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Reparatiecommissie op bezoek bij de bisschop

Ondersteunt u het werk van 
Omhoog. 

SRD-girorekening, nummer 10.35.169 - DSB
Gelieve de storting te doen met vermelding van 

“donatie OMHOOG”.
Samen kunnen wij bijdragen in de groei van het 
liefdeswerk in naam van onze lieve Heer Jezus 

Christus. 

Er zijn reeds donaties binnengekomen ter 
ondersteuning voor het werk van Omhoog. 

Wij danken u voor de geleverde bijdrage.

Uitgever: RK Bisdom Paramaribo
Dienst Media & Communicatie

Opgericht 01 januari 1956

OMHOOG

Donderdag 12 januari ontving Mgr. Choennie de 
Nationale Reparatiecommissie Suriname onder 
leiding van Amand Zunder. De overige leden 
van de delegatie waren Jerry Troenokromo, 
Alwien Ligorie en Saskia Kontino. De Nationale 
Reparatiecommissie Suriname werd door de 
toenmalige president ingesteld op 16 augustus 
2013 om het slavernijverleden te bestuderen en 
uitvoering te geven aan het beleid dat binnen 
de Caricom was vastgesteld. Bij het bezoek 
overhandigde de heer Zunder het door hem in 
2010 geschreven boek Herstelbetalingen: de 
Wiedergutmachung voor de schade die Suriname en 
haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands 
kolonialisme.

In 2001 was er een vergadering over dit onderwerp 
in Durban, Zuid-Afrika waar de Nederlandse 
minister Van Boxtel excuses had aangeboden. 
Het duurde tot 19 december 2022 voordat deze 
excuses door een Nederlandse premier werden 
overgenomen. In Durban werd slavernij benoemd 
als een misdaad tegen de menselijkheid. Reeds in 
2013 had de Caricom een commissie ingesteld om 
zich over dit vraagstuk te buigen en aan te dringen 
op herstelbetalingen. Volgens de heer Zunder heeft 
de Nederlandse premier drie belangrijke zaken 
over het slavernijverleden niet genoemd en dat 
zijn de tot slaaf gemaakte inheemsen, de 112 jaar 
durende kolonisatie van het huidige Guyana en 
voor korte tijd ook Tobago en de schade berokkend 
aan de West-Afrikaanse landen waar de slaven 
werden verhandeld.

Reden van het bezoek
De reden van het bezoek was de dialoog met 
de kerken te starten, de rol van de kerken in 
het slavernijverleden vast te leggen, en aan te 
sturen op excuses en reparatie.Gevraagd werd 
om de archieven open te stellen en medewerking 

te verlenen bij het bewustwordingsproces 
in stad, district en binnenland. Er heerst een 
enorm wantrouwen bij de commissie tegenover 
de overheid en zij wil zoveel mogelijk de 
reparatiewerkzaamheden in eigen beheer 
uitvoeren omdat volgens de heer Zunder op 
grassroots level er weinig vertrouwen is in 
opeenvolgende regeringen, de totale overheid en 
de politiek.

Antwoord van de bisschop
In zijn antwoord zei de bisschop dat de archieven 
openbaar en toegankelijk zijn, maar dat er ook een 
deel in Nederlands is. De kerk zal er volledig aan 
meewerken om door studie de feitelijke situatie 
bloot te leggen en de waarheid naar boven te halen 
met het oogpunt te komen tot een verwerking van 
dat slavernijverleden en verzoening of een healing 
zoals het elders ook genoemd wordt. Wat betreft 
de excuses zijn er door verschillende pausen reeds 
excuses aangeboden voor zowel de Conquista 
als de slavernij. Momenteel is een speciaal fonds, 
genaamd Populorium Progressio gevestigd in 
Columbia, ingesteld voor de ontwikkeling van 
de inheemsen en de in stamverband levende 
volken. Helaas heeft Suriname nog geen projecten 
goedgekeurd gekregen van dit fonds en is er een 
tekort aan kader om de projecten te schrijven.

Verder vond de bisschop dat de dialoog het best 
kan plaatsvinden tussen de commissie en het 
CCK om dubbel werk te voorkomen. Het bisdom is 
overigens al begonnen om een commissie samen 
te stellen om het slavernijverleden te bestuderen. 
Er bestaat al een verklaring van de Wereldraad 
van Kerken uit 2013 waarvan er een update 
moet volgen. Het streven is erop gericht in juni 
een symposium te hebben tussen de kerken in 
Nederland, Caribisch Nederland en Suriname. 
De bisschop zal ook de pauselijke Nuntius 

inlichten omdat Suriname in de slavernijperiode 
rechtstreeks vanuit Rome werd bestuurd.

Vervolg
Binnen twee weken hopen we de dialoog voort 
te zetten samen met de overige CCK-lidkerken en 
dan een agenda samen te stellen voor de verdere 
stappen. We zullen niet alleen naar het verleden 
kijken, maar vooral naar de toekomst. Hoe kunnen 
wij onze eigen ontwikkeling ter hand nemen nadat 
wij de geschiedenis bekeken hebben vanuit het 
standpunt van de onderdrukte? Hoe kunnen wij de 
geschiedenis vastleggen en doorgeven zodat het 
onze toekomst niet stagneert? We staan voor een 
enorme uitdaging om iedereen erbij te betrekken.

