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Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

Wat moeten wij doen?

Misschien zien wij, diep in onszelf en overal om ons 

heen, de tekenen die ik net heb beschreven. Maar 

de Kerk, onze moeder en leraar, tezamen met de 

vaak bittere medicijn van de waarheid, biedt ons in 

de veertigdagentijd het verzachtend geneesmiddel 

van gebed, aalmoezen geven en vasten.

Door meer tijd in gebed door te brengen, stellen 

wij ons hart in staat om onze verborgen leugens en 

vormen van zelfbedrog uit te roeien, om daarna de 

troost te vinden die God biedt. Hij is onze Vader en 

Hij wil dat wij goed leven.

Het geven van aalmoezen bevrijdt ons van 

hebzucht en helpt ons de naaste te aanvaarden 

als onze broeder of zuster. Wat ik bezit is nooit 

van mij alleen. Hoe graag zou ik willen dat het 

geven van aalmoezen een oprechte levensstijl 

van elk van ons wordt! Hoe graag zie ik ons, als 

christenen, het voorbeeld volgen van de apostelen, 

en dat wij het delen van onze bezittingen gaan zien 

als een tastbare getuigenis van de gemeenschap 

die wij zijn in de Kerk! Om deze reden herhaal ik 

de aanmaning van Sint Paulus tot de Korintiërs 

om een collecte te houden voor de gemeenschap 

van Jeruzalem als iets waar zij zelf voordeel aan 

zouden hebben (2 Kor. 8,10). Dit is des te meer 

gepast tijdens de veertigdagentijd, wanneer vele 

groepen collectes houden om kerken en volken in 

nood te ondersteunen. Toch zou ik graag hopen, 

dat zelfs in onze dagelijkse ontmoetingen met 

hen die bedelen om hulp, wij die beschouwen als 

verzoeken die van God zelf komen. Wanneer wij 

aalmoezen geven, delen wij in de zorg van Gods 

voorzienigheid voor elk van zijn kinderen. Als God 

vandaag door mij iemand helpt, zal Hij morgen dan 

niet voorzien in mijn behoeften? Want niemand is 

grootmoediger dan God.

Het vasten verzwakt onze neiging tot geweld; het 

ontwapent ons en wordt een belangrijke aanleiding 

voor groei. Aan de ene kant stelt het ons in staat 

te ervaren wat de misdeelden en de hongerigen 

moeten doorstaan. Aan de andere kant geeft het 

uitdrukking aan onze eigen geestelijke honger 

naar leven in God. Het verkwikt ons verlangen om 

God te gehoorzamen, Hij die alleen in staat is onze 

honger te stillen.

Ik zou mijn uitnodiging ook verder willen laten 

gaan dan de grenzen van de katholieke kerk en 

u allen bereiken, mannen en vrouwen van goede 

wil, die ervoor openstaan om Gods stem te horen. 

Misschien bent u, net als wij, ook verontrust door 

de verspreiding van zonde in de wereld, maakt 

u zich bezorgd om de kilte die harten en daden 

verlamt, en ziet u een verzwakking in ons besef 

van onze lidmaatschap van een mensenfamilie. 

Sluit u dan aan bij ons wanneer wij onze 

smeekbede verheffen tot God, en in het offeren wat 

je kunt voor onze broeders en zusters in nood!

Het vuur van Pasen

Bovenal dring ik bij de leden van de Kerk 

erop aan dat zij enthousiast beginnen aan de 

veertigdagentijd, die in stand gehouden wordt door 

het geven van aalmoezen, vasten en gebed. Als 

op bepaalde momenten het vuur van de (naasten)

liefde in ons hart schijnt te doven, weet dat dit 

nimmer het geval is in Gods hart! Hij geeft ons 

aldoor de kans om opnieuw met beminnen te 

beginnen.

Een dergelijk moment van genade is wederom 

dit jaar het initiatief van 24 uren voor de Heer 

, waarvoor de gehele kerkgemeenschap wordt 

uitgenodigd om het sacrament van de biecht 

te vieren in de context van de eucharistische 

aanbidding. In 2018 zal dit plaatsvinden van 

vrijdag 9 op zaterdag 10 maart, geïnspireerd 

door de woorden van Psalm 130,4: Vergeving is 

er bij U. In elk bisdom zal ten minste één kerk 24 

opeenvolgende uren openblijven, met het aanbod 

van de gelegenheid voor eucharistische aanbidding 

en sacramentele biecht.

Tijdens de paaswake zullen wij wederom deel zijn 

van de ontroerende rite van het aansteken van de 

paaskaars. Aangestoken aan het nieuwe vuur zal 

dit licht langzaam de duisternis overwinnen en 

de liturgische samenkomst verlichten. Moge het 

licht van Christus, die in heerlijkheid verrijst, de 

duisternis uit ons hart en verstand verdrijven en 

ons allen in staat stellen de ervaring van discipelen 

op weg naar Emmaus te herleven. Door te luisteren 

naar Gods woord en ons te voeden aan de tafel van 

de eucharistie mogen onze harten immer vurig zijn 

in geloof, hoop en liefde.

Met genegenheid en de belofte van mijn gebed voor 

u allen, zend ik u mijn zegen. Vergeet alstublieft 

niet om voor mij te bidden.

Vanuit het Vaticaan, 
Franciscus
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Boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2018 (Vervolg)

Door het aldoor toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten 

verkoelen. (Matteüs 24,12)
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van de Kanselarij

Overzicht

1. Sint Clemensparochie, Koreastr. 55

Leidster: zr Agnes Vliet, tel. 854 5684

Elke maandag om 17:30 uur

2. O.L.V. van Fatimaparochie, Calcuttastr. 78

 Leidster: zr Carmen Pinas, tel. 856 0694

 Elke dinsdag om 18:00 uur

3. Maria Koningin v.d. Wereldparochie, 

Franklynweg

 Leidster: zr Orlanda Trustfull, tel. 868 8510

 of zr Yvonne Hoft, tel. 884 7914

 Elke maandag om 18:00 uur

4. Kapel Bisschopshuis, Henck-Arronstr. 12

 Leidster: zr Orlanda Trustfull, tel. 868 8510

 of zr Martha Mawdo, tel. 876 7891

 Elke dinsdag om 18:00 uur

5. Basisgemeente Sunny Point

 Leidster: zr Meriam Alantee, tel. 860 1809

 Elke vrijdag om 19:00 uur

6. Sint Theresiaparochie, Moengo

 Leidster: zr Emmy Pinas, tel. 857 4725

 Elke zondag om 19:00 uur

7. Kerkgemeenschap Petondro

 Elke donderdag om 19:00 uur

8. Kerkgemeenschap Frans Guyana

 Elke zondag om 19:00 uur

Veertigdagentijd

Wij zijn wederom gestart met de veertigdagentijd: 

een ons door God geschonken periode waarin wij 

de gelegenheid hebben om even ‘pas op de plaats 

te maken’ en ons leven in beschouwing te nemen. 

Bij deze beschouwing vragen wij ons steeds af: hoe 

kunnen wij ons leven steeds meer conformeren 

aan de Blijde Boodschap opdat wij zelf steeds meer 

de boodschap zelf worden? De veertigdagentijd 

gaat van oudsher gepaard met drie belangrijke 

werken: gebed, vasten en aalmoezen geven. In 

zijn vastenbrief voor 2019 gaat de paus verder 

in op deze drie werken. Wij willen eenieder van 

harte aanbevelen de veertigdagentijd ter harte te 

nemen en de werken serieus te beoefenen. Het is 

een genadevolle tijd, die ons allen de kans geeft te 

groeien in geloof, hoop en liefde, en zo de mens te 

worden waartoe God ons roept.

Nieuwe medewerker

Sinds kort heeft de bisschop een nieuwe parttime 

medewerker op de kanselarij in de persoon van 

mevrouw Mr. Martha Schaap. Zij is gepensioneerde 

van de Hakrinbank en is door de bisschop 

aangetrokken ter assistentie bij de vele juridische 

zaken waarmee het Bisdom te maken heeft: 

huurcontracten, diverse overeenkomsten, kwesties 

van onroerend goed, etc. We zijn mw Schaap 

erkentelijk dat zij zich met haar kennis en kunde 

wil inzetten voor ons Bisdom.

Wijdingen

Onze seminarist, Guillaume Woei A Jin, is thans in 

de finale fase gekomen van zijn priesteropleiding 

aan het St. John Vianney seminarie te Trinidad. 

Eerstdaags rond hij deze af en keert dan terug, 

om te beginnen aan het proces van de wijdingen. 

Reeds zijn er hiervoor datums gepland en die 

zijn als volgt: de diakenwijding zal plaatsvinden 

op zondag 24 juni in de Sint-Alfonsuskerk, en 

de priesterwijding is gepland voor zondag 11 

november in de kathedrale basiliek. Verdere 

informatie over de wijdingen zal tijdig worden 

doorgegeven.

Wijzigingen CCK

Het Comité Christelijke Kerken heeft recentelijk 

enige wijzigingen ondergaan. Het voorzitterschap, 

dat zoals afgesproken rouleert tussen het Bisdom 

Paramaribo en de EBGS, is thans weer bij het 

Bisdom en mgr Choennie is dus voor de komende 

periode de voorzitter. Hiermee heeft het de 

hamer overgenomen van de vorige praeses der 

EBGS, ds. Hesdy Zamuel. Verder is besloten om de 

huisvesting van het secretariaat in het gebouw 

aan de Verl. Keizerstraat 92, op te heffen en vanaf 

nu het secretariaat ook te rouleren tezamen met 

het voorzitterschap. Dit betekent dat degene 

die voorzitter is ook het secretariaat bij zich 

onderbrengt.

Bezoek uit Indonesië

Op zaterdag 25 februari arriveert de aartsbisschop 

van Palembang, mgr Aloysius Sudarso, in ons land, 

tezamen met de overste van de zustercongregatie 

van Fransiskus Charitas, zr Henrika. Vanwege 

de komst van de de zusters Susan, Odilia en 

Christine (allen van dezelfde congregatie) en pater 

Mistrianto uit Indonesië, is er een heel goede band 

ontstaan tussen ons Bisdom en het aartsbisdom 

Palembang, waar alle vier missionarissen van 

afkomstig zijn. Aartsbisschop Sudarso vond 

het daarom goed om een bezoek te brengen 

aan ons land en Bisdom. Er wordt thans druk 

gewerkt aan een programma van bezoeken en 

activiteiten, waarin ook Eucharistievieringen 

met de aartsbisschop zijn opgenomen, zowel in de 

kathedraal als te Copieweg.

Conferentie van Caribische theologen

Op dit moment zijn voorbereidingen gaande voor 

de tweejaarlijkse conferentie van katholieke 

Caribische theologen, die dit jaar in ons land 

zal worden gehouden, en wel van 11 tot 15 juni. 

Het thema van deze conferentie is ‘A Caribbean 

Response to Laudato Si.’ Voor dit thema is bewust 

gekozen na de verwoestende effecten van de 

orkanen vorig jaar op vele eilanden in de regio. De 

verstoring van het klimaat door onverantwoord 

handelen van mensen en landen wordt gezien als 

een van de oorzaken van steeds heviger wordende 

orkanen, en zoals paus Franciscus het ook heeft 

verwoord in zijn encycliek zijn het vooral de 

armen die het meest te lijden hebben van het 

onverantwoord omgaan met de natuur. Er zullen 

door sprekers uit diverse landen inleidingen 

gehouden worden over ecologie en spiritualiteit, 

theologie en het milieu, klimaatverandering, en 

de overleving en rechten van inheemse volken. 

Nadere informatie over deelname zal tijdig 

bekendgemaakt worden.
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geloof & leven
Ik ben geroepen!

Door Lucille Samson-Karg

Bezinningsdag KCV

Ons bisdom is wel heel dynamisch, vooral de 

laatste tijd. De Katholieke Charismatische 

Vernieuwing (KCV) laat zich hierin niet 

onbetuigd. Ook binnen deze tak van het r.k. 

bisdom gebeurt er heel wat.  Ik ben een van de 

gelukkigen die aan diverse trainingen, retraites en 

vormingsbijeenkomsten mag deelnemen. Zo was 

ik participant van de bezinningsdag op 20 januari 

jl. in het dienstencentrum van de KCV, bestemd 

voor de leden van haar verschillende werkgroepen: 

het nationaal serviceteam, de gebedsgroepleiders, 

het praiseteam, de evangelisatiegroep, de 

profetengroep en public relations.  Ik ben eigenlijk 

een stonfutu van de KCV, want ik zit er al langer 

dan 30 jaren bij als leidster van gebedsgroepen, 

naast tal van andere functies.

God roept, elke dag

De bezinningsdag had als thema Ik ben geroepen. 

Net iets voor mij, dacht ik, want ik voel me echt 

geroepen om te werken in Gods wijngaard. Niet 

alleen in de KCV, ook in de parochie waaraan ik 

verbonden ben of elders in het bisdom waar men 

mijn hulp nodig heeft. Het is alsof God mij elke 

dag weer roept en ik elke dag weer antwoord 

geef. Al gaat het met vallen en opstaan, niets is 

beter dan de Heer te volgen. Niets is beter dan 

naar Zijn roepstem te luisteren. Luisteren, ja, 

want soms horen we, maar we luisteren niet. Er is 

veel geroezemoes om ons heen. De wereld trekt. 

