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E Misterio di duna Bida.
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Perseverá edishon 47.
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Kontinuashon: Perseverá edishon 47.
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Aktividat Spiritual: Look?! - Spel
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Kontinuashon, Aktividat Spiritual: Look?!
- Spel

Mundu ta gusta kosnan ekstraordinario i
sensashonal. Pero loke ta sosodé den un
ambiente komun ‘rustig’ i trankil den silensio,
hopi bes ta mas importante, ku loke ta hala
atenshon di tur hende. Obranan di Dios ta
bira visibel solamente pa esnan ku tin Fe. E
no ta duna demonstrashon grandioso di su
poder. Si nos no kere den obranan di Dios,
nos ta keda muda manera Zakarias. Pero si
nos aseptá fabornan di Dios ku gratitut,
manera Elisabet, nos lo alabá Dios pa su
obranan grandi pa semper.
Ku e reflekshon kòrtiku aki nos di Komishon
Pastoral ke deseá bo, nos ruman scout hopi
bendishon i prosperidat pa e aña benidero.
Usa e temporada di fiesta di fin di aña aki pa
bo dediká na bo sernan kerí i kon gradesido
bo ta pa tur loke a toka bo. I pa e aña nobo
ku ta bin, ta un aña yena ku dicha i logronan
espektakular. Disfrutá di e dianan di fiesta na
midi pero no laga ningun momentu pasa sin
a selebrá bida i e regalonan ku esaki ta trese
kuné.
Bida ta un oportunidat.... probechá biba.
Bida ta un beyesa...... atmir’é.
Bida ta un soño...... hasié realidat.
Bida ta un desafio... enfrente.
Bida ta un debe ..... kumpli kuné.
Bida ta un wega..... hung’é bon.
Bida ta un tesoro...... kuid’é.
Bida ta un rikesa...... konserv’é.
Bida ta amor.......... gos’é.
Bida ta un misterio..... deskubrié.
Bida ta un promesa..... realis’é.
Bida ta tristesa........ super’é.
Bida ta un himno...... kant’é.
Bida ta un lucha....... aksept’é.
Bida ta un aventura...... risk’é.
Bida ta felisidat...... lucha pa bo meresé.
Bida ta bida ....... defendé.
Ku e Kompas Spiritual aki ta di gran
bendishon pa bo.
Bon Pasku i Felis aña 2015

Kompas Spiritual

Edishon 12

Paginá 1

Desèmber 2014

l
Nos promé wèlpnan a risibí nan Promé Santa Komunion i komo
chèri riba e bolo nos tabatin 3 ’’verkenner’’ ku tambe a
Konfirmá
Despues di un proseso di dos
aña di lès kuminsando
novèmber 2012 i finalisando
aprel/mei 2014. Nos promé
wèlpnan a risibí nan Promé
Santa Komunion i komo
chèri riba e bolo nos tabatin
3 ’’verkenner’’ ku tambe a
Konfirmá. E ’’verkenner’’
nan
a
haña
nan
preparashon na Parokia
Maria
Auxiliadora.
Nos
tabatin un hóben ku dor di
petishon
pa
motibunan
personal a kompaña nos
tambe pa e tambe a
Konfirmá. Ku esaki nos a dal e promé stap den Scouting Antiano pa duna e balansa i ofresé
nos wèlpnan un opshon pa partisipá na ’’bijeenkomst’’ i na e preparashon. Na final nan kada
un a risibí un regalito di parti Komishon Pastoral di Scouting Antiano. E selebrashon a tuma lugá
14 yüni 2014 , na parokia di Wishi Hesus Miserikordioso - Santa Teresita i a wòrdu selebrá dor di
nos Kapelan Pastor Morrison La Porte i Ko-selebrá pa Pastor Danilo Morales (di felis memoria).
Katekista di e wèlpnan tabata Tic Tac Gilda Zalm. Danki na tur nos gruponan scout, mayornan i
famianan ku tabata presente, i tambe na nos fotografnan masha danki pa nan bunita trabou.
Nòmbernan di wèlpnan: Meliantha Eustatia (Peter
Stuyvesant Gr.4), Alexia Manuel (Cariben Gr.6),
Alexine Manuel ( Cariben Gr.6), Brandon Susanna
(Peter Stuyvesant Gr.4) i Greidion Martis (Sint
Antonius Gr.1).
Nòmbernan di e verkennernan: Greandro George
(Peter Stuyvesant Gr.4), Gregiën Martis (Sint
Antonius Gr.1), Geriën Martis (Sint Antonius Gr.1).
Un nota; e ’’verkenner’’ nan tur tabatin un lider den
scouting komo madrina òf padrino ku tabata un
bista masha bunita pa mira.
I e hóben Ruayvienny Martis tambe a konfirmá.
Kompas Spiritual

