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Hierbij de kerstuitgave van de nieuwsbrief 
van het Inloophuis de Herberg. Je leest 
verder in de nieuwsbrief een bijzonder 
kerstverhaal over een verjaardagsfeest van 
iemand die ca. 2000 jaar geleden geboren 
is. De maand december is een bijzondere 
maand.  Ik noem het de maand van de 
vriendelijkheid. De verjaardag van 
Sinterklaas is voor velen een spannend 
moment. De voorbereiding van de 
Kerstdagen. Familie zoekt elkaar op. De 
Herberg besteedt veel aandacht aan de 
Kerst. Kerststukjes maken. De kerstmaaltijd, 
bereidt door de kookteams. De ontvangst 
door de gastvrouw/heer. Geweldig het werk 
wat de vrijwilligers belangeloos doen om de 
gasten van de Herberg een fijne ochtend/ 
middag te bieden. Ja, dat Is bijzonder! Op 
31 december laten we weer een jaar van 
365 dagen achter ons. We denken na wat er 
in het afgelopen jaar gebeurd is. 
Vreugdevolle dingen, maar ook droevige 
zaken. Ik denk daarbij aan onze gasten van 
de Herberg die overleden zijn. Wij 
herinneren hen aan de trouwe wekelijkse 
gang naar de inloop of de maaltijd, hun 
verhalen, hun aanwezigheid ook voor de 

ander. Er wacht een nieuw jaar 2020 op 
ons. De Herberg zal dan ook weer de vaste 
gasten ontvangen en ook de toevallige 
voorbijganger, die nieuwsgierig naar 
binnenloopt. Want dat is de Herberg, 
gastvrij, een luisterend oor. Is dat zo 
bijzonder ? er zijn voor de ander?  
Het begint bij vriendelijkheid. Liefde 
delen, dat kan altijd, of je oud bent of jong, 
alleen gaand of levend in een gezin, of je 
een baan hebt of niet, of je lichamelijk sterk 
bent of juist niet. Een oude dame, bijna 
blind en slecht ter been, vertelt dat ze 
ernaar verlangt naar Huis, naar het einde 
van het aardse leven, te gaan. ‘Maar zolang 
ik daar nog niet ben, kan ik vriendelijk zijn 
voor de mensen om mij heen. Ik bid voor 
ze. Soms praat ik met hen over God. Dat 
zijn bijzondere momenten. ‘Liefde’ is een 
groot woord. Als je er kleingeld van maakt, 
begint het daar: bij vriendelijkheid. 
Treed vandaag de mensen met 
vriendelijkheid, een groet, een 
glimlach tegemoet. Dat moet te doen 
zijn.         
Je bent welkom op zondag 5 januari 2020 
vanaf 15.00 uur voor de 
Nieuwjaarsontmoeting. Deze wordt 
gehouden in het DenkSportCentrum.  
Het bestuur van Stichting de Herberg en 
coördinatoren van het inloophuis de Herberg 
wensen de gasten, de vrijwilligers en 
belangstellenden:  
 

PRETTIGE KERSTDAGEN en 

GELUKKIG NIEUWJAAR. 

 
Kerstverhaal. 
Daarom is Jezus zo bijzonder 
Binnenkort vieren we het grootste 
verjaardagsfeestje op aarde: Kerst. Van 
niemand anders wordt al zo lang de 
verjaardag gevierd als van Jezus, en dan 
ook nog door zo veel mensen wereldwijd. 
Gewoonlijk beginnen we iemands 
levensjaren te tellen vanaf de geboorte. 
Maar toen Jezus ter wereld kwam, 
begonnen we zelfs de jaren van de hele 
aarde opnieuw te tellen. Het jaar van zijn 
geboorte is het jaar nul, zó bijzonder vond 



