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OMHOOG

Een splinternieuwe schoen in een verlaten Henck 
Arronstraat, trieste buit van de plunderingen 
in de stad op zwarte vrijdag 17 februari. Dit is 
het trieste beeld na de georganiseerde rellen, 
brandstichting en plundering van de winkels.  
Een totale anarchie welke ver weg stond van een 
vreedzaam protest. Tegelijkertijd zijn de rellen 
wel een uiting dat de rek eruit is en dat het volk 
de prijsstijgingen niet meer aankan.

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) 
spreekt zijn afschuw uit over de georganiseerde  
plunderingen, brandstichtingen en vandalisme die 
zich hebben voorgedaan op vrijdag 17  februari jl. 
tijdens de vreedzame protestdemonstratie op het 
Onafhankelijkheidsplein.  

Wij doen aan de totale gemeenschap een dringende 
oproep tot rust en dialoog. In het  bijzonder roepen 
wij de vakbeweging, politieke partijen en andere 
maatschappelijke  groeperingen op dat zij bij 
gebruikmaking van hun democratisch recht van 
protest te allen  tijde de rechtstaat eerbiedigen 
en zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen om 
de  veiligheid te garanderen en vreedzaam protest 
mogelijk te maken.  

Aan de regering vragen wij om haast te maken 
met de sociale maatregelen voor de armsten  in de 
samenleving. De ondernemers vragen wij elkaar 
te ondersteunen om samen met de  overheid op 

zoek te gaan naar wegen om de geleden schade te 
beperken of te ledigen. 
 
Wij roepen tenslotte alle ouders en opvoeders 
op dat zij hun kinderen duidelijk maken dat  
hetgeen zich op vrijdag jl. heeft afgespeeld niets 
anders is dan anarchie en normloosheid, en  dat 
dit nooit tot oplossingen leidt. Integendeel werkt 
dit alleen maar in het nadeel van alle  pogingen 
om de sociaal-maatschappelijke en financieel-
economische situatie in ons land te  verbeteren.  
Wij willen de gehele bevolking oproepen tot vasten 
en gebed voor de vrede in ons land.  

De Interreligieuze Raad in Suriname,  
de Madjlies Moesliemien Suriname  
de Sanatan Dharm Maha Sabha  
de Surinaamse Islamitische Vereniging  
de Vereniging Arya Diwaker Suriname  
het R.K. Bisdom Paramaribo 

“De overleggingen der 
rechtvaardigen zijn recht, 
de voornemens der goddelozen 
zijn bedriegerij.” 

Spreuken 12:5

Er is een tendens zichtbaar, in internationaal en 
nationaal verband, waarbij  ongewenste uitingen 
van maatschappelijke onrust meer en meer 
toenemen. Deze  tendens is reden voor zorg en 
vormt een uitdaging voor onze samenleving. Ons 
volk  heeft het enorm moeilijk en dat leidt tot grote 
ontevredenheid. Wat begon met een  vreedzaam 
protest, sloeg over in vandalisme en diefstal. 
Ongekend in onze  samenleving. Alles wat zo 
moeizaam is opgebouwd, moeten wij niet binnen 
de  kortste tijd afbreken. Hoe moeilijk de situatie 
ook is, het is zinloos, want wij doen  onszelf tekort. 
Om niet te spreken over andermans goed, die in de 
economische  bedrijvigheid is ingezet als bijdrage 
aan de ontwikkeling van ons geliefd land. 
Spreuken 1:33 “Maar wie naar Mij luistert, zal 
gerust wonen.” Een aantrekkelijke  belofte voor 
wie wel naar de Heer luistert. Wat hij krijgt, is een 
permanente, niet te  verstoren veiligheid. Wanneer 
we ongelukkige dingen in ons leven tegenkomen,  
voelen we ons vaak verontrust en hulpeloos. Hoe 
kunnen we op dit moment deze  ontberingen het 
hoofd te bieden? Door naar onze Heer te luisteren 
en met elkaar in  een gesprek te gaan. In dialoog 
te gaan. Dan komt deze tekst ons tegemoet: “Meer  

dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 
En God is getrouw: Hij zal niet  toelaten dat u 
verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal 
met de verzoeking  ook de uitkomst geven om die te 
kunnen doorstaan.” (1 Korinthe 10:13). Zoals het  
geen gemakkelijke reis voor de Israëlieten was van 
de woestijn naar het beloofde  land Kanaän, zo ook 
voor ons zal het niet anders zijn. Wij zullen echter 
ook ervaren  dat de Heer voor ons zal zorgen. Hij 
zal uitkomst geven.  

Ouders, gelieve ondanks de moeilijke situatie, de 
opvoeding van uw kinderen niet te verwaarlozen. 
Aan het vandalisme en diefstal van afgelopen 
vrijdag 17 februari  maakten ook jeugdigen zich 
schuldig. Het gedrag van onze kinderen is een 
uiting  van wat er in hun hart leeft. Vaak richten 
wij ons op gedragsverandering.  Opvoeden is veel 
meer dan gedrag veranderen. Maar het is van groot 
belang dat we  ons afvragen wat de oorzaak is van 
bepaald gedrag. Spreuken 4:23 “Bescherm je  hart 
boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de 
uitingen van het leven.” Het  is van groot belang je 
kinderen ook op de onderliggende zonde in het 
hart te  wijzen. De zonde bij naam te noemen. Hun 
te leren hoe ze daarmee om moeten  gaan. Hoe ze 
vergeving moeten vragen. Hoe ze hiervoor kunnen 
bidden. 

Het CCK doet een beroep op de regering om 
in dialoog met alle maatschappelijke  groepen 
te gaan. In deze precaire situatie is het 
een weg om rust, vrede en  vertrouwen te 
bewerkstelligen. Het CCK adviseert de regering 

om de noodzakelijke  door te voeren economische 
hervormingen synchroon te laten lopen met een 
goed  gepland sociaalprogramma dat gericht is 
op de sociaalzwakkeren. Alleen zo kunnen  de 
schokken die de prijsstijgingen veroorzaken bij 
het volk, worden opgevangen.  Het is de plicht 
van de regering om het volk te behoeden tegen 
verpaupering.

Waakt u vooral ervoor handelingen achterwege 
te laten, die het vertrouwen in u  schaadt. Doe wat 
recht is in de ogen van het volk! 
 
