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Inhouds 
opgave 



 

Voorwoord 

Jaja, hier ligt de tiende uitgave van de nieuwsbrief van MGB hulpver-

lening voor je! Dit is een speciale editie, de kersteditie! 

 

We hebben speciaal voor deze editie wel een heel bijzonder persoon 

in de schijnwerpers.. Jezus! Bij kerst herdenken we dat Hij werd ge-

boren in een stal in Bethelem. Zo werd Hij één van óns en leefde Hij 

onder ons. Immanuël, God met ons. Over deze Immanuël lees je dus 

meer in deze nieuwsbrief. 

We laten Jeroen aan het woord met een lekker recept voor de kerst-

dagen, of erna ;). We kijken samen nog eens goed naar de nieuwe 

naam, het logo van de dagbesteding ‘Oase’ en ook staat er voor de 

liefhebber nog een prachtig kerstlied, - verhaal én –puzzel in. Her-

man vertelt ons in zijn interview met Wilma over grootse plannen die 

God met hem heeft.  

 

Nieuwsgierig? Ga er dus maar eens lekker voor zitten… Pantoffels 

aan, koffie erbij en de kachel nog wat opstoken.. Geniet ervan! 

 

En vind je dit nu leuk om te lezen en wil je zelf ook eens  

een bijdrage leveren?  

Spreek ons even persoonlijk aan!  

Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen via de website van 

MGB-Hulpverlening. 

 

Veel leesplezier! 

De redactie, 

Wilma, Jikkalien, Annemijn en Lieneke 

 
 



 

Recept 

Ingrediënten 2 personen 

Koreaanse kip met sesam (Dakgangjeong)  

 
Jeroen heeft een lekker recept voor jullie gevonden en wilt dit  
graag met jullie delen.  

 

Marinade 

• 250 gram kipkluifjes of kippenvleugels 

 rijstwijn (shaohsing) 

• 1.5 teentjes knoflook 

• 0.5 stukje gember 

• Peper 

• Zout 

Saus 
• 1.5 el bruine suiker 

• 0.75 el donkere sojasaus 

• 0.75 el appelazijn 

• 0.75 tl gochujang1.5 el honing 

• 0.5 tl sesamolie 

• 0.5 el mulyeot (corn syrup) verkrijgbaar bij de toko 

Gebakken kisp 

• maïzena 

• zonnebloemolie 

• Sesamzaad 

• lente ui  in ringetjes 
 

https://www.onlinetoko.eu/a-21131296/dranken-siroop-instant/shao-shaohsing-rijst-wijn-600-ml/
https://www.orientalwebshop.nl/prb-superior-dark-soy-sauce-150ml
https://www.tjinstoko.eu/nl/sempio-gochujang-500g.html
https://www.tjinstoko.eu/nl/sempio-white-corn-syrup.html


 

Bereidingswijze 

1. Maak de knoflook en de gember schoon. Pers de knoflook, rasp 

de gember en meng met de kip. Giet nu zoveel rijstwijn bij de 

kip totdat deze net onder staat. Laat dit tenminste een half uur-

tje marineren. Maak ondertussen de saus door alle ingrediën-

ten voor de saus in een pannetje aan de kook te brengen. Laat 

dit ongeveer een minuutje pruttelen. Zet daarna het vuur uit. 

 

 

2. Dep de kip goed droog en kruid deze met peper en zout. Doe 

wat maïzena in een diep bord en wentel hier de kip doorheen. 

Zet de kip opzij totdat je deze weer nodig hebt. Giet nu een rui-

me hoeveelheid zonnebloemolie in een wok pan (je gaat hier de 

kip in frituren) en laat dit heet worden (zo’n 180 graden). Je 

kunt checken of de olie heet genoeg is door hier een houten 

prikker in te houden. Geeft deze bubbeltjes, dan is de olie heet 

genoeg. 

 

3.   Frituur de kip in de hete olie totdat deze aan beide kanten licht

 bruin is. Warm de saus weer heel even op (breng niet opnieuw 

 aan de kook) en meng de kip met de saus. Bestrooi met wat  

 sesamzaad en lente ui. 