men zijn komst blijkbaar. Alsof de wereld 
opnieuw geboren was.  
Gewone baby. Dat zou je niet zomaar 
zeggen als je het baby’tje toen gezien had. 
In veel opzichten leek Jezus een 
doodgewone boreling. Oké, beetje vreemd 
dat ze Hem in een trog legden, maar er 
gebeuren wel meer gekke dingen. Dat de 
herders op kraamvisite gingen, was ook niet 
zo bijzonder. Ja, die wijzen uit het Oosten, 
die nota bene een ster volgden tot ze Jezus 
vonden – zoiets hoor je niet veel. Maar 
verder, Hij zag er aller normaalst uit. 
Waarom vieren we dan nog steeds Jezus’ 
verjaardag. Waarom viert de planeet dan 
zelfs haar verjaardag? 
Totaal niet soft!. Dit is hoe veel 
omstanders er later over gingen praten. Het 
is natuurlijk lastig om dit ook te ervaren als 
je er niet bij was. Toch, als je je een beetje 
inleeft in de verhalen die over Jezus zijn 
bewaard gebleven, kun je je er wel iets bij 
voorstellen. Zo was er eens een vrouw die 
was vreemdgegaan. Dat was in Jezus’ tijd 
genoeg voor de doodstraf – en in sommige 
gebieden nog steeds. Zij wordt dan ook voor 
zijn voeten gegooid: ‘Zeg het eens, zullen 
we haar stenigen?’ Jezus heeft ook veel 
critici. Zij weten dat Hij met prostituees 
omgaat, dus nu kunnen ze Hem voor het 
blok zetten. Heeft Hij nog een beetje moraal 
of gaat Hij weer soft doen, iets waar 
iedereen over roddelt? De situatie is ook 
levensgevaarlijk voor Jezus zelf. Want zijn 
tegenstanders willen Hem al een tijdje uit de 
weg ruimen. Hij stelt zich niet bedreigend 
op, misschien zelfs een beetje achteloos. Hij 
pakt zijn moment. De groep om Hem heen 
valt stil en wacht af. Dan zegt Hij opeens: 
‘Ik heb erover nagedacht, Ik heb een 
conclusie getrokken. Wie hier totaal niet 
zondig is, die mag van mij de eerste steen 
naar deze vrouw gooien.’ Een ongelooflijk 
slimme zet én liefdevol tegelijk. Jezus is 
totaal niet soft: Hij stelt juist heel hoge 
eisen. En zo neemt Hij het op voor deze 
vrouw en krijgt zij een nieuwe kans. Eén 
voor één druipen de beulen af. Behalve deze 
ene anekdote over Jezus zijn er in de Bijbel 
nog ongeveer honderdveertig andere 
bewaard gebleven. Daarin gebeurt telkens 
iets dergelijks. Jezus laat steeds iets van 

een andere wereld zien, iets van de hemel, 
iets van een God die liefde is. 
Blik in de hemel. Of het Kerstkind 
werkelijk ‘Zoon van God’ is? Ik kan het niet 
bewijzen, maar ik geloof het wel. Jezus zegt 
over zichzelf, en dat is voor zijn eerste 
volgelingen – en ook voor mij – de 
belangrijkste reden om in Hem te geloven. 
Zij zien aan alles wat Jezus zegt en dat het 
waar moet zijn. In een andere anekdote 
doet Jezus pittige uitspraken, waardoor 
bijna alle omstanders chagrijnig weglopen. 
‘Moeten jullie ook niet gaan?’ vraagt Hij zijn 
meest trouwe studenten. En dan volgt hun 
antwoord: ‘Maar naar wie dan?’ Dat is de 
belangrijkste reden dat ik geloof: ik ken 
geen betere optie. Natuurlijk, er zijn zoveel 
helden, goeroes, presidenten. Maar zie ik bij 
hen werkelijk een stukje hemel op aarde? Is 
het echt denkbaar voor me dat zij zo 
vergaand samen opgingen met God? Bij 
allemaal kan ik stevige minpunten noemen. 
Ik zou ze nooit ‘Zoon van God’ of ‘Dochter 
van God’ noemen, en bijna niemand in de 
wereld doet dat. Jezus is door miljarden 
mensen ‘getest’ Telkens vroegen ze zich af 
of ze hier misschien iets unieks hadden 
ontdekt, een echte blik in de hemel. En 
zeker, regelmatig vonden ze van niet. Maar 
over niemand hebben mensen zo vaak 
geconcludeerd: ‘Ja, Iemand die zo bijzonder 
is, kennen we niet. Hier zet ik mijn kaarten 
op.’  
 