Tot slot roept het CCK allen op haar 
verantwoordelijkheid op zich te nemen om  
gezamenlijk en oprecht naar welzijn en welvaart te 
streven voor ons geliefd land.  Moge de Heer onze 
Leidsman zijn. Gado de wi Fesiman
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Mededelingen Bisdom

1.Tijdens de laatstgehouden vergadering van 
de Raad voor Economische Aangelegenheden 
(REA) is de bisdombegroting voor het jaar 
2023 goedgekeurd. De totale ontvangsten zijn 
geraamd op SRD17,265913.00 en de uitgaven op 
SRD17,219,930.00, waardoor wij zouden uitkomen 
op een positief resultaat van SRD45,983.00. Deze 
berekening geeft echter een vertekend beeld van 
de werkelijke financiële positie van het bisdom 
omdat vermeld moet worden dat er bij voorbaat 
enorm is gesneden in de begroting vooral in 
de kosten van regulier en zelfs noodzakelijk 
onderhoud. Er is voor een totaal van SRD 
2,350,000.00 gesneden in de begroting. Dit is 
uiteraard geen gezonde zaak omdat alle uitstel op 
onderhoud in de praktijk duurder uitpakt. Voor 
zijn heengaan had Pim de Bekker aangedrongen op 
de invoering van de kerkbalansgedachte zoals die 
in Nederland wordt toegepast. Verder moeten wij 
het stewardshipprogramma krachtiger aanpakken 
en de parochies aansporen hun bijdrage aan 
het bisdom dat nu maar 1 procent bedraagt 
van alle uitgaven op te voeren. We zullen ons 
projectenbureau weer moeten bemensen om wat 
niet met onze reguliere inkomsten gedaan kan 
worden middels projecten te financieren.

2.Moeder Immaculata, algemene overste van de 
zusters Dienaressen van de Heer en de maagd 
van Matará (SSVM) met hun moederhuis in 
Washington, bracht een visitatie aan de zusters 
SSVM. De grootste zorg van de overste was de 
staat van de werkzaamheden aan het gebouw van 
het Maria Internaat aan de Henck-Arronstraat 74. 
Door allerlei constructiefouten aan het gebouw 
die in het verleden zijn verricht en stagnaties in 
de levering van materiaal en andere perikelen 
duren de reparatie en verbouwing veel langer 
dan gepland. De overste maakt zich zorgen over 
de woonomstandigheden van de kinderen en 
de zusters en vindt die niet langer acceptabel. 
Overwogen wordt om als de werkzaamheden niet 
in de grote vakantie zijn afgerond, het internaat 
tijdelijk te sluiten. Dit is het laatste wat we willen 
omdat de kinderen dan niet in staat zullen zijn de 
school te bezoeken. De zusters zijn reeds begonnen 
met extra gebed en we vragen iedereen hen daarin 
te ondersteunen.

3. Op vrijdag 17 februari werd er een speciale 
requiemviering gehouden voor zuster Corrie 
Langermans in de Thaddeuskerk te Groningen, 
Saramacca. Monseigneur Choennie ging voor 
samen met pater Jan Geertis. Kees Ghoerahoe, 
Maria Purperhart en Ilse Goedhoop memoreerden 
zuster Corrie. De werklust en veelzijdige talenten 
van zuster Corrie werden alom geprezen. Heel 
concreet werd gevraagd om de peuterschool die 
zij begonnen was nieuw leven in te blazen met 
een voorschool die ook naar haar vernoemd kan 
worden. De bisschop benadrukte dat dit ook zijn 
wens is en ernaar toe zal werken samen met de 
parochie. Hij riep de parochianen op om zuster 
Corrie niet alleen te bewonderen maar om door 
haar geïnspireerd te raken en haar te volgen.

4. De voorgenomen minisynode te Welgedacht A 
ter bespreking van het beleidsplan van het bisdom 
kon vanwege de situatie in het land geen voortgang 
vinden. Vele pompstations bleven gesloten en 
de mensen konden geen inkopen doen voor het 
weekend.

5. Zoals wordt voorgeschreven door het kerkelijk 
recht moet de bisschop overleg plegen met de 
priesterraad van het bisdom als het gaat om 
de bouw van een nieuwe kerk. Pater Kenneth 
Vigelandzoon had namens de gelovigen die wonen 

langs de Afobakaweg en in het dorp Koina een 
verzoek ingediend voor het bouwen van een kerk 
in het dorp. Daarvoor hebben zij inmiddels ook al 
een plek toegewezen gekregen. Totnutoe worden 
de viering van die gemeenschap gehouden in de 
lokale gemeenschapszaal, maar dat ligt niet zo 
goed bij de gelovigen, omdat er in diezelfde zaal 
allerlei andere activiteiten worden gehouden 
door andere groepen, en dat druist in tegen het 
gevoel van sacraliteit van de plek. De priesterraad 
heeft ingestemd met dit verzoek en er kan gestart 
worden met de fondswerving voor de bouw 
van deze kerk. De bisschop heeft hiervoor als 
bestemming van de Vastenactie 2023 besloten: de 
bouw van een kerk te Koina.

6. Op de priesterraadsvergadering is wederom de 
gedragscode pastoraat aan de orde gekomen. Deze 
gedragscode omvat onder andere een richtsnoer 
van het gedrag van alle kerkelijke medewerkers, 
voor wanneer het gaat om kerkelijke activiteiten. 
Het is een code die geldt voor alle geestelijken, 
religieuzen en ook leken die een bepaalde functie 
bekleden binnen het bisdom, de parochies en 
overige r.k.-instellingen. Het is gericht op het 
aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Na 
een laatste screening door de priesterraad zal de 
bisschop deze gedragscode formeel afkondigen 
en zal gelden voor parochies, bureaus, instanties 
en instellingen die rechtstreeks vallen onder de 
paraplu van het bisdom. De bisschop wil deze 
gedragscode echter ook dringend aanbevelen bij 
alle zelfstandige instellingen die zich identificeren 
met het predikaat r.k. De invoering van deze 
gedragscode is een vereiste die reeds enkele jaren 
terug is bepaald door het kerkelijk gezag in Rome.
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Commentaar op de Lezingen van de 1e zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A)

Achtergrond van de eerste lezing 
(Genesis 2:7-9; 3:17)
Voor de eerste zondag van de veertigdagentijd 
kiest de Kerk de lezing van de wording van de 
mens. Wij allen zijn vertegenwoordigd in het 
verhaal van Adam en Eva. Het wezen van de 
verleiding van de slang is om verwijdering te 
brengen tussen God en mens. De mens wordt 
ingefluisterd dat we aan God gelijk zouden kunnen 
worden, en dat zelf alles beslissen, zelf bepalen wat 
goed is en wat kwaad is, de werkelijkheid geheel 
naar onze eigen hand zetten en in je handelen 
alleen maar rekening houden met je eigen 
meningen en ideeën, met je verborgen verlangens 
en vooroordelen, met je eigen streven naar macht, 
je echt zal doen leven. De bekoring van Adam en 
Eva is zo ook onze bekoring.

