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OMHOOG

Monseigneur Choennie was door Remi en Bianca 
Mohamatsaid, leiders van Marriage Encounter 
Suriname, gevraagd om een boodschap uit brengen 
bij gelegenheid van World Marriage Day, welke 
vanaf 1982 in de kerk wordt gevierd. De boodschap 
werd uitgesproken in de kathedrale basiliek op 
de dag zelf. Monseigneur ging uit van de perikoop 
uit de bergrede voor de zesde zondag, Mt. 5,17-37. 
Hij sloot aan bij het refrein in de lezing: “Gij heb 
gehoord dat er gezegd is,… maar IK zeg u.” Jezus 
is gekomen om de wet van Mozes te vervullen. Zo 
moet ook het christelijk sacramenteel huwelijk 
een vervulling zijn van alle huwelijksvormen die 
daaraan voorafgingen. Het christelijk sacramenteel 
huwelijk verschilt wezenlijk van het burgerlijk 
huwelijk.

De eerste vraag die de bisschop bij de 
huwelijksvoorbereiding aan het koppel stelt is: 
“Waarom willen jullie met elkaar trouwen?” 
Bijna altijd is het antwoord: omdat we van elkaar 
houden. Hierop antwoordt de bisschop steevast: 
“Maar dat is beslist onvoldoende.” Het christelijk 
sacramenteel huwelijk is het huwelijk waarbij God 
een verbondspartner is. Man en vrouw trouwen uit 
liefde voor God met elkaar. Het huwelijk behoort 
dan ook een afspiegeling te zijn van liefde die 
de bruidegom Christus heeft voor zijn bruid, de 
Kerk. Het is een totaal zichzelf wegschenkende 
liefde. Liefde, betoogde de bisschop, is geen gevoel 
maar een daad van de wil en de wil dient boven 
het verstand te staan en het verstand boven het 
gevoel. De moderne liefde is vaak niet meer dan 
een vluchtig gevoel. Veel echtparen ervaren echter 
dat dat gevoel in de relatie komt en gaat en soms 
kan men zelfs verliefd raken op iemand anders. 
We kunnen daarom niet enkel op het gevoel 
afgaan en zeggen: “Ik voel niets meer voor hem 

of haar,” maar wij zullen wanneer het niet goed 
gaat onze wilskracht aanspreken. Er zullen zelfs 
momenten zijn waar het verstand zegt dat deze 
relatie niet meer kan, dan zullen wij toch onze wil 
onderzoeken in het licht van het verbond waarin 
wij geroepen zijn elkaar te heiligen. Niet alleen 
het priesterschap is een roeping. Het huwelijk is 
evenzeer een roeping waarbij de partners zich 
door het woord en de sacramenten laten vormen.

De Surinaamse situatie
Monseigneur verwees naar zijn kerstpreek over 
de matrifocale gezinnen en traumatische angst bij 
vele Afro-Surinamers voor het huwelijk. Vanwege 
de tijd zou hij in de dienst niet erover uitweiden. 
De statistieken van het ABS laten een schrikbarend 
beeld zien van de trend in het huwelijksleven in 
Suriname. Het aantal huwelijken daalt terwijl 
het aantal echtscheidingen stijgt. De verhouding 
is 1 op 2,7. Dat wil zeggen: een uit de bijna drie 
huwelijken strandt. Het ABS is helaas niet ingegaan 
op de oorzaken die hebben geleid tot dit resultaat, 
maar de bisschop ging in op resultaten uit een 
Amerikaans onderzoek. Daaruit bleek dat gebrek 
aan toewijding, ontrouw, conflicten en ruzies, te 
jong huwen en slechte of geen voorbereiding op 
het huwelijk en huiselijk geweld een zeer grote rol 
spelen bij het stranden van een huwelijk.

Gebrek aan toewijding
De bijbelse visie is dat God de eerste mens in 
een diepe slaap liet vallen en een vrouw schiep 
uit een rib van de eerste mens. De slaap hier wil 
duiden op het geschenk dat de mens krijgt van 
God. De mens sliep en hoefde er niets voor te 
doen om een partner te krijgen die bij hem past. 
We geloven dat God mensen bij elkaar brengt 
en wat God verbonden heeft, mag de mens niet 

scheiden. Daar zit een opdracht in die alleen door 
totale toewijding waargemaakt kan worden. De 
opdracht die wij krijgen vanuit de Bijbel is dat de 
twee één vlees zullen worden. Het huwelijk is geen 
momentopname maar een levenslange roeping 
waarin de partners steeds meer naar elkaar toe 
groeien. Wanneer er geen toewijding is dan zeggen 
mensen op den duur: we zijn uit elkaar gegroeid, 
alsof het een terloopse gebeurtenis is geweest 
die hen overkwam. De mens is een eenheid van 
lichaam en geest. Seksualiteit, wat meer is dan 
seks, helpt de partners naar elkaar toe te groeien 
in eenheid. Waar er geen toewijding is, droogt het 
leven en de liefde uit.

