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Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers
en vrijwilligers van Wicherumloo,
Deze laatste nieuwsbrief van
2020 vraagt om even achterom
te kijken! Een jaar waarin we als
bewoners, zorgmedewerkers en
vrijwilligers onvoorstelbaar veel
hebben meegemaakt. Dit jaar zal
over 100 jaar nog worden
genoemd als het jaar van de
corona pandemie. Zoals onze
ouderen nog spreken over de
Spaanse griep (in 1918) en de familieleden die daarbij
kwamen te overlijden, zal dat over 100 jaar ook worden
genoemd als een jaar waarin Nederland en de hele
wereld in beroering was en economieën tot stilstand
kwamen. Met ongekende beperkingen voor kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen en andere groepsbijeenkomsten. Zelfs voor bezoek in familiekring. Ook
zien we terug op die periode van 20 maart tot 25 mei van
totale sluiting voor bezoek. Ook niet op bezoek gaan.
Ongekend zwaar voor u als bewoners en familie. Wie had
ooit gedacht aan contactvormen als balkonbellen,
beeldbellen, het Praothuus en elkaar spreken vanaf een
hoogwerker. Met ook ongedachte mooie en ontroerende
momenten waarin u elkaar iedere dag opzocht in De
Aanleg. Er was een ongekende saamhorigheid, waarvan
wij als vrijwilligers soms deelgenoot mochten zijn. Ook
een periode waarin ongekend veel werk is verzet door het
zorgpersoneel, onze huismeester en andere vrijwilligers
om de kans op groeiende eenzaamheid zo klein mogelijk
te houden. Nu weer terug naar de actualiteit. Ook in
Wicherumloo werden we geconfronteerd met daadwerkelijke besmetting. Was het eerst nog bij zorgpersoneel, op 10 december manifesteerde het virus zich
ook bij bewoners. Een grote tegenvaller dat ondanks alle
voorzorgsmaatregelen toch het virus de kans kreeg om
toe te slaan. Er zijn direct maatregelen genomen door het
crisisteam van Bethanië door bewoners in quarantaine of
isolatie te brengen. Dit betekent ontzettend veel extra
werk en alertheid van de zorg medewerkers. Wij spreken
onze grote waardering uit voor hun betekenisvolle werk
in deze enorm spannende tijd, zowel voor hen privé als in
Wicherumloo. Ingrijpend voor hen en u als familie. We
leven mee met alle zieken en hun families en ook met hen
die hun dierbare door de dood moesten verliezen, korter
of langer geleden.

WEKEROM, 21 DECEMBER 2020

Binnen Wicherumloo hebben wij deze week alle
activiteiten tijdelijk stilgelegd om het bij elkaar komen
zoveel mogelijk te beperken. Ook is het bezoek
teruggebracht om het risico op inslepen van het virus
zoveel mogelijk te verkleinen. Toch blijven we vooruit
kijken. En niet alleen naar de hoopvolle ontwikkeling
rondom de vaccins. Dat gaat heel snel en zal veel ten
goede kunnen keren, maar we mogen ook vooral vooruit
zien naar de boodschap van Kerst. In deze Adventstijd
waarin de komst van onze Heiland centraal mag staan,
mag dit ook een boodschap zijn van bemoediging. In een
duistere wereld kwam Hij om Licht te brengen en te helen
wat gebroken is. Dat mag kracht en vertrouwen geven in
deze dagen dat Hij alles in Zijn handen heeft. Een kracht
en bemoediging die ik u allemaal toewens.
Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo, Henk Blotenburg

BELANGRIJKE MAATREGELEN DIE ONVERKORT GELDEN:
-

-

Blijf thuis bij verkoudheid of andere griepverschijnselen. Voor u als bewoner betekent dit
dat u in uw eigen appartement blijft en u als
bezoeker blijft in uw eigen huis elders.
Houd u strikt aan de 1,5 meter afstand van elkaar;
daarmee verkleint u het besmettings-risico
enorm.

DE ACTUELE MAATREGELEN ZIJN:
-

-

-

-

-

Maximaal 2 bezoekers per dag.
Voor besmette of mogelijk besmette bewoners in
isolatie en quarantaine wordt u door de zorg
geïnformeerd over de voorwaarden en
mogelijkheden voor bezoek.
Personeel, bezoekers en vrijwilligers dragen in de
gangen een medisch mondmasker en als
personeel of vrijwilligers bij hun werk binnen de
1,5 meter van een bewoner komen, dan wordt
door hen ook een medisch mondkapje gedragen.
Ook uw huishoudelijke hulp (van Bethanië of
privé) draagt tijdens het schoonmaken permanent
een medisch mondmasker in uw appartement.
Alle activiteiten zijn gestopt. Bewoners drinken
tijdelijk ook niet samen met
vrijwilligers koffie in De Aanleg.
De koffie en thee wordt
verstrekt in wegwerpbekers.

helpt ons door deze ellendige periode heen te komen. Dàt we
er doorheen komen staat voor mij vast. Vanwege het vaccin dat er aan komt, maar
meer nog vanwege de veerkracht die we met elkaar al hebben laten zien”

“Aandacht voor elkaar

(citaat Mark Rutte tijdens zijn toespraak vanuit het torentje maandag 14 december)