Overhandiging van het boek 'Herstelbetalingen' aan Mgr. Choennie, 
door de Nationale Reparatie Commissie Suriname
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Mededelingen Bisdom

• De jaarlijkse receptie van het bisdom werd dit 
jaar druk bezocht. Aanwezig waren personeel van 
het bisdom, de priesters, diakens, leden van de 
adviesraden, stichtingen,  afgevaardigden van de 
parochies en personen waarmee het bisdom een 
bijzondere relatie heeft. De sfeer was bijzonder 
gezellig en de bisschop liet het jaar middels 
een slideshow de revue passeren. De Franse en 
Argentijnse ambassadeurs en echtgenoten gaven 
ook acte de présence. In zijn korte toespraak wees 
de bisschop op een onderzoek waarbij is nagegaan 
of hogere beloning ook resulteert in hogere 
prestatie. Het blijkt dat bij fysieke beroepen de 
prestatie enigszins omhooggaat, maar dat men wel 
snel de grens bereikt waarop men fysiek niet meer 
kan presteren. Frappant in het onderzoek was dat 
bij hoger opgeleiden hogere beloning averechts 
werkt. De prestatie gaat omlaag. Betere prestatie 
komt door hen de vrijheid te geven om creatief 
het werk in te vullen en ruimte te bieden om zelf 
met innovaties te komen en vooral dat men tijd 
over heeft om vrijwilligerswerk te doen buiten 
de werksfeer om. De bisschop concludeerde dat 
hij daarom zo mag bogen op veel expertise van 
hoger opgeleiden omdat ze voldoening vinden in 
het teruggeven aan de maatschappij van wat zij 
aan gaven hebben ontvangen. Mensen die naast 
hun baan nog aan zinvol vrijwilligers doen zijn 
gelukkiger dan mensen die het alleen maar druk 
hebben met hun werk.

• De brandweer en ambtenaren van OW&V 
afdeling Bouw en Woningtoezicht kwamen op 
verzoek van de bisschop een onderzoek instellen 
naar de conditie van het poortgebouw aan de 
Mgr. Wulfinghstraat. Het gebouw is van 1954 en 
behoort strikt genomen niet tot historisch erfgoed. 
Het is inderhaast gebouwd om leslokalen te 
creëren voor de Margarethaschool. Er moeten snel 
maatregelen worden genomen om de veiligheid van 
iedereen te garanderen. De verwachting is dat het 
rapport binnen een week gereed zal zijn. Intussen 
is er al contact geweest met het commissariaat om 
de veiligheid op te voeren.

• In de wekelijkse stafvergadering is er aandacht 
besteed aan de migratie van de mailserver een 
vaste server naar de cloud. Rudy October, onze 

nieuwe ICT-persoon, werkt het plan nader uit. Er 
zijn verder mogelijkheden besproken om meer 
inkomsten uit ons onroerend goed te krijgen.

• In de maandelijkse pastoresvergadering is er 
een doorbraak gekomen door een voorstel om de 
bemensing van het pastoraal centrum anders in te 
vullen. Tot nu werd er gezocht naar hoogopgeleide 
leken die het pastorale werk zouden aansturen. De 
priesters en diakens zagen in dat een versterking 
van het pastoraal centrum op dit moment alleen 
realiseerbaar is als zij naast hun parochiewerk 
ook tijd willen vrijmaken om op bisdomniveau 
de liturgie, catechese, diaconie, jeugdwerk en 
parochieopbouw aan te pakken.

• De heer Wim Rutten is op 12 januari wederom 
naar ons land gekomen om de bisschop bij te 
staan in het aansturen van veranderingen in het 
St. Vincentiusziekenhuis. De heer Rutten heeft 
inmiddels een stevige band opgebouwd met de 
nieuwe directeur en de leden van de raad van 
toezicht. Samen zien zij mogelijkheden om uit 
de zorgen te komen en een periode van herstel 
en bloei in te zetten. De heer Rutten heeft ook 
een enorm netwerk waardoor er allerlei kansen 
ontstaan voor het ziekenhuis. Er heerst weer een 
sfeer van optimisme en hoop. Monseigneur ontving 
leden van de raad van toezicht om de nieuwe 
ontwikkelingen te bespreken. Het voornemen is 
om per kwartaal de bisschop te informeren over de 
vorderingen in het ziekenhuis.

• Op 4 en 5 januari heeft de Vicaris-Generaal twee 
sessies gehouden van exegetische achtergronden, 
theologische inzichten en literaire details van het 
deuterocanonieke boek Tobit voor de vertalers 
Gerda Alvares-Misidjang (tevens projectmanager), 
diaken Nelson Pavion, Florence Gemert en Melvin 
Mackintosh. Het waren vruchtbare sessies, waarin 
ook specifieke punten zijn doorgenomen die ze 
bij het vertalen van enkele delen van Tobit waren 
tegengekomen.

