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Het zal je niet ontgaan zijn. Het 
inloophuis de Herberg verhuist 
gedeeltelijk naar het DenkSportCentrum 
(onderdeel van de Woonark aan de 
Oost). De wereld waarin wij leven 
verandert drastisch. De landelijke 
overheid hevelt het beleid en uitvoering 
van het Sociaal Domein naar de 
gemeenten. De gemeente Dronten heeft 
eenzaamheid als een speerpunt in de 
beleidsnota 2019-2022 opgenomen. De 
gezondheidszorg in de thuissituatie 
wordt geïntensiveerd. Zieke mensen 
worden sneller ontslagen uit het 
ziekenhuis en revalideren in een 
verpleeghuis of gaan naar de eigen 
thuisomgeving. Senioren moeten langer 
thuis blijven wonen. De vergrijzing van 
de bevolking neemt toe. Gevolg is dat 
meer eenzame en kwetsbare mensen in 
hun eigen thuisomgeving zullen wonen. 
Het bestuur van de Herberg stelt vast 
dat de taak van het inloophuis in de 
toekomst zal veranderen. Het bestuur 

heeft vastgesteld dat de locatie en 
inrichting van het DenkSportCentrum 
beter kan inspelen op deze toekomst. In 
de omgeving van het DSC woont een 
hoog percentage senioren en kwetsbare 
mensen. Deze zullen gericht benaderd 
worden over de mogelijkheden van de 
Herberg.         
Het bestuur heeft besloten, om per 1 
januari 2019, het inloophuis op 
onderstaande locaties te vestigen: 
Ludgerus kerk:  

 Dinsdagochtend: inloop.  

 Vergadering van het bestuur 

Stichting de Herberg.    

DenkSportCentrum. 
Woensdagmiddag: inloop 
Woensdagmiddag: het Herbergkoor, 
een keer per maand! 
Donderdagmiddag: inloop 
Zondagmiddag 2x per maand:   
Het bestuur van Stichting de Herberg 
heeft de verandering in goed overleg 
met het bestuur van de Ludgerus kerk 
overlegd en afgestemd.  
De maaltijd op zondag heeft momenteel 
een tekort aan vrijwilligers voor de 
kookteams. Mogelijk kan een maaltijd op 
zondag niet verzorgd worden. Het 
bestuur heeft besloten om de maaltijd 
op zondag in die situatie NIET te laten 
vervallen. Het bestuur heeft een 
samenwerking met de keuken van de 
Regenboog opgezet. De Regenboog 
levert maaltijden aan de Herberg. 
Intussen heeft een proefmaaltijd 
plaatsgevonden. De coördinator, de 
gastdames en de bezoekers waren 
prettig verrast over de maaltijd.  
In de gemeente Dronten wordt het 
project Eenzaamheid gedragen door 
Inloophuis de Herberg, Vraag elkaar, de 
Meerpaal Welzijn, Humanitas, de 
Zonnebloem, de diaconieën van de 
kerken. Deze aanpak geeft een groot 
draagvlak. Publiciteitsacties kunnen 
gezamenlijk opgezet worden. Tevens 



geeft deze aanpak de mogelijkheid om 
bezoekers naar elkaar te verwijzen.  
Het bestuur gaat in 2019 een 
publiciteitscampagne opzetten om de 
bezoekersaantallen te verhogen.       
Het bestuur bedankt de vrijwilligers voor 
hun inzet in het afgelopen jaar 2018. 
Samen gaan wij in 2019 van het 
inloophuis een succesvol en gezellig jaar 
maken. Namens het bestuur wens ik 
jullie “Prettige Kerstdagen en “Gelukkig 
Nieuwjaar 2019”.  

 
 

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 2019 

20 januari                                              

3 en 17 februari                                 

3 en 17 maart                                    

7 april                                                  

5 en 19 mei                                         

2 juni          

Het Herbergkoor in het DenkSportCentrum 

We beginnen op woensdag om 15.30 
uur en zingen tot 16.15 uur onder 
leiding van onze dirigente en begeleid 
door onze pianiste. 
Iedereen mag mee zingen. 
Voor en na het zingen staan koffie en 
thee klaar. 
 