VOOR WICHERUMLOO GELDT NU:
1. Er mogen maximaal twee bezoekers per dag op
bezoek komen. Er geldt tijdelijk 1 bezoek per dag.
2. Als aankomst momenten voor bezoek blijven twee
tijdslots ingesteld. Overdag tussen 14.00 uur en 17.00
uur en ’s avonds tussen 18.30 uur en 20.00 uur.
Bezoekers wassen allereerst hun handen, doen
vervolgens een medisch mondkapje op en vullen
daarna een registratie-formulier in en deponeren dit
in de doos op de receptie. Voor de bewoners van
Willinkhuizen geldt dat het bezoek meldt via de bel als
zij het appartement van de bewoner verlaten, zodat
de zorg de bewoner weer kan opvangen. Het bezoek
mag niet in de huiskamer op Willinkhuizen komen.

3. Bezoekers lopen na het wassen van de handen en
de registratie met een medisch mondkapje op de
kortste route naar de kamer van de bewoner.
4. Het is niet toegestaan voor bezoekers om met
de bewoner in De Aanleg, VIOS of huiskamer De
Vijfsprong plaats te nemen. Wel mag de
bezoeker een wandeling maken met de bewoner
en wast en ontsmet hij/zij bij terugkomst van de
wandeling in Wicherumloo de handen, net zoals
de bewoner.
5. Bij het verlaten van het gebouw kunt u het
mondmasker afdoen en deponeren in de
prullenbak bij de uitgang.

Beste bewoners van Wicherumloo,
In deze speciale kersteditie van de Wicherumloo Nieuwsbrief wil ik ook graag weer een stukje
schrijven namens de Vrienden van Wicherumloo. In het afgelopen jaar konden we vanwege
de maatregelen geen van onze inmiddels traditionele activiteiten door laten gaan en u moet
me geloven als ik zeg dat wij als ‘Vrienden van’ dit minstens zo erg betreurden als dat u dat
deed. Ook wij hebben deze activiteiten en (uw) gezelligheid enorm gemist! Het is fijn om met
deze nieuwsbrief toch weer even ‘verbonden’ met u te zijn! 2020, het jaar van diverse
impopulaire, maar o zo noodzakelijke maatregelen, emotioneel pijnlijke social distancing en
van pijn en zorgen wanneer we zelf of onze dierbaren, besmet raakten met het coronavirus.
Maar gelukkig is er ook nog veel waar we dankbaar voor mogen zijn! Wat mij hierbij vooral
erg is bijgebleven, is de saamhorigheid die op veel plekken ontstond. Het weer ècht omzien
naar elkaar en ook het weer waarderen van kleine dingen en alles wat we voorheen als
normaal beschouwden. Hoe waardevol is dat! We hebben ons best gedaan om van deze
speciale kersteditie een mooi gevuld exemplaar te maken. Hierin staan enkele bekende
onderdelen, zoals de prijspuzzel, maar is er ook ruimte voor diverse kerstgerelateerde items.
Wanneer u verder bladert zult u zien wat ik hiermee bedoel! Iets wat ik zeker nog een keer
wil ‘uitspreken’ is onze grote waardering voor het zorgpersoneel van Wicherumloo. Al bijna
een volledig jaar werk(t)en zij onder zware druk en soms moeilijke omstandigheden. Diep
respect voor een ieder van hen! Dit was voor de Vrienden van Wicherumloo reden om hen
aan het einde van dit jaar te bedanken voor hun inzet en hen te verrassen met een mooi
kerstpakket. In deze bijzondere kersttijd zijn we uiteraard onze bewoners ook niet vergeten.
De bewoners van Roekel en De Vijfsprong
ontvingen deze week een kersttasje, gevuld met
een leuk winters item en wat lekkere snoeperijen.
In de beide woonkamers van Willinkhuizen hebben
we een mooi kerstdorp opgebouwd. Een goede zet
zo bleek; de bewoners kunnen er geen genoeg van
krijgen! Voor hen was er ook een verrassingstas met
daarin o.a. heerlijke chocolademelk, een luxe
kerstbrood en diverse lekkers te snoepen. Zowel de
attenties voor het zorgpersoneel als voor de
bewoners waren voorzien van een toepasselijk
gedicht. Een impressie van dit alles ziet u op de
volgende twee pagina’s!

Goede Kerstdagen en een
Voorspoedig 2021 gewenst!
Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo,
Jantine Burgers

IN DECEMBER KREGEN ALLE 56
ZORGMEDEWERKERS NAMENS HET BESTUUR,

VRIENDEN VAN EN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN
WICHERUMLOO EEN LEUK KERSTPAKKET MET
DAARIN ONDER ANDERE ONDERSTAAND GEDICHT.