Onze arbeidsverplichtingen en de huishoudelijke 

verplichtingen trekken aan ons. Als we willen 

antwoorden op de roepstem van de Heer, dan 

moeten we een bewuste keus maken. Ik maak die 

bewuste keus, elke dag. 

De stilte

De bezinningsdag, die was gepland van 9.00 u. – 

15.00 u., stond onder leiding van Gerda Misidjang, 

de manager van de Dienst Geloof Cultuur en 

Communicatie (DGCC) van ons bisdom. Het zou een 

stille dag zijn, d.w.z. dat de deelnemers onderling 

niet met elkaar mochten communiceren, ook niet 

tijdens de korte pauze. De focus was dat we stil 

zouden zijn, zodat wij Gods stem zouden kunnen 

horen. En ook de stem van ons hart.

Het themalied, dat door de dag verschillende malen 

werd afgespeeld, heeft ons prima geholpen om 

in de stilte te blijven. Als je elke keer weer hoort 

“Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft 

ons in dit uur” dan kun je niet anders dan stil zijn.

Onze eerste opdracht voor die dag was om 

gedurende 15 minuten in en rondom het 

dienstencentrum in de natuur rond te kijken en te 

luisteren naar wat we zouden horen. Toen we weer 

in de zaal kwamen, mochten we onze ervaringen 

delen. Daar reeds kon je het effect zien van de 

stilte. Wat er met de groep werd gedeeld was 

zo heel anders dan de dagelijkse huis-, tuin- en 

keukenverhaaltjes. Gods natuur is wonderbaar, en 

wij mogen hiervan genieten.

De blijde boodschap 

De bijbeltekst voor die dag was gehaald uit Lukas 

4: 18-19. De kern hiervan is: de Geest van de Heer 

rust op mij om aan armen de blijde boodschap 

te brengen, aan gevangenen hun vrijlating, aan 

blinden het gezicht en verdrukten in vrijheid te 

laten gaan. 

Deze tekst mochten wij ook verscheidene malen 

horen om deze goed te laten doordringen. En we 

moesten erover nadenken: wie zijn armen, wie 

zijn gevangenen, blinden en verdrukten die het 

evangelie nodig hebben? Het is gemakkelijk om de 

categorieën te beschrijven. 

Maar hoe zit het met onszelf? Zijn wij werkelijk 

helemaal vrij of zijn we zelf nog gevangen? Rust 

Gods geest zodanig op ons dat wij het evangelie 

met kracht kunnen verkondigen in woord en daad? 

Als we het verleden niet loslaten en ons vast blijven 

klampen aan oude wonden, zullen we niet de 

vrijheid kunnen ervaren die Jezus ons wil geven. 

En hoe zit het met onze angsten? 

Hierover moesten de deelnemers dus goed 

nadenken. We kregen een tekening van een oor. 

Aan de binnnenkant van het oor mochten we 

opschrijven de mooie dingen die we gehoord en 

gezien hadden tijdens onze eerste opdracht. Ook 

de dingen waarvoor we God dankbaar zijn in ons 

leven mochten hier worden opgetekend.

Aan de buitenkant van het oor mochten we 

opschrijven de minder mooie dingen die we uit ons 

leven willen bannen. Dingen die ons tegenhouden 

om vrij en gelukkig te zijn. Datgene wat het 

zwaarst op ons hart zat, mochten we opschrijven 

op een hartvormig papiertje. Hiermee begaven wij 

ons naar de kapel, alwaar het Allerheiligste was 

uitgesteld. (Door de dag heen konden we dus hier 

binnenstappen voor een kleine ’tête-à-tête’ met de 

Heer). 

In een plechtig ritueel werden al onze wensen 

opgedragen aan God, terwijl we allen ook een 

kaarslichtje mochten ontsteken als teken dat 

wij uit onze duisternis zijn gehaald naar Gods 

wonderbaarlijke licht. 

Roeping voor eenieder

Zijnde in dit Licht van Christus, kunnen wij verder 

nadenken over onze roeping. Wat wil God van ons, 

waartoe roept Hij ons, hoe antwoorden wij op Zijn 

roepstem en hoe geven wij invulling aan de taken 

waarvoor wij ons hebben gecommitteerd. Het is 

overduidelijk dat roeping niet alleen bedoeld is 

voor priesters of religieuzen, maar dat God elk 

van ons roept om de tekst van Matheus 28:19-20 

in uitvoer te brengen: Ga en maak alle volken tot 

mijn discipelen, en doop ze in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze te 

onderhouden alles wat ik u geleerd heb.

Ik wens u allen Gods zegen bij de uitvoering van 

uw roeping.

Noveen met Zalige Petrus Donders (1)

Aangeboden door Stichting Devotie Petrus Donders

Inleiding

Van oudsher is het de gewoonte in de Kerk om 

in navolging van Maria en de apostelen negen 

dagen te bidden en zich te bezinnen. Ontelbare 

volgelingen van Christus hebben in de loop van de 

eeuwen hun toevlucht genomen tot een noveen en 

met resultaat. Een noveen nodigt ons uit om negen 

dagen lang, bij het begin of het einde van de dag, 

even stil te vallen en tijd te maken om te bezinnen 

of om te bidden. Ook wij hebben de gelegenheid 

in verbondenheid met Zalige Petrus Donders 

regelmatig een noveen te houden. Opdat hij ons 

moge bijstaan in onze gebeden, ons helpen bij onze 

overwegingen en bovenal onze voorspreker zijn bij 

God, opdat ook aan ons de beloften van Christus 

ten deel vallen en God ons alles geve wat wij nodig 

hebben voor ons welzijn. Deze week:

EERSTE NOVEENDAG

Openingsgebed

Heer en God, met groot vertrouwen wil ik in deze 

noveen mijn toevlucht nemen tot U. lk doe dit op 

voorspraak van Uw dienaar Zalige Petrus Donders. 

Laat hem voor mij bij U ten beste spreken. Toon 

mij Uw liefde en Uw goedheid, zoals U dat aan 

hem hebt gedaan. En mocht datgene wat ik zo 

vurig wens mij niet zalig zijn, geef mij dan toch 

iets van het ware geluk, de vrede van het hart en 

een overgave aan Uw heilige wil die in alles moet 

geschieden. Amen.

Thema: Onze Vader die in de hemel zijt

“Voorwaar lk zeg u: Wat gij de Vader ook zult vragen, 

Hij zal het u geven in Mijn naam. Tot nu toe hebt gij 

niets gevraagd in Mijn naam. Vraag en gij zult 

verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij" (Jo. 16, 

23-24). “Tot u zeg lk: vraag en u zal gegeven worden; 

zoek en gij zult vinden; klop en er zal worden 

opengedaan. Want alwie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, 

vindt; en voor wie klopt, doet men open. ls er soms 

onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal 

geven als deze hem om brood vraagt? Of als hii om 

vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen 

slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem 

toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon 

gij slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te 

geven, hoeveel temeer zal dan uw Vader in de hemel 

de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen” 

(Lc. 11,9-13).

Hoeveel christenen leven echt in het besef dat God 

een vader voor hen is en dat zij in de hand van God 

veilig geborgen zijn? Hoevelen zijn dankbaar en 

gelukkig door die gedachte dat God als vader van 

hen houdt en alles voor hen wil doen? Wij zullen 

zelf dikwijls met dit soort gedachten bezig 

moeten zijn, willen wij er echt van doordrongen 

raken. Dikwijls zien mensen God slechts op een 

afstand. Hij is er, ergens, vaag, onbegrijpelijk; maar 

dat echte weten, dat vreugdevolle weten dat Hij 

bij mij is, dat Hij er is voor mij, dat mijn levenslot, 

mijn geluk Hem interesseert… God, mijn Vader in 

de hemel… Die mij zoekt, maar Die ik ook zelf zal 

moeten zoeken.

Open je hart voor het feit dat Hij je nabij is in alle 

voor en tegens van het leven...

“lntussen weten wij dat God in alles het heil 

bevordert van die Hem liefhebben, van hen die 

volgens Zijn raadsbesluit geroepen zijn. Wat moeten 

wij  hier nog aan toevoegen? lndien God voor ons is, 

wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs Zijn eigen 

Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem 

overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook 

niet al het andere schenken? Wie zal ons scheiden van 

de liefde van Christus? 

wordt vervolgd op Pagina A4
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Door Marijke Karg

Doel onderzoek

Drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam 

hebben in 2017 een onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling van kleuters die van de voorschool 

Pin Pin komen. Ze zijn vergeleken met kinderen 

uit dezelfde klas, die niet op de voorschool hebben 

gezeten. Het onderzoek vond plaats op de St. 

Vincentiusschool in Paramaribo. Het onderzoek 

is uitgevoerd in opdracht van Saga Interproject 

Suriname. Uit cijfers van het Ministerie van 

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is gebleken dat 

er veel zittenblijvers zijn op de lagere school. Bijna 

de helft van deze kinderen doet de eerste klas over. 

Mogelijke oorzaken van de doublure zijn beperkte 

stimulering en/of onvoldoende vaardigheden 

bij kinderen die instromen op de kleuterschool. 

Stichting Saga Interproject wil werken aan 

verbetering van deze ontwikkeling. De stichting 

heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren om 

na te gaan of het doorlopen van de voorschool - in 

dit geval  Pin Pin - een positief effect heeft op de 

ontwikkeling van het jonge kind.

Hypothese en onderzoeksvraag

Bij het onderzoek zijn twee vooronderstellingen 

gehanteerd.

a. Kinderen afkomstig van Pin Pin 

bezitten de vaardigheden uit verschillende 

ontwikkelingsgebieden meer dan kinderen die niet 

afkomstig zijn van de Pin Pin.

b. Meisjes scoren gemiddeld hoger op de vijf 

ontwikkelingsgebieden dan jongens.

Na het onderzoek zal gekeken worden of deze 

hypotheses juist zijn of verworpen moeten worden.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt als volgt:

Wat is het verschil in de ontwikkeling van 

kinderen die op Pin Pin hebben gezeten en 

onderwezen zijn in het programma Basic 

Learning4Kids in vergelijking met klasgenoten 

die niet onderwezen zijn in het programma Basic 

Learning4Kids, gemeten door middel van de 

Portage Vaardighedenlijst? 

Werkwijze

In totaal hebben14 kleuters (zowel jongens als 

meisjes tussen 4 en 5 jaar) meegedaan aan het 

onderzoek. Zeven kinderen zijn ingestroomd van 

Pin Pin (de experimentele groep),  van de overige 

zeven kinderen zijn er drie naar een andere 

externe opvang geweest (de controlegroep). 

Door middel van o.a. observaties, gesprekken 

PIN PIN kleuters ontwikkelen zich goed

en vragenlijsten zijn de gebieden onderzocht.  

Hoe presteerden de groepen in vergelijking 

met elkaar en hoe waren de prestaties van de 

jongens in vergelijking met de meisjes? Onderzoek 

is gedaan naar de sociale ontwikkeling en 

de taalontwikkeling, de zelfredzaamheid, de 

verstandelijke en de motorische ontwikkeling van 

de kinderen.

Basic Learning4Kids

In 2009 heeft Saga Interproject de voorschool  

Prey Skoro opgezet om de ontwikkeling van 

kinderen van 2,5 tot 4 jaar te stimuleren. Op deze 

voorscholen wordt Basic Learning4Kids gebruikt. 

Dit programma stimuleert de leermogelijkheden 

op de vijf ontwikkelingsgebieden: de sociale, 

de taal- , de verstandelijke en de motorische 

ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Momenteel 

zijn er 13 Prey Skoro voorscholen in Suriname.

Vanuit Prey Skoro is in samenwerking met de 

HvA al meerdere jaren onderzoek gedaan naar 

het effect van het programma. Gebleken is dat 

Basic Learning4Kids een positieve invloed heeft 

op de ontwikkeling van kleuters, met name op het 

gebied van taalontwikkeling en verstandelijke 

ontwikkeling.

Onlangs is het onderzoek uitgevoerd om 

de effectiviteit van het programma Basic 

Learning4Kids te meten op de voorschool Pin Pin. 

Toetsing

Om een beeld te krijgen hoe de vaardigheden 

worden getoetst, zijn er voorbeelden gegeven die 

bij de ontwikkelingsgebieden horen volgens Sipma 

& Van der Meulen.

-Bij de sociale ontwikkeling horen items als 

‘herhaalt rijmpjes, liedjes of dansjes voor anderen’, 

‘speelt gedurende 20 minuten met 2-3 kinderen’ 

etc.

-Bij de taalontwikkeling zijn deze onder andere 

‘gebruikt samengestelde zinnen’, ‘kan zeggen of 

een geluid hard of zacht is’, ‘vertelt over directe 

ervaringen’ etc.

-Bij de  zelfredzaamheid wordt er bijvoorbeeld 

gekeken of een kind een hele maaltijd kan eten, 

tijdig naar de wc gaat zonder hulp, de plaats aan 

tafel afruimt etc.

-Bij de verstandelijke ontwikkeling wordt onder 

meer geobserveerd of een kind op verzoek tien 

lichaamsdelen kan aanwijzen, een patroon van 

blokken of kralen kan neerleggen etc.