• Op 4 januari heeft de Vicaris-Generaal een 
bespreking gehad met diaken Sonny Waterberg, 
die graag meer bijbelstudie en lectio divina wil 
gaan geven in het Sranantongo voor de gelovigen 

die de Begi Kerki bezoeken en anderen die 
graag liever vanuit het Sranantongo zich willen 
verdiepen in hun geloof. Hij had daarom deze 
bespreking aangevraagd om de ondersteuning te 
vragen van de VG t.a.v. de exegese van de eerste 
vijf bijbelboeken van het Oude Testament. De 
VG heeft hem kunnen helpen met de reeks van 
uitgebreide bijbelstudie met geloofsreflectie die 
hij in 2004 en 2005 in Omhoog had gepubliceerd 
over de bijbelboeken Genesis tot en met Kronieken. 
In deze bespreking gaan de VG en diaken Sonny 
een samenwerking aan. De VG zal zijn reeks 
van bijbelstudie doornemen, corrigeren waar 
nodig, en via de moderne social media per 
bijbelboek uitgeven in tekstvorm, maar ook in 
ingesproken vorm, zoals hij dat ook doet met 
de wekelijkse achtergronden en overwegingen 
bij de zondagslezingen. Diaken Waterberg zal 
dan de bijbelstudie van Genesis – Kronieken in 
het Sranantongo verzorgen. Tevens zal hij de 
exegetische achtergronden en overwegingen van 
de zondagslezingen, tezamen met enkele andere 
diakens, in het Sranantongo inspreken, zodat ook 
die bijbel- en geloofskennis bereikbaar wordt voor 
hen die het Nederlands minder goed beheersen, 
met een bijzondere aandacht voor de gelovigen 
van het binnenland. De VG heeft nu al bijna de 
hele cyclus van de liturgische Jaren A, B en C af, 
waardoor de diakens de teksten langer tevoren ter 
beschikking hebben om een Sranantongo versie 
voor te bereiden en ze op boeiende wijze in te 
spreken.

• De Vicaris-Generaal heeft op 7 januari een 
bespreking gehad met het nationale koppel 
van Marriage Encounter Suriname: Remi 
en Bianca Mohamatsaid. Het thema was de 
huwelijksvoorbereiding. Die wordt al sinds 
vele jaren verzorgd door koppels van Marriage 
Encounter. De huwelijksvoorbereiding is een 
belangrijk deel van het vormen en aanreiken van 
inzichten aan hen die zich voorbereiden op het 
huwelijk. Een hernieuwde aanpak past binnen het 
kader van het beleidsplan van het Bisdom en zal 
spoedig verder besproken worden met de Bisschop 
en de pastores.

• Op maandag 9 januari werd na vele maanden 
weer een vergadering van het CCK gehouden, 
waar de VG deel van is, tezamen met de 
Bisschop en Mevr. Shanti Venetiaan, als de drie 
vertegenwoordigers van het Bisdom. Het was een 
kennismaking met de nieuwe Praeses van de EBGS, 
Ds. Runaldo Gallant. Hij is als Praeses tevens de 
nieuwe voorzitter van het CCK. In deze vergadering 
werd doorgegeven dat Ds. Holband namens de 
Lutherse Kerk de opvolger zal zijn van Ds. Marjorie 
Slagtand. De belangrijkste agendapunten waren de 
Week van Gebeden voor de Eenheid en de evaluatie 
van 2022 en het uitzetten van een werkagenda 
voor 2023.

• Op donderdag 12 januari vond in de Kathedrale 
Basiliek de uitvaart plaats van de bekende 
musicus Aten Ruben Kam. Aten was een zeer 
kundig, toegewijd musicus die met zijn prachtige 
keyboardspel vele jaren binnen het Bisdom zich 
geheel vrijwillig heeft ingezet voor de muzikale 
begeleiding van Eucharistievieringen, uitvaarten, 
dankdiensten, singi neti’s, de jaarlijkse ‘Christmas 
Carols by Candle Light” en vele andere vieringen. 
Hij heeft zich ingezet in allerlei parochies en 
stond altijd gereed als er een beroep op hem werd 
gedaan. Hij werd steeds trouw ondersteund door 
zijn vrouw Marlene, die hem in 2014 kwam te 
ontvallen. Aten heeft ook jaren op de televisie bij 
de STVS het maandelijkse programma gehad “Aten 
aan het orgel” en was ook een geliefd entertainer 
voor horeca en recepties. Aten is 82 jaar geworden.

Op zondag 8 januari 2023 vond de officiële overdracht plaats van het pastoorschap van de St. 
Thaddeusparochie te Groningen, Saramacca. Mgr. De Bekker overhandigde de sleutels van de parochie aan 

pater Jan Geerits in een plechtige eucharistieviering waarin Mgr. Choennie voorging en het Caeciliakoor o.l.v. 
Gracia Lo Fo Wong de dienst opluisterde. Een van de ceremoniële handelingen van de nieuwe pastoor was het 
luiden van de kerkklokken. Pater Jan trok zo hard aan de bel dat deze door bleef galmen lang nadat hij weer 
op zijn plaats zat. De bisschop speelde meteen daarop in en riep de parochianen op tot grotere participatie 
want pater Jan is menens flink aan de bel te trekken. Hij is niet van plan alles voor de parochianen te doen 

maar samen met hen zoals de synodale weg dat vereist te werken aan de verdere bloei van de parochie. 
Telkens als de klokken weer geluid worden in Groningen zullen de de parochianen hieraan herinnerd worden. 
Monseigneur De Bekker kijkt met voldoening terug op de bouw van de nieuwe kerk en heeft met plezier daar 

mogen werken.
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Overweging door pater Esteban Kross:

Het doopsel van Jezus is een sleutelmoment met 
grote betekenis: voor Hemzelf en voor ons allen. 
Jezus wordt door de Vader hier als het ware op 
een standaard geplaatst: de Heilige Geest daalt als 
een duif uit de hemel neer en blijft op Hem rusten 
en de Vader bevestigt de unieke taak die Jezus zal 
vervullen. Zoals de profetie van Jesaja uit de eerste 
lezing het al eeuwen tevoren had voorzegd: van de 
moederschoot af, had God Jezus gevormd tot Zijn 
dienaar die Zijn volk terug zal brengen tot Hem en 
van de ondergang zal redden. En die levenstaak 
was ook in deze profetische woorden van Jesaja 
voorzegd: “Ik maak u nu tot een licht voor de 
volkeren, zodat Mijn heil tot de grenzen der aarde 
zal gaan”.