 

 



 

In de schijnwerper  
“Jezus, Naam boven alle namen “ 

Voor in deze nieuwsbrief willen we graag Jezus aan jullie be-
kendmaken.  Het is een verhaal geschreven over wie  Jezus is. 

 

Velen kennen de persoon van Jezus niet en vaak wordt zijn Naam misbruikt. 
Je hoort het om je heen. Geen Boeddha, Mohammed of een andere naam 
wordt zo misbruikt dan de naam van Jezus. Maar wie is Jezus? Jezus leer je 
kennen door de Bijbel te lezen. De bijbel bestaat uit 2 delen, het oude tes-
tament en het nieuwe testament. Reeds in het oude testament, werd al 
over de komst van Jezus geschreven ( Genesis 3 vers 15). En ook in de pro-
feten Micha 5 vers 2. En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder geslach-
ten Juda, uit u zal Mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en 
wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Jesaja 9 vers 
5+6 ‘ Want een kind is ons  geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heer-
schappij rust op Zijn schouders en men noemt Hem wonderbare Raads-
man , sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst ‘.  
 
Jesaja 7 vers 14, ‘Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren 
en zij zal Hem de naam Immanuël geven ’.  (Immanuël betekent God met 
ons). In het nieuwe testament lees je over de geboorte van Jezus uit de 
maagd Maria en het leven, het sterven en de opstanding van Jezus. Hoewel 
Hij zonder zonde was, liet Jezus zich dopen door onderdompeling. Na de 
doop sprak God: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie IK mijn welbehagen heb 
(Matheus 3 vers 17).  Vanaf Zijn 30e levensjaar trok Jezus met zijn discipe-
len het land door en begon met zijn bediening. Hij genas de zieken, liet 
blinden zien en wekte zelf doden op. De storm en winden luisterden naar 
Hem. Duizenden mensen heeft Hij gevoed met 5 broden en 2 vissen. Nog 
meer wonderen en tekenen heeft hij gedaan, maar nog belangrijker was 
dat Hij mensen hun zonden vergaf.  Jezus deed de werken overeenkomstig 
Gods wil opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14 
vers 13) ‘Jezus is Gods Zoon, die in opdracht van Zijn Vader, naar de wereld 
kwam om zondaren te redden’.   



 

 

 

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. (dus ook voor jou en mij). Ook heeft Jezus toen Hij 
weer terug ging naar Zijn Vader ons niet alleen achterlaten, maar de Heili-
ge Geest gestuurd, met Zijn liefde, Kracht en Troost. Zo wil Gods Geest ons 
leiden in ons leven tot dat Jezus onze Heer Zijn kinderen ophaalt bij Zijn 
wederkomst. (Romeinen 8 vers 28/29) “En niets kan mij scheiden van Gods 
Liefde, welke is in Jezus Christus mijn Heer, Dankbaar ben ik voor Zijn 
Woord, want Jezus is Het Levende Woord. Amen  

Geschreven door Fauzya 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntenraad MGB 
 
 
 
 
 
Beste mede cliënten, 
 
 
Aan het einde van het jaar... 
blikken we even terug als cliëntenraad. Er zijn tal van veranderingen geko-
men in de werkwijze van de cliëntenraad. We zijn beter georganiseerd en er 
komt meer kijk op wat belangrijk is. Het is ook fijn te zien dat de organisatie 
van MGB de cliëntenraad weet te vinden o.a. in verband met zaken rond de 
WMO-indicatie. 
 
 
Aan het einde van het jaar… 
maken de meeste mensen de balans op, waar sta ik nu en hoe nu verder. 
Wilma heeft daarom na jaren van inzet in de cliëntenraad besloten te stop-
pen. Wilma dank je wel voor je bijdrage aan de cliëntenraad. We wensen je 
alle goeds bij de dingen die je verder onderneemt en gaat ondernemen. 
 
 
Aan het einde van het jaar... 
denken we ook aan kerst. Jozef en Maria ondernamen een lange reis naar 
Bethlehem (huis van brood). Maria was zwanger. Jezus was nog verborgen 
in haar leven, niet zichtbaar voor het oog, maar aan het einde van hun reis 
werd Hij geboren; zichtbaar voor iedereen. 
Zo zijn ook wij onderweg: op reis naar ons Bethlehem. Onze reis gaat over 
bergen en dalen. We worden door elkaar geschud op de rug van de ezel, 
maar toch is er een doel, zelfs al zien we dat soms niet.” 
 