Voor jou, zorgmedewerkster bij Wicherumloo,
Aan het einde van een jaar zijn we gewoon om terug te blikken op alles
wat voorbij is gegaan, blije herinneringen, maar ook bij de minder fijne
dingen een moment stil te staan;
2020 was een jaar wat voor een groot gedeelte door (maatregelen omtrent)
corona werd gekenmerkt, Nederland ging in een intelligente lockdown en
alle sociale contacten werden tot een minimum beperkt;
Feesten, bruiloften en partijen werden niet gevierd dit jaar,
zelfs bij een simpele verjaardag zaten we al met de handen in het haar;
De term anderhalve meter kunnen we inmiddels niet meer horen,
en naast de anderhalve meter zijn er nog tal van andere nieuwe regels geboren;
Hoest in je elleboog, draag een mondkapje en blijf thuis bij klachten,
we kunnen het inmiddels wel dromen. Wanneer stopt dit, we kunnen haast niet wachten;
Wat jullie wellicht het meeste bijblijft van het afgelopen jaar is het
‘werken in coronatijd’, misschien extra gemaakte uren,
werken onder zware omstandigheden en een driedubbele alertheid;
Voor buitenstaanders soms moeilijk uit te leggen, deze pittige
werkomstandigheden volgens het corona protocol,
maar door de bewoners is jullie liefdevolle zorg en aandacht voor hen erg
gewaardeerd en zeer waardevol;
Ook de Vrienden van Wicherumloo willen hun waardering voor jullie laten
blijken met dit kleine gebaar, want het lijdt voor hen geen enkele twijfel dat
jullie een absolute top prestatie hebben geleverd in het afgelopen jaar;
Genoeg over Corona nu, er is gelukkig nog zoveel om dankbaar voor te zijn,
vrienden, een brede kennissenkring, een cadeau op zich als je daar onderdeel van mag zijn;
Ook gezondheid en een ‘bubbel’ van lieve familieleden om je heen,
een gezellig en goed gesprek, alles op afstand en anders dan voorheen;
Maar zeker niet minder waardevol of fijn,
geniet van deze momenten met een kopje koffie of een goed glas wijn;
De Decembermaand zal ook anders dan anders zijn dit jaar,
maar gelukkig hebben de Vrienden van Wicherumloo hun plannetje helemaal klaar;
De hoogste tijd voor een kleine verrassing in deze bijzondere tijden,
wij hopen jou zo een beetje te kunnen verblijden;
Met wat lekkers en een lichtjessnoer die je kunt stoppen in de (lege) fles wijn,
Een lichtjessnoer, omdat jullie de lichtpuntjes voor onze bewoners zijn;
Daarom voor jou dit cadeau omdat wij jou enorm waarderen om wie je bent
en wat je voor onze bewoners doet, hou vol, blijf gezond en boven alles houd moed!

Beste bewoner(s) van Wicherumloo,
Aan het einde van 2020 willen we nog even stil staan bij dit bijzondere jaar
wat inmiddels bijna achter ons ligt,
wat in maart begon met een lockdown en het meest ingrijpende voor u,
alle woonzorgcentra gingen dicht;
Niemand vermoedde wat een lange weg ons stond te wachten,
ondanks de beperkingen bedachten en organiseerden wij dingen om deze
moeilijke tijd voor u nog enigszins te kunnen verzachten;
Maar makkelijk was het niet altijd, vooral de sociale contacten werden
enorm door u gemist,
nee, qua gezelligheid mag 2020 snel uit ieders geheugen worden gewist;

DE BEWONERS VAN ROEKEL EN
DE VIJFSPRONG ONTVINGEN
VRIJDAG EEN KERSTTASJE,
GEVULD MET EEN LEUK WINTERS
ITEM EN LEKKERE SNOEPERIJEN.
IN DE BEIDE WOONKAMERS VAN

WILLINKHUIZEN HEBBEN WE EEN
MOOI KERSTDORP
OPGEBOUWD.
VOOR HEN WAS ER OOK EEN
VERRASSINGSTAS MET DAARIN
O.A. HEERLIJKE
CHOCOLADEMELK, EEN LUXE
KERSTBROOD EN DIVERSE
LEKKERS.

Ook op het gebied van activiteiten en evenementen was er niet bijster veel
te beleven dit jaar,
daarentegen mooi om te merken dat een ieder met liefde en zorg bleef
omzien na elkaar;
Een bloemetje hier, een cadeautje daar, iets lekkers te snoepen, een mooi
zangconcert,
alles met liefde gedaan en gegeven en stuk voor stuk een prachtig gebaar;
Nu zijn we in December aangekomen, een maand wat normaliter een
feestmaand is,
ook nu zullen dingen anders dan anders gaan en dat voelt misschien op
sommige punten als een gemis;
Gelukkig is er nog ontzettend veel om dankbaar voor te zijn,
het mogen hebben van lieve familieleden en het ontvangen van liefdevolle
zorg is ten allen tijde uiterst waardevol en fijn;
Dat terugkijkend op 2020 dit dankbare gevoel mag overheersen bij een
ieder van u,
en we vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet mogen gaan nu;
We hopen dat 2021 een jaar mag worden met weer wat meer activiteit,
langzaam terug naar ‘normaal’ en weer met een flinke dosis gezelligheid;
Wij kijken er erg naar uit om u dan hopelijk weer wat vaker onder normale
omstandigheden te kunnen ontmoeten. We wensen u
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.
BESTUUR STICHTING WICHERUMLOO
VRIENDEN VAN WICHERUMLOO
ACTIVITEITENCOMMISSIE

Een impressie van de 2 kerstdorpen die we hebben gemaakt voor Willinkhuizen.

