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Beste vrienden en bekenden  
in Kampenhout e.o.,  

Weer eens beleven 
we een sterke 
periode in het jaar, 
de week tussen 
Kerstmis en 
Nieuwjaar. ‘Wat 
fijn’, zal de één 
zeggen, ‘Ik weet niet 
hoe ik die dagen 
door moet komen, 
was het maar weer 
voorbij’, zegt een 
ander misschien.   
In deze donkere 
dagen-bij ons toch- 
vieren we de 
geboorte van Jezus. 
Toekomst wordt 
aangezegd in het 
pasgeboren Kind in 
de kribbe. Een week 

later volgt de overgang van Oud naar Nieuw. Hoopvol kijken we vooruit naar 2020. Voor mij hebben 
deze dagen een heel eigen betekenis na drie jaar Suriname.  
Op 6 november 2019 ben ik hier in Hamont aangekomen en is er voor mij een nieuwe fase in mijn leven 
aangebroken. Het was wel even wennen, alleen al vanwege de weersomstandigheden. Van 36° C in 
Paramaribo naar 8° C in Amsterdam.  Maar alles went, zeg ik maar. Aanpassen moet je je overal en met 
een beetje goede wil lukt dat ook wel. Iemand schreef me: ‘Geniet van de warmte in Suriname; dat zal je 
helpen beter bestand te zijn tegen de koude in Europa’. Een doordenkertje! Waarbij ik moet zeggen dat 
het met die koude nogal meevalt. De warmte waarmee ik hier ontvangen ben, maakt gelukkig veel goed. 
Ik heb een mooie kamer gekregen met alles erop en eraan om die naar eigen smaak in te richten. 
Probleem is dat het zeepostpakket met wat persoonlijke dingen nog altijd onderweg is van Paramaribo 
naar Amsterdam.  Het werd op 20 september jongstleden afgegeven, maar blijkbaar is de container nog 
niet vol en dus luidt de boodschap afwachten. Mijn kerstcd’s zitten daar ook in, zodat ik die met 
Kerstmis niet af kon spelen. Gelukkig hangt het feest niet enkel van de muziek af. Er zijn zoveel andere 
factoren die er ook toe doen en wellicht veel belangrijker zijn. De voorbije weken werden gekenmerkt 
door kerstmarkten, advents- en kerstconcerten enz. Allemaal gelegenheden om je voor te bereiden op 
het grote feest. Hier in huis wordt er veel aandacht besteed aan de kerstversieringen. Hierboven de 
kerststal in onze woonkamer. 
Zelf mocht ik tijdens de kerstdagen dienst doen in de parochies hier in de buurt. Vrij snel na mijn 
aankomst kwam de deken van Hamont mij al vragen om een handje toe te steken in de vier kerken van 
de federatie Hamont-Achel. Ik heb daar positief op gereageerd, alleszins met dien verstande dat ik geen 
vaste benoeming meer aanvaard met alles wat daarmee verbonden is. Daar ik met pensioen ben, hoeft 
dat ook niet per se, maar priester-religieus blijf je tot je laatste levensadem en het doet ook goed te 
merken dat je je nog verdienstelijk kunt maken.  



En zo krijg ik mijn dagen hier goed gevuld, nog vaak terugdenkend aan Suriname, waar ik drie jaren van 
mijn leven mocht verblijven en zoveel heb ontvangen. Ik moet toegeven dat hier in Europa, België, 
Vlaanderen en Nederland alles anders is dan in Suriname. Onwillekeurig vergelijk je het een met het 
ander, ofschoon dat uiteraard weinig zin heeft. Het komt er maar op aan je daar waar je bent thuis te 
voelen. ‘Neem de mensen zoals ze zijn, er zijn geen andere’, zegt een spreuk van de Bond Zonder Naam. 
Als je een zekere leeftijd hebt bereikt, kan het gebeuren dat er gezondheidsperikelen de kop opsteken. 
Bij mij werd dat concreet na de lange vliegreis Suriname-Amsterdam, die mijn rechterbeen geen goed 
deed. Gelukkig zijn er de thuisverpleegsters, die alle dagen mijn voet en been komen inzwachtelen. 
Allemaal dingen waarmee je moet leren leven, maar als het daar dan nog bij blijft… Ook schreef de 
dokter mij voor alle dagen één uur te gaan wandelen. Ideaal om een frisse neus te halen en met het 
bijkomend voordeel dat je zodoende de streek leert kennen. Hier is dat een landelijke omgeving. Vooral 
de stilte is opvallend. Om van te genieten… 
  
Graag geef ik u ter overweging nog een gebedstekst mee: 
 
Oud en Nieuw 
 
Hemelse Vader, wat zouden wij beginnen  
met het licht in onze ogen,  
met de woorden in onze mond,  
met de gloed van ons hart,  
met het werk van onze handen,  
als U er niet bent met uw zegen,  
als U het nieuwe jaar niet kroont met uw goedheid. 
 
Eerbiedig zeggen wij U dank  
voor alle zegeningen van het afgelopen jaar,  
voor uw nabijheid. 
 
Ook voor de toekomst mogen wij weten:  
naar uw belofte gaat U met ons mee, alle dagen,  
tot aan de voleinding van ons leven,  
tot aan de voleinding van de wereld. 
 
Dank U dat U ons vraagt uw medearbeiders te zijn, 
maak ons tot een zout  
dat de samenleving doortrekt en smakelijk maakt,  
maak uw gemeente tot een licht dat de mensen verlost  
van donkere gedachten en duistere praktijken. 
 
Tot glorie van U, onze Schepper,  
tot vrede en vreugde van al het geschapene. 
 
Eindigen wil ik met u allen nog gezegende kerstdagen alsmede vrede en alle goeds toe te wensen voor 
het nieuwe jaar 2020. 
 
Met hartelijke groeten, 
 
pater Jan Verboogen SDS 
salvatorianen 
Collegestraat 25 
B-3930 Hamont-Achel 
tel. 011 440 234 