Het doopsel van Jezus openbaart wie Hij is: Hij 
is de Zoon, gezonden door de Vader in de kracht 
van de Heilige Geest om licht, toekomst, leven 
en kracht te brengen aan heel de wereld. Hij 
verlost alle mensen, alle volkeren, want voor 
de Vader telt iedereen mee, zijn alle ethnische 
groepen, alle culturen en alle mensen van welke 
maatschappelijke achtergrond dan ook, even  
geliefd en even belangrijk. Daarom houdt het 
doopsel van de Heer aan elke gedoopte mens een 
krachtige boodschap voor: door ons doopsel zijn 
we met Christus verbonden en geeft Hij ons de 
taak mee om samen met Hem een licht te zijn in de 
samenleving. 

Gedoopt zijn is niet alleen iets voor dat moment 
alleen. Het is ook niet alleen maar een identiteit, 
dus dat je Christen bent en niet een Moslim, 
Boeddhist of Hindoe of iemand zonder geloof. 
Gedoopt zijn behoort heel je leven vorm te geven, 
want door het doopsel zal je heel je leven lang 
verbonden zijn met Christus, en daardoor ook deel 
worden van Zijn levenstaak, van de opdracht die 
Hij zelf van de Vader meegekregen heeft toen Hij 
mens werd in de schoot van Maria. 

Nog maar kort geleden hebben we een jaar lang 
het thema “Gedoopt en gezonden” overwogen. Dat 
blijft voor altijd een heel belangrijk thema: als 
gedoopte mensen zijn wij voor altijd Gods geliefde 
kinderen, mensen die deel zijn van de brede visie 
van Gods barmhartigheid. Door het doopsel zijn 
we opgenomen in de Kerk, in die wereldwijde 
familie van mensen die in de woorden van Christus 
inspiratie vinden en die door Hem bewogen 
worden om over de kleine grenzen van de eigen 
kring heen te durven kijken, omdat God ons door 
het doopsel deel maakt van een grote, wereldwijde 
beweging van barmhartigheid en solidariteit. 

“Ik had honger, Ik had dorst, Ik was ziek, en jij was 
er voor Mij in de concrete nood van mensen waar 
je misschien verder geen enkele band mee had, 
maar wat je aan de geringste der Mijnen gedaan 
hebt, heb je voor Mij gedaan”. Ons doopsel verbindt 
ons met Christus, die ons deze woorden voorhoudt. 
Zo maakt Hij ons tot deelgenoten van Zijn eigen 
missie om het licht van goedheid en solidariteit te 
doen uitgaan naar alle volkeren, tot aan de grenzen 
der aarde. Dat zijn grote woorden en hoge idealen, 
en lang niet altijd is het gemakkelijk om grote 
woorden en hoge idealen waar te maken. Maar 
gedoopt zijn is de levenstaak om ze toch serieus te 
nemen en te beginnen in onze eigen omgeving om 
zoveel als je kunt Gods visie te realiseren. 

Commentaar op de Lezingen van de 2e zondag door het Jaar (Jaar A) 

Achtergrond van de eerste lezing (Jesaja 49: 3. 5-6)
In Jesaja de hoofdstukken 42-53 komen er vier hele belangrijke profetieën voor, die we in de 
bijbelwetenschap de vier liederen van de Dienaar of Dienstknecht des Heren noemen. Het eerste lied van de 
Dienaar des Heer vinden we in 42:1-7, het tweede lied in 49: 1-6, het derde in 50: 4-11 en het vierde in 52:13–
53:12. Van deze Dienaar des Heren wordt gezegd dat hij ‘uitverkoren’ is, dat Gods Geest op hem rust, en dat 
hij ‘gevormd’ is, om hoop en redding te brengen (eerste lied 42: 1-7). In de tweede lezing van deze zondag 
horen we een deel van het tweede lied van de Dienaar des Heren. In het lied is de Dienaar zelf aan het woord. 
Zijn taak om Gods verlossing te brengen, betreft niet alleen Israël, maar alle volkeren der aarde. En deze 
taak heeft God al vanaf de moederschoot voor Zijn dienaar in gedachten gehad. Geborgen in de schaduw 
van Gods hand, wordt hij bewaard tot de tijd die God heeft vastgesteld om Zijn verlossingsplan tot uitvoer te 
brengen (49:2). De Dienaar zal een licht zijn voor alle volkeren, als een krachtige profeet optreden en Gods 
plan verwezenlijken. De vervulling van deze vier liederen van de Dienaar des Heer, vinden wij in Jezus, die als 
instrument in Gods hand de verlossing brengt die God al eeuwen tevoren in Jesaja had aangekondigd.

Eerste lezing: Jesaja: 49: 3. 5-6
De Heer had mij gezegd: "Mijn dienaar zijt Gij, Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden”. Van de 
moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël 
van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij 
gezegd: "Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te 
brengen. Ik maak U ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan”.

Tussenzang:  Psalm 40
Refrein: HEER, KOM HAASTIG MIJ TE HULP.