Edishon 12

Paginá 2

Desèmber 2014

l

EVANGELII GAUDIUM (E Legria Di Evangelio)
Den e asina yamá Ekshortashon Apostóliko, EVANGELII GAUDIUM ku nos Santu Papa
Francisco a saka na novèmber 2013 pa Obispunan, Klero, personanan konsagrá i
Laikonan el a pone énfasis riba e proklamashon di Evangelio den nos mundu di awe.
E Legria Di Evangelio ta yena kurason i bida di tur ku enkontrá Hesus. Esnan ku aseptá
su grasia di salbashon ta keda librá di piká, soledat i bida sin sentido. Legria ta biba
konstantemente di nobo ku Kristu. Ku e Ekshortashon aki Papa ke enkurashá tur fiel
Kristian pa embarká un era nobo di evangelisashon marká ku legria, na mes momentu
apuntando kamindanan nobo pa Iglesia den e añanan ku ta bin.
Den e edishon aki nos ta bai pone énfasis riba e tarea Mishonero di Iglesia.
Evangelisashon ta sosodé na momentu ku nos sigui e mandato mishonero di Hesus. “Bai
anto i hasi hende den tur nashon mi disipel: batisá nan den nòmber di Tata, di Yu i di
Spiritu Santu….”. (Mt 28, 19-20). Den e versíkulonan aki nos ta mira kon Kristu resusitá ta
manda su siguidónan pa prediká su Evangelio tur ora i tur kaminda. Asina ei fe den Hesus
ta keda transmití den tur skina di mundu.
Un Iglesia ku ta sali padilanti.
Nos ta lesa den e Palabra di Dios kon konstantemente Dios a reta esnan ku ta kere pa sali
padilanti. Abraham a haña un yamada pa bai un tera nobo. Moises a tende Dios bis’é: “Bai.
Ami ta manda bo.” Den nos tempu aktual e mandato di Hesus “bai i hasi e hendenan mi
disipel” ta resoná den un senario nobo. Nos tur ta yamá pa tuma parti den e trabou
mishonero; Bai padilanti. Tur Kristian i tur komunidat mester diserní e ruta ku ta stipulá aki.
Nos mester sali for di nos zona konfortabel pa asina haña esnan den nesesidat den e lus
di Evangelio.
Iglesia su konekshon ku Hesus ta parti di e biahe komun.
Komunion i Mishon ta profundamente interkonektá. Ta di vital
importansia ku Iglesia ta bai padilanti i proklamá e Evangelio den
tur lugá i na tur okashon sin basilá, duda òf miedu. E Evangelio di
legria ta pa tur hende. Ningun hende ta ekskluí.
E Iglesia ku ta bai padilanti ta un komunidat di disipelnan
mishonero ku ta dal e promé paso ku ta embolbí i sostené, ku ta
karga fruta i ta alegre. Un komunidat Evangelisador sa ku Dios a
tuma e inisiativa, E a stima nos promé i ta p’esei nos por bai
padilanti i tuma e inisiativa pa bai serka otronan, buska esnan ku
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a faya, esnan ku ta pará na un krusada, i yama esnan ekskluí bon biní. Un komunidat
asina tin un deseo interminabel di ta miserikòrdioso.