Eerste lezing: Genesis 2:7-9; 3:17
In het begin boetseerde God de Heer de mens uit 
stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de 
levensadem in de neus: zo werd de mens een levend 
wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in 
Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij 
de mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet 
uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk 
om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was 
ook de boom van het leven midden in de tuin en de 
boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle 
dieren, die God de Heer gemaakt had, was er geen 
zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: "Heeft God 
werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de 
tuin moogt eten?" De vrouw zei tot de slang: "Wij 
mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de 
tuin. God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van 
de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet 
eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult 
gij sterven”. Maar de slang zei tot de vrouw: "Gij zult 
helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open 
zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan 
gelijk zult worden aan God door de kennis van goed 
en kwaad”. Toen zag de vrouw dat het goed eten was 
van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en 
hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. 
Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er 
ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij 
at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij 
ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze 
vijgenbladen aaneen en maakten daar lendeschorten 
van.

Tussenzang:  Psalm 51
Refrein: GOD, ONTFERM U OVER MIJ IN UW 
BARMHARTIGHEID, 
DELG MIJN ZONDIGHEID IN UW ERBARMEN.

1. God, ontferm U over mij in Uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in Uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

2. Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

3. Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van Uw Aanschijn,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
 
Achtergrond van de tweede lezing 
(Romeinen 5: 12.17-19)
Paulus heeft in zijn brief aan de Romeinen een 
zorgvuldig uitgewerkte leer neergeschreven over 
wie Jezus Christus is. Paulus verwijst in deze 
passage naar het verhaal dat we in de eerste lezing 

horen, namelijk dat van Adam en Eva. De keuze van 
Adam om niet langer zijn vertrouwen te stellen op 
God en op de wijsheid en vooral op de oprechtheid 
van Gods geboden en richtlijnen, heeft iets in 
werking gezet dat we de oerzonde noemen. Het is 
de werkelijkheid van een openheid in iedere mens 
voor de krachten der duisternis, die de mensheid 
in een greep houden. De realiteit van de zonde en 
de gevolgen van de verwijdering van God, die heel 
de mensheid ervaart, kan alleen door God zelf 
verlost worden. Daartoe heeft Hij Zijn Zoon mens 
doen worden om ons te redden en het eeuwig leven 
terug te schenken.

Tweede lezing: Romeinen 5: 12.17-19
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in 
de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo 
is de dood over alle mensen gekomen, aangezien 
allen gezondigd hebben. Door toedoen van één mens 
begon de dood te heersen, als gevolg van de val van 
die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed 
der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, 
leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus Christus. 
Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van 
allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en 
leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid 
van één mens allen zondaars werden, zo zullen 
door de gehoorzaamheid van Een allen worden 
gerechtvaardigd.

Achtergrond van de evangelielezing:  
(Matteüs 4: 1-11)
Jezus kwam naar Galilea om door Johannes 
gedoopt te worden en trekt zich daarna veertig 
dagen lang terug in de stilte van de woestijn om 
zich geheel te richten op de Vader en op de vraag 
hoe de Vader wilt dat Hij invulling zal geven 
aan de levenstaak om de Messias te zijn. Niet de 
verwachtingen van de mensen over wat de Messias 
zal doen, staan voor Jezus centraal, maar Hij wilt 
zich slechts richten op wat de Vader van Hem zal 
willen. Daarom benadrukt Matteüs dat wanneer 
de duivel Jezus in de woestijn probeert te verleiden 
tot het afwijken van wat de Vader wil, dit niet per 
toeval gebeurt, maar dat het de heilige Geest zelf 
is die Jezus tot deze confrontatie met de machten 
der duisternis leidt. Zoals goud gezuiverd wordt 
in de hitte van het vuur, zo zal in de hitte van de 
confrontatie met de verleidingen van de duivel, 
Jezus’ inzichten in wat wél en wat níet tot zijn 
messiaanse levenstaak zal behoren, versterkt en 
verdiept worden. 

Evangelie: Matteüs 4: 1-11
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn 
gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te 
worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider 
op Hem toe en sprak: "Als Gij de Zoon van God zijt, 
beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen”. 
Hij gaf ten antwoord: "Er staat geschreven: Niet 
van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord 
dat komt uit de mond van God”. Vervolgens nam de 
duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem 
op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot 
Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar 
beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen 
zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de 
handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten 
aan een steen”. Jezus zei tot hem: "Er staat ook 
geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef 
stellen”. Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een 
heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken 
der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: "Dat 
alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij 
neervalt”. Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat 
geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en 
Hem alleen dienen”. Nu liet de duivel Hem met rust en 
er kwamen engelen om Hem te dienen.

Overweging door pater Esteban Kross:
Het verhaal van Jezus’ bekoring in de woestijn 
heeft eigenlijk twee niveaus van betekenis. Het 
vertelt als eerste niveau over wat er rond Jezus 
gebeurde in de tijd van Zijn aardse leven, toen de 
duivel Hem ertoe probeerde te verleiden om de 
gerichtheid op de wil van de Vader te verwateren 
door eigen wegen te gaan die niet persé slecht 
zijn, maar die toch niet de wegen zijn die de 
Vader voor Hem wil. Maar het verhaal houdt ook 
een hele actuele oproep in voor de Kerk van alle 
eeuwen, dus ook voor ons, de Kerk van deze tijd. 
Het verhaal waarschuwt ons dat er altijd hele 
subtiele bekoringen zullen zijn die ons ertoe 
kunnen verleiden om niet langer de wegen te 
gaan die God voor ons in gedachten heeft. Het is 
dus cruciaal voor ons om in de veertigdagentijd 
na te denken over deze vragen: welke zijn die 
kernwaarden van het Rijk van God, wat is de visie 
die God ons voorhoudt in het Woord? En daarnaast 
de vraag: welke zijn de belangrijkste verleidingen 
en negatieve uitdagingen waarvoor wij als 
Kerkgemeenschap staan, en welke spelen een rol in 
mijn persoonlijke leven?