Jezus is niet altijd zo zichtbaar in ons leven, maar als we aankomen in ons 
Bethlehem zullen we met blijdschap Zijn geboorte in ons leven ervaren. En 
is er ondanks alles, iets wezenlijks in ons leven veranderd: we worden ge-
voed in Gods huis van brood en onze innerlijke honger wordt gestild, we 
horen bij Hem. Hij is Zelf een thuis voor ons allen. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Als cliëntenraad wensen we jullie allemaal toe, dat jullie volhouden op je 
reis. Het is nooit voor niets. En dat jullie moed mogen putten uit het feit dat 
Hij bij je is en zich zeker aan je bekend zal maken, zodat je Hem zal zien. 
 
 
Hartelijke groet,  
 
Allard, Ferry, Wilma, Huib en Jikkalien  
 
Mocht er iets zijn wat volgens jou aandacht nodig heeft, dan horen we het 
graag van je. Je kan mailen naar cliëntenraad@mgbvlissingen.nl, maar je 
kan ons ook gewoon even aanspreken. 



 

Illustratie  

Zien: Wat de woorden van God ons beloven. 

Zien hoe mooi hij de mens  

heeft gemaakt.  



 

Met kerst vieren we niet iets gewoons,  
maar iets heel bijzonders.  
Er gebeurde een wonder.  

God werd geboren als mens en dat vervulde onze wens.  
Om in Hem te kunnen geloven dicht bij Hem te zijn.  Dat maak-
te ons leven erg fijn. God te zien als mens op aarde. Dat is voor 
ons van grote waarde. Zo tastbaar dichtbij. Bij jou en bij mij. 

We kunnen samen in hem geloven.  Hij heeft ons geen te zware 
weg beloofd. Houd nog vol om met Hem te gaan. Het is niet een 
te zware baan. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Ook het oude 
leven achter te laten, kost soms pijn. Maar we weten dat we 
worden vastgehouden in dit leven. De pijn was maar voor 

even. Eeuwig is de beloning van je roeping.  
 

Dat je naar Hem toeging. Hij die eerst een baby was in een 
kribbe in het stro. Hij is nu je cadeau. Een koning die wordt ge-

boren in een stal. Dat is niet wat je verwachten zal. Je ver-
wacht een koninklijke omgeving, maar dit is een heel andere 
beleving. Ook zijn leven was niet altijd rooskleurig. Hij koos 
een lijdensweg niet zo fleurig. Dat vind ik zo bijzonder aan 

Hem. Dat hij nooit in grote weelde heeft geleerd. Dat hij nooit 
in grote weelde heeft geleefd. Dat zegt iets over hoe jij je leven 

beleeft. Als je veel succes hebt, leef je dan wel met Jezus? Of ben 
je teveel met jezelf bezig? Ik hoop dat we ondanks onze proble-
men een lichtpuntje voor de ander kunnen zijn. Zonder versla-

ving te kunnen zijn. 
 Zodat we aan de ander kunnen denken en hen veel liefde  

kunnen schenken.  
 

Geschreven door Fieke 

GEDICHT 

‘Een bijzonder geschenk’ 



 

Hier volgen 2 mooie gedichten van onze bezoeker Rebekka.  

 

 

Gedicht 1 

 

Geen zorgen voor morgen , 

je bent in Gods hand geborgen. 

ook al voel je je soms verward of heb je een gebroken hart, 

houd moed.! 

God geeft je rust, 

 in hem ben je veilig. 

  

In hem ben je heilig, 

 er zal je niks overkomen Zijn bloed en Zijn engelen 

 beschermen je, ze omringen je. 

 

 hij gaf voor jou zijn leven aan het kruis en straks kom je voor  

eeuwig thuis in Zijn vaderhuis. 

GEDICHTEN  

Van Rebekka 



 

Gedicht 2 

 

 

Want alzo lief heeft God de 

 wereld gehad, 

dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder die in hem gelooft, zal leven. 

 

 God is als een dienstknecht naar de wereld gekomen, 

 als een kindje zo klein om net als ons mens te zijn. 

