
Het mooiste kerstgeschenk dat de wereld ooit heeft gekregen , was gehuld 

in doeken, liggend in een nederige kribbe, zonder weelde, maar een gift 

dat symbool staat voor het allerbelangrijkste: de liefde van familie, de 

warmte van degenen die van ons houden en de hoop  die bergen verzet .  

Met de komst van Onze Heer Jezus brak er een tijd aan van Gods genade 

en daarmee verlossing voor iedereen. Dit is een van de belangrijkste 

redenen waarom velen van ons zo van dit  seizoen houden.  

 

Nu het jaar ten einde loopt , staan wij  stil  bij  wat liefde, vrede, harmonie 

en broederschap voor ons hebben betekend. De meest  indrukwekkende 

herinneringen komen naar boven, aan wat wij  hebben meegemaakt samen 

met onze familie, vrienden en andere mensen die wij l iefhebben en in ons 

leven hebben. Tegeli jkertijd realiseren wij ons hoe  kwetsbaar het leven 

en onze omgeving daadwerkelijk zijn . Zonder het te weten, staan wij ook 

stil bij alle offers en inspanningen die wij hebben geleverd om te 

behouden wat ons het meest dierbaar is. Wij denken na over wat ons zo 

gelukkig heeft gemaakt, maar ook over de momenten waarop wij ons erbij 

hebben neergelegd dat wij niet in staat zi jn geweest een bepaalde  situatie 

te veranderen.  

 

Het jaar 2022 zal  worden gemarkeerd als een jaar waarin wij het  herstel  

na de pandemie zijn gaan ervaren. Onze luchthaven, onze hotels en 

restaurants,  onze haven en winkels, allemaal hebben ze kunnen zien dat 

de bezoekers die van ons eiland houden op indrukwekkende wijze zijn 

teruggekeerd. Hierdoor voelen wij ons zeer bevoorrecht om te mogen 

wonen op dit mooie eiland dat door velen zo graag bezocht wil worden, 

al is het maar voor een paar dagen.  

 

Maar dit  verhaal van herstel  en grote historische prestaties is  slechts een 

samenvatt ing van een deel van een jaar dat bijna achter ons ligt . Met 

dankbaarheid voor hun leven , herinneren wij ons de geliefden en 

gewaardeerde publieke figuren die ons dit  jaar zijn ontvallen . Deze 

mensen zijn in staat geweest onze gemeenschap op hun manier te 

verenigen en hun publieke erkenning heeft hen in staat  gesteld de stem te 

zijn voor degenen die niet worden gehoord. Wij hebben veel te snel  

afscheid moeten nemen, maar wij zullen ervoor zorgen dat zij in onze 

herinnering en in ons hart  zullen blijven voortbestaan . Iemand leeft niet  

alleen wanneer hij in leven is , maar ook in onze herinnering.  

 

Wij hebben gezien dat door de wereldwijde situatie , het economisch 

herstel niet alle huishoudens hier in Aruba heeft  bereikt. Het is  ons 

duidelijk dat  een oorlog die zo ver van ons verwijderd is  en die door de 

overgrote meerderheid van de landen en internationale organisaties wordt 

afgekeurd, de hele wereld raakt. In de hele wereld voelen wij de 

onzekerheid over wat morgen zal  brengen en de ontoegankeli jkheid van 

producten en materialen. Overal ter wereld leidt  dit tot een sterke st ijging 

van de prijzen voor consumptiegoederen, basisdiensten en eerste 

levensbehoeften. Aruba is geen uitzondering.  

 



Mensen kunnen alleen een veilig en waardig leven leiden als zij in staat 

zijn voor de essentiële dingen in het  leven te betalen en weten wat zij  

morgen kunnen verwachten. Het is moeili jk om zonder zorgen te leven als 

je elke dag moet vechten om een dak boven je hoofd te hebben en moeite 

moet doen om eten op tafel  te zetten voor jezelf en je gezin.  Je moet in 

staat zijn ‘s avonds  het  licht  aan te doen zonder bang te  hoeven zijn dit  

niet  te kunnen betalen  en afgesloten te worden. Je moet in je 

basisbehoeften kunnen voorzien, de huur en de waterrekening kunnen 

betalen, zonder hierdoor in een financieel gat te vallen. Het is moeilijk 

als je moet kiezen tussen eten of geneesmiddelen en je financiële 

verplichtingen. Het niet kunnen voldoen aan de basisverplichtingen van 

een gezin kan ervoor zorgen dat iemand zich gemarginaliseerd ,  

minderwaardig en zich aangetast  in zijn  waardigheid voelt .  