HET IS VOOR U NIET ALTIJD ZICHTBAAR, MAAR ACHTER DE SCHERMEN ZIJN DE BESTUURSLEDEN VAN DE
STICHTINGEN WICHERUMLOO ALTIJD DRUK BEZIG OM HET HELE REILEN EN ZEILEN VAN ONS
WOONZORGHUIS IN GOEDE BANEN TE LEIDEN. IN DEZE NIEUWSBRIEF WORDEN ZE, ALTHANS OP PAPIER,
IETS MEER ZICHTBAAR EN EEN IEDER VAN HEN WENST U ZIJN OF HAAR PERSOONLIJKE KERSTWENS TOE!
Het jaar 2020 loopt ten einde. Een jaar, waarin veel anders
is gelopen dan we gedacht en gehoopt hadden. Het is
een moeilijke tijd die het normaal functioneren in meer of
mindere mate bemoeilijkt. Tegelijk bewonderen we het
doorzettingsvermogen, de creativiteit en flexibiliteit die
de zorgverleners en vrijwilligers laten zien.
Ons leven werd en wordt nog steeds beheerst door een
woord met een kleine “c”: corona. Nu mogen we weer
de blijde boodschap van Kerst gedenken, en ons laten
beheersen door Iemand met een grote “C”: CHRISTUS.
Ik wens u toe,
dat Zijn licht mag schijnen
in je huis en in je hart.
Dat Zijn vrede neer mag dalen
in vreugde en in smart.
Dat Zijn hoop je vooruitzicht mag
Zijn in de toekomst die wacht.
Dat Zijn liefde mag zijn
Je bron van kracht.
Van harte wens ik u allen goede
Kerstdagen en alle goeds voor 2021.
Henk van Roekel

Een Vre(em)de Kerst?
Ja, we zeggen het snel; het wordt een vreemde kerst dit
jaar! Maar, in dit woord schuilt ook vrede en dat wens ik
iedereen toe. Niet alleen met kerst, maar heel uw leven.
Wees daarmee teVREDEn!!
Hartelijke groet,
Martie

Lieve bewoners,
Hele fijne kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar! Houd vol!! Ik hoop dat er in
2021 snel versoepelingen komen en dat
jullie weer meer vrijheden krijgen.
Groeten Esther Bettink - Sanders
Beste bewoners,
Wat een moeilijk jaar ligt er achter u:
weinig bezoek, minder activiteiten,
het werd stil in Wicherumloo.
We leven met u mee!
Bewondering voor uw geduld!
Ik hoop met u dat er in 2021 snel
weer meer mogelijk wordt.
Tot die tijd: hou vol!
Ik wens u allen een gezegend
Kerstfeest en een voorspoedig en
gezond nieuwjaar.
Een hartelijke groet van de
overbuurman,
Peter van de Bruinhorst

Ja, daar komt dan zo maar de vraag
om even wat in de kerst nieuwsbrief te schrijven,
een wens, een persoonlijke groet….Terug kijkend – vooruit kijkend …
Wat is er veel gebeurd afgelopen tijd en dan zijn we zo weer in de
laatste weken van het jaar aangekomen – Adventstijd – het uitzien
naar Kerstfeest – Geboorte van de Vredevorst – IMMANUEL dat ons
Uw licht doorstraal! Vrede in het hart door deze Vredevorst dat wens
ik jullie allemaal toe en zeker alle bewoners van Wicherumloo.
Dan kunnen we het nieuwe jaar weer in wat het ons ook zal brengen!
Hartelijke groet, Janny Russcher

Beste bewoners,
Het afgelopen jaar, was zeker ook voor
u een jaar dat anders was dan gewoon.
We wensen u goede kerstdagen en
Gods zegen voor het nieuwe jaar.
Hartelijk groet,
Arie Blotenburg

Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuel
de mensenzoon !
God met ons
gisteren
vandaag
en volgend jaar!
Gezegende
kerstdagen
en een liefdevol en
gezond 2021.
Willeke van den Hoek

We kijken terug op het jaar 2020 waarover in
geschiedenisboeken zal worden geschreven.
Verdriet en vreugde hebben elkaar afgewisseld.
Wat onveranderd is, is de boodschap van het
Kerstevangelie. Moge het Licht dat in de wereld
kwam, ons aller hart en leven in deze donkere
tijd verlichten!
Hartelijke groet, Henk Blotenburg

Beste bewoners van Wicherumloo,
Voor velen van u was het afgelopen jaar een intensief jaar. Vanwege het corona mocht u geen bezoek ontvangen en
zijn er mensen ons ontvallen. Ondanks dit alles kijken we nu uit naar het Kerstfeest. Jezus Christus die op aarde
kwam voor ons mensen. Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. Tevens kijken we aan het einde van het
jaar uit naar de wederkomst van de Heere Jezus. Als we om ons heen kijken en de Bijbel lezen is de wederkomst
nabij. Ik hoop dat u er naar uitkijkt. Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.
Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Gods zegen toegewenst op uw levensweg.
Wilma van Heerikhuize

Prijs
Kerstpuzzel

U kent ze nog wel, de Wicherumloo Prijspuzzels! In deze speciale Kersteditie mocht deze natuurlijk
niet ontbreken! U vindt de oplossing van de puzzel door alle gevonden woorden door te strepen.
De overgebleven letters vormen de oplossing. Noteer dit op het antwoordstrookje onderaan deze
brief en deponeer deze uiterlijk maandag 28 december in de ideeën bus in het restaurant.
Dinsdag 29 december trekken we uit de goede oplossingen niet één, maar twee winnaars.
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N.B.: Iedereen mag meepuzzelen, maar alleen bewoners spelen mee voor de prijs!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM:

………………………………………………………….............