 Misschien voelen we ons wel klein zonder perspectief, 

 maar onthoud 1 ding: De vader heeft je lief. 

 

Hij is gekomen om te sterven voor onze zonden, 

 om de dingen te doen die wij niet konden.  

 

Als het aan ons lag waren we reddeloos verloren, 

maar in Jezus zijn we opnieuw geboren. 



 

 
Ow help, de gasprijzen rijzen de pan uit!.. Ook het water en elektrici-
teit is geen koopje. Tijd voor het zoeken van een expert op het gebied 
van bezuinigen. En nee, we moesten niet ver zoeken... Ons' aller 
vriend.. Theo Spruijt!  Hoe pakt Theo het aan in deze dure tijden? Let 
goed op, misschien leer je er wat van!  

Theo zegt.. 
 
1. Ik zet de verwarming overdag uit. In het begin van de avond zet ik 
hem 1 uurtje aan. Dan is het weer lekker warm en dan zet ik hem 
weer uit. Heb je 't koud? Geen probleem.. Trek extra sokken en een 
trui aan en je zit er toch warmpjes bij! Houd ook ramen en deuren 
goed dicht anders vervliegt de warmte in huis. ( Maar! Met virussen 
in de lucht is ventileren juist erg belangrijk, kwartiertje per dag goed 
uitwaaien in huus!) 
 
2. Te veel thuis zitten 
maakt je koud. Ga naar 
buiten! Ik sport lekker 
veel, dan kom ik weer 
warm thuis. En natuurlijk 
doen we alles op de fiets 
of te voet!  
 
3. Schaf zonnepanelen 
aan. Ik heb ze ook, dat 
scheelt veel.. 
 
4. Ik douche hooguit 5 
minuutjes, maar wel  
lekker warm.. Mmm das 
genieten oh! Ben je daar-
na ook lekker warm.  

TIPS 

Van Theo 



 

5. Ik gebruik zo min mogelijk water bij de afwas. Klein beetje met 4 
druppeltjes Dreft erin. Alle kleine beetje helpen eej! 
 
6. Niet te lang tv kijken.. Hup weer uit met dat ding!  Enne niet op 
'standby' maar 'uit' als je klaar bent.  
 
7.  Ik laat 1x in de maand mijn wasmachine draaien. Ik heb wel veel 
kleding, daardoor kan ik het mooi opsparen en in één keer doen.  
 
8. Hoe ik de gasrekening zo laag kan houden? Jaaaa, das makkelijk! 
Gewoon lekker veel bij 
mijn broer gaan eten!  :) 
 
 
 
 
 
 
 

 

De tip van de dag  

 

Eet samen!  

 

Bedankt Theo!  

 

 

En wat een mooie collage 

passend bij het thema!  

 

 



 

Activiteiten  
dagbesteding 
Als activiteitenbegeleiders willen wij: Annemijn, Lieneke en 

Mahalia jullie vertellen wat we de afgelopen periode allemaal 

hebben gedaan. Zo kunnen jullie meer inzicht- en achtergrond-

informatie krijgen van wat wij organiseren. Voel je bovenal 

welkom om ook een keer deel te nemen aan een activiteit! De 

activiteiten worden aangeboden voor de bezoekers die naar de 

dagbesteding komen.  We bereiken jullie met een appje via on-

ze dagbestedingsmobiel. We merken dat we weinig reactie krij-

gen op de mail, daarom sturen we jullie een appje. Je kunt ook 

altijd langs komen om te kijken op ons mededelingenbord.  

 

In de maand december gaan we kerststukjes- en kerstkaarten ma-
ken. Zie het mededelingenbord voor meer informatie hierover.  
Jullie krijgen hier ook een uitnodiging over op jullie mobiel. 

 

Afgelopen maand zijn we bezig geweest met de activiteit ‘stippen’. 
Dit was een succes. Veel cliënten zijn bezig geweest om een bord te 
stippen. Op de rechterpagina zie je een paar borden die onze be-
zoeker John heeft gemaakt.  

Het is een leuke bezigheid omdat je veel variaties kunt maken en 
het ziet er erg vrolijk uit.  