-De motorische ontwikkeling wordt gemeten door 

de items als ‘knipt langs een gebogen lijn’, ‘loopt op 

de tenen’, ‘vangt een bal met twee handen’ etc.

Resultaten

Bij de sociale ontwikkeling is er een groot verschil 

te zien in de resultaten. Bij alle vaardigheden 

scoren de meisjes hoger dan de jongens.

Taalontwikkeling: uit de resultaten blijkt dat de 

meisjes bij 8 van de 17 vaardigheden hoger scoren 

dan de jongens. De jongens scoren bij 5 van de 17 

vaardigheden hoger. Bij 4 van 17 vaardigheden 

scoren zowel de jongens als meisjes gelijk. 

Op het gebied van zelfredzaamheid scoren de 

jongens bij 6 van de 14 vaardigheden hoger. De 

meisjes scoren bij 4 van de 14 vaardigheden hoger 

en bij 4 van de 14 vaardigheden  scoren zowel de 

jongens als de meisjes gelijk. 

Bij de verstandelijke ontwikkeling scoren de 

jongens op 10 van de 34 vaardigheden hoger. De 

meisjes scoren op 11 van de 34 vaardigheden 

hoger. Bij de verstandelijke ontwikkeling gaan 

de meisjes met 32% en de jongens met 29% bijna 

gelijk op. Bij 13 van de 34 vaardigheden scoren de 

jongens en de meisjes gelijk. Uit deze resultaten 

kan geconcludeerd worden dat de verstandelijke 

ontwikkeling van de jongens en meisjes gelijk 

is aan elkaar.  De motorische ontwikkeling is 

geobserveerd aan de hand van 16 vaardigheden. 

Bij 11 van de 16 vaardigheden scoren de jongens 

en de meisjes gelijk. Deze resultaten laten zien 

dat er geen grote verschillen zijn in de motorische 

ontwikkeling tussen de jongens en de meisjes.

Totale ontwikkeling

De scores van de ontwikkelingsgebieden zijn 

bij elkaar opgeteld wat zorgt voor een totale 

ontwikkeling. Het gaat hierbij om een totaal van 94 

vaardigheden. De meisjes scoren bij 39 van de 94 

vaardigheden (41%) hoger dan de jongens. Bij 23 

van de 94 vaardigheden (24%) hebben de jongens 

hoger gescoord. Bij 32 van de 94 vaardigheden 

(34%) hebben de jongens en de meisjes gelijk 

gescoord. Uit deze resultaten blijkt dat de meisjes 

over hun gehele ontwikkeling hoger scoren dan de 

jongens.

Goede scores Pin Pin

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 

kinderen die van de voorschool Pin Pin komen 

en onderwezen zijn met het programma Basic 

Learning4kids op vier ontwikkelingsgebieden 

beter scoren en op één gebied gelijk scoren 

vergeleken met kinderen die deze voorschool niet 

hebben genoten. Dit geeft aan dat het programma 

Basic Learning4Kids een positief effect heeft op 

de ontwikkeling van het jonge kind. Zoals eerder 

vermeld heeft de voorschool Pin Pin, die het 

programma Basic Learning4kids gebruikt om 

leerlingen te onderwijzen, een sterk positieve 

invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Uit 

het onderzoek is ook gebleken dat een aantal 

ontwikkelingsgebieden meer aandacht behoeft. 

Hierover zijn aanbevelingen gedaan die zullen 

worden overgenomen door Pin Pin.

Bron:
Bijman, D., N. Schouwink en A. Koster. Onderzoek over het 
effect van de voorschool Pin Pin op de vijf ontwikkelingsgebieden

Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, 

naaktheid, levensgevaar of het zwaard? En ik ben 

ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 

noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen 

krachten, hoogte noch diepte, noch enig ander 

schepsel bij machte is ons te scheiden van de liefde 

Gods, die is in Christus Jezus, onze Heer” (Rom. 8, 

28-39).

"Hoe troostig is het zichzelve in de handen van de 

Vaderlijke Voorzienigheid te werpen, die mij 

geroepen had.” Brief Petrus Donders 13-11-1842.

Laat ons bidden:

God, wij durven U onze Vader te noemen als wij 

tot U bidden. Vul aan wat ons ontbreekt, opdat wij 

waardig worden Uw kinderen te zijn en bezit te 

nemen van het erfdeel dat Gij voor ons bestemd 

hebt.Heer onze God, Gij strekt Uw handen uit naar 

alle mensen en in Uw trouwe zorg weten wij ons 

geborgen. Geef dat wij als kinderen van eenzelfde 

Vader elkander  alle goeds toewensen en onze 

vreugde vinden in het  volbrengen van Uw wil.

Slotgebed

God, die in Uw wonderbare Voorzienigheid Uw 

dienaar Zalige Petrus Donders 

tot het priesterschap geroepen hebt en gewild hebt 

dat hij zelfs voor de melaatsen alles werd om allen 

voor Christus te winnen, geef, dat bidden wij U, 

dat wij naar zijn voorbeeld en door zijn voorspraak 

steeds Uw wil mogen volbrengen.

(wordt vervolgd)

Noveen met Zalige Petrus Donders (1)
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liturgie & leven

Eerste zondag van de veertigdagentijd (B)

Eerste lezing: Genesis 9, 8-15

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: ‘Nu ga Ik mijn 

verbond aan met u en met uw nageslacht en met 

alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en 

de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde 

die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al 

het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond 

aan dat nooit meer enig levend wezen door het 

water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat 

er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de 

aarde te verwoesten.’ En God zei: ‘Dit is het teken 

van het verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle 

levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. 

Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn 

van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer 

Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog 

in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken 

aan het verbond tussen Mij en u en alle levende 

wezens, alles wat leven heeft. De wateren zullen 

nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft, te 

verdedigen.’

Tweede lezing: 1 Petrus 3, 18–22

Broeders en zusters, Christus is eens voor al 

gestorven voor de zonden – de rechtvaardige voor 

de onrechtvaardigen – om ons tot God te brengen. 

Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt 

naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor 

de geesten in de kerker, die eertijds, in die dagen 

dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren 

geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid 

geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, 

niet meer dan acht personen behouden te midden 

van het water. Dit was een voorafbeelding van 

het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De 

doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke 

onreinheid, maar de verbintenis met God van 

een goed geweten, krachtens de opstanding van 

Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan 

Gods rechterhand, nadat engelen en machten en 

krachten aan Hem onderworpen zijn.

Evangelielezing: Marcus 1, 12-15

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. 

Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 

terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. 

Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen 

bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was 

gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en 

verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd 

is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en 

gelooft in de Blijde Boodschap.’

Schriftlezingen

Gedachten bij de schriftlezingen

In de vroege kerk vormde de periode van de 

veertig dagen voor Pasen een catechetisch 

traject voor de doopleerlingen die met Pasen 

in de geloofsgemeenschap opgenomen werden. 

Daarom ook presenteert de liturgie in deze periode 

enkele ‘sleutelteksten’ uit zowel het Eerste als 

het Tweede Testament. Op deze eerste zondag 

van de veertig dagen is dat voor de eerste lezing 

het verhaal over de boog in de wolken als teken 

van het verbond dat God sluit met Noach. In het 

leesrooster hebben de eerste twee zondagen elk 

jaar weer de evangelieverhalen over de verzoeking 

in de woestijn en vervolgens de verheerlijking op 

de berg. Het zijn de verschillen in de synoptische 

overlevering, die daardoor bepalend zijn voor de 

‘kleur’ op deze zondagen.

Verbondsteken

In Genesis 9,8-15 zet God het verbond met de 

mensheid (reeds in 6,18 voorzegd – het is de 

eerste maal dat het woord beriet (verbond) hier 

in Genesis voorkomt) feitelijk in gang. Maar liefst 

zeven keer komt het woord in dit tekstgedeelte 

voor. Het eerste verbond dat God hier sluit, heeft 

een universeel karakter: het omvat alle levende 

schepselen, maar heeft speciaal oog voor de 

mensenfamilie. De term Noachitische geboden 

(Hebreeuws: mitswot benee Noach = de geboden 

van de kinderen van Noach) is ontleend aan dit 

laatste gedeelte uit de geschiedenis van Noach. Het 

zijn universele geboden. In zekere zin is het een 

constructie, want de zeven geboden waar het hier 

om gaat, komen in de tekst als zodanig niet precies 

zo voor. Na de grote vloed sluit God met Noach een 

verbond dat de gehele mensheid omvat. Dit vormt 

dan ook de achtergrond van het onderscheid dat 

in het Oude Testament gemaakt wordt tussen ‘de 

kinderen van Israël’ en ‘de kinderen van Noach’. We 

lezen kort op elkaar tot driemaal toe de woorden 

‘teken van het verbond’ (9,12.13.17). Dat teken 

is dus de regenboog, maar dat woord staat er 

dus niet! Het Frans geeft het fraai weer: l’arc en 

ciel. Het is prachtig wat Willem Barnard over de 

boog schrijft in zijn magnum opus Stille Omgang: 

‘Het water is teruggedrongen, het licht neemt de 

overhand. De regenboog is daarvan een fysiek 

teken. Maar de aardigheid van hun verteltrant

is nu juist, dat ze niet spreken van een fysiek 

teken en niet van een ‘regenboog’. Ze noemen dat 

woord niet. Het bestaat niet in hun taal. Ze spreken 

van ‘boog’, tout court. En dat is een wapen, een 

oorlogswerktuig, een teken van vijandschap. Maar 

de boog wordt aan de wolken gehangen. Er zal geen 

gebruik meer van worden gemaakt. Geen schichten 

van goddelijke agressie, geen flitsen van redeloze 

toorn, geen overval vanwege het ‘koninkrijk der 

hemelen’. De strijdbijl wordt begraven, nee, de boog 

wordt ritueel opgehangen.’ Wanneer de boog aan 

de hemel verschijnt, zal God dat evenzeer zien als 

de mensen en ze zullen zich met elkaar verbonden 

weten. Het is de verbinding tussen hemel en aarde. 

De boog aan de hemel herinnert God aan de belofte 

die Hij gedaan heeft: nooit meer zo’n verwoestende 

watervloed!

Einde van het begin

De lezing uit Marcus vormt de afsluiting van 

het begin (1,1): de ‘installatie’. Hierna is Jezus in 

gereedheid gebracht voor zijn missie. Hij is bij de 

lezer geïntroduceerd, afkomstig uit Galilea (1,9), 

wordt gedoopt in de Jordaan (1,9-11) en keert na 

een periode van loutering en voorbereiding (1,12-

13) terug naar Galilea om van daaruit te beginnen 

aan de uitvoering van zijn taak. Let in dit verband 

ook op de inclusie van het woord ‘evangelie’ in 1,1a 

en 1,15b. Met evenveel recht kan men echter ook 

naar voren brengen dat de evangelist in 1,14-15 een 

voorschot neemt op wat hij hierna gaat vertellen 

over ‘de man en zijn missie’. In die zin zijn het 

schakelverzen.

Met volle vaart

Marcus is de evangelist van het euthus, het 

‘terstond’. Er zit ab ovo behoorlijk wat vaart in dit 

evangelie: in het eerste hoofdstuk komt het woord 

‘meteen’ (!) al elf keer voorbij. Er gebeurt dan ook 

heel wat in dit hoofdstuk. In dit oudste evangelie 

komt deze bijwoordelijke bepaling maar liefst 42 

keer voor! Het gebruik van dit woord bevordert 

het tempo van lezen, want het lijkt wel alsof de 

verteller grote haast heeft om zijn verhaal mee te 

delen. In 16,8 (waarschijnlijk het oorspronkelijke 

slotvers van het evangelie) eindigt het evangelie 

ook weer met grote haast: ‘En zij gingen haastig 

naar buiten en vluchten weg bij het graf vandaan’. 

In onze passage heeft het gebruik van dit woord 

mogelijk de functie om de krachtige werking 

van de Geest aan te geven. Jezus is nog maar net 

gedoopt in de Jordaan, waarbij de Geest in de 

gedaante van een duif op Hem neerdaalde, of 

meteen daarna is deze Geest de drijvende kracht 

achter de verplaatsing naar de woestijn waar Jezus 

zich voorbereidt op zijn missie. Er staat zelfs dat 

de Geest Hem uitwierp (ekballô). Opmerkelijk! Dit 

word wordt elders immers vaak gebruikt voor het 

uitdrijven van demonen.

L’histoire se repète

In tegenstelling tot Matteüs en Lucas gunt Marcus 

zichzelf niet de tijd om uit te weiden over het 

verblijf van Jezus in de woestijn. Ook blijft de afloop 

van de beproeving en de confrontatie met de satan 

bij Marcus in nevelen gehuld. Door de vermelding 

van de tijdsperiode van veertig dagen wordt 

de lezer natuurlijk wel direct herinnerd aan de 

woestijn waarin het oude Israël gedurende veertig 

jaar door God op de proef is gesteld. Zo heeft ook 

Mozes de tocht door de woestijn geëvalueerd 

(Deuteronomium 8,2). Een belangrijk verschil is 

het gegeven dat Jezus niet door God, maar door 

de satan beproefd wordt. Hij is de uiteendrijver, 

de tweespalter, de evenwichtsverstoorder. De 

verzoeker die Jezus hier uittest, is degene die een 

wig probeert te drijven tussen God en zijn geliefde 

Zoon in wie Hij vreugde vindt (1,11).