Ontrouw
Vaak wordt deze term alleen gebruikt wanneer 
men seksueel vreemd gaat, maar het begint veel 
eerder wanneer partners elkaar niet helpen om 
uit te groeien tot de mensen (volmaakte of heilige 
mensen) die God hen bedoeld heeft te zijn. Iemand 
kan ontrouw zijn ook wanneer die niet vreemd 
gaat omdat die interesse verliest in het wel en wee 
van zijn partner en alleen bezig is met zijn eigen 
carrière en egoïstische doelen.

wordt vervolgd op pagina 4
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Mededelingen Bisdom

1. De heer Albert Arens, opbouwdirecteur van 
de School voor Jong Talent, zal noodgedwongen 
Suriname moeten verlaten, dit om zijn eigen 
toekomst en dat van zijn gezin veilig te stellen. 
Hij heeft hier geen pensioen kunnen opbouwen 
en dat maakt de toekomst erg onzeker voor het 
jong gezin. Per 1 juni heeft hij een nieuwe baan 
in Nederland aangenomen. Hij zal in elk geval 
zorgen voor een goede opvolging. Zijn functie als 
opbouwdirecteur zal hij op een andere manier 
vanuit Nederland op afstand vervullen. De 
bisschop zal hem toevoegen aan het bestuur van 
de Stichting SJTS. In die hoedanigheid zal hij de 
kwaliteit van het onderwijs blijven bewaken en 
zich richten op een projectmatige ontwikkeling 
van de school en een internationale netwerk 
opbouwen. In mei zullen wij afscheid van nemen in 
een plechtige viering in de kathedrale Basiliek.

2. De bisschop heeft een vervolggesprek gehad met 
de Nationale Reparatiecommissie Suriname onder 
leiding van Armand Zunder. Uit de statistieken 
blijkt dat de marronbevolking bestaat uit 23% 
RK, 18,5% Volle Evangelie en 16,2 % EBGS. 
Na dit gesprek arrangeerde de bisschop een 
vergadering met het CCK. De reparatiecommissie 
ziet graag dat de Kerken hun betrokkenheid bij 
het slavernijverleden erkennen, op 1 juli 2023 
excuses aanbieden en een programma van herstel 
aankondigen. De CCK-kerken zullen dit met de 
geestelijken en gelovigen bespreken. Hoewel er 
enige haast is geboden kampen alle kerken met 
gebrek aan deskundigen en financiën om een 
gedegen studie te maken van de betrokkenheid 
van de kerken. Er moet een eerlijk en genuanceerd 
beeld gegeven worden van de kerkelijke 
betrokkenheid.

3. Op initiatief van de Wereldraad van Kerken 
Nederland worden er zoomvergaderingen 
gehouden als voorbereiding op een symposium op 
1 juni 2023 in Utrecht over het slavernijverleden. 
Mevrouw Mildred Caprino neemt namens de 
bisschop deel aan deze vergaderingen. De bisschop 
is er nog niet toe overgegaan om een commissie of 
werkgroep te benoemen om hem in de kwestie bij 
te staan omdat er geen reactie is gekomen op zijn 
eerdere oproep aan deskundigen op dit gebied om 
de betrokkenheid van de katholieke kerk te helpen 
onderzoeken.

4. Op de kanselarij van het bisdom is men reeds 
enige tijd bezig om het ICT-netwerk grondig 
te evalueren en waar nodig te verbeteren of te 
upgraden. In het recent verleden kwam het steeds 
vaker voor dat er storingen waren in het netwerk 
van het bisdom, waardoor er bijv. niet kon worden 
gemaild, of dat mails van buiten werden geweigerd, 
alsmede andere interne problemen. Inmiddels is 
het proces reeds in een vergevorderd stadium en 
zal het hopelijk niet lang meer duren totdat alles 
weer optimaal funtioneert. Een van de zaken 
die dringend aangepakt moest worden was het 
telefoonsysteem. Mede vanwege de vestiging 
van het Pastoraal Centrum in hetzelfde gebouw 
moest dit systeem niet alleen uitgebreid worden 
maar aangepast aan de eisen van de tijd. Het zal 
dus in de nabije toekomst voorkomen dat bellers 
naar de kanselarij in eerste instantie worden 
beantwoord door een automatisch systeem dat 
de beller verschillende doorverbindopties biedt. 
Een ander belangrijke stap is het ‘verhuizen’ van 
de mailserver van het bisdom van een fysieke 
apparaat op de kanselarij naar een cloudserver. 
Hierdoor moet het mogelijk zijn om te allen tijde 
toegang te hebben tot de mailserver, ook als zou er 
sprake zijn van stroomuitval of een storing in het 
fysieke netwerk.

Bezoek de Permanente expositie 
over Petrus Donders in het bisschopshuis,

Henck Arronstraat straat 12. 

