies zal plaatsvinden en dat het 
godsdienstonderwijs een stiefmoederlijke 
behandeling krijgt op onze R.K. scholen. Juf Helen 
heeft heel haar loopbaan les gegeven in de eerste 
klas van de St. Thomas van Aquinoschool te Zorg 
en Hoop. Zij deelt de bezorgdheid van de bisschop 
dat godsdienstonderwijs niet of slecht gegeven 
wordt op onze scholen terwijl het een unieke kans 
is om onze jeugd godsdienstig op te voeden en hen 
elementaire waarden en normen bij te brengen.

Vaak klagen de leerkrachten dat zij geen materiaal 
hebben waarmee ze les kunnen geven. Voor juf 
Helen is dit een drogreden. Zij klagen omdat zij 
zelf maar weinig kennis hebben van de bijbel of 
het geloof. Voor juf Helen was dat geen probleem 
het enige wat ze nodig had was een schrift waarin 
de kinderen konden tekenen, kleuren en plakken 
voor de rest was het schoolbord genoeg en kon 
zij boeiend vertellen, zingen en toneelspelen.  Juf 
Helen is een geboren toneelspeler. Zij is nu ver in 
de tachtig en heeft 40 jaren voor de klas gestaan. 
Er zat methodiek en fijngevoelige didactiek in 
haar benadering van de eerste klassers. Veel 
van haar oud leerlingen zijn nu bankdirecteuren 
en mensen van aanzien maar kunnen zich nog 
herinneren wat Juf Helen in hun ontwakende 
ziel heeft ingeprent. Ze toonde de bisschop haar 
kladschrift met prachtige tekeningen over de 
schepping, Kerst, Pasen, Pinksteren, Moederdag , 
de wonderen en verhalen van Jezus. De kinderen 
keken met verlangen uit naar de godsdienstles. 
Toen zij eens na haar pensioenering hoorde dat 
er geen godsdienst op haar geliefde school werd 
gegeven is zij naar de klassenjuffrouw gegaan 
en heeft haar schrift met alle aantekeningen en 
lesvoorbereiding gegeven. Toen zij later merkte 
dat er nog steeds geen les werd gegeven is zij haar 
schrift gaan opvragen. Het deed haar ziel pijn dat 

de juffrouw heel nonchalant zei dat ze dat schrift 
had opgeruimd. Het doet haar veel verdriet dat zij 
uit eigen waarneming heeft moeten constateren 
dat de godsdienstles wordt overgeslagen omdat de 
juffrouw nog niet klaar is met de overige leerstof. 
Dit is voor haar onbegrijpelijk. Ze vertelde de 
bisschop dat zij 40 kinderen in de klas had en toch 
op tijd klaar was met de les. Dat zwakke kinderen 
en kinderen van immigranten door haar kosteloos 
thuis werden opgevangen. Ze mochten na school 
mee met haar naar huis, aten met haar en deden 
een dutje waarna zij de kinderen individueel hielp. 
De resultaten bleven niet uit. Haar bijzondere 
talent bleef niet onopgemerkt en zij werd door 
Hein Eersel benaderd om samen Nederlandse 
taalboeken te schrijven voor de lagere school. 

Vergvolg op pagina 4

* De Vicaris-Generaal heeft van vrijdagavond 27 
januari t/m zondagavond 29 januari tezamen 
met het team van Remi & Bianca Mohamatsaid 
en Glenn & Miliza Chin A Foeng het 66e Marriage 
Encounter Weekend mogen helpen verzorgen. 
Er waren maar liefst 10 echtparen die aan dit 
mooie weekend deelnamen. Zij hebben zich door 
middel van de tools en inzichten aangereikt in de 
presentaties, maar vooral door de quality time 
die zij voor elkaar namen na elke presentatie, veel 
verdieping gebracht in hun relatie. 