Staande gebleven

Jezus blijkt in de woestijn bestand tegen de 

verleiding en de beproeving door de satan. Hij is bij 

machte om het werk voort te zetten, waar Johannes 

de Doper al mee begonnen was: de verkondiging 

van de noodzaak om een nieuw leven te gaan 

leiden. Jezus had ruim de tijd genomen om zich te 

bezinnen op zijn bestemming en zijn roeping zoals 

Hij die in de Jordaan vernomen had. Die veertig 

dagen bleken uiterst functioneel te zijn, want in 

die tijd had Jezus zijn weerstand opgebouwd tegen 

de verzoekingen waar Hij aan blootgesteld werd. 

Precies zoals Israël er veertig jaar over moest doen 
om in de leerschool van de woestijn voldoende 

toegerust te worden voor de intocht in het beloofde 

land.
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de kracht en de moed om te vertrouwen op uw 

aanwezigheid en mijn leven in uw hand te leggen. 

Dat vraag ik U omwille van Jezus, uw Zoon, die, in 

volle overgave aan U, vertrouwde tot in de dood en 

die nu leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Dagtekst

Mt 7,14: Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg 

die naar het leven leidt; er zijn maar weinig mensen 

die hem vinden.

Overweging: Nieuwe toekomst

Plassen vol bebloede tranen

op de weg waar ik op loop.

’t Is de weg naar Uw mysterie,

leidend naar de nieuwe hoop.

Deze weg, niet te bevatt en,

vol verdriet en duisternis,

heeft bestemming ‘nieuwe toekomst’,

door Uw groot geheimenis.

’t Is de toekomst van de vrede,

van de overwonnen dood.

Ach, ik zal het nooit begrijpen

en mijn twijfel is soms groot.

Wil mij ondanks twijfel leiden,

door de plassen van verdriet.

Naar het wonder van de Pasen,

ook al snap ik het soms niet.

Want ik wil heel graag geloven,

dat die toekomst er wel is.

Dat geloof, de hoop en liefde

opstaan uit de duisternis.

Houd mij vast terwijl ik zoekend

mij een weg baan naar dat doel.

Zodat ondanks al mijn twijfel,

ik Uw ‘nieuwe toekomst’ voel.

Gebed

God van het leven, U bent de God die mij beschermt 

en mij hoedt op mijn levenspad. Bij U mag ik 

te rade gaan. Ik vraag U: wijs mij een weg die 

begaanbaar is en maak mij ontvankelijk om op 

mijn tocht door het leven Jezus te zien als gids en 

leidsman, opdat ik met Hem leef zonder einde, bij U 

in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst

Kol 3,17: Doe alles wat u in woord of daad verricht 

in de Naam van de heer Jezus, God de Vader 

dankend door Hem.

Overweging: 

Het geloof overwint de verschillen tussen de 

mensen. Geloof en doopsel schenken aan een 

nieuw volk leven: aan het volk van de kinderen 

van God. Maar ook als het geloof de verschillen 

overwint, vernietigt het die niet. Het geloof 

respecteert ze veel meer. De eenheid van ons allen 

in Christus betekent niet eenvormigheid vanuit 

menselijk oogpunt; integendeel, de kerkelijke 

gemeenschappen voelen zich verrijkt als ze de 

afwisselende verscheidenheid en de verschillen 

van al haar leden aannemen.

Gebed

Goede God, heel de wereld is van uw hand: de 

natuur met haar gaven, de mensen met hun 

talenten. Leer mij dit alles op waarde te schatten. 

Open mijn hart voor al het goede dat U mij geeft. Ik 

vraag het U in Jezus’ naam. Amen.

graad of twee lager te zetten ... Misschien merk 

je: wat ik me heb voorgenomen, lukt me niet. Dat 

is op zich interessant want dan kun je overwegen 

waarom het je niet lukt. Wat denk je dan te missen 

door je vasten? Soms lukt het je wel. Maar hoe 

werkt dat dan, hoe kan het dat als je iets laat, je tot 

verdieping kunt komen? Ben je bijvoorbeeld alleen 

met jezelf bezig, met je eigen ontplooiing, dan is 

het lastig om in echt contact met anderen of met 

God te komen.

Gebed

Trouwe God, een leven lang bent U met mij 

verbonden. U bent voor mij een veilige haven, een 

vaste en betrouwbare rots. Open mijn hart voor 

uw Woord en laat mij uw trouw ervaren. Maak 

mij tot een mens die zich met U en met elkaar 

verbonden weet, door Christus, mijn Heer, vandaag 

en alle dagen. Amen.

Dagtekst

Mt 4,4: De mens zal niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord dat uit de mond van God 

komt.

Overweging: Voor de vrede werken

Vrede brengen is een opdracht die nooit eindigt 

maar altijd verder gaat en steeds bevestigd en 

verstevigd moet worden. We moeten bestendig 

voor de vrede werken. Echte vrede begint in geest 

en hart, in de wil en in de ziel van de mensen, 

want zij ontstaat uit de echte liefde tot anderen. 

Daadwerkelijk kan men zeggen: vrede is het 

resultaat van de liefde, als mensen dus bewust 

beslissen hun relaties met anderen verbeteren, er 

alles aan te doen om spanningen en misverstanden 

te overwinnen en, indien mogelijk, zelfs vrienden 

te worden.

Gebed

Barmhartige God, uit aarde hebt U de mens 

geschapen. Ik bid U dat ik geraakt en aangeraakt 

mag worden en dat ik zelf mijn handen naar 

anderen uitstrek. Mag ik in de aanraking van 

anderen een hart herkennen dat van liefde klopt. 

Dat vraag ik U omwille van de mens in wie U 

welbehagen heeft, uw Zoon en mijn broeder Jezus, 

die met U verbonden in de Geest leeft en regeert in 

de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dagtekst

Mt 6,19: Verzamel geen schatten op aarde, waar 

mot of houtworm ze aantast, en waar dieven 

inbreken om ze te stelen.

Overweging: 

Houd goede moed om de waarheid en 

de zin van het leven te zoeken buiten de 

grenzen die het materialisme – of het nu om 

materialisme als ideologie of als praktijk van de 

consumptiemaatschappij gaat – wil opleggen. In 

de kern van elk materialistisch denken schuilt de 

angst, de angst voor de leegte die overblijft als de 

mens van de ware zin van zijn leven beroofd wordt. 

Precies daarom blijven de politieke systemen die 

op materialistische denken steunen, door de angst 

bestaan. Jullie moeten de angst overwinnen. 

(Johannes Paulus II)

Gebed

Aanwezige, ik kan mij soms zo hulpeloos en alleen 

voelen. Het leven met al zijn zorgen overspoelt 

mij en ik worstel om dat te veranderen. Geef mij 

Dagtekst

Lev 19,1-2: De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen 

heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees 

heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.’

Overweging: Een zuiver mens
In de Hebreeuwse tekst van het boek Leviticus 

staat het woordje kadoosj, waarvan in het 

woordenboek als eerste de betekenis puur of 

zuiver wordt weergegeven. ‘Onbedorven’ zou 

je ook kunnen zeggen; daarna komt als tweede 

betekenis het woordje ‘heilig’.  Wees een zuiver, 

een puur mens, zoals Ik, de Heer God, zuiver ben! 

Dat is geen mens zonder zonden, maar wel iemand 

die er oprecht naar streeft van het kwaad los 

te komen en een steeds beter mens te worden. 

Een zuiver mens is een eerlijk mens: een zuiver 

mens kan ieder ander oprecht in de ogen zien. Zo 

iemand is onbedorven, heilig, zuiver zoals God 

zuiver is in zijn liefde. God is voor Jezus immers 

de norm: ‘Weest volmaakt, zoals uw hemelse 

Vader volmaakt is!’ De vraag is dus of wij er 

ons voldoende van bewust zijn dat je als mens 

geschapen bent naar het beeld en de gelijkenis van 

God. Of we zowel in ons gedrag als ons spreken 

een beetje op God lijken. Of we in heel ons doen 

en laten herkenbaar zijn als een getuige van Gods 

liefde.

Gebed

Eeuwige God, door alle tijden heen spreekt U mij 

aan, soms zacht en bijna onhoorbaar, dan weer 

direct en radicaal. Telkens roept U mij op om de 

liefde te dienen en de taal van mijn hart te spreken. 

Ik bid U: laat mij uw stem verstaan en help mij om 

te leven naar uw Woord, vandaag en alle dagen. 

Amen.

Dagtekst

Marcus 7,18-23: ‘Begrijpt ook gij nog zo weinig? 

Beseft gij dan niet, dat al wat van buiten af in de 

mens komt hem niet kan bezoedelen, omdat het 

niet in zijn hart komt maar in zijn buik en zijn 

weg vindt in een zekere plaats?’ Zo verklaarde 

Hij alle voedsel rein. ‘Maar,’ - zei Hij - ‘wat uit 

de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want 

uit het binnenste, uit het hart van de mensen, 

komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, 

echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, 

losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, 

lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het 

binnenste en bezoedelen de mens.’

Overweging: Weer in contact komen

Voor christenen is de vastentijd nog steeds bij 

uitstek een tijd van verdieping en reflectie. 

Een gunstige tijd om weer meer in contact te 

komen met jezelf, anderen, God. Dat is niet altijd 

gemakkelijk. En vasten kan ons daarbij helpen. 

Je kunt je vasten op veel manieren beleven: door 

anders te eten of bepaalde dingen een tijdlang niet 

te eten of te drinken, een dag in de week alleen 

water en kruidenthee te drinken, de social media 

een tijd lang te verbannen, de thermostaat een 

gebeden voor iedere dag

Maandag 19 februari

Dinsdag 20 februari

Zaterdag 24 februari

Donderdag 22 februari

Luister naar de Geloofwijzer 

  ma. - vrij. 09.00u  

Woensdag 21 februari

Vrijdag 23 februari
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Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De dialoog die ontstaat tussen God en zijn volk 

tijdens de dienst van het woord, bereikt zijn 

hoogtepunt bij de lezing van het Evangelie. 

Het zingen van het Alleluia gaat eraan vooraf. 

Tijdens de Veertigdagentijd is er een andere 

acclamatie waarmee de gelovigen de Heer -die in 

het Evangelie tot hen zal spreken- ontvangen en 

begroeten (Algemeen Statuut van het Romeins 

Missaal, 62).

Jezus altijd centraal

De mysteries van Christus verlichten de hele 

Bijbelse openbaring.  Zo verduidelijkt het Evangelie 

de betekenis van de voorafgaande lezingen uit het 

Oude en het Nieuwe Testament. In feite is “Christus 

het centrum en de volheid van de Schrift en van de 

liturgische viering” (Inl. Lectionarium, 5). Jezus 

Christus staat altijd centraal. Daarom wordt in 

de liturgie het Evangelie apart geplaatst en wordt 

dat met bijzondere eer omgeven. Het lezen ervan 

is voorbehouden aan een gewijd bedienaar die 

de lezing afsluit met het kussen van het boek. Je 

gaat staan om naar het Evangelie te luisteren en 

je maakt een kruisteken op je voorhoofd, je mond 

en op je borst. Het is Christus die daar tot ons 

spreekt. Kaarsen en wierook eren Hem die door de 

evangelielezing heen Zijn werkzame woord doet 

weerklinken.

Door die tekenen herkent de gemeenschap de 

aanwezigheid van Christus die de Blijde Boodschap 

tot hen richt; deze bekeert en transformeert.  We 

worden direct toegesproken. Daarvan getuigen 

ook de acclamaties waarmee we antwoord geven 

bij de aankondiging van de lezing: “Glorie zij U, 

Heer” of “Lof zij U, Christus”.  De Heer spreekt 

direct tot ons.

Met open hart

Tijdens de Mis lezen we het Evangelie om te weten 

hoe de dingen zijn gegaan. We luisteren naar 

het Evangelie om ons bewust te worden van wat 

Jezus ooit heeft gezegd en gedaan.  Het Woord van 

Jezus  is een levend woord en komt aan in mijn 

hart. Het is belangrijk om met een open hart te 

luisteren, want het is het levende Woord. De heilige 

Augustinus schrijft dat “de mond van Christus het 

Evangelie is. Hij heerst in de hemel, maar stopt niet 

met spreken op aarde”. Als het waar is dat Christus 

in de liturgie nog altijd het Evangelie verkondigt 

(vlg. Sacrosanctum Concilium), dienen wij Hem een 

antwoord te geven. Wij luisteren en moeten een 

antwoord geven in ons leven.

Het Woord wordt levend

Om Zijn boodschap te doen aankomen, maakt 

Christus ook gebruik van het woord van de 

priester die de preek houdt na het Evangelie. 

Aangeraden door het Tweede Vaticaans Concilie 

als onderdeel van de liturgie, is de preek geen 

toevallige redevoering. Het is ook geen catechese, 

noch een conferentie of een les.

Wat is de preek? Het is het meest verheven moment 

van de dialoog tussen God en zijn volk, opdat die 

tot vervulling komt in het leven. De authentieke 

uitleg van het Evangelie is ons heilige leven! Het 

woord van de Heer wordt levend in ons door zich 

te vertalen naar de werken, zoals dat is gebeurd bij 

Maria en bij de heiligen.