Papa tin e speransa ku tur komunidat ta dediká e esfuerso nesesario pa progresá den e
ruta di ta pastoral i mishonero, ku no ta laga kosnan manera nan ta aworakí.
Atministrashon so, no ta sufisiente mas. Laga nos, henter mundu, ta den un estado
permanente di mishon.
Papa ta soña ku un “opshon mishonero” ku un impulso mishonero kapas na transformá tur
kos pa asina Iglesia su kustumbernan, manera di hasi kos, orario i skema, lenguahe i
strukturanan por wòrdu kanalisá for di e evangelisashon di e mundu di awendia en bes di
mantené. E renobashon di e strukturanan por wòrdu komprondé solamente si mir’é den e
lus aki. Komo parti di un esfuerso pa hasi nan mará na nos mishon, pa hasi un trabou
pastoral ordinario riba tur nivel mas inkluyente i habrí, pa inspirá trahadónan pastoral di tin
konstantemente e deseo di bai padilanti i asin’aki promové un kontesta positivo na esnan
ku Hesus a yama pa ta su amigunan.
Tur Iglesia partikular komo un parti di Iglesia Katóliko bou di liderazgo di Obispu, ta yamá
pa ta konvershon mishonero. E ta suphetivo prinsipal di Evangelisashon dor ku e ta un
manifestashon konkreto di un Iglesia den un lugá spesífiko, i den dje un Iglesia di Kristu ku
ta Unu, Santu, Katóliko i Apostóliko ta realmente presente i den operashon.

Un Mama ku un kurason habrí.
Un Iglesia ku ta sali bai dilanti ta un Iglesia ku su portanan ta habrí. Sierto momentu nos
mester ta manera e Tata di e yu pèrdí ku semper a tene su porta habrí pa ora e yu bolbe, e
yu por drenta.
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Atvènt ta Tempu di Speransa

Bida dushi

Atvènt, tempu di speransa,
Den skochi di Maria a krese
E Ser pa un mundu nobo.
E Yu di Dios bibu.
Ku a yega pa kompartí bida ku nos.
A nase Emanuel, Dios ku Nos,
nasé komo un yu
pober, chikí i yen di nesesidat.
Maria a siña nos e kaminda
pa Hesus por nase den nos tempu
tambe:
Konfiansa,
Entrega,
Fidelidat,
Kurashi,
i hopi Fe den Dios ku ta duna nos
Bida.
Tempu di spera,
Di atenshon i koutela,
di rèspèt i kontemplashon di Señor.
Awor aki tin hopi dolor,
Sufrimentu i inhustisia den nos tempu,
Señor yuda nos sembra e simia di
speransa.

Bida dushi, bida dushi
Konbertí i no peka mas
Konbertí ta dushi
Esta un bida dushi,
Lo bo tin bida pa eternidat
Esta dushi ta ora bo kambia bo bida
Pa bo dediká bo dushi bida na Dios
Konfia den Dios ta e base pa
mantené
Un relashon ku Dios, konfiansa den
Dios
Ta e yabi pa por tin un dushi bida pa
eternidat
Ora prueba bini bo no ta sinti dushi
bo ta desgustá
Bo ta asta puntra Señor bo tei,
pero mi ke bisa bo
Señor bo Dios no ta bai laga bo,
konfia den dje
i e lo yudabo
Duda ? ta e pió kos ku bo por hasi
den bo bida
Hopi ke mira solushon di anochi pa
mainta
Mi Dios ta fiel e ta trese solushon
Simplemente konfi’é i no buska kos
pa mira

Laga nos deskubrí e legria di
pasenshi i di por warda,
pa nos por hiba un bida mas mihó i
kompartí ku esnan ku ta huntu ku nos.
Duna nos e sabiduria di por trese e
speransa di algu nobo.
Animá nos pa entrega nos bida pa
konstrukshon di e Reino di Dios.
Ta tempu di speransa Señor,
Pero tambe tempu di duna amor.

Bida ta duru, bida ta dushi
Prueba ta duru solushon ta fásil
Duda ta malu konfia Dios
Konfiando Dios tur kos ta posibel
Esun ku tin fe ta biba pa semper

Señor kontagiá nos ku e Fe simpel di
Maria,
ku a duna su bida pa e Lus di mundu.