* De Vicaris-Generaal heeft vanaf deze week 
een wekelijkse teamvergadering opgestart met 
het team van Radio Immanuel. Ons katholieke 
radiostation is een heel belangrijk deel van de 
hoofdtaak van ons als Bisdom om de boodschap 
van het evangelie te verkondigen, om mensen 
tot Christus te brengen, om onze gelovigen te 
versterken in hun geloof en hun kennis van 
de Bijbel, om nieuwtjes van de parochies en 
werkarmen van het Bisdom door te geven. Maar 
ook naar de bredere Surinaamse samenleving 
hebben we via Radio Immanuel echt iets te 
geven van kwaliteit muziek, goede inhoudelijke 
programma’s, verschillende nieuwuitzendingen 
elke dag en een rustpunt van reflectie over de 
goede waarden en normen die erg onder druk 
staan in onze drukke samenleving. Met de 
wekelijkse teamvergaderingen zal de organisatie 
en alles wat er komt kijken bij de radio, nog beter 
lopen.

* Deze week heeft Stibeka, de Stichting Beheer 
Kathedraal, weer vergaderd. De Vicaris-Generaal 
is deel van het bestuur. Het werk aan de zijde 
van de DSB is al ver gevorderd. Er waren enkele 
stevige reparaties die ondertussen zijn afgerond. 
De komende weken wordt die zijde van de 
kathedraal verder afgeschilderd. Na Pasen begint 
dan het werk aan de voorgevel en de torens. Daar 
is er flink wat te doen en dat zal de rest van dit 
jaar duren. Daarna zal gelijk de zijde van de Mgr.
Wulfinghstraat wederom geschilderd worden en 
dan staat de basiliek er weer helemaal prachtig en 
goed onderhouden bij.
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Commentaar op de Lezingen van de 5e zondag door het Jaar (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Jesaja 58: 7-10)
In het boek Jesaja worden we er telkens aan 
herinnerd dat geloof en heiligheid, dus het 
toebehoren aan God, niet slechts bestaan uit gebed, 
kerkdiensten en religieuze uitingen als vasten of het 
dragen van een religieus symbool aan een ketting 
om je nek. God is liefde, en doet Zich steeds weer 
kennen als een God die mensen bevrijd van wat het 
leven onderdrukt, die de Hebreeuwse slaven door 
de hand van Mozes bevrijdde uit de slavernij en 
ellende in Egypte, en geen onrecht of menselijk leed 
verdraagt. Daarom zal een mens alleen werkelijk 
aan God toebehoren als hij of zij ook oprecht 
probeert om zich zo een liefde en betrokkenheid 
naar medemensen toe eigen te maken. En dan geldt 
echt duidelijk: geen woorden, maar daden! Concrete 
sociale bewogenheid en menselijke goedheid in het 
dagelijks leven zijn de toetssteen of ons geloof voor 
God echte waarde zal hebben en zullen ons Zijn 
zegen brengen.

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

Tussenzang:  Psalm 112
Refrein: DE RECHTVAARDIGE IS VOOR DE VROME 
EEN LICHT IN DE NACHT.

1. Hij is voor de vromen een Licht in de nacht
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de man die weggeeft en leent, 
die eerlijk zijn zaken behartigt.

2. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, 
men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang,
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.

3. Standvastig en zonder vrees zet hij door,
met mildheid deelt hij aan armen uit.
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

Achtergrond van de tweede lezing 
(1 Korintiërs 2: 1-5)
Paulus had een sterke band met de geloofsgemeente 
van Korinte. Toen hij in hun midden nog aan 
het begin had gestaan van zijn roeping om over 
Christus te prediken, was hij nerveus geweest en 
soms angstig. Hij denkt daaraan terug in deze brief 
en zegt aan de Korintiërs dat hij in die periode, 
en ook daarna, had ervaren dat hij ondanks die 
menselijke tekortkomingen en onervarenheid, had 
mogen ervaren dat God hem geleid had, hem sterk 
had gemaakt, en hem had doen uitgroeien tot een 
sterke religieuze leider. Hijzelf had steeds gepredikt 
over de diepe betekenis van het kruis, waar Jezus 
vrijwillig het lijden en de machteloze overgave 
had aanvaard, om zo de machten der duisternis te 
overwinnen door Gods eeuwige kracht. Aan het 
kruis heeft Jezus de schuld van de zonde der wereld 
voldaan en weggenomen. Aan het kruis toont zich 
de diepgang van de kracht van God.