Het Woord van de Heer komt binnen in de oren, 

gaat door naar het hart en dan naar de handen, 

naar de goede werken.  Ook de preek volgt het 

Woord en legt dezelfde weg af om ons te helpen 

Zijn Woord  naar de handen te brengen, via het 

hart.

Communio met Christus

Door de prediking worden de gemeenschap 

en degene die preekt op weg gezet naar een 

communio met Christus in de eucharistie die het 

leven omvormt.  Hij die preekt -de priester, de 

diaken of de bisschop- moet zijn dienstwerk goed 

uitvoeren. Hij moet een ware dienst verlenen 

aan al degenen die deelnemen aan de Mis. Maar 

ook degenen die naar hem luisteren moeten hun 

deel doen. Geef de juiste aandacht, neem de juiste 

innerlijke houding aan zonder vooroordelen, in 

de wetenschap dat iedereen die preekt zijn goede 

kanten en zijn grenzen heeft.

Goede voorbereiding

Als jij je verveelt omdat de preek lang is, of 

niet kernachtig, of onbegrijpelijk,  zou jouw 

vooroordeel het obstakel kunnen zijn.  Degene 

die preekt moet zich er bewust van zijn dat hij het 

niet voor zichzelf aan het doen is; hij geeft Jezus 

geloofsverdieping

Het Evangelie: hoogtepunt dialoog tussen God en zijn volk

Tijdens de algemene audiëntie van 7 februari sprak paus Franciscus over de evangelielezing en de preek.

WIM SARIS

Samen leren geloven

De auteur geeft een analyse van de 

veranderingen in de samenleving 

en de kerk, die om een andere 

opvoeding en catechese vragen. Dan 

presenteert hij de ‘relatiecatechese’ 

als een alternatief voor de bestaande 

catechesemodellen. Hij gaat ook na welke 

mogelijkheden de mensen zelf hebben bij hun 

persoonlijke ontwikkeling en hun gelovige vorming.

Haarlem: Gottmer, 1982; 288 blz. Prijs: Srd 7,50

N.G.M. VAN DOORNIK

Jesus was een jood

Een christelijke visie op het 

jodendom. Een boekje over de 

verhouding van christenen en joden, 

waarin vooral aandacht wordt 

besteed aan de jood als religieus 

mens.

Prijs: Srd 2,50

FRATER LAMBERTUS BIBLIOTHEEK

Te koop: gebruikte boeken tegen weggeefprijzen! 

Van elke titel is er maar één (1) exemplaar! Bel: 

476888 (Jenny).

Gewijzigde 
openingstijden Frater 
Lambertus bibliotheek

Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag: 
10.00-18.00u.

Donderdag: 
12.00-20.00u.

een stem, hij verkondigt het Woord van Jezus. Een 

priester vertelde me dat hij een keer naar de stad 

was gegaan waar zijn ouders wonen. Zijn vader had 

hem gezegd: ‘Ik ben blij, want mijn vrienden en ik 

hebben een kerk gevonden waar ze de Mis vieren 

zonder preek!’  Hoe vaak zien we dat iemand in 

slaap valt tijdens de preek, dat anderen praten 

of naar buiten gaan om een sigaretje te roken… 

Houd de preek daarom alsjeblieft kort en wees 

goed voorbereid. Hoe bereid je een preek voor? 

Met het gebed en met het bestuderen van het 

Woord van God. Maak er dan een duidelijke en 

korte samenvatting van, die niet langer is dan tien 

minuten.

Verandering

Tot slot kunnen we zeggen dat tijdens de dienst van 

het woord God, via het Evangelie en de preek, met 

zijn volk in dialoog treedt.  Het volk dat naar Hem 

luistert met aandacht en eerbied. Tegelijkertijd 

erkent zij dat Hij aanwezig is en aan het werk.  

Door te luisteren naar de Blijde Boodschap zullen 

we bekeerd en veranderd worden. We zullen zelfs 

in staat worden gesteld om onszelf en de wereld te 

veranderen. Waarom? Omdat de Blijde Boodschap, 

het Woord van God, door de oren binnenkomt, naar 

het hart gaat en dan naar de handen om goede 

werken te doen.

(Bron: KN/bewerkt-mk/2018)
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aanhaalt van hun eigen mensen: ‘Leugenaars zijn 

Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. ‘Zo 

spreken wij niet graag, maar als je dit leest voel je 

dat het Paulus ernst is.

Uit: Kruimkens van ‘Heeren Tafel

‘Platvloerse taal is 

ongepast’

Paulus vraagt een oplettendheid die tal 

van mensen zwaar valt. Wat gaat men toch 

gemakkelijk mee in een praatje over een ander. 

Later blijkt  het verhaal helemaal niet te kloppen. 

De nasmaak van dat meepraten bederft de 

herinnering aan het contact dat er was. Net als 

de Grieken smullen mensen soms van kwetsende 

beschrijvingen of seksueel getinte toespelingen! 

In kiosk liggen ze royaal tentoongespreid in 

opvallende kleuren: tijdschriften waarin het leven 

van bekende personen wordt verteld en vooral 

getoond in foto’s. In de beschrijving valt op: 

‘Naar wat de redactie hoorde van “betrouwbare” 

bronnen.’ Paulus vraagt ons liever iets te vertellen 

waarin wij de naasten en God in waarde laten. We 

vallen op doordat we niet meepraten. Als wij die 

stijl beoefenen, bedanken we God voor wat wij 

aan goeds van Hem ontvangen. Laat het gesprek 

daarover gaan.

Uit: Filippus Dagboek

God bevrijdt

Ik weet, dat er diep in mij een ruimte is waar 

dat alles niet kan binnendringen, waar ik 

eenvoudigweg ben. Het is de ruimte, waar God 

zelf in mij woont. God bevrijdt mij van de onrust 

in mij en de onrust buiten mij. Hij bevrijdt mij 

van meningen die anderen over mij hebben, 

van hun verwachtingen en oordelen, van hun 

jaloezie, van hun beledigingen. Alleen de enkele 

ogenblikken waarop ik deze innerlijke ruimte in 

mij ervaar zijn voldoende om mij ook voor de rest 

van de dag het gevoel te geven dat er ondanks al 

het hectische om mij heen iets onaantastbaars 

in mij is, een ruimte van rust, die door de eisen 

en conflicten die op mij afkomen niet wordt 

aangetast.

Uit: Vergeet het beste niet

Zijn je waarden  juist!

Wat doe je  aan de dingen die er werkelijk toedoen 

in het leven? Zijn je waarden juist? Waarom neem 

je niet de tijd om stil te zijn, bestudeer je motieven 

en zie of ze van de allerhoogste zijn. Jij alleen 

kunt dat doen. Niemand anders kan het voor je 

doen. Het kan zelfs betekenen dat je op Mij moet 

wachten zonder dat je meteen antwoord krijgt. 

Je moet misschien belangrijke lessen leren, die je 

alleen maar kunt leren door stil te zijn en op Mij 

te wachten, vooral wanneer je een ongeduldige 

en veeleisende ziel bent. Waarom zoek je exuses 

voor jezelf? In theorie ken je al de antwoorden. 

Nu is het tijd ze in de praktijk te brengen en te 

zien hoe ze voor je werken. Je zult deze lessen, die 

van vitaal belang zijn nooit leren, totdat je ze aan 

jezelf toetst. Waarom doe je het niet nu en houd 

op tijd te verspillen met erover na te denken? Leer 

de juiste waarden kennen en zet het eerste op de 

eerste plaats. Laat Mij in en door je werken.

Uit: Open innerlijke deuren

Want velen willen van 

geen tucht weten

Het woord ‘tucht’ komt ook voor buiten de 

kerk. Bij advocaten, notarissen, artsen en in 

het leger bestaat tuchtrecht. Ook de sport 

kent dit. Het is bedoeld om de kwaliteit van de 

beroepsbeoefenaar te bewaren.  In de kerk telt 

dat ook: goede uitoefening van het ambtswerk in 

de kerkraad of priesterschap van de gelovigen. 

Maar in de kerk is er nog meer. Tucht komt van 

het oude woord ‘tijgen’, trekken – tucht is iemand 

naar Jezus terugbrengen, trekken naar het heil 

van Christus. Dwaalleer kan geloof en gezinsleven 

ontwrichten. Eigenzinnigheid kan hete hoofden 

en koude harten veroorzaken. Daar waarschuwt 

Paulus tegen. Hij gebruikt krasse taal, die hij 

geloofsverdieping

Inspiratie van de dag

Meditatie

1 Een vorm van innerlijk gebed, waarbij men 

nadenkt over God als Vader en Schepper, het leven 

van Christus of Maria. Door deze overweging 

bevordert en zuivert men zijn persoonlijk christelijk 

leven.

2 De toespraak die iemand voor een groep personen 

houdt, om hen te helpen bij het mediteren. Via de 

radio werden vroeger vaak lange lijdensmeditaties 

uitgezonden gedurende de vastentijd.

Lijdensmeditatie

De benaming voor het overdenken van het lijden 

en sterven van Jezus. Deze religieuze plechtigheid 

vindt plaats op de zondagen in de veertigdagentijd 

en tijdens de Goede Week.

Vastenactie, Bisschoppelijke

Actie, daterende uit 1960, die de solidariteit met 

de misdeelden in de Derde Wereld wil bevorderen. 

Zij houdt daarvoor een geldinzameling gedurende 

de gehele veertigdagentijd. Met het geld beoogt zij 

kleinschalige ontwikkelingsprojecten te stimuleren.

Veertigurengebed

Een devotie om in een kerk of kapel gedurende 

veertiguren de geconsacreerde hostie in een 

monstrans ter aanbidding uit te stellen. De veertig 

uren waren een verwijzing naar het aantal uren 

tussen de kruis dood van Jezus op Goede vrijdag 

en zijn verrijzenis op paasmorgen. Deze praktijk, 

ontstaan in de zestiende eeuw in Italië, werd 

sterk gepropageerd door de jezuïeten. Zij kreeg 

grote verspreiding nadat paus Clemens XI haar 

in 1705 ging bevorderen. In Nederland vond het 

veertigurengebed gewoonlijk plaats tijdens de 

vasten avonddagen voor Aswoensdag.

Urbi et orbi

Een door de Heilige stoel te Rome uitgevaardigd 

besluit of verleende aflaat of uitgesproken zegen die 

voor de gehele wereld bestemd is. In het bijzonder 

wordt er de zegen onder verstaan die de paus op 

hoge kerkelijke feesten geeft vanaf de buitenloggia 

van de St. Pieter. Deze zegen is niet enkel bestemd 

voor de op het St.-Pietersplein verzamelde menigte, 

maar ook voor alle andere katholieken, waar ook ter 

wereld.

Vespers

Deel van de getijden van het koorgebed dat 

in de avond wordt gebeden of gezongen. De 

hoofdelementen zijn: hymne, psalmen, Schriftlezing, 

gezang, Magnificat, gebeden en Onze Vader, 

slotgebed en zegen.

Versterving

Benaming voor de pogingen van de mens om uit 

liefde tot God of uit solidariteit met de armen zich 

aardse genoegens te ontzeggen.

SLEUTELS TOT 

KATHOLIEK ERFGOED

Luister Naar 
De Inspiratie v/d dag
ma. - vr. : 07.30u op
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9,4 miljoen pelgrims voor jubeljaar Fatima

Benedictus XVI: ‘Ik ben op pelgrimstocht naar Huis’

wereldkerk

160e verjaardag eerste Mariaverschijning aan 

St. Bernadette

Wereldziekendag
Gisteren zondag was het precies 160 jaar geleden 

dat Maria aan Bernadette Soubirous zou zijn 

verschenen. De toen 14-jarige molenaarsdochter 

uit Lourdes zou daarna nog zeventien keer door ‘de 

mooie dame’zijn aangesproken. Nadat de kerkelijke 

autoriteiten de verschijningen hadden erkend, 

groeide Lourdes uit tot een van de voornaamste 

bedevaartsoorden van Europa. Vele gelovigen 

pelgrimeren naar Lourdes in de hoop er te genezen 

van hun kwalen. In de katholieke Kerk geldt de 

11de februari daarom als Wereldziekendag.

Zuster Bernadette Moriau
Mgr.Jacques Benoit-Gonnin, de bisschop van 

Beauvais-Noyon-Senlis, bevestigde zondag dat zich 

onlangs het 70e  officieel erkende Lourdeswonder 

heeft voltrokken. De Franse zusterBernadette 

Moriau (79), genas na bezoek in juli 2008 aan 

Lourdes van het zogeheten Caudasyndroom, dat ze 

in de jaren 1960 had opgelopen. 

Sinds eind jaren 1980 kon ze, ondanks een 

hele reeks chirurgische ingrepen, niet meer 

lopen. Enkele dagen na haar bedevaart naar 

Lourdes voelde zuster Bernadette, een lid van de 

franciscaanse oblates van het Heilig Hart in Bresles 

(Oise), naar eigen zeggen een merkwaardig gevoel 

van rust en warmte in haar lichaam. 

70e officeel erkende Lourdeswonder
De symptomen bleken verdwenen en sindsdien 

werd de zuster niet langer medisch behandeld. 