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag 
van 09.00 - 1v2.00u 

Zondag 
10.00 - 12.00u
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Commentaar op de Lezingen van de 7e zondag door het Jaar (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing (Leviticus 19: 
1-2. 17-18)
Het boek Leviticus geeft vele voorschriften van 
religieuze regels in het oude Israël over hoe het 
heiligdom er eruit moest zien, hoe de verschillende 
altaren gemaakt moesten worden en welke regels er 
waren voor verschillende soorten offers. We komen 
in Leviticus ook vele regels tegen over zaken en 
bepaalde ziekten die de Israëlieten ritueel onrein 
maakten, en over vele andere  rituele onderwerpen. 
Steeds weer wordt de zin herhaald: “Wees heilig, 
want Ik, de Heer Uw God, ben heilig”. De vele 
voorschriften zijn vaak voor ons, Christenen van 
meer dan tweeduizend jaar later, vaak een minder 
interessant gedeelte van de Bijbel en toch draagt dit 
boek een hele belangrijke boodschap voor ons. Het 
herinnert ons eraan dat God heilig is en dat de mens 
dat nooit mag vergeten. In het midden van het boek, 
in hoofdstuk 19, waar deze verzen uit genomen 
zijn, geeft het Woord dan aan dat de mens door 
een barmhartige houding tot de medemens in hele 
concrete situaties van het dagelijks leven, net zozeer 
de roeping tot heiligheid moet waarmaken als in de 
religieus-rituele zaken naar God toe. Gods heiligheid 
uit zich namelijk in een grote, goddelijke liefde voor 
alles wat Zijn hand heeft voortgebracht, vooral voor 
de mensen en wat zij meemaken. Daarom ligt in 
de oproep: “Wees heilig, want Ik, de Heer Uw God, 
ben heilig”, ook een oproep tot naastenliefde en 
barmhartigheid ingesloten.

Eerste lezing: Leviticus 19: 1-2. 17-18
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de 
gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, 
de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend 
tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u 
niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen 
wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen 
hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer”.

Tussenzang:  Psalm 103
Refrein: DE HEER IS BARMHARTIG EN 
WELGEZIND.

1. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
Zijn Heilige naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet Zijn weldaden niet.

2. Hij is het die uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met Zijn gunst en erbarmen.

3. De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Achtergrond van de tweede lezing (1 Korintiërs 3: 
16-23)
In deze passage waarschuwt Paulus de Korintiërs 
tegen de wijsheid van deze wereld. Hij heeft hier 
de verdeeldheid en de spanningen binnen de 
gemeente van Korinte in gedachten, waar hij al 
aan het begin van de brief gelijk over schreef. 
Zij allemaal, welke religieuze leider zij ook extra 
bewonderen, -Paulus, Kefas (Petrus), of Apollos-, zij 
vormen tezamen het Lichaam van Christus, Gods 
levende tempel waar de Geest van God in woont. 
De diepe wijsheid van alles wat God in Jezus doet, 
moet leiden tot eenheid, tot verdraagzaamheid 
en liefde. Daarom verwerpt Paulus die menselijke 
wijsheid waarmee verschillende groepen binnen 
de gemeente van Korinte zich van anderen 
onderscheiden, een negatief oordeel over hen 
hebben of op hen neerkijken. Zij allen behoren toe 
aan Christus, niet aan deze of gene apostel. Als zij 

Gods wijsheid werkelijk willen volgen, moeten zij er 
alles aan doen om de eenheid van Gods tempel, de 
Kerkgemeenschap, te bewaren.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 3: 16-23
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest 
van God in u woont? Als iemand de tempel van God 
te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want 
de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij. 
Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand 
onder u wijs meent te zijn, -wijs namelijk volgens 
de normen van deze tijd die voorbijgaat-, dan moet 
hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De 
wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er 
staat immers geschreven: "Hij vangt de wijzen in hun 
eigen sluwheid', en elders: "De Heer kent de gedachten 
van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn”. Laat 
daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want 
alles is het uwe, of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, 
wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, 
maar gij zijt van Christus en Christus is van God.

Achtergrond van de evangelielezing:  (Matteüs 5: 
38-48)
In dit gedeelte van de Bergrede (Matteüs 
hoofdstukken 5,6 en 7) houdt Jezus ons een hoog 
ideaal voor ogen: om net als God zelf, het kwade 
toch met het goede te beantwoorden. Niet het 
kwaad vergelden met kwaad, want daarmee blijft 
het kwaad zich alsmaar voortzetten in de harten 
der mensen. Iemand met de rug van de hand op de 
rechterwang slaan was vooral een grote belediging 
of uiting van minachting naar de persoon toe. Het 
vorderen één mijl te gaan, verwees naar de gehate 
Romeinse wet die Romeinse soldaten toestond om 
willekeurige burgers te dwingen tot maximaal één 
mijl hun uitrusting te dragen. Over het algemeen 
vergrootte deze praktijk slechts de wederzijdse 
vijandschap. In deze realiteiten van het dagelijks 
leven wijst Jezus naar de goedheid van God en roept 
op ons hart door Zijn voorbeeld te laten vormen en 
inspireren. 

Evangelie: Matteüs 5: 38-48
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt 
gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. 
Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het 
onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, 
keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor 
het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat 
hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert 
één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. Geeft 
aan wie u vraagt, en wendt u niet af als iemand van 
u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult 
uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg 
u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, 
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de 
hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten 

en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, 
wat voor recht op loon hebt gij dan ? Doen de 
tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders 
groet, wat voor buitengewoons doet gij dan ? Doen de 
heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw 
Vader in de hemel volmaakt is”.

Overweging door pater Esteban Kross:

Ik zou de lezingen van deze zondag willen 
overwegen onder het thema: “Radicale goedheid”.