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

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 5: 13-16)
Jezus neemt twee hele bekende symbolen uit het 
leven van iedere dag om over onze roeping te 
spreken om werkelijk Zijn leerlingen te zijn. In de 
overweging zullen wij zien hoezeer in Jezus’ tijd 
zout een vele malen grotere plaats innam in het 
leven van de maatschappij van toen, dan in die van 
onze moderne tijd. Door de veelzijdige kracht van 
zout was het enorm waardevol en maakte men 
er op allerlei manier gebruik van. Zo moeten wij 
leerlingen zijn met de kracht van zout en met het 
heldere licht van onze goedheid die voortkomt uit 
het geloof in God die liefde is.

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

Overweging door pater Esteban Kross:
Jullie zijn het zout van de aarde. Met deze ene korte 
zin zegt Jezus veel. Jezus spreekt daar op die berg 
bij het meer van Galilea tot Zijn volgelingen, Zijn 
leerlingen. Stuk voor stuk heel gewone mensen 
eigenlijk. Zij hebben een gewoon huis- tuin-en-
keuken bestaan. Hij heeft hun pad gekruist. Zij 
hebben Zijn stem gehoord en iets in hen zegt dat 
Hij het volgen waard is. Zij volgen Jezus met vallen 
en opstaan. En om die reden zegt Jezus: jullie, Mijn 
volgelingen, jullie zijn het zout van de aarde. Niet jij 

in je eentje, niet jij op jezelf, los van de anderen. Nee 
samen, als groep, als beweging, zo zijn jullie zout 
van de aarde.

Heel bewust kiest Jezus hier het beeld van zout. 
Geen honing dus, geen suiker, maar zout. Wij 
kunnen soms de neiging hebben om van geloof 
iets zoetigs te maken. Maar in plaats van honing of 
suiker kiest Jezus heel bewust voor een ander beeld: 
een pittig beeld, een beeld dat prikkelt en bijt. Jullie 
zijn het zout van de aarde.

Het is een goedgekozen beeld. Zout maakt op allerlei 
manieren het verschil. Zout heeft bijvoorbeeld 
een reinigende werking. Zout desinfecteert, 
doodt bacteriën op de plek van verwonding, van 
ontsteking. Hier ligt er een sterk aspect van Jezus’ 
boodschap: eigenlijk zegt Hij dus: op plekken waar 
er sprake is van morele vervuiling, waar het leven 
verziekt wordt of vergalt raakt, daar is behoefte aan 
zoiets als zout. Zout dat schoonmaakt, dat reinigt en 
zuivert. Jullie zijn dat zout.

Zout is ook een smaakmaker. Het geeft smaak en 
het versterkt de smaak. Dus Jezus zegt eigenlijk: 
wanneer het leven of je leefomgeving zo vlak, zo 
vreugdeloos, zo passief en smakeloos is, dan maakt 
een klein beetje zout al veel verschil, want het voegt 
precies dat toe waardoor het weer smaakt. Deze 
wereld kan zomaar haar goede smaak kwijt raken. 
Jullie zijn dat zout.

Zout heeft ook een activerende werking. Ook in het 
oude oosten gebruikte landbouwers al bepaalde 
soorten zout bij het inzaaien van het land. Die 
zouten hebben een activerende werking op het zaad 
en geven aan het bladgroen een gezonde kleur. Dat 
is wat zout doet: het activeert,  het stimuleert en 
zet aan tot groei. Zout heeft ook een conserverende 
werking: vlees en vis kan wanneer het stevig 
gezouten is maanden goed blijven. Daarom hadden 
vissers en veehouders in Jezus’ tijd zout met 
kracht nodig, zodat zij de vis of het vlees dat na de 
markt overbleef, konden inzouten en zo geheel de 
opbrengst van hun arbeid konden verkopen en in 
het onderhoud van hun gezin konden voorzien.

Maar er zijn zelfs nog meer lagen van betekenis 
bij Jezus’ symbool van zout. In Jezus’ tijd was de 
kracht van zout onmisbaar voor allerlei belangrijke 
ambachtelijke processen, zoals het verwerken van 
leren huiden, het verven van stoffen, het maken van 
sterke keramieken potten en andere huishoudelijke 
artikelen, het vervaardigen van inkt. Er was in Zijn 
tijd voortdurend zout nodig voor allerlei processen 
van iedere dag. Maar denk ook aan de geneeskracht 
van zout, dat gebruikt werd voor het ontsmetten 
van wonden en bij het vervaardigen van medicijnen.

