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Voorwoord
Hier voor je ligt de 11de editie van de nieuwsbrief van stichting MGB
hulpverlening. In deze nieuwsbrief krijg je een voorproefje van
Pasen. Wat een heerlijk nieuws.. Hij is opgestaan!

Jikkalien deelt met ons in deze nieuwsbrief een overheerlijk recept.
Er komen ook weer leuke en leerzame activiteiten aan in de komende periode, ook deze staan hierin beschreven.
Én.. er staat wel een heel bijzonder persoon in de schijnwerper. Hij
was al bij het eerste begin van MGB betrokken.. Ook Annemijn wordt
stevig aan de tand gevoeld. Nog wat gouden tips nodig voor het
creëren van meer rust in je leven? John geeft ze! Nieuwsgierig? Sla
maar snel de bladzijde om!
En vind jij het ook leuk om te lezen en om een keer een bijdrage
te 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
Pastaschotel met salami van Jikkalien!

Ingrediënten (naar hoeveelheid mensen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salami (2 zakjes)
Pasta( bv. macaroni of spaghetti)
Paprika’s
Courgettes
Bol mozzarella
Geraspte kaas (1 of 2 zakjes)
Gezeefde tomatensaus
Italiaanse kruiden (naar smaak)
Basilicum (vers of uit potje)
Komkommer en tomaat
(salade)

Bereidingswijze
1.

Verwarm de oven voor op 225 graden.

2.

Ovenschaal invetten. Paprika’s en courgettes in stukjes
snijden. Roerbak deze in een beetje olie. Breng op smaak
met peper en zout en Italiaanse kruiden.

3.

Kook de pasta. Bewaar 6 plakjes salami en snijdt de rest in
stukjes, voeg aan de groente toe.

4.

Daarna doe je er de gezeefde tomatensaus erbij. Voeg
gekookte en uitgelekte pasta toe en roer goed om. Doe
helft van het pastamengsel in de ovenschaal en leg er
helft van de gesneden stukjes mozzarella op
de basilicum.

5.

Giet de rest van het pastamengsel erover. Leg hier de rest
van de gesneden mozzarella op.

6.

Leg de geraspte
de pastaschotel.

7.

De pastaschotel moet ongeveer 30 minuten in de oven.
De kaas moet gesmolten zijn en het liefst wat gekleurd.

8.

Serveer met de salade van tomaat en komkommer. Leuk
dit naar eigen smaak wat op met bijv. een beetje olie
erover.
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In de schijnwerper
Ad de Ruijter

Ad de Ruijter, bezoeker van Oase, is geboren in Dordrecht in het
jaar 1933. Een vader en moeder en twee zussen en drie broers,
waarvan Ad de jongste is. Zijn zus, boven hem is nog in leven en
woont nog steeds in ‘Dordt’. Ad wordt 89 dit jaar, maar: ‘Leeftijd
speelt geen rol bij God!’ zegt hij met een lach. En dat is zeker waar.
Ad mag dan al op leeftijd zijn, zijn ogen fonkelen als kleine heldere
sterren aan een donkere hemel.

Hoe ben je bij MGB gekomen, hoe is dat ontstaan?
Het is begonnen in de samenkomst van gemeente Berea. Ik kwam daar
en kreeg een woord dat God tegen mij zei dat ik naar Hans Schrier moest
gaan om samen te bidden. Hans kende Sjaukat en na een tijdje ging hij
ook mee bidden, daaruit voort kwam de Stichting. God had
een plan.
Wat was je functie binnen MGB?
Ik was bestuurslid en later werd ik ook een mentor en dat heb ik jaren
gedaan. Ook gaf ik veel Bijbelstudies. Ik gaf thuis samenkomsten voor
mensen en voor de Stichting. Ook nodigde ik sprekers uit. Ik was betrokken met iedereen; ‘God had de hemel op mijn hart gelegd.’ En na die
periode ben ik in de klussendienst gaan werken.