De data in 2019 zijn: 
Woensdag 16 januari 
Woensdag 20 februari 
Woensdag 20 maart 
Woensdag 17 april 
Woensdag 15 mei 
Woensdag 19 juni 

 

Herinnert u het nog?    

Herbergreisje 2018 

        

Om 11 uur vertrokken we met de bus 

richting Terwolde, waar we hartelijk 

ontvangen werden bij Brasserie Kriebelz 

met een uitgebreide koffietafel. Na een 

heerlijke en gezellige lunch stapten we 

weer in de bus voor een  route in de 

omgeving. We reden een stukje langs de 

mooie IJssel met zijn bijzondere 

landschap en vele vogelsoorten. Een 

fraaie tocht met veel informatie van 

onze gids over het ontstaan van deze 

prachtige rivier en de zeer afwisselende 

omgeving. We reden langs diverse 

landgoederen, die vroeger in bezit 

waren van o.a. Daendels en Buys Ballot. 

We genoten van de mooie verhalen van 

de gids over alles wat daar groeit en 

bloeit. Teruggekomen in Terwolde stond 

er nog een lekker kopje koffie met 

appeltaartje klaar. Aan alles komt een 

eind:  We stapten weer in de bus na een 

zeer geslaagde dag, waarna we om 

17.15 uur arriveerden in Dronten. 

 

 

 



 

Afscheid Gerard Caous 

Gerard heeft afgelopen zondag afscheid 
genomen als kok voor de Herberg. 
Hij heeft jaren gekookt, volgens Gerard 
15 jaar, volgens Ditty 18 à 19 jaar. 
We hebben afscheid genomen met een 
fles wijn voor Gerard en Rainer. 
Ditty en Froukje vinden het nog te leuk 
en blijven nog gastvrouw. 
Gerard is door Clarie nog extra in het 
zonnetje gezet met een boeket 
zonnebloemen. 
Hij heeft naast het koken ook veel 
dingen voor de maaltijd geregeld en ik 
kon met vragen altijd bij hem terecht. 
 
Arie heeft namens het bestuur beiden 
ook bedankt voor hen inzet. 
Yvie Summer heeft namens de gasten 
bedankt voor de geweldige maaltijd  
Gerard, bedankt en het ga je goed!   
 
Ook Elma gaat dit jaar afscheid nemen 
van de Herberg. Elma is al van voor de 
oprichting betrokken bij de Herberg, dus 
meer dan 22 jaar. Eerst als bestuurslid 
en nu al jaren als teamleider. Eerst bij 
de brood en soepmaaltijden, nu bij de 
warme maaltijd. 
Elma geweldig bedankt voor je 
jarenlange inzet voor de Herberg en veel 
succes met je nieuwe bedrijf! 
 
 
 

Financiële actie                                    

De stichting heeft net als vorig jaar 

meegedaan met de Rabobank Clubkas 

Campagne. Dit leverde voor ons een 

bedrag op van € 460,- 

Kerstverhaal: De ster die de weg 
kwijt was.  
De ster moest de wijzen uit het Oosten 
de weg wijzen naar het Kerstkind. Maar 
hij was de weg kwijt. Hij vroeg een 
buur-ster of die de weg naar het 
Kerstkind wist, maar die wist niets van 
een Kerstkind. Hij vroeg een adelaar of 
hij de weg naar het Kerstkind wist, maar 
die wist niet eens wat een weg was. 
Tenslotte vroeg hij het aan de kleine 
merel, Die zei: ‘Als je de weg kwijt bent, 
luister dan naar de stem van je hart.’ De 
ster luisterde, maar hoorde eerst niets. 
Even later hoorde hij iets heel zachts. 
Nog wat later hoorde de ster een liedje 
dat zijn moeder hem ooit had geleerd: 
‘Je hoeft niet bang te zijn….’ Ineens zag 
de ster de weg naar het Kerstkind. Als je 
niet meer bang bent, zie je altijd een 
weg.                             
 