Wie Jezus’ woorden van deze zondag enkele keren 
zorgvuldig leest zal waarschijnlijk diep zuchten, 
omdat het wel bijna onuitvoerbaar lijkt: “Maar Ik 
zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, 
maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer 
hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het 
gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat 
hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert 
één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem… 
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen”.

Wat is de kern van Jezus’ boodschap hier? Wanneer 
we om ons heen kijken in de wereld, in onze 
Surinaamse samenleving, in onze persoonlijke 
kringen, dan lijken Jezus’ woorden onhaalbaar. 
Geen weerstand bieden aan het onrecht, zal in 
veel concrete omstandigheden leiden tot nog 
schrijnendere armoede, of tot grotere vormen 
van onrecht of dictatuur, of in vele werkkringen 
tot de uitbuiting van de arbeiders. Of ook: 
hoe deze woorden te combineren met onze 
verantwoordelijkheid goed te zorgen voor de 
veiligheid en het welzijn van onze geliefden? Of het 
lijkt toch bijna ondenkbaar om niet stevig op te 
komen voor je rechten, voor je bezittingen, wanneer 
anderen op slinkse wijze proberen datgene waar je 
hard voor gewerkt heb, af te nemen, of als je voor 
het gerecht wordt gedaagd en het slachtoffer dreigt 
te worden van sluwe zetten van de tegenpartij? 
Als iemand je op de rechterwang slaat, als je dus 
behandeld wordt op een wijze die minachtend of 
vernederend is, dan is het wel heel veel gevraagd 
van een mens hem of haar ook de linkerwang toe te 
keren. 

Wanneer we Jezus’ woorden alleen maar nemen 
als een rechtstreekse opdracht, dan wordt het wel 
heel moeilijk om Jezus hierin echt te volgen. Maar 
misschien moeten we ze in de bredere context 
begrijpen van de Bergrede, waarvan deze woorden 
een deel vormen. Jezus richt zich heel nadrukkelijk 
op de radicale goedheid van God. Hij openbaart ons 
deze radicale goedheid ook in Zijn eigen handelen 
en zal er op het kruis de innerlijke kracht in vinden 
om het mysterie te overwinnen en te doorbreken 
van het kwaad, van de machten der duisternis die 
het werk van God dwarsbomen, die de mensheid 
in een ijzeren greep hebben van geweld, zonde en 
dood, een greep die wij mensen niet door eigen inzet 
kunnen overwinnen. 

Gods radicale goedheid zien we al in het 
scheppingsverhaal in de eerste regels van de Heilige 
Schrift, waar het eerste Woord van God, nog vóór 
de schepping van de zon, maan en sterren, is: “Er zij 
licht”. Hierin ligt reeds op diepe symbolische wijze 
de radicale goedheid van God verscholen, die in 
het duister het licht van Zijn scheppende maar ook 
reddende liefde laat stralen, het licht in het duister 
van een radicale goedheid die “immers de zon laat 
opgaan over slechten en goeden en het laat regenen 
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen”, zoals 
Jezus in het evangelie van deze zondag zegt. 

Vervolg op pagina 4
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vervolg - Overweging door pater Esteban Kross:

In de afwezigheid van liefde wordt de wereld 
steeds weer meegenomen in een harde spiraal 
van toenemend geweld, haat en andere duistere 
krachten. We ervaren het zo aangrijpend dit 
weekend! We zien hoe geweld meer geweld oproept, 
hoe onder de oppervlakte er gemakkelijk negatieve 
krachten in de mensen schuilgaan, die we bij ruzies, 
conflicten, rellen en oorlogen geheel uit de hand zien 
lopen. De natuur is dan vaak minder gewelddadig 
als de mens. In de natuur doden de dieren alleen 
om te eten of om zich te verdedigen. Maar de 
mens doodt uit ideologie, uit afgunst of woede, uit 
ongebreidelde hebzucht of de drang naar macht en 
geld, of wanneer mensen zich bedreigd voelen in 
hun machtspositie of bezit. 

Deze wet van “oog om oog, tand om tand”, is 
daarom helemaal niet die barbaarse regel uit 
een kil Oude Testament, zoals vele Christenen 
de eeuwen door er vaak over gesproken hebben. 
Nee, het was een poging om die harde spiraal van 
geweld, agressiviteit en wraak binnen redelijke 
grenzen te brengen. Het is daarom in werkelijkheid 
de basis van vrijwel alle vormen van recht in de 
verschillende samenlevingen van de moderne 
wereld, ook van onze samenleving. Het houdt in, 
dat de straf of tegenreactie na een misdrijf, of na 
een uiting van geweld of onrecht, niet buiten de 
proporties mag gaan van dat misdrijf of van die 
uiting van geweld of onrecht. De reactie of de straf 
moest, met andere woorden, naar redelijkheid 
overeenkomen met het geweld, het onrecht of de 
agressie die iemand of een groep werd aangedaan.

Deze wet van proportionaliteit is dus al een eerste 
stap om bij de realiteit van die duistere krachten 
die geregeld ons gedrag en ons handelen bepalen, 
onze menselijke samenleving zoveel mogelijk enige 
mate van stabiliteit, vrede en recht te geven. En 
zelfs met deze wet, is er heel vaak toch een grote 
mate van hardheid, van onrecht en gebrek aan 
liefde in de maatschappijen van de mensheid, in alle 
tijdsperioden en alle continenten. 