Je bent hier één van de oudere, en hier omgeven met allerlei
soorten mensen, hoe vind je dat?
Ik heb het naar mijn zin en ben altijd omgeven geweest met ouderen én
jongeren. Een gemengde club, dat is juist leuk omdat iedereen weer anders is en iedereen weer een andere persoonlijkheid heeft.

“Je moet God niet altijd van alles
vragen, maar God danken. ”

Je gelooft, hoe geef jij vorm aan je geloof in je dagelijks leven?
Ik richt mij op Jezus, Hij is mijn Leidsman. Ik praat altijd met hem, vertel alle
dingen. Ik vraag ook om hulp. Om kracht en wijsheid. S’avonds lees ik een
stukje uit de Bijbel om te overdenken. Elke keer is het weer als nieuw als ik
lees en dan denk je dat je God wel kent en krijg je een nieuw inzicht of
openbaring. Dan denk ik: ‘he staat dit er? ‘

Mahalia vult aan; ‘het is een beetje net als schatgraven’. ‘Nou, zeg dat
wel! Zegt Ad: ‘Ik lees steeds weer nieuwe dingen, mooi is dat.’
Wat is het kantelpunt in je leven, waardoor je tot geloof gekomen
bent, kan je dat even kort vertellen?
Ik heb het geloof niet meegekregen vanaf het huiselijk nest, maar ik leerde
een jonge vrouw kennen die naar de Gereformeerde kerk ging. Ik was toen
22 jaar. Omdat zij daar heen ging, ben ik ook maar gegaan. Maar ik had
geen klik daar, hun beleving van het geloof sprak me niet aan. Er was een
organist in die kerk waar ik contact mee had in die kerk en die man was wedergeboren, en die zei tegen mij: ‘ Ad, je moet God niet altijd van alles vragen, maar God danken’, maar dat was me helemaal niet geleerd. Die avond
thuis was ik alleen in mijn keuken en toen zei ik :’Oh ja, Heer ik kom U danken’, en ter plekke werd ik vervuld met de Heilige Geest. Ik raakte vervuld
van een blijdschap. Dat was zo’n geweldige ervaring. Ik was toen 33 of 34
jaar oud. Ik woonde in Dordrecht en ging toen ook naar
een pinkstergemeente.

Vandaag de dag, raakt Ad nog steeds geïnspireerd door de
Heilige Geest;
‘Ik doe dingen die anderen al niet meer kunnen op mijn leeftijd. ‘Dat is
God’s kracht in mij.’
Hoe zie je MGB voor de omgeving?
De behoefte word sterker, mensen zoeken vastigheid in hun leven en dat
vinden ze hier. Ik vind het krachtig. Een fijne club met mensen.

Heb je een favoriete Bijbeltekst?
Verschillende, maar een hele mooie vind ik Psalm 103. Een loflied op
God’s genade.

Hebben ze ‘cornedbeef’ in de hemel?, wat ga je er beleven Ad, als
je er zijn mag?
Broodkapjes met knapperige korstjes, met cornedbeef, ja! Verder is daar
voor mij veel vreugde, ik hou van lofprijzing.
Wil je nog iets aan ons delen?
Blijf God in elke omstandigheid vertrouwen. Jezus is onze Goede herder en
Hem hebben we nodig in tal van situaties. Je kan Hem om raad vragen en
er komen open deuren. Dat is grandioos, wat God doen kan en dan wil ik
een vers in het Bijbelboek Spreuken mee geven; ‘Vertrouw op de HEERE
met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.’

Hartelijk bedankt voor dit gesprek, Ad!
Je bent een inspiratiebron voor velen!