Na een reeks wetenschappelijke onderzoeken 

werd vastgesteld dat de genezing medisch niet 

te verklaren valt. Daarop heeft de bisschop van 

Beauvais het als mirakel op voorspraak van 

Onze-Lieve-Vrouw erkend. “Deze plotse, volledige 

en blijvende genezing blijft vandaag nog altijd 

onverklaarbaar volgens onze wetenschappelijke 

kennis,” schrijft mgr. Benoit-Gonnin. Hij bestempelt 

de genezing als ‘mirakel’ en ‘een goddelijk signaal’. 

Het is de 70e officieel erkende wonderbaarlijke 

genezing in Lourdes. Het vorige mirakel dateert 

van 2013.

Bron: Kerknet

Kerk in Nood voert 

actie

Op initiatief van de katholieke hulporganisatie 

Kerk in Nood worden op 24 februari het Colosseum 

in Rome, al van oudsher symbool voor christelijke 

martelaren, maar ook de maronitische Sint-

Eliaskathedraal van Aleppo in Syrië en de Sint-

Pauluskerk van Mosul in Irak vanaf 18 uur in het 

rood verlicht.

“Zo kan niemand nog de christenvervolging 

negeren,” kondigde Alessandro Monteduro, 

de directeur van de Italiaanse sectie van Kerk 

in Nood, aan. “Wereldwijd worden ontelbare 

geloofsgemeenschappen wegens hun geloof 

met honger, ellende en geweld geconfronteerd. 

We hebben al diverse keren de belangrijkste 

monumenten ter wereld rood verlicht om het 

martelaarschap aan de kaak te stellen. Ditmaal 

betrekken wij ook de geloofsgemeenschappen uit 

Syrië en Irak rechtstreeks bij ons initiatief.”

Monteduro voegt eraan toe dat die avond ook 

enkele getuigen van die geloofsvervolging aan het 

woord zullen komen. Tot de genodigden behoren 

Ashiq Masih en Eisham Ashiq, de echtgenoot en 

de dochter van Asia Bibi uit Pakistan die wegens 

godslastering ter dood werd veroordeeld en sinds 

2009 in hechtenis zit. Daarna getuigt Rebecca 

Bitrus uit Nigeria over haar gevangenschap bij de 

islamitische terreurgroep Boko Haram, waar zij 

ook door een van haar ontvoerders zwanger werd 

gemaakt.

Bron: Kerknet

Vraag lezers
“In het langzaam afnemen van de lichamelijke 

krachten, ben ik innerlijk op pelgrimstocht naar 

Huis." Dat schrijft paus-emeritus Benedictus XVI in 

een verrassend openhartige brief aan de Italiaanse 

krant Corriere della Sera. De brief is een reactie 

op een vraag die de krant via een vertrouwelijk 

kanaal aan Benedictus deed toekomen. Vele lezers 

van de krant vroegen zich af hoe de emeritus-paus 

het laatste deel van zijn leven zou doorbrengen.

Liefde en goedheid
“Ik ben ontroerd door de vele lezers van uw 

krant die zouden willen weten hoe ik deze laatste 

periode van mijn leven doorbreng. Ik kan alleen 

zeggen dat in het langzaam afnemen van de 

lichamelijke krachten, ik innerlijk op pelgrimstocht 

ben naar Huis”, schrijft Benedictus. “In dit laatste 

stuk weg die soms wat vermoeiend is, is het voor 

mij een grote genade om mij omringd te weten 

door een liefde en goedheid die ik mij nooit had 

kunnen voorstellen”, aldus de emeritus-paus. “In 

deze zin beschouw ik de vraag van uw lezers als 

een begeleiding op een stuk weg. Ik kan niet anders 

doen dan u te danken, en u te verzekeren van mijn 

gebed.”

'Voortreffelijk attent'
Corriere-journalist Massimo Franco omschrijft de 

brief van de emeritus-paus als “een voortreffelijk 

attent gebaar aan allen die zich de laatste tijd 

steeds meer afvragen hoe Benedictus het maakt”. 

De brief, ontvangen op 6 februari, “draagt sterke 

en oprechte woorden over, die niet formeel zijn”, 

aldus Franco. Benedictus XVI kondigde bijna 

vier jaar geleden (11 februari 2013) volkomen 

onverwacht zijn aftreden aan. Dit deed hij 

daadwerkelijk op 28 februari van hetzelfde jaar. 

De emeritus-paus zei toen “simpelweg een pelgrim 

te zijn die de laatste etappe van zijn aardse 

pelgrimstocht onderneemt”, en beloofde zich te 

wijden aan gebed en meditatie voor de Kerk en 

de paus. Sindsdien leidt hij in een teruggetrokken 

leven in het Mater Ecclesiae-klooster in het 

Vaticaan. Benedictus was de eerste paus in eeuwen 

die voortijdig terugtrad.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Volgens het secretariaat van het bedevaartsoord 

Fatima hebben vorig jaar ruim 9,4 miljoen 

pelgrims het Portugese heiligdom bezocht. Dat 

hoge cijfer heeft alles te maken met het jubeljaar 

naar aanleiding van de honderdste verjaardag 

van de verschijningen van Maria aan de drie 

herderskinderen. 

Hoogtepunt van het jubileumjaar was het bezoek 

van paus Franciscus op 13 mei, toen Francisco 

Marto (1908-1919) en Jacinta Marto (1910-1920) 

heilig werden verklaard. “De meerderheid van onze 

bezoekers waren afkomstig uit de Zuid-Europese 

landen Spanje en Italië, maar ook uit Polen en de 

VS.” Opmerkelijk zijn de 31.500 pelgrims uit Azië, 

vooral uit Vietnam, de Filipijnen, Zuid-Korea en 

China.

Volgens verantwoordelijken van het 

bedevaartsoord wordt almaar vaker gebruik 

gemaakt van de sociale media en andere nieuwe 

communicatiemiddelen. Wij krijgen steeds meer 

gebedsaanvragen via e-mail. In de eerste helft 

van 2017 waren er 380.000 gebedsaanvragen, 

140.000 meer dan het hele voorgaande jaar. 

88.000 elektronische gebedsaanvragen waren in 

het Portugees, 18.000 in het Frans 12.000 in het 

Engels, 9.000 in het Engels en 12.000 in andere 

talen.

Bron: Kerknet
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Paus vraagt meer samenwerking in strijd tegen 

mensenhandel

Mexico: raadsels rond vermoorde priesters

wereldkerk

Vasten is niet alleen ‘minder’, het is ook ‘méér

Wat is vasten niét
Nikolaas Sintobin legt uit dat vasten niet om jezelf 

draait, maar wel om God. En dat christelijk vasten 

een combinatie is van 'minder' en 'meer'.

‘Het christelijk vasten is geen doel op zich. Het gaat 

niet over indruk maken op God of je huisgenoten 

door fysieke heldendaden. Het is ook geen training 

om je karakter te vormen, je uithoudingsvermogen 

op te krikken of af te slanken — ook al kan dit 

een onrechtstreeks gevolg zijn. Vasten gaat ook 

niet over 'zoveel mogelijk dingen laten'. Dan kom 

je namelijk zelf in het centrum te staan. Dan ga je 

bewijzen hoe sterk of hoe wilskrachtig je wel bent. 

Daar word je niet gelukkiger van. 

Het christelijk vasten is bedoeld als een hulpmiddel 

om dichter bij God te komen. Door minder te eten of 

geen alcohol te drinken, moet jouw lichaam minder 

energie stoppen in verteren. Je lichamelijke en 

innerlijke zintuigen komen scherper te staan.

Doe méér tijdens de vasten
Vasten op zich volstaat niet. De frustratie die 

je door het vasten inbouwt, maakt niet dat je je 

automatisch meer op God gaat richten. In zekere zin 

maakt vasten je zelf kwetsbaarder voor allerhande 

bekoringen: leuke dingen die door de leegte 

van de onthouding des te aantrekkelijker lijken, 

maar die je uiteindelijk onbevredigd achterlaten. 

Vandaar dat christenen in de 40-dagentijd niet 

alleen uitgenodigd worden om zich van sommige 

zaken te onthouden. Er is, tegelijk, ook de 

aansporing om andere dingen net meer te doen: 

bidden en concrete daden van naastenliefde. Zo 

worden de vrijgekomen tijd, energie en aandacht 

daadwerkelijk in richting van God gekanaliseerd. 

Het is deze combinatie van minder en meer die van 

vasten een christelijk vasten kan maken.

Bron: Kerknet

Wereldgebedsdag 2 

maart 2018

De Wereldgebedsdag voor Vrouwen van 2 maart 

2018 staat in het teken van Suriname. Vrouwen uit 

het Zuid-Amerikaanse land vragen in hun teksten 

en gebeden nadrukkelijk aandacht voor het milieu, 

vooral voor de problematiek van de ontbossing 

en de illegale mijnontginning. Die tasten niet 

alleen het Regenwoud aan, maar vormt ook een 

bedreiging voor de levensomstandigheden van 

vrouwen en meisjes.

De liturgische teksten van het oecumenische 

initiatief worden telkens voorbereid door vrouwen 

uit een ander land, dit jaar is dat dus Suriname. 

Ruim 90 procent van de voormalige Nederlandse 

kolonie bestaat uit Regenwoud, met meer dan 

1.000 boom- en 715 vogelsoorten.

De wereldgebedsdag, die in 1927 voor het eerst 

plaatsvond, wil de levensomstandigheden van 

vrouwen en meisjes verbeteren en de positie van 

vrouwen in hun gemeenschap versterken. De dag 

kreeg dit jaar als thema: ‘En God zag dat het goed 

was.’

Bron: Kerknet
Bekend als bendelid
In Mexico is het tot een confrontatie gekomen 

tussen de katholieke Kerk en het Openbaar 

Ministerie van de staat Guerrero. Aanleiding is de 

bewering dat een van de twee afgelopen maandag 

vermoorde priesters zelf bendelid was.

Afgelopen maandag werden priesters Germain 

Muñiz Garcia en Iván Añorve Jaimes op 

een snelweg door gewapende onbekenden 

klemgereden en doodgeschoten. Vier andere 

inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Tot verbijstering van hun bisschop, Salvador 

Rangel Mendoza van Chilpancingo-Chilapa, 

verklaarde het Openbaar Ministerie dat Garcia 

bekend stond als lid van een criminele bende. 

De bisschop bracht woensdag een verklaring uit 

waarin hij met klem ontkenden dat de priester 

enige band had met criminele benden.

Wel was de priester bekend met een aantal benden 

die in dezelfde streek opereren waar Garcia zijn 

pastoraal werk deed. “Als zielenherder en publieke 

persoon moest hij door de territoria van deze 

benden om de verschillende gemeenschappen te 

kunnen bedienen”, aldus de bisschop.

Twijfel
Volgens het Openbaar Ministerie zou bekend 

zijn geweest dat leden van verschillende bendes 

afkomstig uit andere staten naar hetzelfde 

feest zouden gaan als de twee priesters en hun 

gezelschap. Dat daar geen politie of beveiliging 

aanwezig was, was omdat daar volgens het OM niet 

om was gevraagd door de organisatoren. Een ruzie 

tijdens het feest zou de aanleiding zijn geweest 

voor de dodelijke schietpartij waarbij beide 

priesters werden vermoord.

De bisschop trekt deze lezing in twijfel omdat er 

tijdens het feest zich geen enkel incident hebben 

voorgedaan. Bovendien vraagt hij zich af waarom 

geen maatregelen zijn genomen als bekend was dat 

er zoveel criminelen naar het feest zouden gaan.

Ook het aangrenzende aartsbisdom Acapulco heeft 

scherpe kritiek geuit op de verklaring van het OM. 

“Het lijkt ons vreemd dat mensen die behoren tot 

criminele benden, gewapend en al, het tijdens het 

dansfeest zonder enig incident goed met elkaar 

konden vinden. Dat is niet echt hun normale 

manier van doen”, aldus de verklaring van het 

aartsbisdom. Ook de vier overlevenden, onder wie 

een zus van een van de priesters, zeggen dat het 

feest zonder incidenten is verlopen.

Gedegen onderzoek
Dat het OM Garcia beschouwde als bendelid leidt 

het af vanwege een foto op sociale media, waarop 

de priester zichtbaar is met een geweer te midden 

van gemaskerde mannen. Volgens de bisschop 

was dat ‘uitermate onverstandig’ en heeft hij de 

priester daarvoor op het matje geroepen. “Maar 

hij moest wel telkens door de territoria van 

drugshandelaars. Hij moest hen begroeten, met 

hen praten omdat hij door hun gebied heen moest. 

Hoe moest hij dat anders doen?”

Dat de priesters naar het dansfeest ging was 

om “er muziek te maken en te kunnen of zij er 

een paar liederen konden zingen”. De bisschop 

eist van het OM dat het onderzoek “objectief, 

waarheidsgetrouw en conform de wet en de 

feiten” verloopt. Als het OM bij zijn bewering 

blijft “spoor ik het aan te specificeren tot welke 

bende hij behoorde en dat het niet blijft bij loze 

beschuldigingen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Santa Martagroep

Paus Franciscus heeft vrijdag tijdens een ontmoeting 

met de Santa Martagroep voor de bestrijding van de 

mensenhandel opgeroepen tot een voortzetting van 

de strijd. Het was de vijfde keer dat het Vaticaan 130 

afgevaardigden van politiediensten, gerechtelijke 

instanties, burgerlijke overheden en de Kerk uit 

dertig landen, die allemaal in die strijd tegen 

mensenhandel en gedwongen prostitutie betrokken 

zijn, samenbracht.