Jezus vraagt echter van Zijn leerlingen, en van allen 
die Hem willen volgen, een ander uitgangspunt. Hij 
stelt ons voor, om steeds weer, hoe moeilijk ook, ons 
te oriënteren op de radicale goedheid van God. Jezus 
verzekert ons dat als wij de neigingen proberen 
te weerstaan van de duistere krachten in ons en 
buiten ons, en als wij heel consequent ons steeds 
weer bezinnen op die radicale goedheid van God, wij 
stapje voor stapje omgevormd zullen worden. Wij 
zullen deel worden van de stille, maar verlossende 
kracht van Gods radicale goedheid. Hoe wij dat in 
het concrete leven proberen waar te maken, zal 
iedereen steeds weer moeten bekijken. Het zal 
geregeld heel erg moeilijk zijn, soms misschien een 
tijd in gewelddadige omstandigheden, zelfs bijna 
onmogelijk. Maar dat neemt niet weg, dat Jezus 
wel van ons blijft vragen om ons met volharding te 
blijven richten op die radicale goedheid van God, en 
nooit het verlangen op te geven, onze visie op het 
leven en op de medemens door die goedheid te laten 
vormen en inspireren. 

Jezus vraagt ons daarom niet dat wij onze vijanden 
leuk of sympathiek moeten vinden. Wat Hij vraagt is 

om ook in die moeilijke realiteit van vijanden die ons 
kwaad hebben gedaan, of nog doen, toch volhardend 
de goedheid en barmhartigheid die God ons zelf 
steeds weer zal betonen, in ieder geval in gedachten 
proberen te houden. Matteüs schreef op dat Jezus 
vroeg: “Bemint uw vijanden en bidt voor wie u 
vervolgen”, terwijl Lucas overgeleverd had gekregen 
dat Jezus dit had geleerd: “Bemint uw vijanden, doet 
wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en 
bidt voor hen die u mishandelen” (Lucas 6:27-28). 
Misschien geeft dat ons een belangrijk inzicht in de 
boodschap van Jezus’ woorden: vaak zullen wij hele 
moeilijke gevoelens hebben jegens onze vijanden, 
en kunnen wij op dat moment, of misschien wel 
voor een hele lange tijd, er niet toe komen om het 
positieve in hen te zien of om hen sympathiek te 
vinden.  Maar met de gedachten aan Gods radicale 
goedheid ook voor ons persoonlijk, vinden we 
misschien we de kracht om hen niet terug te 
meppen als dat enigszins niet noodzakelijk is, niet 
vast te houden aan de menselijke wrok. Al zullen 
we ze niet leuk of sympathiek vinden, we kunnen 
misschien ertoe komen of ze correct te behandelen 
en misschien ook eens voor hen te bidden.

Een uitdagend, moeilijk, ja zelfs zwaar evangelie 
deze week. Helemaal in de gespannen sfeer waarin 
ons land op dit moment gedompeld is. En toch ligt 
er in Jezus’ visie een kostbare parel verscholen, 
waar we op een bijzondere wijze door gevormd en 
gezegend zullen worden, als we er ondanks alle 
moeilijkheden toch over blijven nadenken. Laten 
we niet vergeten om hierbij steeds weer te bidden 
om de verlichting van de Heilige Geest, in de hoop 
dat wij die kostbare parel leren verwerven, dat wij 
meer vrede dan negativiteit zullen voortbrengen 
en de Heer ook van ons eens bij onze dood over ons 
zal zeggen dat wij “kinderen moogt worden van uw 
Vader in de hemel”.

Conflicten en ruzies
De Bijbel vraagt ons in het boek Genesis dat we 
vader en moeder verlaten en ons hechten aan onze 
partner. Vader en moeder verlaten betekent meer 
dan alleen je ouderlijk huis verlaten. Het betekent 
volwassen, verantwoordelijk en zelfstandig te 
worden. Vele mannen blijven stoute jongens 
en veel vrouwen verwende meisjes. Wanneer 
we vader en moeder niet verlaten dan zullen 
kinderachtige ruzies voortdurend het echtelijk 
leven teisteren. Vader en moeder verlaten betekent 
de hebi’s en trauma’s van je ouders verlaten. Hoe 
ouder we worden, hoe meer we lijken op onze 
vader of moeder, hoe meer wij onbewust hun 
gedrag imiteren. Het is mede daarom dat kinderen 
van gescheiden ouders meer kans hebben om te 
scheiden dan kinderen uit stabiele gezinnen. Dat 
geweld en chantage door een van de ouders wordt 
meegenomen in het huwelijk van de kinderen. 

Vader en moeder verlaten betekent op een derde 
niveau de culturele determinaties verlaten. 
Wanneer een Hindoestaan met een Marron huwt 
of een Surinamer met een Nederlander dienen zij 
daar degelijk rekening mee te houden anders leidt 
dit voortdurend tot conflicten en ruzies.