OPLOSSING KERSTPUZZEL:

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

AANBIDDEN
ARRESLEE
BETHLEHEM
DECEMBER
DINER
DOEKEN
FAMILIE
GEBOORTE
GEZELLIGHEID
GOUD
HERBERG
HERDERS
JERUZALEM
JEZUS
JOZEF
KAARS
KERK
KERSTBROOD
KERSTDAG
KERSTKAART
KERSTKIND
KERSTKOOR
KERSTNACHT
KERSTVERHAAL
KONINGEN
KRANSJES
KRIBBE
LICHTJES
MARIA
MIRRE
NAZARETH
SNEEUW
SNEEUWPOP
STER
VREDE
WELBEHAGEN
WICHERUMLOO
WIEROOK
WIJZEN
WINTER
ZANGDIENST

Vertellis
WICHERUMLOO KERSTEDITIE

HET DOEL VAN HET Vertellis SPEL IS DAT JE SAMEN MET ÉÉN OF
MEERDERE MENSEN EEN GEZELLIGE AVOND HEBT EN GESPREKKEN
VOERT DIE ER ECHT TOE DOEN.

HET SPEL DRAAIT DUS NIET OM
WINNEN! JE BEPAALT ZELF HOEVEEL TIJD JE ERAAN BESTEEDT. EEN
UURTJE OF MISSCHIEN EEN HELE AVOND, MAAR DOE HET VOORAL
OP JE EIGEN MANIER. KIES EEN PAAR GOEDE VRAGEN EN JE HEBT
GEGARANDEERD EEN MOOIE AVOND!

Veel plezier!

Wat is het liefste dat
iemand dit jaar
voor je heeft gedaan?

Wat is je beste
en wat je
slechtste
eigenschap?

Hoe herinner je
je de
kerstfeestviering
uit je
kinderjaren?

Wat was voor
jou de beste
dag van het
afgelopen jaar?

Wat vond je het
afgelopen jaar
het meest
indrukwekkende
nieuws?

Wat maakt
voor jou
het leven
de moeite
waard?

Heb je (vroeger)
wel eens iets
gedaan waar je
nu spijt van hebt?

Wie zou jij een
groot
compliment
willen geven
en waarvoor?

Wat is je
mooiste
kerstlied?

Met welke (bekende)
persoon zou je wel
een dagje willen ruilen
en waarom juist met
hem/haar?

Voor wat in het
afgelopen jaar
ben je
dankbaar?

Op wie
vertrouw je
het meest?

Wat mag echt
niet ontbreken
tijdens jouw
kerstmaaltijd?

Wat is je leukste
herinnering aan
de viering van
oud & nieuw

Wat is je grootste
wens (voor
volgend jaar)?

Stel, iemand wil een
boek over je
schrijven. Wat zou
een goede titel voor
het boek zijn?

Welke dag of welk
moment uit je leven
zou je willen
herbeleven?

Wat zijn je
leukste
herinneringen
aan je schooltijd?

Wat betekent
het
kerstfeest
voor jou?

Bedenk en stel
zelf een vraag!