Moderne technologieën
De paus vroeg hen om erover te waken dat moderne 

technologieën nuttig gebruikt worden en niet om 

jonge en behoeftige mensen kwaad te berokkenen 

door hen in de mensenhandel te lokken of hen in 

andere risicovolle situaties terecht te doen komen. De 

strijd tegen de mensenhandel moet ook economisch 

en financieel worden uitgevochten. Zo kunnen 

internationale circuits blootgelegd en ontmanteld 

worden.

Noodzaak van samenwerking
De Myanmarese kardinaal Charles Bo zei 

vrijdagmiddag op een persconferentie dat de 

deelnemers niet alleen hun successen, maar ook de 

ervaringen over hun nederlagen hebben gedeeld. 

Wereldwijd zijn er 42 miljoen mensen slachtoffer van 

de mensenhandel. Deze bijeenkomst heeft nogmaals 

de noodzaak van samenwerking duidelijk gemaakt. 

Geen enkel land blijft gespaard van de mensenhandel. 

Mensenhandelaren kunnen overal vandaan komen, 

ook uit het Westen en niet alleen uit de armere delen 

van de wereld.

Bron: Kerknet
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za 17 11.00u: Sacrament van de Biecht
 16.30u: Huwelijksinzegening Furoze Klass en 
Wendy Jap-A-Joe
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo	18	 10.00u:	Hoogmis	1e	zondag	40-dagen	tijd
za 24 11.00u: Sacrament van de Biecht
 17.00u: Huwelijksinzegening Gavin Pinas en 
Xiomara	Haft
	 19.00u:	Eucharistieviering
zo 25 08.00u: Doopdienst
	 10.00u:	Hoogmis	2e	zondag	40-dagen	tijd
ma 26 19.00u: Requiemmis
do 01 19.00u: Petrus Donderslof
vr 02 18.30u: Speciale viering ivm Wereldgebedsdag. 
Themaland “Suriname”
Mededelingen

•	Zondag	na	de	Hoogmis	fundraising	in	het	paviljoen.
•	Elke	dinsdag	om	10.30u.	Noveengebed	OLV	van	
Altijddurende	Bijstand	in	de	Mariakapel	van
de Kathedraal.
•	Maakt	u	kontakt	met	ons	Secretariaat	indien	u	een	
orgelpijp	van	het	Maarschalkerweerd	pijporgel	wenst	te	
adopteren om zodoende uw dierbare geliefde te gedenken 
en het orgel weer te laten klinken in onze Kathedrale 
Basiliek.

za	17	 17.30u:	H.	Mis
wo	21	 17.30u:	Marialof
za	24	 17.30u:	H.	Mis

za	17	 18.00u:	H.	Mis	vooravond	eerste	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	18	 08.00u:	H.	Mis	eerste	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst		
10.00u: Doopdienst volwassenencatechese
ma	19	 18.00u:	H.	Mis	
wo	21	 18.00u:	H.	Mis
do	22	 16.00u:	Een	kwartiertje	voor	God	(tot	18.00	uur)	
met biechtgelegenheid  
vr	23	 18.00u:	H.	Mis	
za	24	 18.00u:	H.	Mis	vooravond	tweede	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	25	 08.00u:	H.	Mis	tweede	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
Mededelingen op Noord

•	Zondag	18	februari	is	om	10.00	uur	volwassenendoop.
•	Bezinningsdag	voor	de	misdienaars:	zondag	18	februari	
van 16.00 tot 19.00 uur
•	Maandag	19	februari	instructieavond	lectoren	met	mevr.	
Oliviera:	19.00	uur	kerk
•	Tijdens	de	veertigdagentijd	zijn	er	elke	zaterdag	en	
zondag  kindernevendiensten.
•	‘Een	kwartiertje	voor	God’	elke	donderdag	in	de	
vastentijd	(16.00	-	18.00	uur)	-	afsluiting	met	de	
sacramentele zegen - tevens biechtgelegenheid

zo 18 08.00u: Woord - Comm. Dienst eerste zondag in 
de	veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo	25	 08.00u:	H.	Mis	tweede	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst

zo	18	 09.00u:	H.	Mis	eerste	zondag	in	de	
veertigdagentijd	met	kindernevendienst
zo 25 09.00u: Woord - Comm. Dienst tweede zondag in 
de	veertigdagentijd	met	kindernevendienst

zo	18	 10.00u:	H.	Mis.	1e	zondag	v.d	vastentijd
 11.45u: Engelse mis

zo	25	 10.00u:	H.	Mis.	2e	zondag	v.d	vastentijd
 11.45u: Engelse mis
Elke maandag en woensdag: 17.00-18.00u: Kniplessen door 
Mw.	M.	Kassels.	
Elke vrijdag: 16.00-18.00u. Padvinderij -welpen en 
kabouters
Elke	1e	zaterdag	van	de	maand	Maria	Devotie	om	11.00u.

Every	Sunday:	11.45u:	Holy	Mass

za	17	 19.00u:	H.	Mis
zo	18	 08.00u:	Woco.	1e	zondag	v.d	vastentijd
za	24	 19.00u:	H.	Mis
zo	25	 08.00u:	H.	Mis.	2e	zondag	v.d	vastentijd
Padvinders:	elke	zaterdag:	16.00u-18.30u:	Clubactiviteiten.	
Muzieklessen	elke	zondag,	dinsdag	en	woensdag:	
17.30u-20.00u. Gidsen: elke zaterdag: 16.00u-18.30u: 
Clubactiviteiten.	Misdienaars:	elke	zondag:	van	10.00	
-		12.00u:	Blokfluit	Combo	oefening.	Maria	Legioen:	elke	
maandag:	17.00u.	Charismatische	gebedsbijeenkomst:	elke	
donderdag: 18.00u.

zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering
ma	19	 19.00u:	Nazorg	bijeenkomst	op	afspraak
di 20 18.00u: Biddende moeders
18.30u: Gebedsgroep/Bijbelstudie
wo 21 18.30u: Begi Kerki

za 17 10.00u: Woco Huize Ashiana
zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering
18.30u:	Rozenkransgebed	|	19.00u:	Eucharistieviering
wo 21 18.30u: Rozenkransgebed | 19.00u: 
Eucharistieviering
•	Elke	maandagavond	om	18.00u	Volwassengebedsgroep	
van	de	KCV.
•	Kindergebedsgroep:	zaterdag	van	16.30-18.30u	o.l.v.	mw	
Maya	Sleur	mob.	850-0790.	Locatie:	Paschalisschool.
•	Elke	zaterdagmiddag	om	16.30	u	samenkomst	padvinderij	
in de zaal o.l.v. mw. Bijlhout mob. 8573310 en de hr. 
Pooters mob. 8649718.
•	Catholic	Men’s	Ministry:
-Persoonlijk Gebed en Coaching voor broeders die daar 
behoefte	aan	hebben	op	elke	1e	vrijdagmiddag	van	de	
maand	,	alleen	volgens	afspraak	bij	broeder	Eddy	op	881-
5888.
-HF	Men’s	Fellowship	ontmoetingen,	elke	3e	vrijdagavond	
van de maand. Inloop 18.30u . We starten om 19.00u tot 
20.30u in de parochiezaal.

zo 18 08.00u: Woco
ma 19 17.00u: Spreekuur | 17.00u: PK EHC
	 18.00u:	PK	Volwassenencatechese
	 18.00u:	Bidgroep	vd	Charismatische	Vernieuwing
wo	21	 17.00u:	PK	Vormsel
do 22 17.00u: Spreekuur
 18.00u: Rozenkransgebed
•	Elke	1e	zondag	van	de	maand	Jongerendienst	om	18.00	u
•	Geen	doop-	en	biechtdienst	in	de	maand	februari	2018
•	Pater	Iyke	is	afwezig	in	de	maand	februari	2018

zo 18 07.30u: Rozenkransgebed
	 08.00u:	Eucharistieviering
wo 21 08.00u: Schooldienst
vr 23 18.00u: Kruisweg
•	Elke	zondag	om	08.00	uur	eucharistieviering	en	maandag,	
dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	om	07.00	uur.
•	Spreekuur	Pater	Jan:	Afstemmen	met	het	secretariaat.
•	Appartementen	in	De	Mantel	beschikbaar.	

Belangstellenden	kunnen	contact	opnemen	met	De	Mantel	
op telefoonno. 426588.
•	Elke	maandag	om	18.30	uur	gebedsdienst	van	KCV	in	
de	sacristie.	U	bent	allen	van	harte	welkom,	ook	voor	
persoonlijk gebed.
•	Kinderen	van	8	t/m	14	jaar,	die	van	zingen	houden,	
kunnen zich opgeven voor het kinderkoor bij zr. Angela of 
zr. Jolanda.

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

Powerclub iedere vrijdag 18.00u-19.30u. Alle jongeren zijn 
uitgenodigd.
U	kunt	terecht	op	het	secretariaat	op	ma.,	di.	en	vr.	10:00-
12:00u	en	op	wo.	18:00-19:00u:	voor	doop-	inschrijvingen,	
intenties,	zaalhuur	en	nog	veel	meer.	INTENTIES	TOT	
UITERLIJK	VRIJDAG	11:00	UUR!
Doop inschrijvingen uitsluitend na een gesprek van de 
ouders met de pater. 
De	parochie	heeft	een	zangkoor	en	is	op	zoek	naar	nieuwe	
leden,	zowel	mannen	als	vrouwen.	Aanmeldingen	op	
zaterdagmiddag 17.30u.
Bijdrage	voor	de	Voorschool	kan	op	het	secretariaat	van	
de	St.	Clemensparochie,	of	door	storting	bij	de	DSBbank	op	
het	nr:109.86.40	tnv	RK	Bisdom	St.	Clemensparochie	OVV	
Pin Pin.
Majella:	Iedere	zaterdagavond	om	17:30u	
Eucharistieviering

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

Elke	zondagmorgen	H.	Mis	om	08.00uur

Elke		zondag:	H.	Mis	om	10.00u.
Elke	vrijdag:	Noveen	van	OLV	van	Altijddurende	Bijstand:	
18:30u.
Elke woensdag: Bijbelstudie: 19.00u.

Elke	3e	zondag	H.	Mis	10.00	uur

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

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

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

Elke	vrijdag:	Woco:	19:00u	(behalve	op	de	vrijdag	vooraf	
aan	de	derde	zondag	van	de	maand)
Elke	derde	zondag	van	de	maand:	Woco:	09:00u	(daarna	
jeugdclub	tot	12:00	u)

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

KATHEDRALE BASILIEK HH. PETRUS & PAULUS
Plebaan: E. Kross Henck-Arronstr. 14, t. 472521

e-mail: secretariaatpetrusenpaulus@gmail.com 
maandag-vrijdag: H. Mis om 6.30u en 12.00u
Sacrament van de Biecht: zaterdag 11.00-12.00u.

HEILIG HART
Hofstede Crull’laan 22a, tel. 473173

PARAMARIBO NOORD - H. DRIEKONINGEN
Verl. Mahonieln 27, t. 473570

Pastoor: Jan Verboogen, p_verboogen@email.com
Kapelaan: Kumar Irudayasamy,

kumar.irudayasamy@rkparnoord.org
 www.facebook.com/rkparochienoord – www.rkparnoord.org
Spreekuur: dagelijks 08.30–10.00u (m.u.v. dinsdag & zondag)

breviergebed dagelijks om 7.00u (m.u.v dinsdag & zondag). 
Bejaardensoos: elke donderdag om 16.30u

HEILIGE FAMILIE - Zorg en Hoop
Margrietstr. 4, t. 497253. E-mail: hfamilieparochie@gmail.com

Kantoor: ma t/m za 08.00-12.00u (niet op dinsdag)
Spreekuren pastoor: wo 16.00-18.00u

O.L. VROUW VAN FATIMA
Calcuttastr. 78A, t. 402103. Kantoor: vrijdag 17.00-18.00u

Diaken A. Waterberg, t. 7179460, sonnywaterberg@gmail.com

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

parochieberichten
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MARY GUIDE OF THE WANDERER
c/o St. Rosakerk - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826

Pastor: R. Ebonyi

ST. BONIFACIUS - Pastor: R. Ebonyi
J. A. Pengelstr. 115, t. 473482 / 8780826

Secr. (St.-Rosa): ma-di-do-vr 08.00-13.00u; spreekuur (vlgns 
afspraak): 1e + 3e ma van 17.00–18.00u in de St.-Bonifacius

ST CLEMENS, Koreastr. 55.
Secr. open: Ma,Di en Vr 10:00-12:00 | Wo 18:00-19:00 

Secr.: 533495 / 8845219 | BB PIN:797FC2C7 | WhatsApp
FB: www.facebook.com/stclemensparochie

E-mail: stclemensparochie@gmail.com
Diensten: elke zondagmorgen 10:00u v.m.

Elke zondagmorgen rozenkransgebed om 9:30u vm.

