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Beste vrienden en bekenden 
in Kampenhout en omstreken,

Als ik de tel niet ben kwijtgeraakt,
zou  dit  inmiddels  al  de  zesde
rondzendbrief op rij moeten zijn.
Intussen  is  er  weer  een  hele  tijd
voorbijgegaan  sinds  ik  eind
september  uit  vakantie
terugkeerde  naar  Suriname.  Het
maakt me nog maar eens bewust
van de snelheid waarmee de dagen
hier voorbij-gaan. Dat zal bij u niet
anders  zijn!  De  dagen,  weken  en
maanden vliegen zo ongeveer voorbij. 
Eigenlijk  had  ik  mij  heel  wat  voorgenomen  tijdens  de  dagen  van  juli,
augustus en september. Hopelijk heb ik niemand al te zeer teleurgesteld
door me niet te laten zien. Mijn verontschuldigingen! Maar uiteindelijk mag
vakantie  geen  stress  worden  met  voorbijlopen  aan  jezelf.  Bovendien
werden de eerste vakantiedagen geteisterd door een hittegolf, waarbij het
warmer werd dan ik hier in Suriname gewoon ben. Maar toch was het ook
en vooral een blij weerzien met zovele bekenden en kon ik genieten van
uitnodigingen her en der. Een gepland bezoek aan Duitsland heb ik toch
maar laten schieten om het niet nog drukker te maken. Al die tijd mocht ik
genieten van de gastvrijheid van ons klooster in Hamont en zo kon ik al
wat oefenen voor later. Want het staat nu definitief vast, dat ik oktober
2019 een punt zal zetten achter mijn verblijf hier in Suriname. Uit twee
geplande jaren zijn er intussen drie geworden en zo is het nu welletjes
geweest. De jaren beginnen te tellen en de gezondheid eist haar tol. Als
het dan ook nog waar is, dat de tropenjaren dubbel tellen… Er bestaat ook
zoiets van los kunnen laten en andere mensen en nieuwe omstandigheden
alle kansen bieden. Dit zal nu voor mij werkelijkheid worden. Waarmee ik
niet wil suggereren, dat ik voortaan achter de geraniums zal gaan zitten
met de handen in de schoot. Als priester-religieus ga je in feite nooit met
pensioen en kun je altijd nog helpen waar het nodig is en van je gevraagd
wordt. Iets anders is de verantwoordelijkheid, een grote parochie, met al
de vergaderingen enz. Dat zal voor mij voorbij zijn. En daar verheug ik me
op  Een collega-missionaris, Nederlander als ik, vertrouwde mij één dezer
dagen  toe,  dat  hij  er  ook  na  veertig  jaar  Suriname  nog  altijd  niet  in



geslaagd was helemaal door te dringen tot de ziel van de Surinamer. Tot
die  slotsom,  die  trouwens  tot  bescheidenheid  noopt,  kwam ik  gisteren
weer eens bij de begrafenis van een jonge vrouw van 37, die met Kerstmis
38  zou  zijn  geworden.  Wegens  mysterieuze  omstandigheden  was  de
uitvaart al eens uitgesteld. Maar gisteren kreeg een vrouw in de kerk last
van  duivelse  bezetenheid.  Ik  heb  dan  moeten  doen  wat  je  in  zulke
omstandigheden hoort te doen en dat leidde er gelukkig toe dat de rust
weerkeerde. Navraag bracht aan het licht dat de vrouw waarzegster is. Dit
is echter geen op zich staand geval. Regelmatig komen zulke dingen voor,
ook verschijningen e.d. Religie als wijze van omgaan met het onzienlijke en
het leven proberen te duiden en zin te geven. Dat behoort in Suriname tot
het leven van alledag. Bij mij overheerst vooral de dankbaarheid om de
kans te hebben gekregen hier drie jaar te mogen zijn. En kennis te hebben
mogen maken met de levendige manier van liturgie vieren en zingen hier
in het  land.  Twee maanden verblijf  elders maken wel  duidelijk,  wat dat
betekent. Zo ook de vriendelijkheid en de vreugde van de mensen. En dat
ondanks alles!
Op  vrijdag  7  december  hebben  wij  Stichtingsdag  gevierd:  137  jaar
salvatorianen.  Zes  mensen  van  de  SLS  (Salvatoriaanse  Lekenbeweging
Suriname)  hebben  hun  permanente  beloften  uitgesproken.  Drie  nieuwe
leden  traden  toe  met  een  eerste  engagement.  Een  hoopvol  gebeuren.
Samen  met  de  SLS  en  de  parochieraad  zijn  we   op  dinsdag  13  (!)
november  op  bedevaart  geweest  naar  de  Zalige  Peerke  Donders  op
Batavia.  De Surinaamse versie van Pater Damiaan De Veuster. Gelukkig
hebben  we  het  er  deze  keer  zonder  kleerscheuren  van  afgebracht,
ondanks de 13e van de maand. Je moest anders wel halsbrekende toeren
uithalen om over de aanlegsteiger in het bootje te geraken. 
De  zondag  daarop  (18  november)  was  er  een  priesterwijding  in  de
Kathedrale Basiliek.  Diaken Guillaume Woei  A Jin,  van Chinese afkomst,
was de eerste wereldheer sinds 18 jaar om tot priester te worden gewijd.
De nieuwe priester is zeer welkom, want het priesterbestand dreigt danig
uitgedund te worden
Om met  een  kleine  anekdote  af  te  sluiten… Ruim twee  jaar  Suriname
hebben  ertoe  geleid,  dat  het  door  mij  zozeer  verafschuwde  Hollandse
‘Doei’  als  afscheidsgroet  toch  tot  mijn  dagelijks  taalgebruik  is  gaan
behoren. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet, dus ook ik ben aan
‘Doei’ ten prooi gevallen. Integratie, weet je wel! 
Daarom deze keer geen ‘witloof’, maar een welgemeende zalige Kerstmis
en vrede en alle goeds in 2019. Doei! Dat ‘witloof’ komt later wel weer
terug!

pater Jan Verboogen
Suriname


