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Lieve mensen,
Toen u dit krantje in handen kreeg dacht u vast: “Gaan we weer rijden?” Helaas,
helaas, dat is (nog) niet het geval. We horen wel dat u zich door deze moeilijke
periode goed heen slaat. Het is ook niet niets al bijna een jaar lang afstand te
moeten houden van een ieder waarom u veel geeft. Ook het meer dan normaal
alleen moeten zijn is erg naar. Maar u geeft in ieder geval het goede voorbeeld.
Laat Nederland dit zo volgen!
Wanneer we weer gaan rijden is onzeker. Rijden met plastic schermen tussen de stoelen en het
moeten dragen van mondkapjes vinden wij geen optie. De schermen moeten veilig geplaatst
zijn en dat brengt weer hoge kosten met zich mee. Velen van u hebben aangegeven niet mee te
willen gaan omdat u bang bent besmet te kunnen raken. En daar hebben wij begrip voor. Ik kan u
vertellen dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en zodra het weer mogelijk is, zullen wij weer
gaan rijden. Ik kan u wel verklappen dat onze chauffeurs ook balen van de situatie.
Als de Bus spreken kon zou hij zich afvragen: “Waarom rij ik niet? Waarom sta
ik stil op het terrein van chauffeur Hans Keizer?” Hij wordt daar in ieder geval
vertroeteld, heeft daar een mooi plekkie en is pas weer voor groot onderhoud in
de garage geweest. We zorgen dus goed voor hem en zodra er weer gereden
kan worden is hij er helemaal klaar voor!
Dit Kerstkrantje laat u dus geen ritten zien. We hebben een andere inhoud voor u bedacht. Als
u van puzzelen houdt, dan kunt u uw lol op. We hebben een kruiswoordraadsel, wat sudoko’s,
een cryptogram en nog andere puzzels voor u opgenomen. Maar we zijn ook in ons fotoarchief
gedoken. Het is opvallend waar we met z’n allen afgelopen jaren naar toe zijn geweest. Verder
hebben we enkele korte kerstverhalen voor u.
Het Nationaal Ouderen Fonds heeft een aardigheidje bedacht voor onze ouderen: een
kerstattentie. Deze attentie wordt gesponsord. Helaas kunnen ze er ons maar 120 kerstattenties
leveren terwijl we ca. 500 deelnemers hebben. Dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken.
Wij hebben als bestuur besloten mensen waarvan we weten dat ze het moeilijk hebben zo’n
attentie te geven. De rest van de 120 attenties hebben we via loting bepaald. Ik hoop dat u begrip
heeft voor deze keuze.
Voorts verzorgt het Nationaal Ouderen Fonds een Kerstshow op 24, 25 en 26 december om
16:00 uur. Deze uitzendening is te volgen op Ziggo-kanaal 13, KPN-kanaal 41 en op internet:
ouderenfonds.nl/kerstshow.
We hopen dat u, ondanks deze moeilijke tijden, toch gezellige dagen zult hebben. U kunt uw
dierbaren gespreid over enkele dagen ontvangen of bij hen op bezoek gaan. Laten we hopen dat
we het volgend jaar weer op de oude vertrouwde manier kunnen doen.
Mocht u nog inkopen willen doen, denk dan aan onze adverteerders. Zij hebben het in deze tijden
erg moeilijk. Iedere aankoop bij hen kan de pijn wat verzachten.
Ik wens u fijne Kerstdagen en bovenal een gezond 2021.
Hans Werlich, voorzitter

Dankzij sponsorbijdragen van de
Rabobank, het Maagdenhuis /
Brentano en het Oranjefonds rijden wij
in onze mooie bus met lage ritprijzen!

Voor een uitgebreide oogmeting
nemen we de tijd.
Maximaal zien en genieten vanuit en
uit de bus.
De koffie staat klaar!
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Kerstverhaal
In het licht van een ster
Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mike aan door de donkere stad. Elke dag loopt ze deze
weg naar school. Over bruggetjes en langs de oude huizen aan de vlietjes. Het is altijd al een
gezellige route, dwars door het oude centrum, maar vanavond helemaal. Het carillon van de
Grote Kerk speelt een oud kerstlied en de lampjes die overal branden geven de stad een extra
sprookjesachtige sfeer.
Iris ziet nog meer klasgenootjes die zich in de richting van de school begeven voor de
kerstfeestviering. In haar zak voelt ze het twee euromuntstuk. Aan het eind van de avond mag ze
daarmee zelf warme chocolademelk halen. Ze kan zich er nu al op verheugen.
De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht. Ze lijken richting die ene ster te
kringelen, die daar zo fel aan de hemel schittert. Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar de
klanken van een moderner kerstliedje dat brutaal het geluid van het carillon overstemt. Steeds
duidelijker is het te horen. Het brengt haar tot vlakbij school, waar een man met een gitaar de
vertolker blijkt te zijn. Op de grond ligt een pet, waarin slechts een paar muntjes liggen.
Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten. Terwijl het gitaarspel langzaam
weer wordt opgeslokt door de klanken van het carillon, kijkt Iris over haar schouder. Haar ogen
ontmoeten de droeve blik van de muzikant, maar dan is daar de school al.
De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek
en een verhaal. Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder:
Wees een lichtje voor de mensen om je heen, zoals
een ster die aan de donkere hemel straalt. Het doet
haar even denken aan de felle ster van zojuist en
aan de ster boven de stal waar Jezus werd geboren.
Misschien was het dezelfde ster wel…
Dan is het al tijd voor de chocolademelk. Ze voelt de
munt in haar hand branden, maar ze is vast besloten.
Ze hoeft dit jaar geen chocolademelk.
De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem
toe en werpt haar munt in het petje. Meteen brandt er
een lichtje in zijn ogen en ze wordt helemaal warm van
binnen, nog warmer dan de chocolademelk gedaan
zou hebben. En als ze haar adem uitblaast richt ze
haar blik weer op de ster. De ster die, zo weet ze,
even weerspiegelde in de ogen van de muzikant.