Cliëntenraad MGB
Beste medecliënten,
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud, de kerstversiering is alweer opgeruimd. Ook voor ons als Cliëntenraad staat een nieuw jaar voor
de deur met allemaal uitdagingen.
Eind vorig jaar is er een audit geweest, dat is een soort van controle om
te zien hoe alles werkt binnen MGB. De Cliëntenraad is hierover geïnterviewd. Het is mooi om te zien dat wij als cliënten ook mogen praten over
wat er goed gaat en wat er beter kan.
We zijn een paar maanden geleden begonnen om samen met de directie
te kijken hoe wij jullie het beste kunnen vertegenwoordigen. Dit jaar willen we nadenken over onderwerpen als “Wat is het doel van de Cliëntenraad”. Dit betekent dat we niet alleen met de directie hierover praten,
maar juist ook met jullie. Daarnaast hebben we ook een aantal vragen
ontvangen, bijvoorbeeld over de WiFi, waarmee wij aan de slag gaan.
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.

Hartelijke groet,
Allard, Ferry, Huib en Jikkalien

Uitleg illustratie

Ik heb deze tekening gemaakt voor
het thema omdenken. Het is een voor
– en een zij aanzicht. Ik wilde een
keer wat nieuws tekenen. Het was
voor mij een uitdaging om dit te bedenken en te tekenen.

Gedicht
“Omdenken“
Dit gedicht is een prachtig voorbeeld van letterlijk omdenken..
Lees dit gedicht van boven naar onder en andersom en je krijgt een
totaal ander gedicht. In het Nederlands is dat lastig ,omdat de zinsopbouw heel anders is. Wel hieronder de vertaling, zodat iedereen
snapt wat er in het gedicht staat!

‘” Vandaag was de slechtste dag ooit
En probeer me er niet van te overtuigen van
Er zit iets goeds in elke dag!
Want als je het beter bekijkt
Zie je dat het een kwade wereld is
Zelfs als
Af en toe schijnt er wat goeds door
Tevredenheid en blijdschap blijven niet
En het is niet waar wat
Het is allemaal in het verstand en in het hart
Omdat
Wat vreugde kan niet worden verkregen
Alleen als de omgeving goed is
Het is niet waar de droefheid bestaat
Ik weet zeker dat je het daar mee eens bent
De werkelijkheid
Maakt
Mijn houding
Het is buiten mijn controle
En je zult me nooit, in geen duizend jaar, horen
Zeggen dat
Vandaag was een goede dag”.

Lees nu vanaf onder naar boven.

Boekverslag
In deze nieuwsbrief willen we graag een boek voor jullie uitlichten
dat ook in de bibliotheek te vinden is in de stilteruimte van de
dagbesteding. Op deze manier kunnen jullie kennismaken met onze
boeken en kunnen jullie hier in de toekomst gebruik van maken. We
willen jullie inspireren en motiveren om een keer langs te komen in
onze bibliotheek !

Dit keer het boek: ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy. Het is een prachtige moderne fabel voor jong én
oud! Hij is vertaald door Arthur Japin.
Ik koos voor het boek omdat het ons ‘omdenken’ leert.

Waar gaat dit boek over?
Het boek gaat over een vriendschap tussen een jongen en zijn 3 dieren. De
lessen die zij samen leren zijn allemaal levenslessen. Het is een lief en een
hoopvol boekje. Gewoon een handvolle tegenhanger in deze tijd van individualisme en onze ‘geld maakt gelukkig’ cultuur. Het laat zien dat je niet alleen bent en dat het geluk zit in samen zijn en momenten die je samen
kunt delen!
Het boek is leuk om als geschenk te geven, want het grote zit hem vaak in ‘t
kleine. Dat is absoluut bij dit boekje. Je ziet hiernaast nog wat mooie
plaatjes uit dit pareltje!

Veel leesplezier, Lieneke

In memoriam:

Carin Elve
11 - 2 - 1969

In de nacht van 3 op 4 januari 2022 is Carin Elve in haar
slaap overleden.
Al wat jaren was Carin een bezoekster van Oase. Ze was creatief en deed
altijd met veel enthousiasme mee aan activiteiten. Ook in haar fysieke verschijning uitte de creativiteit zich, want Carin had beslist haar eigen stijl,
wat bijdroeg aan de kleurrijke en unieke vrouw die ze was. Wij gedenken
haar dan ook als sprankelend, lief, vriendelijk en ontwapenend; wat zich
laat bewijzen door haar stralende lach!