 

 

 



 

 



 

Wilma interviewt 
Herman Brom  

Leuk dat je mee wilt doen aan het interview! Laten we maar 
gelijk van start gaan!  
 
Hoe ben je bij MGB terechtgekomen?  
Ik werkte jaren geleden in stichting 'In de Vrijheid' en bracht in die tijd ook 
een cliënt naar Sandenburg. Het boeide me hoe het er daar aan toeging en 
ik dacht 'Dit zou misschien wel eens iets voor mij kunnen zijn'. Ik heb op 
verschillende plaatsen gewerkt. Als laatste ook in een verzorgingstehuis, 
maar daar zat ik echt niet op mijn plek. Mijn dochter Kim was toen client bij 
MGB en zei tegen me: "Pap. Je moet hier komen werken. Dat is echt iets 
voor jou!" En dat heb ik gedaan! Ik heb een brief geschreven naar MGB.  Op 
dat moment was er helemaal geen vacature, maar ik heb toen wel een ken-
nismaking met Sjaukat gehad. Een aantal maanden later kreeg een belletje 
van hem. Ik kon komen werken! Op diezelfde dag kreeg ik ook te horen dat 
de baan die ik toen had, op het punt stond te verdwijnen.  
Bijzonder hoe dat toen is gelopen. Het was voor mij heel duidelijk, ik moet 
bij MGB gaan werken.  
 
Wat vind je fijn aan het werk?  
Er heerst vaak een ontspannen en transparante sfeer. Mijn collega's zijn 
serieuze, gelovige mensen. Het mooie aan dit werk vind ik, dat je de ander 
een stapje verder kunt helpen. Bij dit werk heb je geen bepaalde pet op, 
zoals bijvoorbeeld bij de politie of als arts. We kunnen gelijkwaardig met 
elkaar omgaan. Dat vind ik erg prettig!  
 
Wat doe je in je vrije tijd?  
Ik houd ervan om naar Griekenland te gaan! Sinds 2016 ben ik 24 keer naar 
Griekenland gegaan. Ik neem daar ook graag mensen in mee, op pad, sa-
men met God. Ik lees daarnaast ook graag in de schrift, vaak ook juist de 
oude onbekende boeken uit de tijd van de Bijbel. Een crimeserie bekijken 
op de bank of een stukje wandelen met mijn vrouw.. Allemaal dingen die ik 
erg leuk vind. Klussen aan mijn campertje is ook wel echt een hobby van 
me.  Dat is genieten! Mijn campertje heb ik flink opgeknapt.. (zie foto)  
 
 



 

“God heeft ons geluk voor ogen. 

The best is yet to come!” 



 

Geloof je? En hoe kwam je tot geloof?  
Ja, ik geloof zeker! Dat is wel een lange zoektocht geweest. Met deze vraag 
komen we eigenlijk in een hele depressieve periode van mijn leven te-
recht, meer dan 30 jaar geleden. Ik zag het leven totaal niet meer zitten 
en ik stond voor mijn gevoel aan het eind van mijn leven. Voor mij hoefde 
het niet meer. Mijn relatie was kapotgegaan, in die tijd werd ook bekend 
dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was en mijn opleiding stopte hierdoor. 
Dat was voor mij zo heftig, alles bij elkaar.  Uiteindelijk ben ik zelfs een 
keer uit pure wanhoop op een flat geklommen. Ik vroeg op dat moment 
'Als er nog één waarheid is in het leven, dan wil ik hem vinden'. Ik ben 
gelukkig niet gesprongen, want dat jaar daarna heeft God Zich aan mij 
laten zien. Ik ben in de bijbel gaan lezen en ik ben met een jonge broeder 
meegegaan naar een jeugdclub. Daar heb ik Jezus leren kennen en mijn 
leven aan Jezus gegeven. Dit was wel echt een keerpunt in mijn leven. 
Vanaf toen is mijn leven beter geworden, samen met Hem.  
 
 
Heb je een wonder meegemaakt? 
Dolf kwam in onze gemeente in Terneuzen spreken. Hij ging toen ook bid-
den voor de mensen in de zaal en ook voor mij. Op dat moment heb ik 
een aanraking van de Heere ervaren. Dat was zó bijzonder! In die tijd ge-
beurden er veel wonderen. Vooral doordat God zo duidelijk liet zien wie 
Hij en wie ik was. God liet me toen ook een keer zien op welke afgrond ik 
afging als ik me niet zou bekeren. Ik zag een leven waarin ik alles deed 
wat ik uiteindelijk haatte. Ik heb toen echt opnieuw de keus gemaakt voor 
Hem.  
 
