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Voorwoord 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van stichting MGB-
hulpverlening. In de afgelopen maanden is er weer veel werk 
verzet om deze nieuwsbrief mogelijk te maken. De nieuws-
brief is voor en door bezoekers en medewerkers van de dag-
besteding gemaakt. We willen dan ook iedereen die heeft 
meegewerkt hiervoor hartelijk danken. In deze uitgave staat 
meer informatie over alle activiteiten die passen bij het einde 
van het jaar. Zet ze in je agenda en geef je op! Verder een 
nieuw interview door Wilma.  Benieuwd wie we deze keer ge-
strikt hebben? Blader snel door naar bladzijde 12!   
 
 
Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons 

even persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: dagbeste-

ding@mgbvlissingen.nl.  

Dit mailadres is alleen voor zaken die met de nieuwsbrief te 

maken hebben. Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen 

via de website van MGB-Hulpverlening.  

 

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en een  

voorspoedig 2020!   

 

De redactie, 

Annemijn, Wilma en Irma 



 

Recept  

Ingrediënten 4 personen 

Giovanni’s Kip met bruine bonen en rijst 

 

 

 

• 1,5 kilo kippenpoten 

• 1,5 kilo rijst 

• 2 blikken bruine bonen 

• 1 ui 

• 4 tomaten en 1 komkommer 

• knoflookpoeder 

• 1 tl zout 

• 1 tl zwarte peper 

• 1 runderbouillon 

• 1 tl sojasaus 

• 1 tl kerriepoeder 

• 2 tl olijfolie 

 



 

Bereidingswijze 

 

 

• Spoel de kip schoon met water 

• Kruidt de kip met zout, knoflookpoeder, kerrie en sojasaus.  

• Schep de kip uit de pan en gebruid het braadvocht om er een 

jus mee te maken . Voeg de ui en knoflook toe om de jus op 

smaak te brengen.  

• Spoel de rijst schoon en kook deze.  

• Tijdens het koken van de rijst kan je de blikjes bonen er door-

heen mengen. 

• Kook de rijst af.  

• Snijdt voor de salade de tomaten en komkommer. 

• Serveer de kip met de rijst en de salade.  

 

Eet smakelijk ! 



 

Agenda 

 

Donderdag 5 december: Foute Sint en Piet bingo.  

Woensdag 11 december: Kerststukjes maken. 

Woensdag 18 december Kerstkaarten maken.  

Dinsdag 24 december van 16:00 tot 20:00 uur: Kerst-

maaltijd met kerstmuziek. 

Donderdag  26 december van 14:00 tot 17:00 uur: 

Kerst-inloop met een hapje en een drankje.  

 

Voel je vrij en welkom om te komen, 

Iedereen is van harte uitgenodigd !  

 

 

 



 

Eten steunpunt 

MAAND DATUM 

December 

 

 10/12 Leo  

 

Januari  14/1 Leo 

 28/1 Fauzya 

Februari  11/2 Leo 

25/2 Fauzya 

 

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand wordt er een warme maaltijd 

gekookt in  Steunpunt.  Iedereen is van harte welkom om te komen! 

 

Hoe aanmelden 

Wanneer je mee wilt eten, bel je voor dinsdagmorgen  tot 12:00 naar 

Fauzya of Leo.  

Je kan Fauzya bereiken op: 06-39763506  en Leo : 06-46396045 

Tijd 

Steunpunt is open vanaf 16:30 uur. 

De maaltijd begint om 17:30 uur en rond 19:00 uur is het afgelopen.  

Locatie 

Hendrick  Vroomlaan 2a 



 

Gedicht: Kerst
Gedicht van Fieke 

Er zijn voor de ander 
 

2000 jaar gelden werd Jezus geboren. 
In de hemel zongen engelenkoren. 

Schriften vertelden het van te voren. 
In Hem worden wij nog elke dag herboren. 

 
 

Maria beviel onder een schamel dak. 
Jozef stelde haar op haar gemak. 