Jong huwen en slechte voorbereiding
De bisschop merkte op dat Surinamers 
over algemeen niet jong huwen maar dat 
de voorbereiding vaak slecht is of helemaal 
ontbreekt. Jonge mensen kennen vaak de 
juridische consequenties van een huwelijk niet 
totdat ze voor een echtscheiding staan. Ze hebben 
nooit nagedacht over opvoeding van kinderen 
of besteding van de financiën. Daarbij is nog 
helemaal niet genoemd de katholieke bijbelse 
visie op huwelijk en seksualiteit. Het zal daarom 
binnenkort in ons bisdom niet meer mogelijk 

zijn om naar een geestelijke te stappen en te 
zeggen ik wil over een week huwen zonder een 
degelijke voorbereiding te hebben gehad. Marriage 
Encounter Suriname zal ervoor zorgen dat er drie 
tot vier keer per jaar een degelijke voorbereiding 
op het huwelijk wordt gegeven. Hoewel het 
huwelijk een recht is van iedere gedoopte mogen er 
wel voorwaarden van een gedegen voorbereiding 
worden gevraagd, zeker wanneer we weten dat 
gebrek aan voorbereiding een voorname reden is 
tot echtscheiding.

Huiselijk geweld
De bisschop kon niet op alle facetten ingaan maar 
maakt zich enorm zorgen over het toenemend 
huiselijk geweld in ons land. Hiervan zijn vrouwen 
het meest slachtoffer. Er zijn voor geestelijken 
trainingen verzorgd over hoe echtparen te 
begeleiden bij huiselijk geweld. Helaas zoeken 
partners maar zelden hulp bij hun geestelijke 
leiders. Vrouwen blijven weg uit angst dat het 
geweld juist zal toenemen omdat de partner hen 
dan ervan beschuldigt de vuile was buiten te 
hangen. Hier is alertheid geboden van familie en 
vrienden die het geweld in een vroeg stadium 
kunnen benoemen en meteen kunnen handelen. 
Wachten of aarzelen verergert alleen maar de 
situatie. Het opheffen van een hand is al reden 
genoeg om serieus erop in te gaan.

Oproep tot vreugde van het huwelijk
De bisschop riep de gehuwden op de vreugde van 
hun huwelijk niet onder de korenmaat te plaatsen 
maar boven op de standaard waar iedereen het 
kan zien. Het huwelijk is een sacrament en een 
sacrament wil Gods liefde weerspiegelen.

Vervolg...
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IS ER NOG HOOP BIJ JUSTITIE EN SOCIALE ZAKEN?

Dat de tijdbom bij Hoop voor Kinderen vroeg 
of laat zou ontploffen kon iedere leek van verre 
zien aankomen, toch deden de justitionele 
autoriteiten en Sociale Zaken er bitter weinig 
aan, integendeel werd mede door deze 
autoriteiten het huis volgestopt met kinderen 
met zeer uiteenlopende traumatische ervaringen 
waaronder HIV-besmetting, fysiek en/of seksueel 
geweld, verwaarloosde en zwerfkinderen. Dat 
de behuizing niet aan de standaarden voldeed en 
dat het personeel niet bekwaam was, kon iedere 
voorbijganger opmerken.

Het heeft mij vaak haast tot wanhoop 
gedreven hoe tergend langzaam men bij 
deze overheidsinstanties kan werken en hoe 
formalistisch en bureaucratisch ze kunnen zijn 
wanneer ze dat willen. Terwijl Stichting voor het 
Kind met enorme steun van SuAid, Staatsolie en 
de Surinaamse samenleving een modeltehuis had 
gerenoveerd speciaal voor seksueel misbruikte 
kinderen, hielden de autoriteiten twee jaar lang 
het been stijf tot alle puntjes en komma’s uit de 
wet op opvanginstellingen door de Stichting 
waren verwezenlijkt. Een voor het overgroot 
gedeelte copy-paste wet uit het rijke westen. Toen 
alle fysieke zaken voor het tehuis in orde waren, 
weigerde Sociale Zaken de heropening omdat ze 
vonden dat de wet stelde dat het tehuis minstens 
door een HBO’er geleid moest worden. Dit zorgde 
alleen voor opgekropte woede omdat dan alle 
tehuizen meteen gesloten zouden moeten worden.

Terwijl men deze meedogenloze houding had 
tegenover de Stichting voor het Kind werden 
kinderen door de politie afgeleverd bij niet-
gecertificeerde tehuizen. Het duurde drie maanden 
voordat de formaliteiten voor de overplaatsing van 
een sollicitant met een universitaire opleiding van 
Sociale Zaken naar de Stichting voor het kind rond 
waren, en dat nadat de hoogste autoriteiten in het 
land voortdurend erop hadden aangedrongen. 
Kort voor de verkiezingen van mei 2020 was het 
plotseling mogelijk om elf personen in dienst te 
nemen die te werk werden gesteld bij Stichting 
voor het Kind. Van de elf personen zijn vijf nooit 
aan het werk verschenen en een chauffeur heeft 
na enkele maanden overplaatsing gevraagd en 
gekregen zonder consultatie met de Stichting. 
Maandelijks wordt aan het Ministerie van Sociale 
Zaken gerapporteerd dat deze werknemers 
in tijdelijke dienst niet aan werk verschijnen, 
toch wordt geen van hen ontslagen terwijl ze 
maandelijks loon daarvoor ontvangen. Dit is niet 
alleen corruptiebevorderend, het heeft meteen 
ernstige gevolgen voor de veiligheid van het 
tehuis omdat drie van de vijf die niet verschijnen 
wachters zijn die de veiligheid in het tehuis moeten 
helpen bewaken.