Skirbi pa: Roderik Macarius

Amèn.
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E Misterio di duna Bida
Riba Djaweps Santu Hesus a tuma e pan, a kibr’é i a partié entre nan tur. Komo ku Dios ta
riku, pero riku den generosidat, pasobra El a duna nos tur kos p'asina nos atministr’é. Ta
p'esei e no a repartí kos straño. E la hasi su mes pober mei, mei di pobernan i ku e pan ku E
tin den man E ta desididu na parti i repartí tambe su propio Kurpa i Sanger. No tin mas ku e
bida ku ta bati den su bon kurason i den su wowonan enamorá... Hesus ta duna tur loke E
tin, hasta su bida, pasobra E ta stima. Su kompromiso ku bida lo determiná na stima hasta
e último konsekuensianan...
Aki mi ta pensa riba tantu tata i mama ku ta hasi meskos. Hòmber i muhé ku no ta pensa
di un forma egoista riba nan mes i ta biba pa otronan; pa e famia, pa e yunan... Kuantu di
nan ku ta asumí den tur kos konsekuensia i kompromiso pa duna bida partiendo nan mes i
repartiendo nan mes manera un pan.
E gesto aki di Hesus di tuma e pan, partié i kompartié ta sintetisá spesialmente tur e sentido
di su bida. Ta manera si E lo a bisa ku asin’aki ta mi bida i asina e bida di boso mester ta.
Esaki ta amor i ningun otro kos. E amor ku ta duna bida na otronan. Ta manera si E lo ta
bisa: risibí komunion huntu ku mi ta dispuesto na biba di e manera aki... manera un pan
partí i repartí dor di amor. E dunamentu aki di bida dor di parti su mes, di Hesus i di tantu
hende, únikamente por wòrdu komprendé dor di Fe. Solamente Fe ta halsa nos na e amor
mas grandi aki kaminda muhénan manera Mama Teresa i tantu otro, maske nan no
tabatin nan propio yu, ta gasta nan bida p'asina otronan por biba
mihó. E misterio ku nos ta selebrá Djaweps Santu tin di aber ku esaki, ku
e misterio di duna bida entregando bo propio bida, partiendo bo mes i
repartiendo bo mes manera un pan. Pero na e misterio aki nos ta
agregá un misterio masha grandi: e pan aki tumá dor di mannan di
Hesus Yu di Dios, ta transformá dor di Su palabranan den Su propio
Kurpa i Sanger pa bida di mundu. Un pan di bida por sierto masha
spesial.
Skirbi pa; Armand Hellement Jr.