Achtergrond van de tweede lezing (1 Korintiers 1: 1-3)
De komende zes weken, tot aan het begin van de veertigdagentijd, zal de Kerk op de zondagen in de tweede 
lezing gaan lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Deze tweede lezing zal dus een beetje 
los staan van de evangelielezing en van de eerste lezing die gekozen is aan de hand van het thema van de 
evangelielezing. Paulus heeft de eerste brief aan de Korintiërs waarschijnlijk geschreven in het voorjaar van 
het jaar 54 n.Chr. Paulus behandelt in deze brief een aantal hele belangrijke thema’s, zoals goed omgaan met 
verdeeldheid en spanningen in de kerkgemeenschap, de verrijzenis van Christus en onze eigen verrijzenis 
in Hem, de liefde als de christelijke weg bij uitstek, het huwelijk, de eucharistie en het werken van de 
Heilige Geest. We beginnen deze zondag met de aanhef van de brief. Paulus begint met een groet, die tevens 
een wens en zegenbede insluit. Paulus noemt “onze broeder Sostenes” als zijn medewerker en misschien 
mede-auteur van de brief, maar Paulus noemt alleen zichzelf als apostel “door Gods wil geroepen”. Paulus 
herinnert de gelovigen van de stad Korinte eraan dat zij geroepen zijn tot een levensstijl die anders is dan 
die van de mensen die Christus niet kennen. De Christenen moeten door hun actieve, gelovige toewijding 
aan Christus gekend zijn en een leven leiden van rechtschapenheid en barmhartigheid. Dit noemt Paulus 
“een heilig leven”. En die roeping tot een heilig leven heeft Christus niet alleen voor de geloofsgemeenschap 
van Korinte in gedachten, maar, zoals Paulus gelijk benadrukt, “samen met allen die allerwegen de naam 
aanroepen van Jezus Christus”.

Tweede lezing: 1 Korintiers 1: 1-3
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder Sostenes: aan de 
Kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen 
met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede 
voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Achtergrond van de evangelielezing:  (Johannes 1: 29-34)
Hoewel we in het liturgisch Jaar A zijn, waarin we lezen uit het evangelie volgens Matteüs, houdt de Kerk ons 
aan het begin van de Tijd door het Jaar het doopsel van Christus voor zoals het Johannesevangelie dat ons 
verkondigt. Op het feest van de Doop van de Heer, dat ofwel op de zondag na Driekoningen wordt gevierd, of 
op de maandag erna, leest de Kerk in Jaar A het verhaal van Jezus’ doopsel uit Matteüs, in jaar B uit Marcus 
en in jaar C uit Lucas. Het verhaal van Jezus’ Doop uit het Johannesevangelie leest de Kerk in jaar A op de 
zondag na het Feest van de Doop van de Heer. De evangelist Johannes heeft een paar accenten in zijn wijze 
van het vertellen van deze gebeurtenis, die heel uniek zijn aan zijn evangelie. Zo vertelt hij ons dat Johannes 
de Doper al bij dit gebeuren Jezus aanduidde als de Messias, en daarbij de diepe woorden gebruikte: “Zie, 
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt”. Ook vinden we bij het Johannesevangelie al hier zijn 
nadenken over het geloofsfeit dat Jezus, de Zoon van de Vader, reeds in eeuwigheid, reeds vóór de schepping 
en dus ook al vóór Zijn menswording in de schoot van Zijn moeder Maria, bestond in de heerlijkheid van de 
Vader met de Heilige Geest. Ook benadrukt de evangelist Johannes de unieke rol van Johannes de Doper in 
het aanwijzen van Jezus als de Messias.

Evangelie: Johannes 1: 29-34
In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: 'Zie, het Lam Gods, dat de zonden 
van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij 
was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom 
kwam ik met water dopen'. Verder getuigde Johannes: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien 
neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water 
te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het 
die doopt met de heilige Geest.  Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.'

wordt vervolgd op pagina 4
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Commentaar op de Lezingen van de 2e zondag door het Jaar (Jaar A)

Vervolg, Overweging door pater Esteban Kross:

Gedoopt zijn is iets waar God zelf aan de basis 
van staat. Niet de priester of diaken die doopte 
was belangrijk, maar het was de Heer die de 
priester of diaken als instrument had genomen 
om ons leven aan te raken, om ons te redden van 
die erfzonde, die oerzonde, die ons en heel de 
mensheid op zovele manieren in zijn greep heeft 
en waar wij ons niet uit eigen kracht van kunnen 
verlossen. Gedoopt zijn heeft dus te maken met 
een levenslange vriendschap die de Heer met ons 
is aangegaan. Daarom is een van de belangrijkste 
taken van de ouders en peten om het kind te leren 
bidden. In het gebed zullen wij die vriendschap 
met de Heer bevestingen en beantwoorden. In 
het bidden zullen we Hem danken en in het gebed 
zullen we kracht en houvast vinden in de moeilijke 
momenten van ons leven. Bidden is onlosmakelijk 
deel van de realiteit die begint met het doopsel: 
een levenslange verbondenheid en vriendschap 
met Christus, en door Hem met de Vader en de 
Heilige Geest.

Gedoopt zijn is dus een heel belangrijk gegeven, 
waar we misschien een tijdlang in ons leven niet 
voldoende bij stilstonden. Maar dat is ook waarom 

wij de reflectie op Gods Woord nodig hebben. 
Want het verdiept ons besef van hoe wezenlijk de 
realiteit is van gedoopt zijn, van deel te zijn aan het 
leven van Christus en deel te zijn van de beweging 
van barmhartigheid en solidariteit waartoe Hij 
Zijn leerlingen uitnodigt. Dat besef maakt ons ook 
actieve leerlingen van Christus: mensen die steeds 
meer waarde beginnen te hechten aan het Woord 
dat God op zovele wijzen spreekt, die zich erdoor 
laten raken en dan ook beweging komen om iets te 
doen, om terug te geven, om zich ook in te zetten. 