Vervolg op pagina 4



KATERN A – Pagina 4 Omhoog 25 februari 2023

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Aswoensdag

Commentaar op de Lezingen van de 1e zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A)

Overweging door pater Esteban Kross:
De eerste verleiding of aanval van de duivel vindt 
plaats nadat Jezus Zijn veertig dagen vasten heeft 
voltooid. Het vasten sterkte Hem geestelijk en 
verdiepte Zijn gerichtheid op de Vader, maar had 
Hem ook hongerig gemaakt. Dan zet de duivel in 
met “Als Gij de Zoon van God zijt”. Het Griekse 
woord “ei” dat in het Nederlands vertaald is met 
het woordje “als”, kan een vraag inluiden over 
een feit waarvan we eigenlijk al weten dat dat het 
geval is, dus: “Als Gij de Zoon van God zijt, -en we 
weten dat dat zo is-, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen”. Maar het Griekse 
woordje kan ook betekenen “omdat”: “Omdat Gij 
de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen 
hier in brood veranderen”. Dus de aanval van de 
duivel is niet zozeer óf Jezus de Zoon van God is, 
maar eerder wat het voor Jezus betekent dat Hij de 
Zoon van God is, en vooral: welke voorrechten, of 
welke taken of privileges of campagnes zal Jezus 
nastreven wetende dat Hij die hele bijzondere band 
heeft met God de Vader?

Vele Joden in Zijn tijd hadden de verwachting 
dat de Messias het onderdrukte Joodse volk zou 
bevrijden van de overheersing van de gehate 
Romeinen. De Messias zou als instrument in Gods 
hand alle goddelijke leiding, wijsheid en kracht 
hebben. Hij zou het Joodse volk oproepen tot een 
heilige strijd tegen de Romeinse overheersing 
en onder Zijn leiding zouden ze onoverwinnelijk 
zijn. Daarom verwachtten vele Joden dat de 
Messias Zijn goddelijke roeping en identiteit aan 
het volk zou tonen door net als Mozes dat wonder 
van het manna te herhalen, dat wonder dat zo 
belangrijk was in de gedachten van het Joodse 
volk wanneer het vertelde over die veertig jaren 
in de woestijn ten tijde van Mozes. De duivel daagt 
Jezus daarom uit, om door zo’n manna-wonder 
aan heel het volk te laten zien dat Hij de Messias 
is. En de duivel spreekt hierbij in het meervoud 
over ‘stenen’: “beveel dan dat deze stenen hier in 
brood veranderen”. Zo probeert de duivel op Jezus 
in te werken om met de honger in gedachten die Hij 

nu zelf voelde na veertig dagen vrijwillig vasten, 
Zijn messiaanse kracht in te zetten om de honger 
te stillen van alle armen in Israël die onvrijwillig 
gebukt gingen onder honger, onrecht en gebrek. Zo 
een wonder zou op indrukwekkende wijze voldoen 
aan de verwachtingen die vele Joden koesterden 
ten aanzien van de Messias, Hij zou razend 
populair zijn en de politieke macht en invloed die 
Jezus hiermee zou verwerven, zouden immens zijn. 

Maar Jezus citeert uit het boek Deuteronomium 
en geeft aan dat wat God wil is dat de mensen 
zich voeden met het Woord van God en daardoor 
zichzelf innerlijk laten omvormen en zelf dragers 
worden van Gods rijk: mensen die vanuit Gods 
waarden het leven zouden gaan inrichten naar Zijn 
visie en idealen. Zij zouden zich aan God hechten 
en openstaan voor de wijsheid en de kracht van 
de Heilige Geest. Of om het te verwoorden met 
dat overbekende beeld: Jezus weet diep in zichzelf 
dat het de wil van de Vader is dat Hij als Gods 
Messias de mensen niet een vis geeft, die even hun 
honger stilt, maar hen leert hoe te vissen en hen 
wijst waar de bron ligt waar de wijsheid en kracht 
gevonden kunnen worden om zelf te vissen en -net 
als Petrus- mensenvissers te worden. 

De tweede aanval van de duivel heeft ook als kern 
Jezus ertoe te verleiden een spectaculair wonder 
te doen, een gebeuren dat als een bom zou inslaan 
onder het volk en Hem bij hen zou bevestigen als 
zijnde de Zoon van God. Hierbij citeert de duivel 
nu ook zelf het Woord van God: Psalm 91: 11-
12. Maar Jezus citeert nu zelf nogmaals uit het 
boek Deuteronomium (6:16). Hij houdt de duivel, 
en ook ons Zijn Kerk, de vraag voor: waarom 
doe je eigenlijk wat je doet? Wat is de diepere 
motivatie achter wat je zegt? Wat is de diepere 
motivatie achter je keuzes en hetgeen waar je je 
tijd, prioriteiten of krachten aan geeft? Heeft de 
diepere motivatie echt te maken met God of heeft 
het in feite te maken met je eigen belang, met jouw 
diepere verlangens of meningen? God daarvoor 
willen inzetten, is in feite God op de proef stellen. 

Dus wanneer Jezus de duivel antwoordt: "Er staat 
ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de 
proef stellen”, dan houdt dit ook een heel belangrijk 
inzicht in voor ons allen: heel vaak kunnen wij zo 
sterk onze eigen zaken gerealiseerd willen zien, of 
vanuit ons eigen gelijk denken, of de eigen positie 
beschermen, of vasthouden aan onze vooroordelen, 
of te veel vanuit onze eigen ego denken, dat wij 
steeds weer eerlijk moeten nadenken over de 
eigenlijke motivatie die achter ons handelen ligt. 
Die motivatie kan zuiver zijn. Maar hij kan ook 
onzuiver zijn en dan ligt er daar een taak om aan 
onszelf te werken. Dit kan zijn op het grotere 
niveau als Kerk in de samenleving, waarbij soms 
onze belangen, of ons prestige, of onze invloed 
te sterk de eigenlijke motivatie vormen, maar 
dit kan ook op het persoonlijke vlak spelen. Een 
herkenbaar voorbeeld: een moeder die zeer kattig, 
negatief en dominant is naar de schoondochter 
toe, en op dat moment niet wilt zien dat haar 
diepere motivatie een drang is om haar positie te 
verdedigen als degene die het uiteindelijk voor het 
zeggen heeft, of een boosheid dat er nu een andere 
vrouw is die een belangrijke plaats inneemt in het 
leven van haar zoon, of de angst minder belangrijk 
te worden, of in de andere inzichten en de andere 
wijze van aanpak van haar schoondochter 
onbewust een kritiek zien op hoe zij het zelf altijd 
heeft gedaan, of de drang om in haar zoon en zijn 
gezin haar eigen dromen en inzichten te willen 
verwezenlijken. Dus die vraag: Waarom doe je 
eigenlijk wat je doet, wat je zegt, hoe je omgaat met 
anderen?

