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Kerstfeest 
Zondag 20 december zijn we in de namiddag naar het kerstfeest in Calógeras geweest. 
Calógeras is een dorp waar het de mensen aan heel veel ontbreekt. Nu zou ik ‘heel veel’ 
kunnen gaan invullen, maar eigenlijk vind ik dat hier minder gepast. Onze kerk van Arapoti 
probeert iets van dat tekort in te vullen, maar het blijft slechts een druppel op een gloeiende 
plaat. 
We komen er bij elkaar in een kerkgebouwtje. Voorin zijn twee lakens tegen de muur 
gespannen waarop de stal en de lucht zijn geschilderd.  

De kerstvertelling wordt gelezen door een 
van de leidsters, afkomstig uit Cológeras 
en het kerstspel wordt opgevoerd door de 
kinderen. Een ontroerend gebeuren dat 
met veel overgave wordt uitgevoerd. 
Maria komt binnen op een ezel (een kind 
met een masker voor), aangekomen bij de 
stal tovert Maria het kind onder haar rok 
vandaan en legt het in de voederbak. De 
herders horen de engelen zingen en de 
wijzen volgen de ster...  Het 
geboorteverhaal van Jezus in beeld 

gebracht, is eigenlijk alles wat hier nodig is. Onze pastor uit Arapoti, pastor Ilmo, probeerde 
met behulp van het woord -vrede- aan de 
kinderen duidelijk te maken waartoe Jezus op 
aarde is gekomen. Dit kind komt vrede 
brengen voor alle mensen, maar “Is er vrede?”  
Vroeg hij. Ilmo had twee stokken meegenomen 
en vormde daarvan een groot kruis. Met 
behulp van de verticale lijn wees hij naar 
boven: het kruis heeft mogelijk gemaakt dat de 
aarde verbonden is met de hemel, met God. 
Hij geeft ons zijn vrede. De eenvoud van het 
kerstspel en de warme woorden maakten dat 
het voor mij op deze middag echt kerstfeest 
was.  
 
 
Voetbaltraining  
Steeds opnieuw ontdek ik hier bijzondere vormen van diaconaat. Op het kerstfeest in 
Cológeras wijst men mij op de aanwezigheid van de voetbaltrainer. Onze kerkelijke 
gemeente van Arapoti heeft zelf een heuse voetbaltrainer in dienst die meer dan 
driehonderd jongeren traint. Dit zijn vooral kinderen uit Arapoti, maar hij geeft ook een 
aantal trainingen per week in Cológeras. Hij blijkt het heel goed te doen, zo vertelt men mij. 
De kinderen, zowel jongens als meisjes, zijn erg op hem gesteld. Tijdens de trainingen legt hij 
de nadruk op ‘hoe gaan wij met elkaar om?’ De trainingen begint hij met gebed. De kinderen 
staan in een kring, hebben de armen om elkaars schouders geslagen en bidden hardop. De  



belangstelling voor de trainingen is groot! Zo worden ook de ‘kleine boefjes’ bereikt, want 
reken maar dat die er in gemeenschappen als Cológeras zijn! In ongeorganiseerde 
gemeenschappen, waar ouders weinig of geen aandacht aan hun kinderen besteden, geldt 
het recht van de sterkste. De problemen zijn hier dan ook torenhoog. Dat is van gebrek aan 
eten, gebrek aan aandacht, gebrek aan rechten, gebrek aan kleding en ga zo maar door… 

Een aantal keren per week wordt er voor de 
kinderen gekookt. Dan wordt er met hen 
gepraat, geknutseld, spelletjes gedaan, enz. 
Een groep uit onze kerk is hier 
verantwoordelijk voor, maar wel zo dat men 
dit samen doet met enkele juffen uit de 
gemeenschap zelf. Pastor Ilmo bezoekt er enkele gezinnen en is op dit moment bezig een 
belijdenisgroepje op te starten.  
 
Terwijl ik dit schrijf bedenk ik: wat zou mijn project van ‘leerlingbegeleiding’ hier welkom en 
gepast zijn als diaconaal-project. Maar niet alleen hier... ook in Nederland! Ik heb 
‘Studiecentrum Burgum’ in 2004 over willen doen aan de kerken in Burgum en heb daar een 
artikel over geschreven in het Friesch Dagblad. Misschien kunnen wij in Nederland nog heel 
wat leren van diaconale-projecten die in een land als Brazilië volop bloeien.  
 
Werknemers 

Nog zo’n diaconaal project dat mij heeft 
verwonderd, is het kersfeest voor 
werknemers van gemeenteleden. De 
Hollanders in Arapoti hebben (bijna) 
allemaal Braziliaanse werknemers in 
dienst. Deze werknemers worden met 
hun gezinnen vóór Kerst een middag en 
avond uitgenodigd samen het kerstfeest 
te vieren. Er worden kerstliederen 
gezongen, pastor Ilmo vertelt op een 
eenvoudige manier over de inhoud van 
het Kerstfeest en er wordt rijkelijk 

gegeten. Voor de kinderen zijn er spelletjes... en natuurlijk cadeautjes…  