 

Wij hebben allemaal gezien dat wanneer een systeem onder druk staat van 

externe krachten, veel  van de zwakheden en tekortkomingen naar vore n 

komen. Jarenlang hebben wij  blind vertrouwen gehad in de effectiviteit  

en kracht van deze systemen en deze misschien zelfs als iets 

vanzelfsprekends beschouwd. Het aantal mensen dat niet in staat  is  gezond 

te eten,  neemt echter nog steeds toe vanwege de stijgende prijzen. 

Bovendien hebben de problemen van het wereldwijde zeevervoer ook 

gevolgen voor de voedselzekerheid.  

 

Ook onze gezondheidszorg staat onder enorme druk om alle mensen zorg 

te kunnen bli jven bieden, maar dan wel op een duurzame en blijve nde 

manier.  De schok van de recente crisis en de maatregelen die zijn genomen 

om de gevolgen daarvan te verzachten, hebben gevolgen gehad voor de 

gezondheidszorg en de medische dienstverlening. Mensen die afhankelijk 

zijn van voortdurende medische zorg vanwege een chronische ziekte,  

verkeren in onzekerheid. Gezinnen - vooral zij die minder welvarend zijn 

en geen ziektekostenverzekering hebben - hebben geen reserve voor 

eventuele ziekten. Zullen zij de kosten kunnen dekken? Zullen zij moeten 

kiezen tussen medische zorg of basisbehoeften?  

 

De sociale zorg voor onze ouderen is een sector die al enkele jaren onder 

druk staat.  Dit  is de afgelopen jaren nog erger geworden en tast de 

financiële levensvatbaarheid aan van de instellingen die deze diensten 

verlenen. Onze ouderen weten niet  of ze worden opgenomen in zorg- of 

recreatiecentra, of z i j zelf de kosten moeten dragen en of zij  op een goede 

en waardige manier worden verzorgd.  

Zoals in Bethlehem in de nacht een ster heeft geschenen die de geboorte 

van onze Verlosser aankondigde, zo kunnen ook wij onze aandacht richten 

op de uitdagingen en het  licht zijn daar waar sprake is van onzekerheid,  

twijfel  en onrecht.  

 

Wij hebben een speciale verantwoordelijkheid tegenover onze kinderen. 

Persoonlijk heb ik een licht  zien schijnen, toen ik kinderen de natuur heb 

laten zien om hun te leren onze flora in Aruba te waarderen. Wij moeten 

ervoor vechten dat de dingen voor hen beter gaan. Zij zijn  ons heden en 

onze toekomst.  Laten wij  de noodzakelijke structuren versterken om hun 



welzijn te waarborgen. Ook heb ik een licht  van hoop zien schijnen,  toen 

onze atleten uitblonken in de internationale sport  en gouden medailles en 

wereldkampioenschappen wonnen. Dit is een voorbeeld van al  het jonge 

talent dat we in Aruba hebben. Wij moeten het geloof van onze jongeren 

blijven voeden, dat zij  hun dromen kunnen verwezenlijken als ze hard 

werken. Ik heb een licht zien schijnen,  toen een sterke jongeman van  

Bonaire naar Curaçao zwom, om stichtingen die mensen met kanker 

helpen in Aruba, Bonaire en Curaçao  te steunen.  

 

Hetzelfde l icht dat zi j uitstralen om  hun doel te kunnen bereiken, hebben 

wij nodig om de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan en de 

moeilijkheden waarmee onze gezinnen en de meest kwetsbare mensen 

worden geconfronteerd, het hoofd te bieden.  

 

Dit  is  precies de boodschap van kerst: de herders brachten de nacht door 

in het  veld, zij  hielden de wacht bij hun schaapskudde, toen ze het  licht  

van de ster van Bethlehem zagen. Toen is  een engel van de Heer aan hen 

verschenen met een boodschap van grote vreugde.  

 

Laat ons ook het licht  zijn.  Laten wij  beginnen met ons  te richten op de 

dingen waarop wij  persoonlijk invloed kunnen uitoefenen. Laten wij 

vriendeli jk zijn voor degenen die wij  onderweg ontmoeten. Bezoek een 

buur of familie en vraag hoe het  gaat . Bied troost aan hen die l ijden. Deel 

met hen die minder hebben.  Help hen die het moeilijk hebben, zodat zij  

weer op eigen benen kunnen staan. Of wees gewoon dankbaar voor het 

leven zelf.  

 

Het mooiste kerstgeschenk is niet verpakt in mooi gekleurd papier onder 

een kerstboom. Het zijn de nederige handen die het kruis van een ander 

helpen dragen.  

 

Laat deze kerstboodschap ons aanmoedigen de wacht te houden over de 

kudde van onze Heer. Samen met mijn echtgenote,  Hanneke, en mijn 

kinderen wens ik het volk van Aruba een gezegend e kerst en een 

voorspoedig 2023. Moge uw familie omringd worden met l iefde,  vrede en 

vreugde.  