KERSTVERHAAL
“De rijkdom van Kerst voor arme mensen”
„…zeven, acht, negen, tien! Ik kom!” Thijs haalt zijn handen voor zijn ogen weg. Het kleine speeltuintje
is helemaal stil. Nergens ziet hij iemand. Voorzichtig zet hij een paar stappen in de richting van de
glijbaan. Zag hij daar nou wat bewegen? Hij kijkt nog eens goed. Ja, kijk! Daar ziet hij het weer. Een
blonde kuif komt precies achter de glijbaan vandaan. Twee blauwe ogen kijken snel langs de rand van
de glijbaan. Meteen schiet de kuif weer terug en is er niets meer te zien. Maar Thijs weet genoeg. Zo
hard als hij kan rent hij naar de buurtpaal terug: „Daan!” Met een boos gezicht komt Daan achter de
glijbaan tevoorschijn. Thijs grijnst: „Je hebt jezelf verraden, man!” Thijs speurt verder. Hij moet nu nog
William en Lucas vinden. Die hebben zich goed verstopt! Thijs loopt een paar stappen in de richting
van de bomen. Zouden ze misschien achter de bomen verstopt zitten? Hij loopt op zijn tenen nog een
paar stappen verder. Hij rekt zijn nek om achter de boom te kijken. Ineens ziet hij in zijn ooghoeken
een rode flits. Meteen draait hij zich om en rent zo snel als hij kan naar de buurtpaal. Maar hij is net te
laat. Lucas bereikt met een grote grijns de buurtpaal: „Buurtvrij!” Hij ritst zijn rode jas open: „Pfft… dat
was hard rennen.” Thijs let niet op hem. Hij staat stil. „Hoor eens, het lijkt wel alsof ik iemand hoor
fluisteren!” De andere jongens luisteren ook. „Ja, het komt uit dat kleine struikje dat recht achter de
schommel staat.” Thijs loopt er op zijn tenen naar toe. Hij bukt zich om onder de struik door te kijken.
Hij fronst zijn wenkbrauwen. Dat is raar! Er staan twee voeten. Die moeten van William zijn, maar er
staan ook nog twee andere schoenen. Wie is dat dan? Thijs vergeet helemaal dat hij naar de buurtpaal
moet rennen. Hij duwt de takken van de struik opzij. Met wie zou William daar staan te praten? Ah,
kijk! Daar staat nog een jongen. Hij heeft een dunne, donkerblauwe jas aan. Zijn haren zijn pikzwart en
hij heeft een bruinere huid dan William en de jongens hebben. Nu ziet William Thijs ook. „Kijk! Hij zag
mij achter de struik zitten. Hij wil graag meedoen! Dat kan wel toch?” Thijs knikt aarzelend. Het was
net zo leuk om met vier jongens te spelen. Moet er dan nu zo’n vreemde jongen meedoen? „Hoi, wie
ben jij?” vraagt Thijs. De jongen staart verlegen naar de grond. „Hamid,” klinkt het zachtjes. Thijs staat
eventjes naar Hamid te kijken. Wat heeft hij eigenlijk een dunne jas aan! Zou hij het niet koud hebben?
„Heb je het niet koud?” Hamid kijkt verdrietig omhoog: „Ja, maar ik wilde toch graag buitenspelen.”
„Heb je dan geen dikkere jas?” „Nee, die hadden de mensen niet meer.” Thijs snapt er niets meer van.
Welke mensen? Waarom hadden die geen jas? Waarom kopen de vader en moeder van Hamid dan
geen jas voor hem? „Waar woon je?” „Populierenlaan 44.” Thijs kijkt verrast op: „He, dat is leuk! Ik
woon op nummer 40.” Ineens denkt Thijs na. Zijn moeder had laatst gezegd dat er nieuwe mensen in
de straat waren komen wonen. Die mensen kwamen uit een heel ver land. Het land had een moeilijke
naam: Syrië. Zou er dus in dat huis ook een jongen van zijn leeftijd wonen? „Nou, waar blijven jullie?”
De takken worden opzij gerukt. Daan en Lucas kijken hen verbaasd aan. Hamid kijkt weer verlegen
naar de grond. Ineens wil Thijs hem beschermen. „Dit is Hamid. Hij woont bij mij in de straat. Hij komt
uit Syrië.” Even kijken de vijf jongens elkaar bedremmeld aan. Wat moeten ze nu doen? Thijs schuifelt
even met zijn voet. „Ehm, zullen we dan nu nog een keer verstoppertje doen? Met z’n vijven?” De
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jongens knikken. Lucas moet nu tellen. De andere jongens verstoppen zich. De tijd vliegt voorbij. Het
begint al een beetje donker te worden. „Jongens, ik moet gauw naar huis,” roept Thijs. „Loop je mee,
Hamid?” Hamid knikt. Samen lopen ze naar huis. Thijs probeert een beetje te praten met Hamid. Maar
Hamid antwoordt niet zo veel. Als ze bijna thuis zijn, vraagt Thijs: „Kom je morgen weer spelen?”
Hamid kijkt blij. „Ja! Tot morgen!”
Even later zit Thijs aan tafel samen met zijn vader, moeder en zijn kleine broertje Nathan. „Papa, er
was een jongen in de speeltuin. Hij was bruin en hij heet Hamid.” „Dat zal wel die jongen van nummer
44 zijn.” Thijs knikt. “Maar papa, die jongen had een heel erg dunne jas! Hij had het zo koud! Maar hij
zei dat de mensen geen dikkere jas voor hem hadden. Dat is toch raar? Als hij even met zijn moeder
naar de winkel gaat, dan heeft hij toch zo ook een dikke jas?” Vader kijkt hem met een ernstig gezicht
aan: „Nee jongen, ze hebben bij Hamid thuis niet zo veel geld. Hij is uit Syrië hierheen verhuisd. Hij is