Verantwoordelijkheid
Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het 
drama dat zich in Hoop voor Kinderen heeft 
voltrokken? In de media zijn alle pijlen gericht 

op de directeur en zijn vriendin die gruwelijke 
daden zouden hebben verricht. Dit is een dubbele 
trauma voor de kindslachtoffers die zo alle 
vertrouwen verliezen in volwassenen. Ik probeer 
geenszins de schokkende gebeurtenissen in het 
huis goed te praten, zulke handelingen moeten 
meteen veroordeeld worden, maar moest Anthony 
C door de toeziende organen van zijn bestuur 
en de overheid niet tegen zichzelf beschermd 
worden? Hoe kunnen taken als voorzitter, 
algemeen directeur, financieel directeur, chauffeur, 
counselor, therapeut, kok, inkoper door een 
persoon vervuld worden terwijl iedereen ernaar 
kijkt en niet ingrijpt. Na het plotselinge overlijden 
van zijn partner die met hem dit liefdewerk deed, 
kreeg of nam hij nauwelijks de tijd voor een 
normaal rouwproces dat volgens deskundigen 
twee tot vijf jaar kan duren. De hele samenleving 
legde deze Herculestaak op de schouders van een 
zwak mens. Hoe kan iemand dag in dag uit, week 
na week en maand na maand dit werk volhouden? 
Waarom wordt de wet opvanginstellingen op een 
instantie toegepast en niet op een andere?

Hulp voor hulpverleners
Wie zorgt voor de hulpverlener? We weten 
allemaal dat hulpverleners zelf ook hulp nodig 
hebben. De groep hulpverleners die aan burn-out 
lijden stijgt. Tegenover de enorme nood en de 
gebrekkige middelen denken hulpverleners dat 
ze onmisbaar zijn, durven nooit nee te zeggen 
en weten niet wanneer ze moeten stoppen. 
Hulpverleners zijn vaak mikpunt van boosheid van 
cliënten, familie en toezichthoudende autoriteiten. 
Zij kunnen door cliënten worden gemanipuleerd 
door te zeggen dat de hulpverlener de enige is 
bij wie zij zich veilig voelen en door voortdurend 
aandacht op te eisen, zowel op positieve als op 
een negatieve wijze. Hulpverleners moeten alles 
wat ze horen verwerken en soms mogen zij wat 
zij weten vanwege hun beroepsgeheim niet delen 
met anderen. Hulpverleners kunnen gaan genieten 
van de aandacht en bewondering die ze krijgen 
en gaan zich oppermachtig gedragen. Zij kunnen 
voorbijgaan aan hun eigen noden en problemen 

en daardoor verward raken. Hulpverleners zijn 
doorgaans te trots om hulp te zoeken. Het lijkt wel 
alsof Sociale Zaken niet gehinderd wordt door deze 
kennis, anders zouden zij niet alleen eisen blijven 
stellen aan hulpverleners en sociale instellingen 
maar gezonde werkomstandigheden helpen 
creëren.

Zijn de twee leidinggegeven van Hoop voor 
Kinderen niet overbelast geweest waardoor ze 
zichzelf niet meer waren en hun frustratie en 
woede niet konden inhouden? Waar blijft het 
beleid van justitie om niet alle geld, middelen en 
menskracht te besteden aan de misdadigers en 
overtreders van de wet maar om minstens één 
procentje te reserven voor slachtofferhulp?

Prioriteiten
Terwijl er miljoenen worden uitgegeven 
aan feesten, protocol, een failliete SLM, 
buitenlandse reizen en veiligheid voor 
hoogwaardigheidsbekleders worden de meest 
elementaire zaken in de sociale instellingen niet 
in orde gemaakt. De sociale instellingen die het 
meestal moeten doen met donaties en giften uit 
de samenleving kunnen het hoofd niet meer boven 
water houden door de enorme geldontwaarding en 
prijsstijgingen in het land. Bestuurders van sociale 
instellingen verworden tot professionele bedelaars 
waarvoor iedereen hen uit de weg gaat of zorgt dat 
ze niet beschikbaar zijn.
De overheid eist professionaliteit maar is niet 
bereid daarvoor te betalen. Bovendien zijn 
professionele krachten schaars en niet bereid voor 
een hongerloon te werken. Bij Stichting voor het 
Kind heeft de directeur haar functie neergelegd 
omdat zij met een universitaire opleiding niet veel 
meer dan het minimumloon verdient. De reeds drie 
jaren toegezegde voedselsubsidie door de overheid 
is nog steeds niet gerealiseerd. De inspanningen 
van de korpschef om een gepensioneerde 
inspecteur met ruime ervaring in jeugdzaken ter 
beschikking te stellen werpen maar geen vruchten 
af. Een structureel overleg ter bewaking van de 
kwaliteit van de zorg tussen de verantwoordelijke 
ministeries en de Stichting komt maar niet van 
de grond. Ik heb me al heel vaak afgevraagd of er 
nog hoop is bij Justitie en Sociale Zaken. Hoe gaan 
justitie en sociale zaken voorkomen dat dergelijke 
zaken als bij Hoop voor kinderen nimmer meer 
voorkomen? Er is ‘Hoop voor kinderen’ maar in elk 
geval zijn kinderen onze hoop.