- Geschreven door Mahalia
Vanaf 2017 mocht ik in de DB MGB, kennismaken met Carin. Ik begeleidde
haar toen in de muziekstudie van MGB in de Badhuisstraat. Sommige liederen veelal met behulp van YouTube maar ook wel met gitaarbegeleiding.
Ze deed dat altijd met heel veel overgave en passie en ze was altijd dankbaar dat ze weer even mocht zingen. Ik heb ook veel gebeden met Carin.
Ze zong uit volle borst en die gedrevenheid maakte het al de moeite waard
om haar daarin te mogen begeleiden. Vanaf 2019 begeleidde ik Carin in
Het Koningshuis. Twee liederen die ze altijd graag zong, waren: “Leave the
light on” van Beth Hart én “Shallow” van Lady Gaga. Dit zijn twee liederen
die erg persoonlijk waren voor haar.

- Geschreven door Johannes
Lieve Carin, we gaan je missen!

WE KIJKEN TERUG

Activiteiten dagbesteding
Als activiteitenbegeleiders willen wij: Annemijn, Lieneke en Mahalia
jullie vertellen wat we de afgelopen periode allemaal hebben
gedaan. Zo kunnen jullie meer zicht en achtergrond 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 ons dagbestedingsmobiel.

Wat is er in december gebeurd?
DE foute Sinterklaas bingo was weer een hit. Dat is een ‘klassieke bingo’ in
een dip van een Sinterklaas-sausje en een hoop “foute” cadeaus. Een greep
uit het assortiment: een pleeborstel, een neushaarknipper, of ontharing
strips voor een harige bovenlip? Of wat dacht je van kneedsnot of gewoon
een fles shampoo? die is altijd handig!
Sommige sentimenten moet je blijven koesteren, en dat geldt zeker voor
kerststukjes. Maar het maken daarvan is niet meteen het doel op zich. Omgeven door allerlei versiersels, takken, ander kerstgroen en chocolademelk
met slagroom maken we er een mooie tijd van. Het lijkt dan alsof het al een
beetje Kerst is en tegelijkertijd brengt het een gezellige sfeer met zich mee.
Een week later was er ook een kerstachtig Chinees diner in het Koningshuis,
we waren vertegenwoordigd met 30 personen, fijn dat de ruimte zo ruim is
opgesteld zodat we met z’n allen toch samen konden komen. Rebecca heeft
een gedicht voorgelezen en Tim heeft op de piano een mooi lied laten horen. Annemijn heeft na het eten een kerstverhaal verteld en Job speelde op
zijn gitaar wat liederen. Dikke entertainment dus :) Als klapper op de kerstvuurpijl werd er een korte film met de betekenis van Kerst getoond.
Tijdens de filmmiddagen hebben we ‘A castle for Christmas’ gekeken. Een
mierzoete film, die onverwacht ondanks alle clichés en voorspelbaarheid
nog best grappig uit de hoek kwam. En in januari keken we naar Mr Bean’s
holliday’, het soort humor waar je van moet houden, maar ja Mr Bean kleurt
hoe dan ook een glimlach op je gezicht. Dit hadden wij nog niet verteld
maar de laatste donderdag van de maand is het ‘DONDERDAG FILM MIDDAG’… met versnaperingen…soms gezond, én soms ook niet ;)

Bibliotheek Oase
Is er een bibliotheek op de dagbesteding?
Ja! Sinds 2020 is er in de stilteruimte van Oase een bibliotheek. Irma is
samen met Wilma, Fieke, Ronald en mij gestart met het inrichten van de
kast en het uitzoeken van de boeken. Er is zelfs een mooi bord gemaakt
met Open/Gesloten.
Wat voor boeken zijn er allemaal te vinden?
Van alles: er zijn stripboeken, boeken over tuinieren, gedichtenbundels
en boeken over het geloof. Daarnaast natuurlijk ook een heleboel gewone leesboeken van verschillende schrijvers zoals Baantjes, Khaled Hosseini en John Grisham.