Eén ster maakt de lucht minder 
dreigend. 
Eén kaars maakt de nacht minder 
zwart. 
Eén hand maakt de weg minder 
eenzaam. 
Eén stem maakt de dag minder stil. 
Eén vonk kan begin van een nieuw 
vuur zijn. 
Eén kind het begin van een toekomst. 
Eén wens het begin van een gelukkig 
NU.  
 
Teksten komen uit diverse bronnen. 
Samengesteld door Arie Arkenbout.         

 
 
 



 
 

Openingstijden van de Inloop per 2 
januari 

 
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

(Ludgeruskerk) 
Woensdag en donderdag van 14.30 tot 

17.00 uur (DenkSportCentrum) 

  

Data maaltijden 1e halfjaar 2020 

19 januari                                              

2 en 16 februari                                 

1 en 15 maart                                    

5 en 19 april                                                  

3 en 17 mei                                         

7 juni          

Financiële actie                                    

De stichting heeft net als vorig jaar 

meegedaan met de Rabo ClubSupport. 

Dit leverde voor ons een bedrag op van 

€ 608,- 

Prijsverhoging ‘maaltijd op zondag’ 
U hebt het zelf ook gemerkt. Nadat u de 
boodschappen in de supermarkt bij de kassa 
hebt afgerekend, ziet u minder 
boodschappen in de winkelwagen liggen als 
voorheen. Dit geldt ook voor de Herberg. 
Het kookteam moet bij het inkopen van de 
ingrediënten goed opletten om het 
maximale bedrag, vastgesteld door het 
bestuur, niet te overschrijden. Het bestuur 
heeft signalen gekregen dat de inkoop een 
moeilijke onderneming is geworden. De 
Herberg koopt bij de keuken van de 
verzorgingshuis de Regenboog, indien een 
kookteam niet beschikbaar is, maaltijden in. 
Per 1 januari 2020 wordt de inkoopprijs 
verhoogd. Het bestuur van de Herberg heeft 
moeten besluiten om de prijs van de 
maaltijd op zondag te verhogen. U heeft in 
2019 per maaltijd Euro 6,00 betaalt. De 
nieuwe prijs wordt Euro 7,50 en geldt voor 
2020 en 2021. Het bestuur vertrouwt erop 
dat u begrip hebt voor de prijsverhoging. 
Het bestuur heeft de wens uitgesproken om  
 

 
 
in de toekomst u een maaltijd op zondag te 
kunnen blijven aanbieden.    
          

Uitnodiging voor de december en 

januari activiteiten 

Zondag 15 december 2019  

maaltijd in kerstsfeer 

Opgave via de maaltijdtelefoon  06-

25265720 

Dinsdagmorgen 17 december 2019 

10.00 uur  

Kerststukjes maken in de Ludgeruskerk 

graag een mesje en tangetje meenemen  

Hier zijn geen kosten aan verbonden 

Opgave tijdens de inlopen en maaltijden 

t/m dondermiddag 12 december. 

 

Met de Kerstdagen en 

Nieuwjaarsdag geen inloop 

Zondag 5 januari 2020 

Nieuwjaarsontmoeting  

in het DenkSportCentrum 

Aanvang 15.00 uur 

Van harte uitgenodigd 

 
website: www.herbergdronten.nl 