Paramaribo, 17 februari 2023,

Mgr. Karel Choennie
Voorzitter Stichting voor het Kind
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Op zekere dag was boer Fleming  aan het werken 
op zijn land in Schotland toen hij plotseling een 
noodkreet hoorde, een hulpgeroep van iemand die 
in angst verkeerde. Hij stopte zijn werk en ging 
op het hulpgeroep af. Hij zag daar verderop in het 
moeras een jongen vechten om zijn leven. Hij zat 
tot aan zijn heupen in het drijfzand en kon ondanks 
alle inspanningen zich er niet uit bevrijden.  Met 
veel moeite slaagde de boer er in, met gevaar 
voor eigen leven, om de jongen uit het drijfzand te 
redden en het was net op het nippertje dat de boer 
hem redden van een gewisse dood.

De volgende dag stopte er voor het eenvoudig 
huisje van de boer een deftige koets. Een keurig  
geklede Heer stapte uit. Het was de vader van 
de jongeman die de boer de dag tevoren uit het 
moeras had gered.  Dankzij U is mijn zoon nu nog 
in het leven en ik kom U daarvoor persoonlijk 
bedanken en U rijkelijk belonen. Maar de boer 
weigerde de grote som geld die de rijke Heer hem 
wilde geven.

Op dat naderend geluid van die mooi koets  
kwam de zoon van de boer het huisje uit om te 
kijken wie daar in zo’n mooie koets aan kwam 
gereden. Is dat Uw zoon? Vroeg de rijke landlord 
aan de boer. Jawel meneer, dat is mijn zoon die 
net zo oud is als de uwe. Als U mijn beloning niet 
wil aannemen dan stel ik U voor dat Uw zoon 
dezelfde opleiding mag volgen als mijn zoon. Ik 
zal mij daarvoor aansprakelijk stellen. De boer 

die had gehoord dat zijn zoon op school het heel 
goed deed en een goede leerling was, ging graag 
op het voorstel in. Zo bezocht deze eenvoudige 
boerenzoon de  duurste en de meest bekende 
scholen van Engeland. Hij studeerde medicijnen 
en door zijn specialisatie werd hij wereldberoemd. 
Hij onderzocht en bestudeerde de tak van 
microbiologie en vond uiteindelijk het Penicilline 
uit. Deze jongeman was de latere wereldberoemde 
Alexander FLEMING. In 1927 had hij de penicilline 
uitgevonden en zou daardoor vele mensenlevens 
redden en nog steeds wordt zijn ontdekkimng 
wereldwijd toegepast en redt nog steeds vele 
mensenlevens!

Enige jaren later kreeg de zoon van de rijke 
Landlord een acute longontsteking en door het 
toedienen van de penicilline die  zijn vriend 
had uitgevonden, zou zijn uitvinding hem 
het leven redden. Deze vriend was niemand 
minder dan Sir Winston Leonard Spencer 
CHURCHILL, de grote engelse staatsman.                                                                                                                                       
 Sir Winston CHRUCHILL en Alexander FLEMING 
zijn jarenlang goede vrienden gebleven tot aan hun 
dood.
In 1955 stierf de uitvinder Alexander FLEMING    
(1874-1965)
In 1965 stierf de grote  staatsman SIR Winston 
CHURCHILL  (1881-1965)

M. Noordermeer

…WAAR GEBEURD VERHAAL…

Het afgelopen weekend hebben wij de World 
Marriage Day mogen vieren.
Op deze dag wordt er tijdens de vieringen  extra 
aandacht geschonken aan de gehuwde echtparen, 
de beloften als gehuwd echtpaar opnieuw aan 
God opgedragen en een speciale zegen aan de 
echtparen gegeven.
Niet alleen de gehuwde echtparen hebben aan 
deze speciale gelegenheid deelgenomen, maar ook 
de koppels die een duurzame relatie hebben en 
de stap tot het sacrament huwelijk nog moeten 
maken. 
Na de vieringen was er een gezellig samenzijn voor 
de echtparen / koppels, dit met als doel kennis 

te maken met andere echtparen en ervaringen, 
vooral van de oudere echtparen, rond het huweijk 
met elkaar te delen.
In de Heilige Driekoningenkerk was er een 
informatieve sessie die door de heer Glenn Leckie 
werd geleid. Vanuit zijn beroep als Klinisch en 
Evolutionaire Psycholoog heeft hij een kleine 
toelichting gedaan over een goede relatie binnen 
het huwelijk en hoe die nog goed tot stand te 
houden. 
We hopen dat deze speciale weekend een extra 
essentie mag leveren binnen het huwelijk / relatie 
en danken de heer Glenn Leckie voor het leiden van 
de informatieve sessies.

Parochie Noord Herdenkt World Marriage Day