Wat gedoopt zijn inhoudt, vinden we ook in de 
psalm van deze zondag: psalm 40. Die psalm 
geeft eigenlijk heel kernachtig aan wat het thema 
“gedoopt en gezonden” ons leert: “Met groot 
vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij heeft 
zich tot mij neergebogen, mijn geroep gehoord. Uw 
wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Uw wet 
is in mijn hart gegrift. In de bijeenkomst heb ik 
gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, 
Heer. Gij weet het”.

Actieve, gedoopte mensen: dat is wat de Heer 
nodig heeft. Mensen die niet afwachten, die niet 
langer aan de kantlijn blijven staan en passief thuis 
blijven, maar mensen die met psalm 40 zeggen: 

“Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde”. 
Mensen dus die in zichzelf over hun geloof 
nadenken en dan God bidden: “Waar kan ik iets 
voor Uw werk betekenen, Heer?” Mensen die een 
passie hebben om hun kinderen en kleinkinderen 
op creatieve wijze iets meer aanleren van het 
gelovig met de Heer verbonden zijn. Active mensen 
die zich inzetten in hun omgeving, gewoon omdat 
zij weten dat dit de manier van leven is waardoor 
wij zout der aarde zijn, geraakte mensen, licht der 
wereld. 

Het lijkt om hoge, onbereikbare idealen te gaan, 
maar hoe meer we deze idealen centraal plaatsen 
in ons denken en ons door ze laten inspireren tot 
actie, hoe duidelijker deze idealen voor ons worden 
en hoe mooier ons leven zal worden. Dan zal ook 
over ons, net als bij Jezus’ doopsel, de Heilige Geest 
op ons rusten, ons tot actie inspireren en ons 
steeds meer leren in het gebed rust, gerichtheid op 
God, innerlijke vrede, maar ook kracht en troost 
te vinden. En dat bidden zal ons weer verder actief 
maken en leren hoe we het kunnen waarmaken 
wat de psalmist ons voorbidt: “Uw wil te doen, 
mijn God, dat is mijn vreugde”. Dit wens ik ons 
allen toe! 

In memoriam
Pius H.A. ‘Pim’ de Bekker

Pim de Bekker is op 12 januari 2023 overleden. 
Tot aan zijn dood had hij de regie van zijn leven in 
eigen handen. Hij had zijn graf zelf uitgezocht en 
betaald. Bewust van zijn naderend einde kwam 
hij naar Suriname om afscheid te nemen van het 
land, maar vooral van de mensen en het bisdom 
waar hij zo ontzettend veel van hield. De laatste 
vier jaren was Pim de facto de econoom van 
het Bisdom Paramaribo en nam hij deel aan de 
wekelijkse stafvergadering waar het beleid werd 
aangescherpt en de uitvoering ervan aangestuurd. 
In een speciale vergadering met de Raad voor 
Economische Aangelegenheden zette hij nog 
alles op een rijtje en gaf hij aanwijzingen hoe de 
toekomst het best gemanaged kon worden met 
weinig menskracht en geld. Pim durfde iedereen 
te zeggen wat op zijn hart lag en riskeerde 
conflicten zolang het in het belang was van het 
bisdom. Hij had een enorme gedrevenheid en 
wilde ook dat alles op tijd af was. Vol vuur gaf hij 
leiding aan de Stichting Secretariaat Surinaamse 
Missie in Nederland. Deze kerkelijke stichting 
moet binnenkort een zelfstandige stichting 
worden om de missie in Suriname financieel te 
blijven ondersteunen.

Pims wens was dat de parochies, die nu nog maar 1 procent bijdragen in de uitgaven van het bisdom, dit 
middels een stevig stewardshipprogramma opvoeren tot minstens 25 procent. Hij zag kansen voor de 
financiële zelfstandigheid van het bisdom door een beter beheer van het onroerend goed. Hij vond dat 
we onze medewerkers altijd het maximale moesten geven wat we ons konden permitteren en was niet 
bang zijn om te investeren en risico te dragen. Zijn enorme liefde voor het binnenland maakte dat hij in 
zijn leven meer dan een ton euro heeft weten bijeen te brengen voor voornamelijk de Pater Ahlbrinck 
Stichting. Hij heeft ook een boekje geschreven over deze bijzondere missionaris naar wie de stichting 
genoemd is. 

Samen met zijn echtgenote Joke en zijn zoon heeft hij een bezoek gebracht aan de permanente expositie 
over Petrus Donders in het kerkelijk museum waar hij laaiend enthousiast over was en aan Batavia 
waar hij Petrus Donders is gaan bedanken voor alle weldaden.

We zullen hem missen, maar Pim zou Pim niet zijn als hij niet alles keurig had overgedragen aan 
mensen van wie hij zeker wist dat ze het roer konden overnemen.

"Pim in november 2022, tijdens zijn afscheidsbezoek 
aan het personeel van het bisdom."

HIER ZOU
 

UW ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN

Email naar :
• p.tjonkiemsang@bisdomparamaribo.org 

• omhoog@gmail.com
• omhoog@bisdomparamaribo.org

Bezoek de Permanente expositie 
over Petrus Donders in het bisschopshuis, 

Henck Arronstraat straat 12.  

Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00u  

zondag 10.00 - 12.00u 

Ondersteunt u het werk van 
Omhoog 

SRD-girorekening, nummer 10.35.169 - DSB

Gelieve de storting te doen met vermelding van 
“donatie OMHOOG”.

Samen kunnen wij bijdragen in de groei van het 
liefdeswerk in naam van onze lieve Heer Jezus 

Christus. 
Wij danken u voor de geleverde bijdrage.
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…WEL HEEL TOEVALLIG…
Zondag 14 januari 2018, de sterfdag van Pater 
Donders, dus feitelijk zijn FEESTDAG, waren wij 
met ongeveer 40 pelgrims op Batavia om ter 
plaatse zijn feestdag te vieren in het volgen van 
de ‘Bataviaanse Kruisweg’  en de Eucharistie 
te vieren. Van alle heiligen of zaligen, viert de 
Katholieke Kerk de sterfdag als geboortedag voor 
de hemel. Alleen van Moeder Maria vieren wij op 
8 September en van Johannes de Doper op 24 juni 
hun geboortedag, of  verjaardag.

Alles verliep volgens plan. Na het reisgebed 
uitgesproken te hebben stapten we in de 2 bussen 
om naar Boskamp te vertrekken en daar op de boot 
naar Batavia te varen in een ongeveer 50 minuten 
durende boottocht.  Als we de drukte van de stad 
ontvlucht zijn beginnen we ergens bij de 5e rijweg 
met het bidden van de Rozenkrans en het zingen 
van liederen. Het is uiteindelijk een bedevaart en 
geen toeristisch uitstapje!  Voordat we er erg in 
hadden zaten we al in de boot en betraden we de 
heilige grond van Batavia.

Iedereen deed mee aan de kruisweg. Inspirerend 
voor elkaar, biddend, zingend en  luisterend gingen 
we de staties bij langs. Bij de 12e statie “JEZUS 
STERFT AAN HET KRUIS”  vertelt de tekst dat 
Pater Donders zijn dood had aangekondigd:  “Heb 
de laatste dagen een beetje geduld met mij want 
vrijdag a.s. om drie uur zal ik sterven… zei hij tegen 
de mensen!  En zo gebeurde het. Dan onderbreken 
we even en laten drie slagen van de klok horen, 
die 136 jaar geleden ook het sterven van pater 
Donders had aangekondigd. De klok is hetzelfde 
als van toen, alleen is de  klank  een beetje minder 
helder geworden. Misschien is zijn sonore klank 
verdwenen door de brand die men, na het vertrek 
van de laatste melaatsen naar groot Chatillon, 
heeft aangestoken om alle bacillen van lepra als 
het ware te vernietigen om verder besmetting 
te voorkomen. Maar het is altijd een ontroerend 
moment voor vele pelgrims. Elke Vrijdagmiddag 
om 3 uur PM of 15u00, is op Radio Immanuël  bij de 
Kruisweg van Batavia  de klok te horen bij de 12e  
statie: Jezus sterft aan het Kruis!

Op Zondag 14 februari 2018 is er iets heel 

bijzonders gebeurd. Het was de sterfdag van 
pater Donders en velen wilden ook graag in de 
basiliek zijn diezelfde avond voor de pontificale 
Eucharistieviering in de basiliek.

Dus, we hadden afgesproken,  we zouden van 
Batavia iets eerder vertrekken om op tijd te zijn 
voor de viering in de basiliek.  Tegen kwart voor 
drie werd dus het teken gegeven dat wij naar de 
boot moesten gaan om weer terug te varen naar 
Boskamp, nu met het getij mee!  Wat ik nu schrijf 
kan bevestigd worden door alle pelgrims die met 
mij op Batavia waren…

Om tien voor drie  werd er gewezen naar de 
Coppenamerivier want in de verte kwam er een 
windhoos aan met veel regen recht op ons af. 
Je zag duidelijk de ‘sporen’ op het water van de 
Coppename. Plotseling een windvlaag die dorre 
takken van de bomen deed vallen, de petflessen 
van tafel blies… en iedereen moest zich terug 
trekken in het pelgrimshuis om niet nat te worden. 
Tien minuten bleven we daar…   totdat Gerard om 
drie uur de klok luidde… Het was precies  het uur 
van sterven van Pater Donders,  136 jaar geleden, 
hetgeen hij toen  een paar dagen daarvoor had 
aangekondigd :  “Heb een weinig geduld met mij. 
Vrijdag a.s. om drie uur ga ik sterven…” en zo 
gebeurde het.     Pater Donders vond het niet leuk 
dat al die pelgrims die afgelopen zondag op zijn 
sterfdag, op Batavia waren dat historisch moment 
niet even wilden herdenken. Was dat nu TOEVAL 
dat die sibi-busi neerdaalde op Batavia om 10 
voor 3…???  Het stond na 10 minuten blank van de 
regen. Gelukkig,  zakt het water vlug weg maar het 
zette ons aan het denken. We waren allemaal stil. 
Die bescheiden, eenvoudige, kleine  Pater Donders 
heeft ons toch maar even aan het ‘denken’ gezet!