Laat je lampje altijd schijnen
wees een licht voor iedereen
dat zal de kilte doen verdwijnen
en zorgt voor vrede om je heen

Met als uw gastheren

Rijk Brosius en Arian Dijsselhof
Hessenweg 41
7721 PJ Dalfsen
Tel: 0529 - 433 043
Fax: 0529 - 430 877
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Kerstverhaal
Stille nacht, tovernacht
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren,
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren
aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar
voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op
hem. Riton had geen familie en geen huis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken,
vervolgde hij zijn weg. Hij floot achtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn haar
hangen.
Toch was hij niet alleen in de ijzige nacht. Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen we
beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed
het in tweeën. “Hier” zei hij met een glimlach. “Het is een mager maaltje voor een hond als deze,
maar meer heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was, vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. “Kom” zei
Riton. Hij zette de kraag van zijn oude versleten winterjas op. “Laten we schuilen in die hut.”
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem. “Schrik niet
en luister. Ik ben geen hond, ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene, die goed voor me zou zijn, wilde
belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige, die goed voor me was. Om je te bedanken, zal ik je
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond gewild.”
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste
vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend,
de hond, volgde hem.
Samenvatting
Een kerstverhaal over ware vriendschap. Een verhaal over een oude man die niets bezit
en die toch geen andere wens heeft dan de vriendschap van een hondje. En een tovenaar
die zoveel waarde hecht aan deze wens dat hij zelfs bereid is zijn toverkracht er voor op te
geven. Samen zorgen ze voor dit bijzondere verhaal over ware vriendschap.
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Kerstverhaal
De maaltijd in hemel en hel
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden, over
de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een
slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met
duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens
hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had
gezien.
Op een nacht werd hij gewekt door een engel, die hem vroeg: “Ben je er nog altijd zo op gebrand
om het verschil tussen hemel en hel te weten?”
“Ja” antwoordde de man, “Ik wil niets liever weten dan waar ik terecht kom als ik doodga.”
Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte eindeloze duisternis tot
ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel.
Houd je ogen goed open en zorg ervoor dat je geen detail mist”.
De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters
met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische
zaal vol eettafels en elke tafel was vol geladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het
sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zover hij kon
zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot
zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op, dat hun armen vanaf hun schouders veranderd
waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat hoezeer de feestgangers er ook hun best voor
deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen
waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger.
De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen
ze door een dichte koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen.. De engel stopte,
zwaaide de deur open en riep: Mag ik je met vreugde presenteren, de hemel!”
In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als
de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels geladen
met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er
identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige lange vorken. Even dacht de man
dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij
nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen
in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel,
ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze
mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om
hun buren te voeren. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar
en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in
gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.
Samenvatting
Een kerstverhaal over behulpzaamheid, samenwerken en delen. Een engel laat een man
zowel de hemel als de hel zien. Tot zijn verbazing lijken beide oorden op het eerste gezicht
nogal erg veel op elkaar. Totdat hij beter kijkt.

Kerstverhaal (uit de bijbel)
Aankondiging van de geboorte van Jezus
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, 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 begroeting 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 genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David
geven. Tot in de eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, 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, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al
hield men haar voor onvruchtbaar, 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.
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 bewind van Quirinius 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 Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
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 nachtverblijf 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 Heer. Dit zal voor
jullie het teken zijn: jullie zullen een pas geboren 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 elkaar: ”Laten we naar
Betlehem 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 hen over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over
wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef er over
nadenken., precies zoals het hen 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.
Samenvatting
Het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-21). In de bijbel van de christenen
wordt het verhaal rond de geboorte van Jezus beschreven in het Nieuwe Testament en wel in het
evangelie volgens Lucas.
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WijZ is er voor iedereen. We verbinden mensen en groepen in de
samenleving en dagen mensen van alle leeftijden uit om actief
te zijn en om de regie over het eigen leven te houden, balans te
vinden in het leven, talenten te ontdekken en te gebruiken om de
zelfredzaamheid te houden of te versterken.

Kantoor Ommen
Multifunctioneel Centrum de Carrousel
Chevalleraustraat 18
Maandag t/m woensdag: 09.00 uur tot 12.00 uur
0529 – 71 25 00 ommen@wijz.nu

Jongerencentrum Punt
Chevalleraustraat 18
Woensdag
14.00 uur tot 17.00 uur
19.30 uur tot 22.30 uur
Donderdag
14.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag
14.00 uur tot 17.00 uur
19.00 uur tot 22.30 uur
0529 – 71 25 01 jongerenwerkommen@wijz.nu
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