Voor wie is de bibliotheek?
Voor iedereen! Alle cliënten maar ook alle medewerkers en vrijwilligers
van MGB mogen hier een boek lenen. Het is natuurlijk hartstikke leuk als
je een boek hebt gelezen dat je raakt en dat je daarover met je begeleider wilt praten. Dan moet hij/zij ook het boek kunnen lenen en lezen.
Kan ik gewoon naar binnen lopen en een boek pakken?
Nee, helaas niet. Omdat de bibliotheek in de stilteruimte zit en deze
ruimte ook wordt gebruikt door andere mensen, voor gesprekken bijvoorbeeld. Als er niemand zit, dan kan je aan een medewerker van Oase
vragen of je even mag kijken voor een boek.
Op de vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur is de bibliotheek wel
geopend voor bezoek: je kan dan rustig kijken welke boeken er zijn. Ook
zit ik er voor als je vragen hebt of een boek wilt lenen.

Hoe werkt dat dan, een boek lenen?
Heel simpel! Je pakt een boek en dan wordt er opgeschreven dat jij dat
boek leent. Je kan een boek drie weken lang lenen. Op die manier weten
we welke boeken zijn uitgeleend en wanneer ze weer terugkomen. Als je
wat langer doet over een boek dan kan dat natuurlijk ook, maar dan
meld je dat even bij de bibliotheek.

Hebben jullie nog boeken nodig?
Altijd! Als je thuis boeken hebt die je niet meer leest en weg wilt doen,
dan kan je die altijd afgeven op Oase.
Wat zijn de plannen met
de bibliotheek?
Teveel om op te noemen.
Het liefste zou ik de hele
stilteruimte vol zetten met
boekenkasten. Maar een
van de plannen waar Anissa en ik nu mee bezig zijn,
is om te kijken of we een
leeshoek kunnen maken.
Dan kunnen mensen even
zitten met een boek en in
alle rust een stukje lezen
om te zien of ze het een
leuk boek vinden. We denken ook na over themadagen, boekbesprekingen en
andere dingen om mensen
(weer) aan het lezen te
krijgen.

Geschreven door Ferry

Sociaal, zachtaardig
& lief maar geen ui.
Interview met Oase activiteitenbegeleidster ‘ Annemijn’ door Mahalia.

Annemijn begon als stagiaire bij de Oase. Maar nu werkt ze al weer
een aantal jaartjes als activiteiten begeleidster.

We kennen je allemaal als medewerker op Oase, maar wie is
Annemijn verder?
Ik ben dus Annemijn en 23 jaar. Die spreekwoordelijke kat kijk ik wel eerst
uit de boom, maar ik ben trouw. Ook een zachtaardig persoon én sociaal. Ik
houd van mensen en spendeer graag tijd met ze. Afspreken met mijn
vriendinnen doe ik dan ook graag. Gewoon thuis of samen een dagje weg
naar Brugge. Verder ben ik woonachtig in Goes, maar ben er intussen wel
aan toe om het ouderlijk huis te verlaten en op zoek te gaan naar een eigen
stekkie in Vlissingen en omstreken. Ook heb ik een oudere broer die in Rotterdam woont.
Hobby’s?
…. afspreken met mijn vriendinnen. Lezen en gitaarspelen vind ik ook fijn.
En ik houd van sporten en koken. Momenteel ben ik helemaal ‘into’ Quiche;
een hartige taart. De laatste die ik gemaakt heb was met zalm, courgette
en ricotta.
Wat wilde je later worden als kleine Annemijn?
Ik wilde dokter worden of verpleegkundige! Ik speelde vroeger ook doktertje, dus dat lag voor de hand :) Ik keek ook altijd van die ziekenhuisseries op
tv, met operaties en dergelijke, super interessant dat medische.