Ten slotte in de derde aanval van de duivel, ‘-safe 
the best for last’- gaat het om de bekoring van 
macht. Vorige week hebben we confronterende 
uitingen van agressie en geweld gezien, beelden 
van gewetenloos plunderen en kapot maken, 
maar er was ook een demonstratie met uitingen 
van onvrede over het bestuur van het land, 
onvrede over beleidsbeslissingen en het al dan 
niet voldoende inspelen op de moeilijke situatie 
van de bevolking. De ontstellende gebeurtenissen 
zijn daarom ook niet een plotselinge uitbarsting, 
maar veel eerder een deel van reeds maandenlang, 
ja zelfs jarenlang lang, door allerlei verschillende 
groepen en personen, onverantwoord omgaan 
met macht, onverantwoord zoeken naar macht en 
onverantwoord verdedigen van macht. We zullen 
met zijn allen goed en eerlijk moeten nadenken 
over het omgaan met macht in onze Surinaamse 
samenleving, omdat alleen dan we een blijvende 
rechtvaardige en vredige maatschappij zullen 
krijgen.

Deze bekoring heeft ook een grote betekenis voor 
mensen die misschien helemaal niet deel zijn van 
dit harde machtsstreven en van de machtsstrijd 
die daar het gevolg van is. Ook binnen relaties als 
huwelijk, samenwonen, gezin en familie, werkkring 
en verenigingen, enz, is er ook vaak een stevig 
element van de bekoring van macht: Wie is de baas 
in de relatie? Of in de familie? Of in de vereniging? 
Drukken we in de relatie onze wil steeds weer 
door en worden we nors, kil of agressief naar onze 
partner en gezinsleden toe wanneer de dingen niet 
precies gaan zoals we dat willen? Zijn we dominant 
in ons omgaan met anderen? Staan we open voor 
kritiek? Kunnen we met het hart luisteren naar 
anderen? 

Met de lezingen van deze eerste zondag van de 
veertigdagentijd reikt de Heer ons weer veel 
geestelijk voedsel en stof voor zelf-reflexie aan. Ik 
wens ons allen vruchtbare verdieping en innerlijke 
groei toe!

In zijn homilie tijdens de Aswoensdagviering 
in de Heilige Familiekerk te Zorg en Hoop 
ging monseigneur Choennie in op de bijbelse 
achtergronden van het gebruik van as. Uit het 
boek Genesis krijgen wij de tekst “van stof zijt zij 
en tot stof zult gij wederkeren.” Stof en as worden 
hier genoemd om de mens te herinneren aan 
zijn sterfelijkheid. Het is goed dat wij ieder jaar 
herinnerd worden aan onze eigen sterfelijkheid 
opdat wij iedere dag ten volle benutten. Verder 
komen wij het gebruik van ‘zak en as’ tegen bij 
de profeet Daniel, koningin Ester en in het boek 
Makkabeeën. Verder wordt in Matteüs het gebruik 
van zak en as ook genoemd. Het aantrekken van 
jutekleding (zak) en het strooien van as op het 
hoofd waren tekenen van boete en voorspraak. De 
kleding en de as jeukten verschrikkelijk en waren 
een aansporing om intenser te bidden. De gebeden 
waren intercessiegebeden, dat wil zeggen men 
bad voor anderen en dat meestal in heel extreme 
situaties waar men menselijkerwijs geen uitzicht 
meer had. Gebed doet wonderen, zeker het nederig 
gebed. Verder wees de bisschop erop dat wij op 
Aswoensdag van Jezus te horen krijgen dat wij 
behoren te vasten, bidden en aalmoezen geven. 
Dit mogen wij echter niet doen voor het oog van 
de mensen. De bisschop verzocht de gelovigen 

deze drie voorname acties in de veertigdagentijd 
serieus te nemen.
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VEERTIG-DAGEN-TIJD
Carnaval  is van oorsprong een katholiek 
feest dat gevierd wordt in de drie dagen die 
aan ASWOENSDAG voorafgaan. Volgens een 
oude gewoonte duurt Carnaval van Zondag tot 
Dinsdagavond, Vastenavond, het begin van de 
Vastentijd, die tegenwoordig  VEERTIG-DAGEN-
TIJD  genoemd wordt.  Deze Naams-verandering 
is vooral gekomen omdat de vastentijd 40 dagen 
duurt.  Zes volle weken lang  van 6 dagen, -de 
zondagen niet  meegerekend-!  Om aan veertig 
dagen te komen, is men vier dagen gaan terugtellen  
en zo op woensdag uitgekomen. Omdat op die 
Woensdag de Veertig-dagen-tijd begint met een 
AS-kruisje is die Woensdag    AS-WOENSDAG gaan 
heten.
 
In vervlogen jaren werd de aandacht vooral gelegd 
op het Vasten zelf, het zich iets ontzeggen in de 
vorm van eten zoals onze Moslim-broeders kennen 
gedurende hun vastenmaand, de Ramadan:  “Niets 
eten van zon’s opgang tot zon’s ondergang” . Vasten 
is in iedere godsdienst een van fundamenten 
waarop de godsdienst zich baseert.  
Paus Pius XII, Roemrijke Gedachtenis (Paus 
van 1939 tot 1958) heeft  voor de katholieke 
kerk  in 1953 hierin verandering gebracht. Hij 
heeft  het Vasten niet afgeschaft, maar alleen de 
VERPLICHTING tot VASTEN. Niemand is meer 
verplicht. Men MOET niet, maar men MAG vasten! 
Een enorme verandering in de Katholieke kerk 
ten goede. Een mentaliteits-verandering!  Het 
wordt nu aan ieder mens overgelaten wat hij in de 
Vastentijd doet.  Alleen is ieder katholiek min of 
meer verplicht om echt te VASTEN op Aswoensdag 
en Goede Vrijdag, zoals dat vroeger  gewoon was. 
 