“Een kind is ons geboren” 
Een beetje bedremmeld staat-ie voor het 
loket van het gemeentehuis in 
Bethlehem. ‘En uw naam?’, vraagt de 
ambtenaar. ‘Jozef’. ‘Nou van harte 
gefeliciteerd , mijnheer -  en dat het 
maar een grote jongen mag worden. En 
hoe had mijnheer hem genoemd willen 
hebben?’ ‘Doet u maar Jehoshua, 
mijnheer!’ zegt Jozef tegen de geduldig 
wachtende ambtenaar. De ambtenaar 
neemt zijn pen. Hij zegt niks. Een 
ambtenaar mag alleen maar denken. 
Weer een Jehoshua, denkt hij. Zo 
origineel als een mus in de dakgoot…. 
Én de moeder?’ ‘Maria. Uit Nazareth. 
Ja, schrijft u maar: Maria van Nazareth. 
Ze is nog maar heel jong, en ze ligt 
momenteel in dat huis naast de Herberg, 



u weet wel. Maar het is eigenlijk 
allemaal in die stal daarachter gebeurd, 
begrijpt u wel?’ De ambtenaar knikt. Ach 
wat, elke dag krijgt-ie aan zijn loket van 
die opgewonden vaders die weer zo 
hoognodig een heel relaas moeten 
afsteken over de complicaties bij de 
bevalling…  Én u bent dus de vader?’ 
Daar had Jozef toch niet op gerekend. 
Dom, want hij had de vraag kunnen zien 
aankomen. Wat moet-ie nu?’ Zeggen 
wat de engel zei?  De ambtenaar zou 
hem in zijn gezicht uitlachen. ‘De heilige 
Geest?  Mijnheer, doe me een plezier, en 
houd u het nu wel even serieus! Met dat 
soort grapjes gaat u de rabbi’s maar 
plagen!’ En de ambtenaar schrijft, een 
beetje gepikeerd, vanwege de zwijgende 
jonge vader. Jozef, schrijft hij. ‘En uw 
beroep?’ ‘Timmerman.’ ‘Zo, u bent 
timmerman….  Dan had ik het goed 
geraden. Toen u binnenkwam, zag ik het 
al aan uw handen. Forse knuisten, als ik 
het zeggen mag!’ Jozef kijkt glimlachend 
naar de bleke bureauhanden van de 
man achter het loket. In gedachten ziet 
hij zijn werkplaats voor zich: zijn 
timmermansgereedschap, de hamers, de 
beitels, de planken op latten langs de 
zolder en de dikke balken rechtop in de 
hoek. ‘En uw vaste woon-en 
verblijfplaats?’ ‘Nazareth.’ Jozef 
aarzelt. Zal ie het zeggen? Zal hij zeggen 
wat hij allemaal van dit kind weet? Zal 
hij vertellen wat de engel hem gezegd 
heeft over deze Jehoshua? Dat het een 
heel bijzonder kind zal zijn, hoewel je 
dat misschien helemaal niet van hem 
zou zeggen; dat hij zijn volk zal redden 
van zonden. Eén van de oude profeten 
had het al aangekondigd: er zou een 
zoon worden geboren die Immanuel zou 
worden genoemd – God met ons. ‘En 
hoe laat is-ie geboren?’ Jozef denkt diep 
na. ‘Ja, daar vraagt u me wat. Het was 
in de nacht. Het was midden in de 
nacht, mijnheer. De herbergier had 
ons…’ ‘Ja, laat u maar, ik weet genoeg. 