Wat betekent Jezus voor 
jou?  
Alles en leven. Door Hem heb ik 
leven! Als hij niet bestond, was ik 
hier niet en betwijfel ik of ik echt 
nog in leven zou geweest zijn. 
Hoe ouder ik word en hoe meer 
ik leer over Hem en des te meer 
Hij voor mij is  
gaan betekenen.  

Dit is een kersteditie. Wat vier je met kerst? 
Wat ik heel mooi vind, is dat we de geboorte van Jezus vieren. Als we kun-
nen, gaan we naar de kerstnachtdienst in Terneuzen. We vieren het vaak 
eenvoudig en we kijken wat we kunnen betekenen voor anderen. Mis-
schien vieren we dit jaar wel een Griekse avond. (Hij gniffelt geheimzinnig)  



 

Hoe hoop jij dat je leven eruitziet over 10 jaar? 
Fantastisch! Over 10 jaar hebben we een fantastische locatie in Grieken-
land. We hebben een huis waarin heel veel mensen welkom zijn, om meer 
van God te leren en samen te zijn… 
 
Hier moet ik wel gelijk wat aan toevoegen... Want we zijn al bezig met dit 
plan... Volgend jaar gaan mijn vrouw en ik emigreren naar Griekenland. 
We zijn hier al bijna 30 jaar mee bezig, maar nu gaat het werkelijkheid 
worden. God heeft ons gevormd door het leven voor deze taak. Het idee 
was er al langer, maar we wisten niet hoe en wat en waar? De Here heeft 
mij, door een beeld wat ik kreeg, laten zien dat het echt in Griekenland 
moet gaan gebeuren. Ik was namelijk aan het praten met een buurman 
over de mogelijkheden om ergens een huis op te zetten waar mensen 
naar toe konden komen en veilig zouden zijn. Toen zag ik plotseling een 
beeld van een Grieks huis aan de kust voor me.. Heel duidelijk.. Hoe bij-
zonder! In eerste instantie zag ik het niet zitten, de taal en het land.. Zo ver 
weg, maar nu weet ik dat God dit van me vraagt en dan is het ook goed.  
 
We zoeken nu naar een huis ergens onder Thessaloniki aan de kust. We 
hebben al wel verschillende huizen bekeken, maar hét nog niet gevonden. 
We gaan ons huis binnenkort verkopen. We maken daar nu alles klaar 
voor. In december ga ik hier het werk langzaam afronden, en mijn vrouw 
stopt met haar werk in januari. Dan kan het avontuur beginnen! 
We willen eerst vrienden in Kroatië bezoeken. Zij hebben een huis van ge-
bed opgezet en we willen daar een tijdje blijven om samen God zoeken en 
van elkaar te leren. Zo gaan we langzaam op onze bestemming af!  
 

Wil je nog iets meegeven aan de lezer van deze nieuwsbrief?   
Psalm 1 vind ik erg mooi...Lees hem maar eens! Hij begint met 'Welzalig de 
man die niet wandelt in de raad der goddelozen'. Verderop in de psalm in 
vers 3 staat 'Alles wat hij doet, zal goed gelukken'. Dat is zo'n rijke belofte 
voor ons! Paulus zegt: 'Alles zal meewerken ten goede'. Ik heb dat echt 
gezien in mijn leven. De dingen waar ik een potje van heb gemaakt. Moei-
lijke dingen ook, die ik het liefst zou uitwissen, die gebruikt God toch voor 
iets goeds. Dat kan omdat je de Heer liefhebt en bovenal, Hij heeft ons lief!  

Bedankt voor dit fijne gesprek Herman! Namens heel MGB wensen 
we jou Gods zegen toe in de weg die je gaat! In het volste vertrouwen 
dat Hij een weg zal banen voor jullie! 

Geïnterviewd door Wilma en Lieneke 



 

De dagbesteding heeft een nieuwe naam gekregen! Namelijk: Oase.  