Men zegt:  TOEVAL bestaat niet… Ik heb wel 
eens ervaren dat bepaalde dingen toch heel erg  
toevallig zijn. Laten we het zo stellen… 

“TOEVAL” is het WOORD dat God gebruikt,  als Hij 
onbekend wil blijven…

M. Noordermeer O.M.I.

Gebedsweek voor Eenheid
Vanaf 18 tot en met 25 januari 2023 vindt 
de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid 
van Christenen plaats. Het initiatief brengt 

verschillende christelijke tradities en confessies 
van over heel de wereld samen om te bidden voor 
de eenheid van de christenen. Het gezamenlijke 

bidden voor de eenheid is een traditie die 
inmiddels al 175 jaar teruggaat. Wereldwijd 

bidden in deze periode miljoenen christenen voor 
de eenheid. Zij delen samen het verlangen om die 
eenheid ondanks de verdeeldheid en onderlinge 
verschillen in het spoor van de oproep van Jezus 

tot stand te brengen. De teksten, gebedsvieringen 
en gebeden werden dit jaar voorbereid door de 

Raad van Kerken van Minessota.
 

Het thema is dit jaar: Doe het goede; 
zoek gerechtigheid (Js 1, 17) vanuit de 

verontwaardiging over de moord op George 
Floyd. Daarmee wordt de aandacht gevestigd op 
het voortbestaan van rassenongelijkheid, ook bij 

ons zoals de dood van de Leuvense student Sanda 
Dia in 2018 heeft aangetoond. Dat thema wordt 
ook uitgebreid tot de inheemse volkeren, maar 
evenzeer tot onze zorg voor de vreemdeling. De 
gebedsweek moet ons uitnodigen om ons erover 

te bezinnen dat we er niet in zijn geslaagd om ‘het 
goede te doen’ en om ons ertoe te engageren om 
samen ‘gerechtigheid te zoeken, staat te lezen in 

de brochure voor de Gebedsweek. 

Bron: kerknet.be

De beste manier om een echt ‘nieuw’ jaar in te 
luiden is niet langer te wachten tot de dingen 
vanzelf beter worden, maar in plaats daarvan zelf 
de hand uit te steken om anderen te helpen, aldus 
paus Franciscus. Dat zei paus Franciscus tijdens de 
Mis van 1 januari, het feest van Maria, Moeder van 
God, en Wereldvredesdag.

‘Maria geeft hoop’
In zijn homilie stond de paus stil bij hoe 
katholieken een nieuw jaar beginnen door 
stil te staan bij het moederschap van Maria, 
die “ons zegent en ons de tedere liefde van de 
vleesgeworden God brengt.” “Maria geeft ons 
hoop”, zei hij, en “aan het begin van dit jaar hebben 
we hoop nodig, zoals de aarde regen nodig heeft.”

Oorlogsslachtoffers
In zijn homilie vroeg de paus ook om tot Maria te 
bidden “voor haar zonen en dochters die lijden 
en niet langer de kracht hebben om te bidden, en 
voor onze vele broeders en zusters over de hele 
wereld die het slachtoffer zijn van oorlog, die deze 
feestdagen doorbrengen in duisternis en kou, in 
armoede en angst, ondergedompeld in geweld en 
onverschilligheid”.

God wil zijn vrede brengen in de huizen, de harten 
en de wereld van de mensen, zei hij. Maar om die 
vrede te ontvangen moeten de gelovigen “met 
spoed” op weg gaan om de Heer te ontmoeten, net 
als de herders van Bethlehem deden.

Onverschilligheid
“Als we God en zijn vrede willen verwelkomen, 
kunnen we niet zelfgenoegzaam blijven wachten 
tot de dingen beter worden,” zei de paus. “We 
moeten opstaan, de momenten van genade 
herkennen, op weg gaan en een risico nemen.”
“Vandaag, te midden van de lethargie die onze 
zintuigen afstompt, de onverschilligheid die ons 
hart verlamt en de verleiding om tijd te verspillen 
aan een toetsenbord voor een computerscherm, 
roepen de herders ons op om op pad te gaan en ons 
in te zetten voor onze wereld, onze handen vuil te 
maken en iets goeds te doen”, zei hij.

Tijd vrijmaken
Met het begin van een nieuw jaar, zei de paus, 
moeten mensen tijd vrijmaken van hun drukke 
leven om dichter bij God te komen, “om zijn woord 
te horen, een gebed te zeggen, hem te aanbidden en 

te prijzen.” Tijd besteden aan wat echt belangrijk 
is, betekent ook tijd besteden aan anderen, voegde 
hij eraan toe. Bijvoorbeeld door te luisteren naar 
anderen, vooral naar ouderen, en te praten “met 
onze kinderen, om hen te vragen hoe het werkelijk 
met hen gaat, en niet alleen te informeren naar hun 
studie of hun gezondheid.”

Taal van liefde
In zijn Angelustoespraak na de Mis zei de paus 
dat Maria de gelovigen eraan herinnert dat “als 
we echt willen dat het nieuwe jaar goed wordt, als 
we opnieuw hoop willen opbouwen, we de taal, de 
handelingen en de keuzes die door egoïsme zijn 
ingegeven, moeten laten varen.” Mensen moeten 
in plaats daarvan “de taal van de liefde leren, die 
inhoudt dat we zorg dragen voor ons leven, voor 
onze tijd, voor onze ziel; dat we zorg dragen voor 
de schepping en voor het milieu waarin we leven; 
en meer nog, dat we zorg dragen voor onze buren, 
voor hen die de Heer naast ons heeft geplaatst, 
evenals voor onze broeders en zusters die in nood 
verkeren en die onze aandacht en ons mededogen 
vragen.”

Katholiek Nieuwsblad

Paus op nieuwjaarsdag: ‘Wacht niet af, neem risico om de wereld te veranderen’