De dieren en herders waren heel blij;  
een hemels kind erbij. 

 
 

Ook de satan had het bericht vernomen. 
Hij wilde om het leven van het kindje komen. 

Gelukkig ging het gezin in een ander land wonen. 
Daar is hij niet omgekomen. 

 
 

In Zijn leven heeft God Zijn taak volbracht. 
Hij was veelal zonder praal en pracht. 

Hij leed aan het kruis heel veel pijn. 
Door Zijn striemen mogen wij genezen zijn. 

 
Soms is iemand ook nu alleen. 

En heeft hij geen familie om zich alleen. 
Met kerst willen wij graag samen eten, 

en de medemens niet vergeten! 



 

Activiteit: Vintage kerst- en 

nieuwjaarskaarten maken. 

 
Op woensdag 18 december gaan we gezellig met elkaar          

kaarten maken ! 

Voel je vrij en welkom om te komen en samen te genieten van   

deze activiteit.  

Uiteraard hebben we ook kerstcake en chocolademelk                 

met slagroom !  

Tijd  

Inloop: 14:00 uur 

Start: 14:15 uur tot 15:30 uur 

Tot dan! 

 

    



 

Activiteit: De jaarlijkse 

foute sint en piet bingo 

Op donderdag 5 december houden we weer onze jaarlijkse:  

Foute sint en piet bingo! 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit met ons samen te  vieren 

en mee te doen.  

Kom en doe gezellig mee ! 

 

Tijd 

Inloop: 13:45 uur 

Start: 14:00 uur tot  15:30 uur 

 



 

Activiteit: kerststukjes! 

 

Op Woensdag 11 december gaan we met  elkaar kerststukjes ma-

ken. Iedereen is van harte welkom om mee te doen en zijn of haar 

creatieve talenten te uiten.  

 

 

De activiteit begint om 

13:30 uur.  

 

 

 

 

We zien jullie dan en we zijn benieuwd wat voor mooie kerstukjes 

we met elkaar gaan maken! 

Iedereen mag het zelfgemaakte stukje mee naar huis nemen.  



 

Wilma Interviewt: 
Carolina van Dorp  

Wil je kort iets over jezelf vertellen?  

Mijn naam is Carolina, ik ben getrouwd en heb drie kinderen. De kinderen 

wonen inmiddels op zichzelf, studeren en werken. In het verleden ben ik 

lerares geweest en was gespecialiseerd in het leren lezen van kinderen. 

Dit heb ik gedaan op de Windroos, een school voor kinderen met leerpro-

blemen.  

Hoe ben je tot geloof gekomen? 

Ik ben gelovig opgevoed. 

Daarna heb ik een periode 

niets met het geloof gedaan. 

Toen het leven niet zo lekker 

liep heb ik tegen God ge-

zegd: “Ik heb op mijn ma-

nier geleefd en dat werkt 

niet, nu wil ik het op Uw ma-

nier doen!” Ik heb onze 

trouwbijbel opengedaan en 

toen viel de Bijbel open bij 

het Onze Vader ( het gebed 

dat Jezus ons leerde bidden).  Dit gebed kende ik en ik heb onder tranen 

gebeden. Dat was het moment dat ik tot geloof ben gekomen. Daarna heb 

ik op heel veel manieren Gods liefde mogen leren kennen.  

 

 

 

 
 



 

 
Hoe ben je in contact met MGB gekomen? 
Ik kende een medewerker en die vroeg mij of ik elke week mee wilde bid-
den voor het werk van MGB. Dat is nu ongeveer 11 jaar geleden.  
Deze gebeurtenis was de start van de weekopening die de medewerkers nu 
nog hebben.  
 
Wat nu is je rol bij MGB? 

Naast de weekopening, die ik nog steeds bijwoon, geef ik leesles en daar-

naast verzorg ik  voor de cliënten een Bijbelstudie op de donderdagmorgen 

en bid ik voor ze. Ik vind het fijn om dit als vrijwilliger te mogen doen omdat 

dit mij de vrijheid geeft om te doen wat God op mijn pad brengt.  