Hieronder volgt er een uitleg bij het nieuwe logo! 

Oases liggen in de woestijn. Heb je jezelf ooit afgevraagd waar het water 
in oases vandaan komt? Deze watermassa’s worden gevoed door natuurlij-
ke ondergrondse bronnen of putten die door mensen zijn gegraven. Als de 
bron of put opdroogt, verdwijnt de oase uiteindelijk. 

Een oase wordt enorm gewaardeerd, vooral door de omgeving. Dat maakt 
het zo zichtbaar, onmisbaar en aantrekkelijk. Wie zal weigeren om in de 
droogte bij de oase te zijn en de dorst te lessen? 

Je bent niet per toeval waar je bent. Jij bent deze oase en jouw bron is Gods 
aanwezigheid! Dit is wat de Bijbel zegt, ook over jou: “En Ik zal jullie aldoor 
leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie li-
chaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op 
een bron die altijd water geeft.”   (Jesaja 58:11, BB) 

Onze bezoekers bevinden zich misschien op dit moment in een dorre, 
woestijnachtige situatie. God is Degene die jou vult met leven, Die jou een 
zegen maakt in het leven van deze mensen, zoals een oase in de woestijn! 

Ontwikkel je relatie met God en leer Zijn stem verstaan. Dompel jezelf on-
der in Zijn Woord en laat je vullen met Zijn liefde. Degenen die dorsten 
naar vrede en waarheid zullen naar je toekomen en je kunt hen vertellen 
over de God van liefde, over de Bron van leven die nooit opdroogt! 

 

Het beeldmerk van het logo bestaat uit een waterverfkleurige druppel, 
met daarin drie blaadjes met elk een eigen kleur kern.  
De blauwe cirkel verbeeldt het water van de oase, maar ook het creatieve 
waar we mee bezig zijn op de dagbesteding.  
De drie blaadjes staan voor groei en bloei (een oase is vruchtbaar), maar je 
kunt ze ook zien als drie penselen bij elkaar, het creatieve aspect. 
De kleuren verwijzen naar de kleuren van MGB, maar je kunt ze ook weer 
zien als Vader (groen), Zoon (rood) en Heilige Geest (geel).  

Logo Oase 

https://www.bible.com/nl/bible/1276/ISA.58.11.BB


 



 

 
 

In een kind vinden wij onze meester. 
In een kind gloeit de nieuwe dag. 

De toekomst weer open, vol ruimte en tijd. 
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 

 
  

Kom, laten we dansen, laten we zingen:  
dit kind is onze koning! 

Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:  
dit kind is onze koning! 

  
 

In een kind worden dromen weer kansen. 
In een kind krijgen kansen weer glans. 
De ogen zijn open, de weg is weer vrij. 

In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 
  
 

Als een kind ligt God zelf in de armen 
van de mens die zijn beeltenis draagt. 
Een teken van leven: God is dichtbij. 

In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTLIED 

Dit kind is onze koning 



 



 

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen 
op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid 
vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart  
vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer 
aan jou. 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden  
zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen 
zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in  
zich draagt? 
 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
 
Kon je het al zien? 

  

 

KERSTLIED 

Maria, had je door 



 

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag 
beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug 
zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam 
van God? 
 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 



 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Gali-

lea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, 

een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar 

huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." 

Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die be-

groeting te betekenen had.  

Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 

gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en 

je moet hem Jezus noemen.  

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden ge-

noemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.  

Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 

koningschap zal geen einde komen." 

 

Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 

gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De heilige 

Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 

schaduw bedekken.  

Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon 

van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, on-

danks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvrucht-

baar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets 

onmogelijk. 

 

" Maria zei: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 

gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen.  

KERSTVERHAAL 

Aankondiging van de  

geboorte van jezus 



 



 

 

 

 DE GEBOORTE VAN JEZUS  

 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 

zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het be-

wind van Quirines over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Ga-

lilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van Da-

vid afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, 

die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze 

bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en 

legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtver-

blijf van de stad. 

 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 

wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 

omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel 

zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 

hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie 

een redder geboren. Hij is de messias, de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 

teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 

een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger 

dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 

aarde voor alle mensen die hij liefheeft." 