.

“Doe wat je leuk vindt, dat geeft je energie.
Probeer te achterhalen wat bij je past”

Hoe ben je bij MGB terechtgekomen?
Vijf jaar geleden zat ik op het Hoornbeek college in Goes en deed de opleiding ‘sociaal agogisch werk specifieke doelgroepen’ en was op zoek naar
een stageplaats en het was best moeilijk om iets te vinden. Via via kreeg ik
de tip om het eens te proberen bij MGB. Ik heb Sjaukat toen een mailtje
gestuurd. Een paar weken later kon ik langskomen op gesprek en mocht ik
mijn stage op de dagbesteding doen. Na deze periode besloot ik GPW
(Godsdienst Pastoraal Werk) te studeren aan het CHE te Ede. Na een jaar
ben ik weer terug komen wonen in Goes en ben ik aan het werk gegaan als
activiteiten begeleidster bij MGB.

Waar ben je mee bezig op Oase?
Naast het organiseren van activiteiten vind ik de omgang met de bezoekers
onderling waardevol. Zoals ik al aangaf ben ik een ‘mensen mens’. Als ik
naar hen kijk denk ik vaak: ‘Wie ben je?’, ‘Wat beweegt je?’ en ‘Hoe kan ik
me met jou verbinden?’. De verbinding probeer ik te zoeken door middel
van het spelen van spellen. Ontlading, ontspanning, maar ook gezelligheid
spelen hierbij een rol. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor het maken
van de nieuwsbrief van Oase, bedenk ik dingen en betrek ik bezoekers van
Oase hierin om elk kwartaal weer met iets moois te komen.
Wat is jouw tip voor anderen?
Doe wat je leuk vindt, dat geeft je energie. Probeer te achterhalen wat bij
jou past.
Wat inspireert jou?
Misschien cliché: maar de Bijbel, en de natuur…, het strand. Ik kan niet te
lang ergens binnen zitten. Schijnt de zon maar net, dan denk ik: ’Ik wil naar
buiten om de wind en zonlicht op mijn gezicht te voelen’.
Heb je weleens een blunder begaan?
Haha, ja in het begin van mijn stage moest ik om boodschappen, maar
mijn collega had kaviaar op het boodschappenlijstje gezet. Wist ik veel, dus
ik vraag aan die AH-medewerker waar de kaviaar ligt in de winkel? Ik zag
het nergens liggen…

Wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
Dan denk ik toch mijn vakantie naar Canada en de Niagara-watervallen,
erg indrukwekkend.

Wat betekent het geloof voor jou persoonlijk?
Voor mij betekent het dat ik nooit alleen ben, dat er Iemand is die over je
waakt, die jou kent en je doorgrondt. Dat vind ik een hele fijne gedachte.
Als je weet dat je gekend en geliefd bent, dan heb je een geborgenheid om
je heen die je nooit meer kwijt raakt.

Wat is je grootste angst?
Ik houd echt niet van slangen! Als er in een natuurdocumentaire slangen
voorkomen dan spoel ik snel door!

Wat is je favoriete film?
Veel, maar één die me nu te binnen schiet is Nothing hill (met Julia Roberts en Hugh Grant). Grappige film. Dat gestuntel van de hoofdpersoon
herken ik wel, haha. Ik bedoel hiermee dat alles niet perfect hoeft en je
sommige omstandigheden hierin niet naar je hand kunt zetten.
Dat is namelijk niet altijd erg!

Annemijn, ondanks je ‘planken koorts’ een leuke kennismaking
met jou!

Speelwoud: de leer-en
werkplek van MGB!