een vluchteling en waarschijnlijk heeft hij dus van andere mensen kleren gehad. Die hoefden die
andere mensen niet meer.” Thijs schrikt. Ja, hij herinnert het zich weer. Soms komt moeder met zo’n
grote blauwe zak en dan gaan alle kleren die hij niet meer past in deze zak. Moeder zegt altijd dat die
kleren dan naar de arme kinderen gaan. Zouden dan dus zijn kleren bij een jongen zoals Hamid
terechtkomen? Daar moet hij even over nadenken. Hij eet stil zijn bord verder leeg.
Aan het eind van eten pakt vader de kinderbijbel. Overmorgen is het Kerst en
daarom lezen ze nu van de geboorte van de Heere Jezus. Thijs kent de
geschiedenis wel. Maar het is alsof hij het nu pas voor het eerst hoort. Er was
geen plaats meer voor Jozef en Maria. Ze zochten overal naar een plekje om te
slapen. Thijs denkt even snel aan de ouders van Hamid. Zouden die ook zo naar
een huis hebben moeten zoeken? Want ze hadden toch niet veel geld?
Uiteindelijk komen Jozef en Maria in een beestenstal terecht. Daar wordt de
Heere Jezus geboren. Hij wordt in een kribbe gelegd. Zou Hamid ook zo arm
zijn? De Heere Jezus was heel erg rijk, maar Hij wilde zo arm worden! De
geschiedenis gaat verder. De herders in het veld horen de engelen zingen en ze
horen de blijde boodschap. Meteen gaan ze naar de stal toe. Ze knielen voor de
kribbe neer. Thijs luistert stil. Wat zouden die herders ervan vinden dat er
zomaar iemand in een stal geboren wordt. Wat gaan die herders nu doen? Ze
gaan aan iedereen vertellen dat de Heere Jezus is geboren in een arme stal. Ze
vertellen dat Hij gekomen is om mensen zalig te maken.
De volgende dag is Thijs al vroeg in het speeltuintje te vinden. Hij schommelt zachtjes heen en weer.
Zou Hamid vandaag ook komen? Zou hij ook vakantie hebben? Het is vandaag nog kouder dan
gisteren. Thijs heeft zijn handschoenen maar aangedaan. Zijn neus ziet rood van de kou. Daar komen
Lucas, Daan en William al aan. Vragend kijken ze om zich heen. „Komt Hamid nu ook?” vraagt William.
Thijs knikt: „Hij zei dat hij zou komen.” Lucas kijkt de jongens aan. „Zullen we hem gaan halen thuis?
Misschien durft hij wel niet te komen.” Dat vinden de jongens een goed plan. Samen lopen ze naar de
Populierenlaan. Bij het huis van Hamid staan ze even aarzelend stil. Durven ze zomaar aan te bellen bij
vreemde mensen? Thijs stapt moedig naar voren. Hij gaat op zijn tenen staan en drukt op de bel. Even
blijft het stil, maar dan gaat de deur open. Een kleine, bruine vrouw kijkt vragend om het hoekje. Haar
lange, zwarte haren zitten in een losse vlecht. Thijs schrikt even. Wat ziet deze vrouw er verdrietig uit!
Haar ogen kijken treurig, maar ze kijkt wel vriendelijk. „Wij komen voor Hamid,” zegt Thijs vlug. De
moeder van Hamid kijkt verrast op: „Dat is leuk, jongens! Kom maar even binnen.” In de kamer staat
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maar één bank. De bank is niet zo mooi. Er zitten allemaal gaten in. Er is ook maar één tafel. In een
hoekje speelt een klein meisje met een pop zonder arm. „Hamid is boven. Ik zal hem wel roepen,” zegt
de moeder van Hamid. Even later komt hij de kamer binnen. „Hoi,” zegt hij verlegen, „zullen we naar
buiten gaan?” De jongens lopen achter Hamid aan. Als ze in het speeltuintje zijn, gaan ze weer
verstoppertje doen. Daan moet het eerst zoeken en daarna mag Hamid ook tellen en zoeken. Als de
jongens uiteindelijk moe naast elkaar op een bankje ploffen, kijkt Thijs naar Hamid. „Vond je het leuk?”
Hamid knikt zo hard als hij kan. Zijn zwarte ogen glimmen! Zijn neus en wangen zijn rood van de kou.
„Gaan we dit morgen weer doen?” vraagt hij. De jongens kijken elkaar aan. Thijs zegt meteen: „Nee
joh, dan gaan we naar de kerk!” „De kerk? Wat is dat?” vraagt Hamid verbaasd. Thijs schrikt. Is Hamid
nog nooit in een kerk geweest? Hij legt uit: „Dat is het grote, bruine gebouw aan het eind van de
Populierenlaan. Daar gaan we elke zondag heen en dan horen we van God. Dan luisteren we naar de
Bijbel en dan zingen we.” „Maar waarom gaan jullie daar dan morgen al heen? Dan is het nog maar
donderdag?” „Morgen is het Kerst. En overmorgen ook.” Ineens moet Thijs denken aan de
geschiedenis uit de kinderbijbel van gisteren. Die herders vertelden aan iedereen van de Heere Jezus.
Hij krijgt een kleur. Zou hij dat dan nu ook moeten doen? Maar durft hij dat wel? „Loop je samen met
mij naar huis?” vraagt hij maar snel. Hamid knikt en staat op. Lucas, Daan en William staan ook op en
gaan ook naar huis.
Op de terugweg vraagt Thijs aarzelend: „Ben je nog nooit in een kerk geweest?” Hamid schudt zijn
hoofd. „Heb je ook nog nooit van de Heere Jezus gehoord?” Weer schudt Hamid zijn hoofd. Thijs krijgt
