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Beste familieleden, vrienden en bekenden, 

 

Zondagnamiddag, middagslaapje gedaan, een frisse douche genomen en dan als herboren een 

brief gaan schrijven, aangezien Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur staan. Voor mij de eerste 

keer bij tropische temperaturen, - het zal even wennen zijn voor iemand van 65. Maar in feite 

gaat het om hetzelfde, of het nu bij zomerse dan wel bij winterse weersomstandigheden is. 

Momenteel is het eigenlijk best te harden hier. Wij hebben nu wat men noemt de ‘kleine 

regentijd’ - bijna alle dagen zware stortbuien met als gevolg afkoeling tussen 

door. Maar alles went - en zoals iemand mij aanraadde: niet teveel denken aan de hitte, dan 

komt de rest vanzelf. En dat is nog waar ook. Maar toch houd ik mij aan de wijze raad om 

tijdens de middaguren uit de zon te blijven. Geen domme dingen doen en goed weten dat je 

geen twintig meer bent! 

Vanmorgen had ik om 8.00 uur de mis in Geyersvlijt (zie de foto hierboven links), een 

voormalige plantage van een Duitser, die hier in de 17
e
 eeuw koffie, cacao en katoen teelde en 

dat met succes, vandaar de aanduiding ‘vlijt’ achter zijn naam. Sinds 22 jaar staat daar een 

hulpkerkje, dat aan Sint-Jozef is toegewijd. Het werd gebouwd wegens de grote afstand van 

de wijk tot de hoofdkerk - de ‘mama-kerki’ in Paramaribo-Noord, (zie foto rechts) waar ik 

woon in de pastorie. We hebben nog zo’n kerkje, Sint-Augustinus, en wel in Blauwgrond 

(zie de foto hier beneden). Daar vier ik ook graag de mis, alleen al door de grote openstaande 

ramen, die altijd voor flink wat tocht zorgen - goed tegen het transpireren… Aan mij de taak 

erop toe te zien, dat de dochterkerkjes niet ‘stiefmoederlijk’ worden behandeld. Totaal 

verrotte ingangsdeuren door de harde regen en houtworm moeten vervangen worden en van 

een overkapping voorzien. Het klokkentouw is afgebroken en er moet een nieuw komen. Wie 

hangt het op? Hoogwerker bestellen. De Chinees is het goedkoopste. ‘Zien, oordelen en 

handelen’, luidt de boodschap. Soms denk ik wel eens, je had hier eigenlijk dertig jaar eerder 

moeten zijn! Onzin eigenlijk, want zou ik veel andere mensen, dingen en toestanden niet 

hebben gekend, die mij zeker ook waardevol en dierbaar zijn geworden en dat nog steeds zijn!  

Onze ‘mama-kerki’ is aan de Driekoningen toegewijd en werd 50 jaar geleden opgetrokken. 

Ze maakt deel uit van een heus gebouwencomplex met pastorie, parochiekantoor, zaal, 

kleinere zaaltjes en lokalen voor catechese en vergaderingen. Ook is er een kosterswoning, die 



momenteel leegstaat. De vorige koster is namelijk ontslagen vanwege ontvreemding van 

collectegelden. Deze gelden worden nu elke maandagvoormiddag geteld door twee dames uit 

de parochie, die de naam van ‘money-girls’ dragen (geldmeisjes). Ik moet zeggen, dat de 

opbrengsten van de collectes best gezien mogen worden, de slechte financiële en economische 

toestand van het land in aanmerking genomen. Tekenend is dan weer, dat het geld elke 

maandag wordt afgehaald door een geldtransportfirma gezien de onveiligheid op straat. Ja, het 

gaat echt niet goed met het land. Geldontwaarding en corruptie op velerlei gebied. Armoede, 

ook en vooral bij oudere mensen, pensioenen die niet worden uitbetaald. Ik merk het iedere 

dag tijdens het spreekuur als mensen hun nood komen klagen. Tweede kerstdag is hier 

traditioneel het  kerstfeest voor de mensen van Zieken- en Bejaardenzorg. Bijna zou het 

worden afgelast, maar dank zij sponsoren uit binnen- en buitenland gaat het dan toch door. De 

armen dreigen vaak de dupe te worden. Je vraagt je soms af, waar mensen de moed vandaan 

halen om ondanks alles de toekomst positief tegemoet te zien. Blijven lachen, en vooral 

blijven zingen… De bevolking heeft wat dat betreft een hele geschiedenis doorgemaakt, als je 

bedenkt dat de slavernij pas in 1863 werd afgeschaft. Al deze dingen te kunnen zien en 

meemaken, betekent wel een enorme verrijking voor iemand als ik. Ik durf gerust beweren, 

dat mensen in Vlaanderen en Nederland in hun handen zouden wrijven bij het zien van 

sommige toestanden hier. Ik heb al veel scholen bezocht, zieken- en bejaardentehuizen, en 

mensen thuis, arm én rijk. Versteld sta ik steeds weer over het vreedzame samengaan van 

religies en kerkgenootschappen in dit land. Verdraagzaamheid wordt hier groot geschreven. 

Dat is dan weer iets, waar andere landen in de wereld een voorbeeld aan zouden moeten 

nemen. 

De foto’s in deze brief zullen de komende dagen moeten dienen als achtergrond bij de 

kerststal in onze kerk. ‘Paramaribo-Noord, Gods herberg’, zo luidt het thema. Een hele 

technische ploeg en ook de bloemenversiersters van onze parochie zijn daarvoor in de weer.  

En zo zijn we dan ook gelijk bij Kerstmis, of het nu in Paramaribo is, of in Nederweert, 

Weert, Kampenhout, of waar dan ook. ‘God herberg bieden’, dat was toen al zo, 2000 jaar 

geleden, het gaat nog altijd om hetzelfde, ook anno 2016/2017. Van harte wens ik iedereen 

een zalig kerstfeest, alsook vrede en alle goeds in 2017. 

In hartelijke verbondenheid, met veel groeten, 

                                                                                                              

 

pater Jan Verboogen 

Driekoningenparochie 

Verlengde Mahonielaan 27 
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