Ook voor onze katholieke kerk is het Vasten een 
van de fundamenten van ons geloof.  Op die eerste 
dag van de vastentijd, op- AS-woensdag horen 
we Jezus spreken over… VASTEN… BIDDEN… 
en AALMOES geven als uitdrukking van onze 
religieuze gevoelens…(Mt. 6/11-18).  Maar dan 
moeten we het doen vanuit onze diepste gevoelens 
zelf en dan ook nog omdat God ons het aanraadt als 
middel om te groeien in ons geloof in God.

In het BIDDEN brengen wij onze persoonlijke 
relatie met GOD tot uitdrukking. Doe het in het 
geheim, in het verborgene, op uw kamer en sluit 
de deur. Doe het niet om gezien te worden door de 
naaste, maar om God.  God zal  U zeker belonen.   
(Mt. 6/5-15)

In het  AALMOES GEVEN brengen wij onze relatie 
met ONZE NAASTE tot uitdrukking. Wat hebben 
wij over voor onze naaste? Dat mag men best tot 
uitdrukking brengen, maar niet op een manier 
dat de mensen het zien. Jezus zegt zelfs: Laat uw 
linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. 
God zal   U zeker belonen.   (Mt. 6/1-4.)
In het VASTEN  brengen wij  onze innerlijke relatie 
met ONSZELF tot uitdrukking.  Wat kunnen wijzelf 
opbrengen…  Wat kunnen wij  ons ontzeggen…    
Gaan wij iets minder eten om af te vallen of omdat 
wij iets  kunnen opbrengen om godsdienstige 
redenen?  Omdat de Kerk  het ons vraagt?  En… dan 
ook nog in het geheim?  God zal U zeker belonen.   
(Mt. 6/16-18)
 
Het drie keer terugkerende  “God zal U zeker 
belonen’, in de Bergrede van Jezus, onderstreept 
het belang van deze drie fundamenten van ons 
geloof.  In ons leven gaat het om God, onze naaste  
en ook om onszelf.                       

Die driehoeks verhouding moet in evenwicht zijn 
met elkaar. Het gaat symbolisch over het kruis 
van Jezus: Bidden is de VERTICALE lijn van de 

We zingen in de kerk vaak liederen die gaan 
over het loven en prijzen van de Heer in kleuren 
en geuren. Viel me op toen we een keer het lied 
zongen op bldz. 191 van Jubilate: Glorie zij God, 
de zin van ons leven. Op bldz. 192 Eert God die 
onze Vader is, Glorie en eer zij God op de volgende 
bladzijde. Prachtige liederen met een lekker ritme, 
vrolijk en opgewekt. Maar....dat is allemaal glorie 
en eer aan God met de lippen! Het makkelijke deel 
dus, maar hoe staat het met de harde dagelijkse 
praktijk. Hoe eren en loven en danken wij onze 
Schepper en Weldoener in onze handel en wandel 
van elke dag. 

Uit m'n eigen jeugd weet ik dat ik een keer ben 
blijven zitten in derde klas van de mulo, de 
Paulusschool van de fraters van Tilburg. Te speels, 
niet serieus genoeg, niet alle tijd en aandacht 
gegeven aan de studie in een moeilijk jaar, het 
derde van de vier mulo-jaren. Ik herinner me zijn 
teleurgestelde gezicht toen hij het rapport onder 
ogen kreeg. Hij zei geen woord, geen boosheid, 
geen verwijt, stilzwijgend incasseerde hij zijn 
teleurstelling. Ik had hem laten vallen, had niet 
voldaan aan zijn verwachtingen, nu mocht hij nog 
een jaar dokken omdat ik het had laten liggen. 
Boekengeld, schoolgeld, kleding, voeding, voor nog 
een jaar.

Het was toen dat ik me voornam dat dat mij nooit 
meer zou overkomen, dat ik net als hij toen op de 
mulo (hij slaagde van dezelfde St. Paulusschool 
toen hij 15 was!, nooit een klas opnieuw moeten 
doen!) alles uit de kast zou halen. Dat jaar deed ik 
opnieuw en ging over met mooie cijfers. En op het 
eindexamen slaagde ik als nummer 2 van de 44 
jongens die het mulo eindexamen deden.  Het lijkt 
op een verhaal van een opschepper, maar als kind 
had ik er naderhand ook verdriet van dat ik mijn 
vader had teleurgesteld.

Zo zouden wij ook de relatie met God de Vader 
moeten zien. Luisteren naar zijn adviezen en 
raadgevingen en alles doen om Hem niet teleur 
te stellen. De boodschappen van Jezus de Rabbi, 
de Meester, de Onderwijzer, staan uitgebreid in 
de bijbel. Laten wij onze dankbaarheid en onze 
eerbied, ons loven en prijzen niet alleen met de 
mond belijden, maar ons inzetten, onze best doen 
een voorbeeld te zijn voor onze mede-pelgrims.  Hij 
wil ons daarbij maar al te graag helpen, dat ook 
nog!

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd, 
de Vastentijd. Kijken wat we over hebben voor een 
gezonde, lieve relatie met onze Heer en Heiland! 
Val hem niet af, stel Hem niet teleur! Power!

Niet met de lippen.....

mens naar God en is de verticale balk van het 
kruis. Het aalmoes geven is de horizontale lijn 
van de mens tot zijn medemens en symboliseert 
dan de HORIZONTALE  dwarsbalk van het kruis 
waarop  Jezus omhoog geheven zal worden en in 
zijn uitgestrekte armen a.h.w. de hele mensheid wil 
omarmen.
 
Het Vasten zoals dat vroeger gevraagd werd,  is 
wel erg afgenomen. We doen het zo weinig meer. 
Het MOET nu niet meer…  het MAG nu. Maar 
diegenen die nu nog echt vasten uit godsdienstige 
overweging zullen daarom  -denk  ik-  meer profijt 
hebben op godsdienstig gebied en God zal het hen 
zeker  belonen!  zoals we het gehoord hebben.  
Deze adviezen vinden we in de Bergrede van 
Mattheus.  Het zijn raadgevingen van Jezus aan zijn 
toehoorders in die tijd, maar ook voor ons die deze 
raadgevingen lezen of beluisteren anno 2017.   Ze 
zijn voor ons van net zoveel  waarde als diegenen 
voor wie Jezus die woorden heeft uitgesproken.  Ze 
blijven actueel.
 