In de oudheid was zout daarom enorm waardevol.  
Wie in zout kon handelen werd er rijk door, want 
zout was in die tijd onmisbaar. Wist u dat zelfs ons 
moderne woord “salaris” van “zout” komt? Het 
latijnse woord voor zout is “sal”. In het romeinse rijk 
werd vaak je loon uitbetaald in staafjes puur zout, 
of werd de waarde van je loon uitgedrukt in hoeveel 
pond zout het per week of per maand waard was. 
Daardoor komt “salaris” van het latijnse “sal”, “zout. 

Zout is dus inderdaad een krachtig beeld. Er gaat 
van zout op allerlei manieren iets uit en Jezus zegt: 
jullie zijn zout van de aarde. Omdat ik zo ben en 
jullie mij volgen, daarom en in die mate zijn jullie 
dit, kunnen jullie dit effect hebben en dragen jullie 
deze kracht met je mee.

Vervolg op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 5e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Vervolg overweging door pater Esteban Kross:
Let op dat Jezus niet zegt: jullie moeten zout 
worden:  als jullie je op een bepaalde manier 
gedragen dan kunnen jullie zout van de aarde 
worden. Nee, Hij zegt het bewust op deze manier: 
jullie zijn het zout van de aarde. Jezus richt zich 
op Jezus zegt dus: Jullie hebben een roeping! Jullie 
allemaal! Wat God wilt, is dat er in de wereld een 
steeds grotere beweging komt van mensen die 
een orientatiepunt zijn voor anderen. Die door hun 
geloof, door hun goedheid en hun trouwe inzet voor 

het welzijn van anderen, op hun beurt anderen als 
het ware weer aansteken om niet op het negatieve 
te focussen, dat er altijd zal zijn, ons ontmoedigd 
of ons sarcastisch laat worden, maar dat de kracht 
van onze inzet, en de zuiverende werking van onze 
oprechtheid en goedheid, en de smaak van onze 
goede zorgen voor hen die moeilijke tegenslagen 
of armoede kennen, een beweging zal zijn die hoop 
brengt. Wij zullen dan mensen zijn die anderen weer 
doen geloven dat er een God is die als een liefdevolle 
Vader de mens nabij wilt zijn. “Laat je licht stralen 

voor de mensen, opdat ze het goede zien dat je doet, 
en zo eer brengen aan de Vader die in de hemel is”. 

Zout en licht zijn wil dus zeggen: iedere volgeling 
van Jezus zou een steunpunt, een uitnodigende 
mens moeten zijn, die door zijn of haar gelovige en 
solidaire manier van in het leven staan, een teken 
van God aan de wereld wordt. Blijf daarom geloven 
in deze roeping om als leerling van Jezus zout en 
licht te zijn, en we zullen Zijn kracht heel bijzonder 
mogen ontdekken. Amen.

door Natasha Samijo –

Intenties pelgrimstocht
“Zullen wij voor de lunch zorgen?” Enthousiast 
reageerden enkele leden toen pater Fransiskus 
Mistrianto CM het goede nieuws bracht tijdens 
de maandelijkse parochieraadsvergadering. De 
Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará 
(zusters van SSVM), meer bekend als de blauwe 
zusters, wilden op zaterdag 21 januari 2023 een 
pelgrimstocht doen vanuit het Maria-internaat aan 
de Henck Arronstraat naar de St.-Jozefparochie aan 
de Copieweg, een tocht van bijna 23 kilometers.
Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen 
we bij de St.-Jozefparochie altijd. Met man en 
macht werd er gewerkt. Het was kort dag en er 
viel nog veel te organiseren, onder andere voor de 
lunch, schoonmaak en communicatie. Maar dankzij 
de inzet van spontane parochianen kon alles goed 
worden uitgevoerd om de pelgrims te ontvangen.
Het Maria-internaat vangt meisjes op tussen de 8 
en 18 jaar. De meesten komen van de districten. 
Sinds jaar en dag wordt het gebouw gerenoveerd, 
maar omdat de werkzaamheden niet opschieten, 
is besloten extra te bidden en een pelgrimstocht te 
houden.

