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Jongeren

Het gezin Pérez. V.l.n.r. María Elizabet, María, mevr. Diana Pérez, ds. Roberto Pérez.

De bijzondere motorfiets van pa
Als wij de woning van ds. Roberto Pérez Vega in het
dorp Levisa binnenstappen, vallen twee dingen onmiddellijk op: de overall waarin de pinksterpredikant
loopt + zijn bijzondere motorfiets.
Ds Pérez schaamt zich niet voor het Evangelie. Zijn
lichte motorfiets is gesierd met een bordje met
daarop de naam van de predikant en van zijn kerk.
Het predikantenechtpaar heeft twee dochters:
María Elizabet en María. Het oudste meisje doet
niet erg spontaan, totdat… Totdat wij haar vragen
naar haar albúm de quinceañera. Het bereiken van
de 15-jarige leeftijd is voor ieder Cubaans meisje
iets heel bijzonders. Dan telt ze quince años (vijftien jaren) en is ze dus een quinceañera. Dat wordt
gevierd met een diner en een uitgebreide fotoreportage in een mooi gebouw en met de mooist
denkbare jurken aan – waarvan iedere Cubaanse
fotograaf een hele collectie heeft klaarliggen. Zo’n
album koestert de 15-jarige haar hele leven als een
dierbare schat.
De predikant en zijn vrouw zijn dankbaar dat hun
dochters altijd de zondagse diensten en de kerke-
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lijke activiteiten bijwonen. Deze kerk ‘Ríos de Agua’
telt 30 leden, 6 bezoekers en 20 kinderen.
We moeten maar niet onderschatten wat het voor
een Cubaanse quinceañera en leeftijdgenoten betekent om christen te zijn. Vanaf hun prilste jeugd
worden ze op school overgoten met de leer van het
historisch materialisme. Anders gezegd: ‘het communisme is de heilstaat’. En ook met de evolutieleer. Sommige leerlingen krijgen een laag cijfer als
ze in een werkstuk verwijzen naar het christendom.
Ook de buurt heeft geen gunstige invloed: Elizabet
en Maria behoren tot een minderheid van protestantse jongeren in het dorp. Iedereen van hun leeftijd gaat naar dancings, bioscopen enz. in de grote
badplaatsen dichtbij, aan de noordkust van Cuba.
Als we bidden voor Cubaanse protestanten, mogen
zulke kwetsbare jongeren wel een bijzonder plekje
in ons hart hebben.
En de overall van vader? Cubaanse predikanten met
zo’n kleine achterban moeten er altijd een bijbaantje bij zoeken…