Wat is het mooiste dat je in het werk bij MGB hebt meegemaakt? 

Het mooiste vind ik dat ik iemand in korte tijd heb mogen leren lezen.    

Vanuit mijn achtergrond als lerares weet ik dat dit  een moeilijke opgave is. 

Over het algemeen is daar veel tijd en inspanning voor nodig.  Zo’n gebeur-

tenis is echt een Gods wonder! Daarnaast heb ik de cliënt leren klokkijken. 

Voor de cliënt was het leren lezen en klokkijken een grote vooruitgang. Dat 

zorgt ervoor dat je meer grip op je leven krijgt.  

Wat is het leukste dat je hebt gedaan bij MGB? 

Het leukste wat ik heb gedaan was een workshop: Sieraden maken!          

Dat was heel erg leuk en misschien een tip om nog eens op de dagbeste-

ding te doen. 

 

 

 

“De vreugde van de Heer is 

mijn kracht !” 
Nehemia 8:10 



 

 

 

Heb je een mooie bijbeltekst om met ons te delen? 

Wat gelijk bij mij naar boven komt is een tekst uit Nehemia 8:10 “De vreug-

de van de Heer is mijn kracht!”  Deze waarheid is er ook als je niet in God 

gelooft, te begrijpen.  Blij zijn moet altijd je sterke kant zijn.  Zelfs in moei-

lijke omstandigheden is er wel iets waar je blij en dankbaar voor kunt zijn.  

Blij zijn is een keuze. Blijdschap begint in je hoofd en landt later in je hart.  

 

Wat zou je nog willen bereiken bij MGB? 

Ik zou willen bereiken dat iedereen bij MGB tot zijn doel komt. Dit is alleen 

het werk van God. Ik wil er graag aan mee willen werken om cliënten van 

MGB die daarvoor open staan, verder te helpen met hun zoektocht naar 

God. Daarnaast zou ik graag meer met mensen willen bidden. 

 

Hartelijk dank voor dit interview, Carolina! 

 

 

Extra info: “Bijbel voor jou”  

Toegankelijk en persoonlijk  

Voor als  je wat dieper wilt ingaan op vragen vanuit de Bijbel en het gebed. 
Dit wordt elke donderdagochtend gegeven door Carolina van 09:00 tot 
10:00 uur op de dagbesteding met thee en ontbijtkoek.  



 

Jezus is de enige Echte Kerstman! 

Hij is degene die Het cadeau gaf 

Die je nergens anders kunt krijgen! 

Namelijk leven in overvloed 

Dat is nergens anders op aarde 

te vinden dan alleen in Hem. 

Je hoeft Hem alleen maar te vra-

gen om dat cadeau en Hij geeft 

het onmiddellijk. 

Hij is de reden dat we kerst vie-

ren omdat Hij dat onnoemelijk 

grote cadeau voor iedereen 

heeft, kwam Hij in deze wereld. 

Puur en alleen om ons zijn leven te geven en ons gelukkig  te ma-

ken.  

Daarom is hij de enige echte Kerstman !! 

 

   

 

 

 

Meditatie kerst  
 



 

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING  
Maandag 10:00 – 16:00 
Dinsdag 10:00 – 16:00 
Woensdag 10:00 – 19:30 

17:30: maaltijd 

Na de maaltijd Bijbelstudie 

Donderdag 10:00 – 16:00 

Vrijdag 10:00 – 16:00 

Zaterdag 10:00 – 13:00 

Doorlopend tosti’s eten. 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

REDACTIE  
Wilma  

Irma 
Annemijn 

CONTACT  
Stichting MGB  
Badhuisstraat 66 
4381 LV Vlissingen  
info@mgbvlissingen.nl 

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  
Maandag  
tot vrijdag 

09:00 - 12:00 

Tel: kantoor 

Tel: Dagbesteding 

0118 - 410696  
 
0118– 851964 
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