Middernacht zal ik maar noteren.’ Jozef 
ziet het allemaal weer voor zich. De 
herders die vertelden van de engelen en 
met bromstemmen voorzongen wat ze 
met open monden hadden aangehoord: 
Ere zij God en vrede op aarde in 
mensen van het welbehagen. Ja, 
midden in de winternacht ging de hemel 
open: Jehoshua, die het heil der wereld 
bracht, het antwoord op ons hopen. 
‘Nou, ik weet genoeg. Zal ik u gelijk 
maar een uittreksel uit het 
geboorteregister meegeven?’ Ik weet – 
als ik mijzelf nog één keer even mag 
onderbreken – ik weet natuurlijk 
helemaal niet of het zo is gegaan. 
Waarschijnlijk niet. Maar is dat 
belangrijk? Hoe dan ook: Jehoshua is in 
Nazareth opgegroeid, een man 
geworden. Een timmerman, net als 
Jozef. Jezus heeft planken gehanteerd 
en balken. Jezus leerde het verschil 
tussen goed hout en slecht hout. Maar 
Jezus leerde nog veel meer. Jezus leerde 
ook dat een bouwwerk alleen maar 
stand kan houden als het met liefde 
wordt gemaakt. En toen hij dat had 
geleerd, schrok hij. Hij schrok van de 
liefdeloosheid die hij om zich heen zag. 
Hij schrok toen hij zag hoeveel mensen 
splinters zagen (zien) in het oog van hun 
naasten, maar geen zicht hadden 
(hebben) op de balk in hun eigen oog. 
En zo timmerde Jezus aan de weg, 
totdat ze hem oppakten en hem een 
balk lieten dragen, een dwarsbalk, een 
kruisbalk. ‘Slecht hout’, dacht Jezus, 
toen hij de dwarsbalk zag. ‘Goed hout’ 
zei God, met een bloedend hart, toen hij 
zijn Zoon zag hangen. ‘Goed hout, dit 
bloedhout! Mijn jongen heeft gelijk: het 
is het slechtste hout dat er bestaat, 
maar ik zal er goed hout van maken, 
bloeiend hout!’ En het is goed hout 
geworden… Wereldwijd zie je het 
afgebeeld: het kruishout. En waarom? 
Omdat deze Jehoshua niet zomaar een 
Jantje bleek te zijn. De Eeuwige maakt 



ruimte – dat betekent die Naam. Jozua: 
de Heer bevrijdt! En waarvan dan wel? 
Hij bevrijdt ons van onze zonden. En hij 
heelt onze wonden. Hij spreekt ons vrij 
en maakt ons vrij.  Al die splinters, al die 
balken, zij verdwijnen als sneeuw voor 
de zon, in het licht van zijn liefde. 
Jehoshua van Nazareth geeft ons weer 
oog voor de hemel. En oog voor de 
aarde en al wie daarop wonen. In deze 
Jehoshua komt God naar de mensen. In 
deze Jehoshua kun je al iets van het 
komend koninkrijk zien! Een kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven – en 
hij zal de vorst van vrede zijn! Even 
aarzelt Jozef, op de drempel van het 
gemeentehuis. ‘Zegt u het eens. Toch 
maar een uittreksel doen?’ ‘Nee, dank u, 
er is iets anders, ik ben iets vergeten. Ik 
bedoel, ik dacht: zou u misschien nog, 
als het kan, een tweede naam willen 
noteren?’ ‘Een tweede naam?’ Jozef 
knikt. En de man achter het loket 
schrijft: Immanuel. ‘Zo goed?’ vraagt hij 
dan. En Jozef knikt. Jozef glundert. Jozef 
lacht. ‘Ja, zo is het goed, mijnheer! Zo is 
het helemaal goed!  Zo heeft de engel 
het gezegd en zo zal het wezen, zo moet 
het zijn – Immanuel, dat betekent: God 
met ons!’ En als Jozef buiten staat, dan 
zingt het door zijn ziel: Jehoshua 
Immanuel…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor de december en 

januari activiteiten 

Zondag 16 december 2018 maaltijd 

in kerstsfeer 

Opgave via de maaltijdtelefoon  06-

25265720 

Dinsdagmorgen 18 december 2018 

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 13 december 

Donderdag 20 december is de inloop 

in de bovenzaal in plaats van in de hal. 

Van 15.30 uur tot 16.15 zingt het 

Herbergkoor kerstliederen. Iedereen 

wordt van harte uitgenodigd om mee te 

zingen 

Met de Kerstdagen en 

Nieuwjaarsdag geen inloop 

Zondag 6 januari 2019 

Nieuwjaarsontmoeting  

in de Ludgeruskerk 

Aanvang 15.00 uur 

Van harte uitgenodigd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
website: www.herbergdronten.nl 