 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen el-

kaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 

en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen 

Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, 

vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden ver-

baasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woor-

den in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 

loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 

was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, 

kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van 

zijn moeder was ontvangen.  

 

 

 

 



 

 



 

KERSTPUZZEL 

Kerst quiz 2021 

1. Naar welke Disney cartoons kijken de zweden op kerstavond? 

A: Mickey Mouse 

B: Donald Duck 

C: Alice in Wonderland 

2. Welke naaldbomen worden het meest gebruikt als kerstboom? 

A: Een spar 

B: Een dennenboom 

C: Een pijnboom 

3. In welk land heeft de Kerstman een officieel adres met postco-

de? 

A: Finland 

B: Canada 

C: Noorwegen 

4. Hoeveel liter water drinkt een echte kerstboom ongeveer per 

dag? 

A: 2 liter 

B: 1,5 liter 

C: 1 liter 

5. Wat is de oorsprong van het kerstfeest? 

A: De geboorte van Jezus Christus 

B: Verering van de zonnegod(en) 

C: Verjaardag van de kerstman 

 

 



 

6. Welk bekende kerstlied is oorspronkelijk niet voor kerst 

geschreven? 

A: O dennenboom 

B: Stille Nacht 

C: Jingle Bell 

7.  Waaruit is de kerstman ontstaan? 

A: De Nederlandse traditie van Sinterklaas. 

B: Het Engelse figuur Father Christmas 

C: De kerstman was een bestaand persoon in de middel-

eeuwen 

D: Een mengeling van Sinterklaas en Father Christmas  

 

 

Antwoorden: 1B,2A,3B,4C,5B, 6C, 7D 



 

 

 

 

 

 
 Hoi allemaal! 
 
 
Hoogstwaarschijnlijk hebben we net iets te veel gegeten tij-

dens de feestdagen. We hebben misschien familie gezien en 

had het drukker dan normaal.. Maar dán zijn de feestdagen 

voorbij en begint het ‘normale’ leven weer..  

Pfff even schakelen.. 

Wij hebben  een aantal tips om je de dagen  na kerst fit te voe-

len en bovenal blij! 

 Op de late avond hebben we vaak snaaitrek. Voordat je 

het weet is de bodem van een chips zak al bereikt.  Tip: 

Kruip gewoon vroeg onder de wol.  Dit scheelt in kilootjes 

én uitgerust kunnen we de volgende dag veel beter aan. 

 Stil in huis?  Draai jouw lievelingsmuziek! Dat maakt je 

vrolijk en wie weet dans je binnen no time  door de ka-

mer!  

 Je kerstboom staat er maar zielig bij en eigenlijk wil je er 

direct vanaf. Maak er op jouw terras gewoon een voeder-

bodem van voor de vogels. Hang er een vetbolletje in en 

rijg wat pinda’s aan een touwtje. Zet de  boom pal voor je 

raam. Zo geniet je van de vele vogeltjes die langs komen. 

 Nog wat over van de kerstdagen.  Deel  het met de buren. 

Zo heb je gezelligheid. En van delen wordt je blij? 

 

We hoop dat jullie iets hebben aan deze tips. 

Groetjes! 

TIPS NA KERST 

Hoe verder na kerst? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING   
Maandag 10:00 – 19:00uur   

17:30: maaltijd.  

Na de maaltijd Bijbelstudie 
Dinsdag 10:00 – 16:00 uur  
Woensdag 10:00 – 16:00 uur 

Donderdag 10:00 – 16:00 uur 

Vrijdag 10:00 – 16:00 uur 

Zaterdag 

 

10:00 – 13:00 uur 

tosti’s  

I.v.m  de corona-
schoonmaak  is de db  
gesloten tussen: 

12:45 - 13:15 uur 

De tuin blijft toegankelijk. 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

REDACTIE  
Wilma  

Annemijn 
Lieneke 
Jikkalien 

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

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  
Maandag  
tot vrijdag 

09:00 - 12:00 uur 

Tel: kantoor 

Tel: Dagbesteding 

Tel: Dagbestedingsmobiel 

 

0118 - 410696  
0118– 851964 
 

06– 83427400 (Alleen voor app-contact)  

mailto:dagbesteding@mgbvlissingen.nl