Steeds meer deelnemers
Die ochtend maakten de kinderen zich al vroeg 
klaar voor de tocht. Bij de poort stonden ook drie 
heren met hun gympen en reflecterende vesten, 
helemaal gekomen vanuit Lelydorp, gereed om 
mee te doen. Terwijl de meeste mensen nog 
sliepen, startte de pelgrimstocht vanuit het Maria-
internaat met 24 man, waaronder de meisjes van 
het internaat en de zusters SSVM. Waterplassen, 
een ongelijk wegdek met kapotte stenen en het 
ontbreken van looppaden zorgden ervoor dat het 
lopen af en toe ongemakkelijk werd. Desondanks 
werd er niet opgegeven. De afstand schrok de 
deelnemers niet af. Belangstellenden thuis konden 
via de Facebookpagina van de St.-Jozefparochie 
Copieweg deze pelgrimstocht volgen. Geweldig was 
het dat onderweg steeds meer en meer mensen 

zich aansloten bij de groep om samen te lopen en 
te bidden voor een spoedige renovatie van het 
internaat. Eenieder had ook persoonlijke intenties 
meegenomen waarvoor in stilte kon worden 
gebeden.

Bemoedigende ‘gekke’ preek
“Hoelang nog,” vroegen de kinderen steeds. 
Het einde was in zicht, de kinderen zagen 
van een afstand de grote banden. “Daar is de 
Copieweg,” werd er gegild. Er werd gebeden op 
voorspraak van de heilige Jozef, de patroonheilige 
van de werkers, vandaar dat gekozen is voor 
de St.-Jozefparochie aan de Copieweg als 
eindbestemming. In totaal werd er 22,11 km 
afgelegd in vijf uren en drie minuten. Uiteindelijk 
hebben 65 personen meegedaan. Hangend aan 
elkaar met een paar kapotte schoenen en sommige 
zelfs op blote voeten namen de deelnemers aan 
het eind plaats in de kerk. Er werd gelijk een 
aanvang gemaakt met de eucharistieviering. Je kon 
de mensen horen slapen, maar pater Fransiskus 
Mistrianto CM heeft ze wakker kunnen krijgen met 
zijn bemoedigende ‘gekke’ preek.

Gezegende dag
Na de eucharistieviering begaven de pelgrims zich 
naar het terras van de zusterwoning. Daar werden 
ze getrakteerd op een stevige lunch met fruit en 
fruitcocktail. Hierna overhandigden de bewoners 
van het Maria-internaat aan pater Fransiscus 
Mistrianto CM een zelfgemaakt presentje 
van heilige Jozef met als dankwoord: “Het 
enthousiasme van de parochianen van Copieweg 
heeft geholpen in ons besluit om de pelgrimstocht 
te ondernemen.’’
Aan het einde van de dag hoefden de meisjes 
en zusters gelukkig niet terug te lopen naar het 
internaat. Voor hen werd een bus geregeld voor 
de terugweg en terwijl ze daarop wachtten werd 
hun geduld beloond met groenten en fruit uit de 
tuinen van de parochianen. Bij het afscheid was 
iedereen het over eens: het was een zware maar 
toch gezegende dag!

Pelgrimstocht voor Maria-internaat Vervolg Mededeling Mvr. Tdlohreg

Van haar hand zijn er ook gedichtenbundels over 
Moederdag. Heel bijzonder vindt zij nog een 
project waarbij honderden kinderen gedichten en 
liederen hebben gecomponeerd over hun moeder.
Juf Helen wil de bisschop met raad en daad 
bijstaan om godsdienst weer bijzonder te maken 
op school. De bisschop was zeer erkentelijk 
voor dit bezoek en beloofde haar schrift met 
aantrekkingen te geven aan de werkgroep die het 
godsdienst lesmateriaal voor de lagere scholen 
moet herzien. Veder zal de bisschop de pastores 
vragen met de scholen binnen hun parochies 
een nauwere band aan te gaan om hen zo te 
prikkelen tot meer creativiteit in het geven van 
godsdienstles. Een goed verhaal uit de bijbel doet 
al wonderen. Als dat gecombineerd wordt met 
een gelovig gesprek dan is er helemaal geen duur 
en multi-color materiaal nodig.