Un Reflekshon;
Bo a deskubrí ku bo tin un don pa krea arte, skibi, prediká, kuida hende,
drecha sapatu, pega blòki, planta mata, drecha outo, manehá un kompania,
merkadiá, òf loke sea??? Si bo no a kuminsá move ainda, a yega tempu pa
bo tuma akshon. Empoderá bo mes ku e hèrmèntnan nesesario pa bo hasi
e don ei bira un kandela aktivo den bo bida, i den bida di esnan rondó di
bo. No tene miedu, ni bèrgwensa, “pasobra Dios no a duna nos un spiritu di
kobardia, pero di poder, amor i dominio propio” (2 timoteo 1, 6-7). Asina ta
ku lanta ariba, i hasi uzo di loke Dios a regalá bo. Bo bida ta pa biba i no pa
prònk.
Skirbi pa; Arjeanne de Aquino
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PERSEVERA edishon 47
Het kaarsje dat niet branden wilde
Het was bijna kerstavond en Anna en Dirkje mochten lekker lang
opblijven van mama, ze zouden samen naar het kinderkerstfeest
gaan. Er zou in de kerk een kerstboom staan met echte kaarsjes
vertelde mama. Nou, dat zou leuk zijn dachten Anna en Dirkje, zij
hadden dat nog nooit gezien, thuis waren het elektrische lichtjes
die in de kerstboom zaten. En vooral Anna was gek op alles wat
maar branden wilde, ze verzamelde thuis alle kaarsjes die ze kon
vinden en zette ze dan allemaal dicht tegen elkaar aan. Dat vond
ze mooi. Het leken dan als je je ogen een beetje dicht kneep net
allemaal mooie sterretjes. Ze kon bijna niet wachten om naar de
kerk te gaan, haar vriendinnetjes zouden ook komen. Dat zou heel
gezellig worden met elkaar. Vol verwachting liep ze samen
in het donker met mama (en Dirkje) naar de kerk en ze
bewonderden alle mooie kerstversieringen die ze onderweg
zagen branden. Zou het een grote boom zijn in de kerk? Het was een drukte van belang
met al die ouders en kinderen samen en er hing een beetje een opgewonden sfeer
bij het binnenkomen in de kerk.
De kerstboom zou pas aangestoken worden als iedereen binnen was, dus snel gingen ze
zitten en wachtten op wat komen ging. Haastig werd er gezocht naar lucifers, want
zonder dat wilden die kaarsjes toch echt niet branden hoor.
Er was een hele doos vol met mooie kleine kaarsjes, een voor een
werden ze aangestoken, het werd steeds lichter in de
donkere kerk, mooi was dat. De geur van dennen
vermengd met die van de kaarsen was lekker om te
ruiken. Maar wat was dat nou, er was
één kaarsje dat wilde niet branden, steeds opnieuw
probeerden ze het, maar het lukte niet om hem aan te
steken, dat was raar, dat gebeurde eigenlijk nooit. Hoe
kon dat nou?
Ineens hoorde Anna een klein stemmetje zeggen:
Ik wil niet branden dit jaar
(het was het kaarsje dat niet wilde branden dat sprak), daar is
helemaal geen reden voor want er is helemaal geen vrede op aarde. Mensen maken
maar ruzie en vechten met elkaar dus ik doe het niet, ik ga niet branden vandaag.
Ach, zei Anna tegen het kaarsje dat is helemaal niet leuk als jij niet gaat branden hoor,
dan is het kerstfeest niet compleet. Wij hebben ook jouw lichtje nodig om blij te worden. En
ik beloof je we zullen geen ruzie meer gaan maken vandaag en morgen ook niet, dan ga
je toch zeker welbranden of niet dan?
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Het kaarsje moest er goed over nadenken maar dacht, ach dat lieve kind kan ik toch
zeker niet teleurstellen dat is ook niet leuk natuurlijk, ik ga hun kerstfeest
toch niet bederven. En ineens floep ging dat onwillige kaarsje toch branden, en een
aaahhhh, wat mooi galmde door de kerk. En Anna werd helemaal blij van binnen.
Gelukkig kwam het toch nog goed. Wat was hij mooi die dennenboom met kaarsjes.
Jezus, zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht,
zong het kleine kaarsje voor zich heen, en hij zegt dat ieder tot zijn ere schijn, jij in jouw klein
hoekje en ik in het mijn. Jezus gaat ons voor heel de
wereld door. Anna en Dirkje, zei het kaarsje, laat je
lichtje schijnen elke dag, vertel je vriendinnetjes maar
hoe lief Jezus is, een fijne vriend waar je altijd je verhaal
aan vertellen kunt als je verdrietig bent, maar ook als je
blij bent, dan kun je hem dankjewel zeggen voor
al het moois van vanavond. En de engelenkoren
zongen zacht Stille nacht, Heilige Nacht Davids Zoon
lang verwacht. Dat zal ik doen zei Anna zacht
tegen het kleine kaarsje. Wat was hij mooi
aan het branden, hij straalde helemaal van geluk. Toch
wel fijn om een lichtje te mogen zijn.
Fijne kerstdagen Tineke Ebing

“Have the courage to say no. Have the courage to face the truth. Do the
right thing because it is right. These are the magic keys to living your
life with integrity.”
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Look?! – Spel

Doelstelling:
Mensen kijken vandaag de dag vaak niet verder dan het uiterlijk. Het probleem is dat het
idee ‘uiterlijke schijn’ niet voor niets een begrip is. Onder de oppervlakte zit vaak een
meerwaarde.
Uiterlijk is niet iets voor eeuwig, maar schoonheid vinden we in de persoon als dusdanig.
We moeten durven verder kijken dan alleen met onze ogen. We moeten ook leren kijken
met de ogen van ons hart: weg van de
oppervlakkige buitenkant naar de intense
binnenkant.