Hallo allemaal,
Hierbij mijn aquarium die ik gehaakt heb op Speelwoud.
In de visjes die ik gehaakt heb zit een magneet net als onder de
hengels. Zo kunnen de kinderen en natuurlijk ook de volwassenen
echt de visjes uit het aquarium hengelen/vissen.
Het patroon komt van pinterest en een gedeelte hebben wij van
Speelwoud zelf bedacht.

Het is nu bij ons te koop.

Groetjes Jikkalien

BIJBELSTUDIE

Omdenken
'Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht!'
2 kor 12:9
Steeds vaker horen wij om ons heen het woord 'omdenken'. Wat betekent
dit woord? omdenken naar je situatie zoals die ís en onderzoekt , daarmee
zou kunnen. Met omdenken zie je dus geen beren op je pad, maar juist
uitdagingen! Wat voorheen als ‘probleem’ werd gezien, wordt met omdenken een ‘mogelijkheid'. Wow, lastig! Ja dat wel, maar je kunt jezelf er
in trainen.
En wat een geluk..
Onze Meester, Jezus ,leert ons ook al omdenken in de Bijbel. In de Bijbel
wordt dat een vernieuwing van het denken genoemd.. Hij leert ons inzien
dat jouw situatie, hoe slecht ook...er júist voor kan zorgen dat Hij jou kan
gebruiken in Zijn plan! In de Bijbel staat: 'Míjn kracht wordt in zwakheid
volbracht'. Onze zwakheid maakt juist ruimte voor Gods kracht! Het is je
ook bekeren van je negatieve gedachten en weten dat Gods plan voor ons
leven: het goede en het volmaakte is. Het negatieve denken opent vaak de
deur voor het kwaad.. En dat willen we niet in huis hebben! Door je te blijven richten op Jezus en op Zijn plan met jou, word je vervult met Zijn
Geest, Zijn kracht en blijdschap..
God is een grote omdenker. Hij laat zien dat wat wij dénken dat wijs is,
dwaas is. Hij laat zien dat het kleine júist groot is. Hij knuffelt een kind en
zegt tegen de geleerde, wijze mannen die om Hem heen staan, dat ze
moeten geloven zoals dat kleine kind. Ook in zijn Bergrede laat Hij zien dat
Zijn Koninkrijk hier soms de omgekeerde wereld lijkt. Lees zelf maar eens
in Mattheüs 5. Als dat geen omdenkers zijn.
Weet je.. Zijn oplossingen zijn subliem. Voor Hem is niets onmogelijk. Hij,
de grote Koning, werd geboren als baby in een beestenstal. Hij liet Zich
gevangen nemen , zodat wij vrij zouden kunnen zijn. Hij nagelde onze zonden aan het kruis en nam die mee in het graf, de dood in.. Maar Hij stond
op uit het graf! Hij overwon hiermee het kwaad en de dood.. zodat wij zouden
kunnen
leven!
Voor
Eeuwig,
met
Hem!
HALLELUJA, we prijzen U Jezus voor wat U voor ons heeft gedaan! Uw genade is mij genoeg!

Geschreven door Lieneke

9 tips voor meer ‘rust’
van Johnny
Steady, robuust, in het ‘zadel’ blijven zitten; John deelt zijn 9
tips voor wat meer rust in de dagelijkse levenswandel. Johnny
vindt Indianen ook heel tof.

1.

In huis? Kijk voor je uit, kijk naar buiten , uit het raam of zo, zon op
je giechel. En zelf denk ik soms aan niks. Dat kunnen mannen
goed schijnbaar.

2.

Loop niet te snel op straat, als je moe wordt heb je geen rust. Je voeten stevig op de grond. Daar word je wijs van zeggen Indianen, geen
idee, zal wel.

3.

Slecht nieuws op tv bijvoorbeeld laat ik ook weer langs me heen
gaan en ik denk wel: ‘Wat gebeurd er nou weer allemaal’, maar ik sta
er niet te lang bij stil. Je kan er toch niks aan doen, dingen gebeuren nou eenmaal.

4.