er bijna tranen van in zijn ogen. Eigenlijk is Hamid dan nog veel armer! Thijs haalt een keer extra diep
adem. Hoe moet hij nu uitleggen over de Heere Jezus? „Hamid, het is heel mooi om naar de kerk te
gaan, want daar horen we van de Heere Jezus. Als het morgen Kerst is, dan denken we terug aan dat
de Heere Jezus geboren is op de aarde.” Snel voegt hij eraan toe: „Hij was heel erg rijk, maar Hij wilde
arm worden voor mensen.” Hamid kijkt heel verbaasd. Iemand die arm wil worden? „Ik wou dat ik rijk
was,” zucht hij. Thijs staat met een mond vol tanden. Ja, dat kan hij wel begrijpen. Maar wat moet hij
dan nu zeggen? Ineens weet hij het! „Als je gelooft in de Heere Jezus, dan ben je rijk. Niet rijk in geld,
maar dan ben je rijk omdat Hij je dan gelukkig maakt!” Hamid kijkt hem vragend aan. „Kan ik dan ook
rijk worden? Of is dat alleen voor Nederlandse mensen?” „Ja, jij kunt ook rijk worden. Het maakt niet
uit of je wit, bruin of zwart bent.” Daar is Hamid even stil van. Inmiddels zijn ze al bijna thuis. „Tot de
volgende keer, Hamid!” „Tot de volgende keer, Thijs!”
De volgende dag is het Kerst. Thijs zit in de kerk. De dominee vertelt over
de geboorte van de Heere Jezus. Thijs luistert heel goed. Maar toch moet
hij ook steeds denken aan Hamid. Wat zou hij hiervan vinden? Zou hij ook
graag naar de kerk willen? Na de kerkdienst loopt Thijs samen met zijn
vader naar huis. Moeder is thuis gebleven bij zijn kleine broertje. „Zo Thijs,
wat is het Kerstevangelie toch mooi en wonderlijk, hè? Iemand die zo rijk
was, wilde zo arm worden voor arme zondaren!” Thijs knikt. Wat er precies
wordt bedoeld met arme zondaren snapt hij nog niet zo goed. Is dat voor
iedereen die weinig geld heeft? Of gaat het om een ander soort armoede?
Thuis heeft moeder het eten al klaar staan. Ze kunnen meteen aan tafel. Vader bidt voor het eten.
Thijs heeft net zijn eerste hap in zijn mond gestoken als er op het keukenraam wordt geklopt. Thijs
gluurt over zijn schouder. Zijn ogen worden groot van verbazing. „Papa, dat is Hamid!” Meteen glijdt
hij van zijn stoel en doet de deur open. „Kom binnen!” Hamid zijn mooie, zwarte ogen kijken
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verdrietig. „Het was thuis zo stil,” zegt hij een beetje verlegen, „en ik wilde graag meer weten over
Kerst.” „Kom maar aan tafel zitten, hoor,” zegt moeder hartelijk en ze schept ook voor hem een bord
vol. „Ben je vandaag in de kerk geweest?” vraagt Hamid nieuwsgierig. Thijs knikt. Hij legt uit wat de
dominee verteld heeft in de kerk. Hij vertelt van de Heere Jezus. Vader knikt. “Ja jongen, het Kerstfeest
is iets heel bijzonders. De Zoon van God werd mens om gewone mensen gelukkig te kunnen maken.
Dat is een heel mooi geheim. Dat hoor je in de kerk.” Hamid is een tijdje stil. Thijs bedenkt zich ineens
iets. “Hé Hamid! Morgen is het kinderkerstfeest. Dan mogen alle kinderen komen. Jij mag ook komen!
Kom je mee?” Hamid krijgt tranen in zijn ogen. „Mag ik zomaar met jullie mee naar de kerk voor
Nederlandse mensen?” “De kerk is voor iedereen en zeker bij het kinderkerstfeest. Of je nu
Nederlands bent of uit Syrië komt,” antwoordt vader. „Ik weet het nog niet. Ik durf dat niet hoor,” zegt
Hamid een beetje verlegen.
De volgende middag is het heel druk in de kerk. Er zijn heel veel kinderen samen met hun ouders en
opa’s en oma’s in de kerk. De kinderen wiebelen op hun plek. Straks moeten ze hun teksten opzeggen
en moeten ze liederen zingen. Ze zijn een beetje zenuwachtig. Ook Thijs draait steeds heen en weer.
Hij probeert alle mensen in de kerk te zien. Zou Hamid er zijn? Waar zou hij zitten? Thijs ziet hem niet.
Het is al bijna tijd. Kijk, de juf van de club loopt al naar voren. De mensen worden stil. Thijs zakt
teleurgesteld terug in de bank. Hamid zal er wel niet zijn. Anders had hij hem wel gezien.
„Goedemiddag allemaal! Welkom op het kinderkerstfeest in de kerk. Wat fijn dat u allemaal gekomen
bent,” begint de juf. Ineens hoort Thijs toch nog de deur van de kerkzaal open gaan. Hij kijkt achterom.
De deur gaat langzaam open op een kier. Een paar donkere, glimmende ogen kijken de kerkzaal in.
Thijs stoot snel zijn vader aan. „Papa, daar is hij!” Thijs bedenkt zich niet. Hij staat zomaar op en holt
door het pad tussen de banken naar achteren. „Kom maar, Hamid,” fluistert hij zacht. Hij pakt de hand
van Hamid en samen lopen ze snel naar de kerkbank terug. Ze schuiven weer naast vader. Met een
glunderend gezicht kijken de beide jongens elkaar aan. Het orgel zet in en alle mensen beginnen te
zingen.
„In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.”

„Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.”