De Veertig-dagen-tijd bereidt ons voor op het 
naderend Paasfeest.   Het getal 40 is een heilig 
getal. In de joodse, christelijke en islamitische 
traditie heeft 40 een speciale betekenis. In de 
Bijbel komt het getal 40 heel vaak voor: 40 roept 
op tot ‘ voorbereiding… verwachting…vasten… 
boetedoening… bezinning…

Enige voorbeelden uit het Oude en Nieuwe 
Testament:
Oude Testament.:  Aan het einde van de zondvloed 
moest Noach nog 40 dagen en 40 nachten wachten 
in de Ark tot hij en zijn familie eruit konden…
(Gn. 8/6.)…. De Israelieten trokken 40 jaren door 
de woestijn om het Beloofde Land binnen te gaan 
(Ex. 14/29-vv.) De Filistijnse reus Goliath  tartte 
het joodse volk 40 dagen lang totdat de kleine 
David hem versloeg… (I Sam.  17/16.)…  De profeet 
Elia ging door de kracht van de spijs die de engel  
hem gaf 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg  
Horeb… (I Kon. 19/8.)…  De profeet Jona preekte 
in Ninivé dat de stad over 40 dagen verwoest zou 
worden… (Jona, 3/4. )  …

Nieuwe Testament:  Jezus ging 40 dagen en 40 
nachten de woestijn in om door de duivel bekoord 
te worden alvorens Zijn zending te beginnen… 
(Lc. 4/1-13…)… 40 dagen lang verscheen Jezus 
aan ZiJn leerlingen en sprak met hen over het 
Koninkrijk Gods (Hand. 1/3)    Toen de 40 dagen 
voorbij waren brachten ze hun kind naar de tempel 
zoals geschreven staat in de wet van Mozes…  (Lc. 
2/21.)   Zo  zijn er in de Bijbel teksten genoeg te 
vinden waarin 40 als getal een heel bijzondere 
functie heeft,  en aan de gebeurtenis een speciaal 
betekenis geeft. Zo gaan ook wij, Gods volk, 40 
dagen lang ons voorbereiden op Pasen. Het zijn 
echt 40 dagen:  6 weken van 6 dagen (want voor 
het vasten telt de Zondag niet mee). Daarom 
beginnen wij op AsWOENSDAG.
 
We krijgen dan een AS-kruisje op ons voorhoofd 
GETEKEND. De as is afkomstig van verbrande 
palmtakken die  vorig jaar gebruikt zijn op 
Palmzondag  “om Jezus Christus toe te wuiven als 
Hij Jerusalem binnen trekt”. Dit AS-kruisje wil een 
teken zijn van vergankelijkheid, sterfelijkheid… 
“Gedenk o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult 
wederkeren” , woorden uit de liturgie van 
Aswoensdag. Zo treden wij dan binnen in de 
gezegende VASTENTIJD, een tijd, zinvol, beladen 
met traditie. 40 dagen op weg naar Pasen. Laat het 
voor een ieder een gezegende tijd worden. 

Pater Noordermeer  O.M.I.
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Werkbezoek Pater Michel Remery

De afgelopen week was de eerwaarde heer Michel 
Remery weer in ons Bisdom op werkbezoek. Hij is 
priester van het Bisdom Rotterdam en is al sinds 
de Wereldjongerendagen van Keulen in 2005 met 
ons Bisdom bevriend. Hij zet zich al jarenlang 
sterk in voor het jongerenwerk in de Kerk en 
heeft een serie van vier boeken geschreven die 
als doel hebben om met jongeren en volwassenen 
antwoorden te vinden op vragen die er heel veel 
leven onder mensen. Hij duikt daarbij in de leer 
van onze Katholieke Kerk en legt heel helder uit 
wat de achtergrond is van wat onze katholieke 
traditie leert, waardoor je het ook veel beter kunt 
begrijpen. In het boek “Twitteren met God” heeft 
pater Michel 200 antwoorden op hele herkenbare 
vragen geordend zodat ze overzichtelijk in het boek 
te vinden zijn. Ook heeft hij een app ontwikkeld 
waar op moderne wijze verkorte versies van de 
antwoorden van het boek ook op de mobiel te lezen 
zijn. In het boek “Online met Heiligen” heeft hij 
een reeks vragen gekoppeld aan heiligen waarvan 
aan de hand van inspirerende gebeurtenissen 
in het leven of het werk van deze heiligen er een 
antwoord gezocht wordt op die vragen. Ook bij 
dit boek heeft hij, tezamen met zijn team, een app 
ontwikkeld waarbij men op de mobiel daarover 
kan lezen. Maar men kan op de app ook een korte 
video bekijken over de heiligen en zelfs een selfie 
maken met die heiligen! In het boek “God woont 
naast je” behandelt pater Michel vragen die vooral 
te maken hebben met maatschappelijke kwesties 

uit het leven van iedere dag, wat de Bijbel en de 
Kerk daarover zeggen en vooral waarom: wat is de 
logica daarachter. Zijn vierde boek “Samen groeien 
in het geloof”, geeft vele praktische suggesties over 
hoe je zou kunnen werken met dit materiaal, hoe 
je een jaarprogramma zou kunnen opstellen, en 
vele tips over hoe je bijeenkomsten met jongeren of 
volwassenen zou kunnen houden.

Afgelopen dinsdag, 21 februari, lichtte pater 
Michel het materiaal toe voor mensen die in hun 
parochie de catechese voor tieners of volwassenen 
verzorgen. Op donderdagochtend deed hij dat voor 
alle priesters en diakens, en op donderdagavond 
voor een aantal personen die in hun parochie 
actief zijn met het jongerenpastoraat. Ons Bisdom 
zal deze prachtige boeken met apps inzetten in 
de catechese voor tieners en volwassenen, bij de 
vorming in het geloof van onze jongeren, maar 
ook bij de geloofsvorming van onze volwassen 
parochianen. Het zal gebruikt worden in onze 
gebedsgroepen en voor het verkondigen van 
het geloof aan hen die het evangelie misschien 
nog helemaal niet kennen of die katholiek willen 
worden. De boeken zullen ook hier in Suriname 
gekocht kunnen worden. Zo zullen ze een 
onderdeel worden van het kerkelijk leven van de 
parochies en gemeenschappen van stad, district 
en binnenland. We danken pater Michel voor zijn 
betrokkenheid met ons Bisdom en blijven met hem 
in nauw contact.