Veel thee drinken en limo. Goed voor de hersens en van dat vocht
krijg je ook geen hoofdpijn. Soms neem ik ook koffie hoor…

5.

Ik ben zelf creatief en dat geeft ook een rust. Je moet gewoon wat
maken, ook al ben je niet zo creatief als ik.

6.

Neem een dier als je ervan houdt en ervoor kunt zorgen. Ik heb 2
katten en ik praat ook een beetje tegen ze. Katten zijn gezellig, komen bij je zitten of liggen en daar word je ook rustig van. Indianen
voelden zich prettig in de nabijheid van dieren. Ze hadden er veel
respect voor en dieren gaven hen ook een troost. Zo springt de kat
van John bij hem op schoot en wil dan geaaid worden en komt dan
bij hem ‘kroelen’.

7.

Ik leef met wat de dag me brengt, ik denk niet aan morgen, de
dag daarna of volgende week…

8.

Sinds een paar jaar heb ik de mogelijkheid om op vakantie te
gaan in de zomer en dat geeft ook rust. Lekker naar de zon en in
een korte broek.

9.

Niet klagen over het weer. Ook dat geeft rust. Dat doen Nederlanders maar veel. De indianen bijvoorbeeld, zagen zeuren als
iets onzinnigs. Weer of geen weer, pas je maar aan, hou op
met miepen!

Geschreven door Johnny en Mahalia

ARTIKEL

‘Omdenken’

Wat is omdenken?

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen doen.
Bij omdenken kijk je niet naar de onmogelijkheden, maar je kijkt naar wat
er wel mogelijk is.
Omdenken helpt je om bij vervelende dingen het op zo’n manier te kunnen
bekijken dat, ook al is het misschien negatief, je er altijd iets goeds en positiefs uit kunt halen.
Ik moet zelf dan denken aan hoe God te werk gaat. Hij wil denk ik dat we
leren omdenken, zodat we ook leren te kijken wat er samen met Hem wel
mogelijk is.
Soms zitten we zo vast in het menselijke “normale” denken dat het soms
moeilijk lijkt om omdenken samen met God toe te passen, maar we willen
jullie met deze nieuwsbrief en met de poster op de Oase leren hoe jullie
ook meester kunnen worden in omdenken en dat je op deze manier positiever in het leven leert te staan.

Geschreven door Job

Deze poster hangt op de Oase aan de muur om het thema
van te laten zien.

PAASPUZZEL

Woordzoeker dagbesteding
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Hoi allemaal,
We hebben voor jullie een woordzoeker gemaakt van de
dagbesteding. Mochten jullie niet weten hoe dit werkt, volgt
hier een korte uitleg.
De woorden– en namen die hieronder staan zitten verstopt in
de woordzoeker. Ze kunnen van links naar rechts, van boven
naar beneden, van beneden naar boven en schuin staan.
Als je ze allemaal
puzzel voltooid!

gevonden

hebt,

dan

Veel plezier!

Paasei

Voorjaar

Paashaas
Paasbrood
Croissant
Kuikentje
April
Lente

Opgestaan
Licht
Feest
Vrede
Tuinman

heb

je

de

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING
Maandag
10:00 – 19:00uur
17:30: maaltijd.
Dinsdag
Woensdag

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

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 – 16:00 uur
10:00 – 16:00 uur
10:00 – 13:00 uur
tosti’s
12:45 - 13:15 uur

I.v.m de coronaschoonmaak is de db
gesloten tussen:

De tuin blijft toegankelijk.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
Maandag
09:00 - 12:00 uur
tot vrijdag
Tel: kantoor
0118 - 410696
0118– 851964
Tel: Dagbesteding
Tel: Dagbestedingsmobiel

CONTACT

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

06– 83427400 (Alleen voor app-contact)

REDACTIE
Wilma
Irma
Annemijn
Lieneke
Jikkalien

MAIL NIEUWSBRIEF

dagbesteding@mgbvlissingen.nl