MARIA KONINGIN V.D. WERELD - Franklinwg 2, t. 485029
Contact: Dk. Guillaume of Zr. Vivian Karsters, t. 8867542; Br. 
R. Auguste, t. 8735811. Secretariaat open: ma–wo–vr–za van 

10.00-16.30u op secretariaat of thuis (afspraak vooraf)

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO-ZUID
Pastoor: R. Croon, Livorno - Beekhuizenweg 77 

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

ST. FRANCISCUS - Livorno
Contacten: Zr. Temaka, t. 485456/ 8764828

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

BARMHARTIGE SAMARITAAN Adres Floralaan no 51
Pastoor:  pater Iyke Ugwu:  Tel: 531753/ 426040/8673057
Kantoor: ma t/m vr 10.00-12.00u; ma & do 17.00-18.00u

FB: www.Facebook.com/Barmhartige Samaritaan Parochie

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

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

ST. JOZEF - Geyersvlijt
Kaikoesiestr. 11. Contact: mw I. Hoft, t. 456411

ST. AUGUSTINUS - Blauwgrond
Louis Goveiastr. 4.  Contact: mw K. Ramsaran, t. 454253

ST. ROSA - Prinsenstr. 10, t. 473196 / 8780826
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00u

Pastor: R. Ebonyi | e-mail: st.rosaparochie@gmail.com
Spreekuur: 1e en 3e ma, 17.00-18.00u in de St-Bonifacius

en dinsdagochtend 09.00-10.00u. in de St-Rosa

ST. ALFONSUS
Verlengde Keizerstr. 65, t. 473379

PASTORAAL GEBIED PARAMARIBO WEST
ST ALFONSUS - ZACHEUS - ST CLEMENS - MAJELLA

Pastoor Jan Geerits, 8944206; 
E-mail: jan.geerits@gmail.com

PASTORAAL GEBIED PARA-WANICA - HEILIGE 
BERNADETTE, Indira Gandhiweg BR 870A, Bernharddorp 

Contact: mw. Judith Joekawarie-Tilborg, t. 8553156; hr. Melvin 
Mackintosh, t. 8506974 | E-mail: melvin_mackintosh@hotmail.

com | FB: heiligebernadettekerk

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

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

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

Contact: mw. T. Warsodikromo, t. 7109181/8155397 (whatsapp); 
S. Poeketie, t. 8929036 | E-mail: wtruus98@gmail.com
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1e	zondag		 09.00u:	H.	Mis	Powakka	St.	Wilhelmus
	 	 17.00u:	H.	Mis	Cassipora
2e	zaterdag	 17.00u:	H.	Mis	Dre	Pada
2e	zondag	 09.00u:	H.	Mis	H.	Eugene	de	Mazenod,	
Brownsweg
3e	zaterdag	 17.00u:	H.	Mis	Redi	Doti
3e	zondag		 09.00u:	H.	Mis	Klein	Powakka
4e	zaterdag	 09.00u:	Misdienaren	oefening
4e	zondag	 09.00u:	H.	Mis	Njun	Lombe	St.	Gerardus	
Majella
5e	zaterdag	 19.00u:	H.	Mis	Welgedacht	A
5e	zondag	 09.00u:	H.	Mis	Kapel	Barmhartigheid	
(Awaradam	Abra	Broki)
Elke woensdag 19.00u: Thema diensten  en elke zondag 
19.00u Charism.Bidstond Brownsweg 
Elke	donderdag	19.00u:	Charism.	Bidstond	Njun	Lombe

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

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

Dinsdag	19.30u-	Noveen	van	O.L.V	Altijdurende	Bijstand	
Donderdag 19.30u - Aanbidding Allerheiligste Sacrament 
Zaterdag:16.00	–	18.00u	-	Catechese	en	Jongerengroep	
Zondag	:		09.00u	-	Eucharistieviering	(Port.)

Elke zondag: Woco: 09.00u.

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

za	17	 19.00u:	H.	Mis
ma 19 16.30u: Catechese
wo 21 16.00-18.00u: Spreekuur
18.30u:	H.	Mis
19.15-21.00u:	Spreekuur	(volgens	afspraak)
do	22	 10.00-16.00u:	Spreekuur	(volgens	afspraak)
vr 23 10.00u: Soos
za 24 08.00u: Sportdag met 2 scholen
zo	25	 08.00u:	H.	Mis
10.00u: Jongerenbijeenkomst

za 17 18.30u: Woco
za	24	 18.30u:	Eucharistieviering	in	de	javaanse	taal
zo 25 09.00u: Woco
Elke vrijdag kinderclub van 16.30 – 17.30u.
Elke woensdag gebedshaard om 18.30u.

zo	18	 08.00u:	Eucharistieviering
di 20 18.30u: Gebedsdienst
wo	21	 16.30u:	PK-H.Vormsel	(leidster)
17.30u:	Volwassenencatechese
do	22	 16.30u:	PK-H.	Vormsel	(pater)
 17.30u: Spreekuur
	 18.30u:	Eucharistieviering
	 19.15u:	Volwassenencatechese	(pater)
vr	23	 16.30u:	PK-EHC	(leidster)
za	24	 19.00u:	Eucharistieviering

Vóór	iedere	zondagdienst	(welke	dienst	dan	ook)	is	er	van	
9 uur tot 10 uur catecheseles voor de communicantjes. 
Iedere kerkdienst begint om 10 uur.
Elke zondag: 10.00u: Kerkdienst

za 17 17.00u: Spreekuur en gelegenheid tot biecht.
zo	18	 08.00u:	H.	Mis.

zo 18 08.00u: Woco
di 20 19.00u: Rozenkransgebed
wo	21	 17.00u:	Charismatische	bijeenkomst

za 17 18.30u: Rozenkransgebed
 19.00u: Woco
zo 18 08.00u: Rozenkransgebed
	 08.30u:	Woco	1e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
ma 19 19.00u: Kerkelijk avondgebed vooraf gegaan door 
rozenkransgebed
di 20 16.00u: Senioren
 16.30u: Parochiecatechese
wo 21 19.00u: Kerkelijk avondgebed
vr 23 16.00u: Gebedsgroep Hazard
 18.00u: Kruisweg
Mededeling:

•	De	pastoor	is	afwezig	van	03	t/m	23	februari	i.v.m.	
vergadering	diocesane	priesters	en	aansluitende	vakantie	
op Trinidad.
•	De	diensten	worden	door	parochianen	geleid,	tenzij	er	
assistentie	van	een	priester	uit	Paramaribo	komt.
•	Dag	van	vasten:	iedere	woensdag	en	vrijdag	in	de	
veertigdagentijd.	Geen	vlees	gebruiken	en	ook	geen	
gerechten met vlees bereid.

zo 18 09.30u: Rozenkransgebed
	 10.00u:	Woco.	1e	zondag	in	de	Veertigdagentijd
vr 23 17.00u: Kruiswegoefening

zo 18 08.00u: Rozenkransgebed | 08.30u:  Woco. 1e 
zondag	in	de	Veertigdagentijd
ma 19 16.00u: Parochiecatechese  Jaar I
wo 21 16.30u:. Parochiecatechese Jaar II
do 22 16.30u: Parochiecatechese Jaar III
	 17.00u:	Volwassenencatechese
vr 23 17.00u: Kruiswegoefening

zo 18 09.00u: Woco

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

1e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Moengo	en	16.00u	Patamakka
2e	zondag:	H.	Mis	09.00	te	Albina	en	17.00u	
Alfonsdorp(Communie	voor	de	ouderen	thuis)
3e	zaterdag:	H.	Mis	te	Oviaolo	19.00u.	
3e	zondag:	H	Mis	9.00	Abadukondre	18.00u	te	
Moengotapu
4e	zaterdag:	Bezinning	en	uitstelling	Allerheiligste.	Stille	
aanbidding  St Theresia 09.00u.
Des	vrijdags:	‘voorbereiding	op	de	Zondagsdienst’		18.30	u
Elke	dinsdag:Charismatische	Volwassenen	
gebedsbijeenkomst	te	Moengo.
Elke	donderdag:	Jongeren	gebedsbijeenkomst	Moengo	en	
Oviaolo.

KATHOLIEKE  CHARISMATISCHE  VERNIEUWING
Kapel ‘Goddelijke Barmhartigheid’ - Dienstencentrum

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

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

ONZE LIEVE VROUW VAN NAZARETH 
Braziliaanse gemeenschap - Jozef-Israelstraat 86

Pastoor: Augustus Oliveira
t. 550459/8628042; e-mail: Fraugustus@hotmail.com

Secretariaat: di & do 15.00-19.00u
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O.L. VROUWE VAN GOEDE RAAD
Welgedacht-A / Indira Ghandiweg

Pastor: Jan Geerits – Robertolaan 17, t. 8944206
Cont. pers.: mw A. Graanoogst, t. 367480/8590593

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

Soares  t. 8215126

PASTORAAL GEBIED MAROWIJNE – COTTICA
Contact: Moengo e.o. br P. Lonwijk, t. 8871710  

Albina e.o. zr Luciana 0342021; pastorie 0341351 
Pastoor: D. Weewee. Elke zondag: woord- en gebedsdiensten

die allen om 9.00u v.m. beginnen tenzij anders vermeld.

ST. JOZEF - Copieweg , t. 352195
Contactpersoon Thomas Hardjodikromo tel. 8553367-366205

ST. ANTONIUS - Lelydorp
Pastoor: Jan Geerits, t. 8944206 

 Contact: hr A. Troon, t. 366932 / 8883665

HEILIGE GEEST - Waldeck 
Contact: hr W. Sewaram, t. 232005

HEILIGE DON BOSCO - Wageningen
Contact: mw I van Windt - Sproest, cel. 8874537 / tel. 233090
Bankrelatie: DSB 80.13.365 t.n.v. R.K. Pastorie Wageningen

H. SALVATOR – Canawapibo
 Contact: mw E. Sonfies, t. 8838202

JOHANNES DE DOPER - Mariënburg Cont: M. Pobosie, 
t. 8665849; N. Pavion, t. 455271 / 8516137 Rabil, t. 8894399

ST. THADDEUS - Groningen
Pastoor: mgr W. de Bekker, t. 327130

Spreekuren: elke zaterdag van 17:00-18:00u 
Contactpersoon: zr Ilse Goedhoop, t. 8675152

MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Mary’s Hope - Coronie, t. 235144

Contact: mw Lygia Vriesde, t. 0235363 / 08608144

HEILIGE ISIDORUS - Reeberg
Pastoor: Jan Geerits, Robertolaan 17, t. 8944206 

 Contact: mw A. Bardan tel. 8838129

ST. JOZEFPAROCHIE - Nieuw Nickerie
Maynardstr. 35. Pastor: R. Wong Loi Sing, t. 231402/f. 210256

Contact: mw J. Ho A Sjoe, t. 8889014
REGINA PACIS - La Vigilantia

Contact: mw. Schet, t. 323321; hr. Marius Weewee, t. 8141918

PASTORAAL GEBIED ZUID-SURINAME
Pastoor: K. Vigelandzoon (br Alex), t. 8283648/874 5334
Residentie: Nyun Lombe. E-mail: vigelalex@gmail.com
Elke zondag: woord- en gebedsdiensten om 9.00u v.m.

Door Nishita Baldewsingh

Trouwe misdienaars
Misdienaars helpen eucharistievieringen en 

overige vieringen een waardig karakter te geven 

en trouwe misdienaars zijn een geschenk voor 

de vierende kerkgemeenschap. Als blijk van 

waardering voor hun inzet werd voor de trouwe 

misdienaars van de Heilige Driekoningen kerk een 

‘movienight’ georganiseerd op zondag 4 februari 

jl..

Deze trouwe misdienaars komen regelmatig 

dienen tijdens de eucharistievieringen en staan 

ook bijna altijd klaar om te dienen tijdens een 

extra dienst. Ook bezoeken ze de gehouden 

vormingsdagen voor de misdienaars en helpen ze 

maar al te graag bij van alles en nog wat.

Inspiratie en motivatie
De ‘movienight’ begon met een lange discussie 

over het genre van de film. Een groot gedeelte 

wilde horror, terwijl enkelen iets minder 

angstaanjagends prefereerden. Uiteindelijk viel de 

keus op de film ‘Goosebump’. 

De misdienaars genoten van de avond en al 

gauw kwamen er suggesties voor een volgende 

‘movienight’. De één stelde matten voor waarop 

lekker gezeten kan worden en patat, terwijl 

anderen met luide stem pleitten voor een echte 

griezelige horrorfilm de volgende keer.

Blijft de hoop dat de misdienaars deze ‘movienight’ 

minder zien als een beloning en meer ervaren als 

inspiratie en motivatie om door te blijven gaan met 

het goede werk en daarbij ook anderen inspireren 

en motiveren.

‘Movienight’ voor onze trouwe misdienaars

GEBED

 
Jezus Christus,  grote Lastdrager: 

geef mij de moed  vandaag iemands last 
te dragen.  Geef mij een 

vriendelijk
en bewogen hart.  

Help mij ondertussen 
een dienaar te zijn,  bereid om 

het minst geliefde werk  te 
doen dat er bestaat. 

Amen.

Luistert u naar het kerknieuws 

van ma. t/
m

 vr. om 10.00u met een 

herhaling om 16.00u
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