Inleiding:
De media lijkt ons vaak het perfecte beeld te geven van hoe iedere man of vrouw er uit
moet zien. Iedereen lijkt er door gefixeerd en men vergeet vaak dat het innerlijke de meest
belangrijke factor is.
Laten we dit dan ook eventjes samen ervaren met de jongeren. En eens kijken hoe we
daar als jongere mee omgaan.
Verschillende onderdelen (deze onderdelen kunnen ook als aparte methodieken gezien
worden!)
1) Tastspel: wanneer men de andere enkel beoordeeld op het
uiterlijk, dan heeft men vaak onmiddellijk bepaalde kentrekken in het
oog. Hoe goed kunnen we elkaar omschrijven als we de ander niet
met de ogen kunnen zien? Laat de jongeren zich blinddoeken en
elkaars gezicht betasten.
Kunnen ze zo makkelijk bepalen wie er tegenover hen staat?
2) ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’: de jongeren gaan per twee
tegenover elkaar zitten.(Indien oneven, dan met 3 bij elkaar). Men krijgt
ieder een blad waarop men de andere gaat tekenen aan de hand van de
mooie eigenschappen van die persoon (vb. lief, speels, dapper, etc.)
Daarna wordt er onder de jongeren aan elkaar vertelt wat men over de
ander heeft geschreven en waarom dit zo bevonden wordt.
3) Rollenspel: Iedere jongere krijgt een bepaalde rol/karakter toegeschreven. Zo hebben
we grootste mode-popjes te samen met de punk-kerel en gothic-griet. Laat de jongeren
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zich hier zoveel mogelijk in inleven en probeer daarna een discussie te voeren over bvb
‘uiterlijk’ (hoeveel tijd men er aan besteed, kledij, make-up,
piercings en tattoos, etc.).
Nadien kan er reflectie gebeuren over de verschillende
karakters. Nadien volgt er een gesprekje in groep met
volgende vraagjes:
· Hoe gaan we in het dagelijkse leven om met deze
diversiteit?
· Vinden we het zelf moeilijk om te gaan met het ‘anders’ zijn
van de andere?
4) What’s the name: er worden onder de jongeren twee groepen
gemaakt. Van elke groep komt er een jongere naar het midden (zonder te
kijken naar de tegenstander) en gaat rug tegen rug met die persoon staan.
Via gebarentaal is het nu de taak van de groep om uit te leggen wie er
achter hen staat. Wie kan dit het snelst raden en waarop baseert men
zich wanneer men een persoon gaat omschrijven
5) Waardenballonnen: Iedere jongere krijgt een blad met 5 ballonnen op
getekend. Bedoeling is om het even stil te
maken en in die 5 ballonnen 5 waarden te schrijven die je
belangrijk vindt als je kijkt naar de anderen en als je in
contact komt met anderen. Er kan een grote flap worden
opgehangen met al een heleboel waarden opgeschreven. Ze
kunnen zich daarop baseren:
Vriendelijkheid – respect – intelligentie - behulpzaamheid –
er goed uit zien – vertrouwen – eigenheid - durven je masker
af te zetten/authenticiteit - indruk maken - vriendelijkheid –
verdraagzaamheid – trouw – humor – plezier maken –
dialoog – vergeving – kunnen zeggen wat je denkt – vreugde
– kleur bekennen – … ( vul zelf maar aan!)
Nadien volgt er een gesprekje over wat iedereen heeft
opgeschreven en wordt samen gediscussieerd over welke
waarden voor heel de groep uiteindelijk het belangrijkste, het
doorslaggevends zijn. Die waarden worden uiteindelijk op 5
ballonnen geschreven, die in het lokaal worden omhoog gehangen. “Hier willen we in de
groep samen aan werken. Hier willen we voor staan!”
Materiaal:
5 ballonnen
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