VASTENACTIE 2023
Een kerk voor Koina

Langs de Afobakaweg in het district Brokopondo 
ligt het dorp Koina.

Al zeker 10 tot 15 jaren komen de katholieke 
gelovigen die langs de Afobakaweg wonen daar 
samen om in de gemeenschapszaal ter plekke 

vieringen te houden. In deze gemeenschapszaal 
komen diverse groepen samen voor allerlei 

activiteiten. De gelovigen hebben daarom graag 
een eigen plek waar zij samen kunnen komen voor 

de eredienst. Een plek die gewijd is, een sacrale 
plek, een eigen kerk. Pater Kenneth Vigelandzoon 

is de pastoor van dit gebied en samen met de 
gemeenschap hebben zij het inmiddels zo ver 

gekregen dat hen een plek is toegewezen waar de 
kerk kan worden gebouwd.

Doe mee met de Vastenactie en steun de 
geloofsgemeenschap van Koina in het bouwen 
van hun eigen kerk! Op de enveloppe vindt U 

instructies voor het doneren.

Betlehem, Zaterdag  07-03-2020

Geachte familie, confraters, vrienden en kennissen,
 
Het gebeurt niet vaak dat U een brief van mij 
ontvangt uit Betlehem, maar hier is er een. 
Woensdag 4 maart zijn wij, 49 pelgrims uit 
Suriname, vertrokken vanaf vliegveld Eindhoven 
op weg naar Israël. Tegen de avond kwamen we 
aan  boven Tel Aviv.  Het viel ons op dat we boven 
Tel Aviv zeker 30 minuten hebben rond gevlogen. 
We waren al bang dat de piloot misschien de 
landingsbaan niet kon vinden. Uiteindelijk landden 
wij toch en per bus zijn we naar Jaffa gereden, 
altijd toch 60 minuten. Daar kregen we een copieus 
en overdadig avondeten, hoewel de vastentijd 
net was begonnen… Foto’s maken??? Oke!!! Maar 
niet sturen naar buitenstaanders. Ze zouden het 

schandalig vinden als ze ons, vrome pelgrims, 
zo zouden zien eten met het Askruisje -bij wijze 
van spreken- nog op ons voorhoofd! De dag erna 
begonnen de geruchten over Corona. 
 
De volgende dag kregen we toch toestemming om 
naar Hebron te gaan om het graf van Abraham te 
zien en de eik van Mamre, waar Abraham  zijn drie 
gasten had uitgenodigd  om uit te rusten en iets te 
gebruiken.  Daarna...Daarna kwam de Palesteinse 
Autoriteit en de Israëlische  Regering -heel 
bijzonder eensgezind en gezamenlijk, iets heel 
nieuws- met een verbazende mededeling: “GEEN 
PELGRIMS MEER BINNEN EN ALLE PELGRIMS IN 
HET LAND ER UIT!”          
Een land  waar er jaarlijks miljoenen pelgrims 
komen is het begrijpelijk dat men erg voorzichtig 
is.  Ons allerlaatst bezoek van onze pelgrimstocht 

was de Geboortegrot; daar werden we bijna 
weggestuurd. Reeds bij de offerande kwamen ze 
ons zeggen: “Opschieten!!!   Wegwezen!!! Ik was 
één van de laatste vier pelgrims die de grot verliet 
en achter ons werd de deur gesloten!
 
Buiten stonden apparatuur van TV-stations van 
CNN, BBC. ABC, NOS… etc. ons op te wachten want 
wij werden bijna historiche mensen doordat wij 
als laatsten de geboortegrot werden uitgestuurd. 
Sensatie! Er deden allerlei geruchten de ronde 
dat er een “virus” rond zweefde die heel erg 
besmettelijk zou zijn. De eerste signalen werden 
opgemerkt in een hotel vlak bij ons hotel. Canadese 
pelgrims zouden het personeel van ons naburig 
hotel hebben besmet. Wij dus terug naar ons hotel. 
Het “MANGER SQUARE HOTEL” geheten. Wij zaten 
zo dicht bij de geboortegrot dat iemand van ons 
opmerkte: Als het kindje Jezus er nu gelegen zou 
hebben en was gaan huilen, dat we het allemaal 
hadden kunnen horen. Zo dichtbij!
 
Daar zouden we ook drie dagen en drie nachten 
moeten blijven, maar geen voet buiten de deur! 
Militairen en politie stonden met geweer in aanslag 
voor, achter en opzij van het hotel om ons tegen 
te houden. Daar werden de berichten steeds 
grimmiger. De Nederlandse Ambassade heeft veel 
voor ons betekend, schijnt achteraf.  Daar zijn we 
dan in ons hotel. Gezellig onder elkaar! Echt leuk! 
We hebben ons verzoend met het idee; “we mogen 
niet naar buiten!” In quarantaine. We hoorden 
dat we Maandagavond naar het vliegveld gaan 
om in te checken voor Amsterdam. Achteraf blijkt 
dat als we toch de eerste dag nog verder naar het 
Noorden hadden gegaan dat we niet hadden terug 
kunnen keren omdat door de aanhoudende regens 
een groot stuk weg was weggeslagen en dat daar 
juist veel besmettingen waren, en wij niet hadden 
kunnen terugkeren! Dus maar goed ook!  TOEVAL? 
Men zegt dat toeval niet bestaat…
“TOEVAL IS HET WOORD DAT GOD GEBRUIKT ALS 
HIJ ONBEKEND WIL BLIJVEN!”

In ieder geval zijn jullie op de hoogte. Ik zit nu 
(Zaterdag 7 Maart 2020) om 19u00 in de lobby van 
het hotel waar er WiFi is. Niet op de kamers. Omdat 
wij de enigste gasten zijn: 49 surinaamse gasten in 
een hotel met 1090 bedden. Wat een luxe!!!
Tot wederhorens of tot ziens in Nederland en 
Suriname…

Pater M. Noordermeer O.M.I.

…BRIEF UIT BETLEHEM…
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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Bezoek de Permanente expositie 
over Petrus Donders in het 

bisschopshuis,
Henck Arronstraat straat 12. 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag  

09.00 - 12.00u 

Zondag 
10.00 - 12.00u


