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THEMA

Feest

Gedicht

Advent
Ik kom, zegt Jezus,
deel het licht
één ster verteld ons
Zijn bericht.
Het licht van Jezus,
straalt Zijn spoor,
twee vlammen geven
vrede door.
Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.
Het feest van Jezus
komt er aan,
‘k zie al vier kaarsjes
brandend staan.
Coby Poelman-Duisterwinkel

Van de redactie
December, de feestmaand! Het zal anders zijn dan voorgaande jaren nu we nog steeds met de
coronamaatregelen te maken hebben. Kerstmis is het feest van hoop, na het donker komt het licht.
Zo zal het altijd zijn! We kunnen daar zelf ook aan bijdragen, door een ‘lichtje’ voor anderen te zijn.
En misschien juist in dit jaar: bezoek elkaar, stuur eens een kaartje, geef een glimlach. Deze kleine
gebaren kunnen licht brengen in iemand leven.
We hebben weer een gevarieerd Magazine voor u samengesteld, met mooie verhalen, foto’s van
activiteiten, veiligheidstips voor de feestdagen, de heer Biesjot geeft ons een kerstgedachte mee
en de heer Neervoort heeft een prachtige meditatie geschreven over heilige Jozef, u leest het op
pagina 21.
We wensen u een gezegende en inspirerende Adventstijd toe en alvast
Zalig Kerstmis en een Zalig 2021!
Veel leesplezier!
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Voorwoord
Beste mensen,

Het thema van het Roomburgh magazine van deze maand is
‘feest’. De maand december wordt vaak gezien als de
feestmaand, omdat die begint met het vieren van Sint
Nicolaas en daarna met alle voorbereidingen voor en het
vieren van Kerstmis. Enerzijds bestaan de voorbereidingen
uit het gezellig maken van de huizen met veel lampjes in de
donkere maand, het versieren van een kerstboom, nadenken
over feestelijke maaltijden en familie uitnodigen voor het
kerstdiner. Anderzijds bestaan de voorbereidingen uit het
toeleven naar het vieren van de geboorte van Jezus Christus:
Advent, waar wij binnen onze Kerk vier weken voor nemen.
De maand wordt afgesloten met het vieren van Oud en
Nieuw, kortom veel aanleidingen voor feest.
Als men de definitie van feest opzoekt, vindt men: “Een feest
is een samenkomst in een positieve sfeer van een onbepaald
aantal personen. Een feest vindt plaats ter gelegenheid van
een heuglijke gebeurtenis of de gedenkdag van iets
positiefs.”
Nu zijn de feitelijke vooruitzichten voor de feestmaand
december dit jaar wel heel bijzonder. Terwijl ik dit schrijf is
het nog onduidelijk welke maatregelen de regering nodig
acht. Het is onduidelijk wat ons gaat overkomen.
Bij alles wat ons overkomt hebben wij een keuze ten aanzien
van hoe wij ernaar kijken. Mensen zijn verschillend en kijken
dus ook verschillend. De één ziet dat het glas half leeg is, de
ander dat het half vol is en beiden hebben gelijk.
Gaan wij eerst eens kijken naar het half lege glas. Voor veel
mensen is het helemaal niet zo’n positieve tijd: er is angst
voor de baan, voor de gezondheid van zichzelf of van familie,
voor de toekomst. De muren komen inmiddels op hen af
door het thuiswerken of door het weinige bezoek. Er mogen
überhaupt weinig mensen worden ontvangen, Sinterklaas
wordt niet gevierd en het vuurwerk mag ook al niet. De
kerstviering in de Kerk zal waarschijnlijk niet zo groots zijn
als traditioneel en het kerstdiner kunnen wij ook wel
vergeten. Zo kan ik nog wel even doorgaan en dan wordt
december, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een
donkere maand.
Laten wij daarom vooral ook proberen te kijken naar het half
volle glas. Een feest is ter gelegenheid van een heuglijke
gebeurtenis, iets positiefs. Zoals ik schreef in het vorige
magazine over dankbaarheid, kan men zich oefenen om
iedere dag iets op te schrijven waarvoor men dankbaar is. Zo
beschouwd zou het iedere dag feest kunnen zijn. Wij gaan
het in Roomburgh echt gezellig maken met de traditionele
kerstattributen. Er zal zeker een kerstdiner zijn in
Roomburgh, weliswaar op kleinere schaal, maar minstens zo
feestelijk. Het op kleinere schaal vieren, heeft vaak ook iets
intiems, soms ook iets meer intens. Als wij ons voornemen,
deze maand met extra aandacht naar elkaar om te kijken,
ook al zijn de aantallen personen
die gelijktijdig aanwezig zijn
wellicht veel kleiner, dan kan het
in principe iedere dag feest zijn.
Dat lijkt mij een mooi thema voor
deze maand.
Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Algemene vergadering cliëntenraad
worden gepresenteerd. Wij
hopen op deze manier meer
bekendheid te geven aan de
belangrijke rol die de cliëntenraad heeft in Roomburgh. Het
zou fijn zijn als wij een groot
aantal cliënten en hun
vertegenwoordigers mogen
begroeten.

O

In verband met de veranderenp donderdag 14 janua- genwoordigers van de afdelin- de coronaregels zal t.z.t.
ri om 19.30 uur zal er
gen somatiek en KSW zijn van
worden gecommuniceerd hoe u
een vergadering van
harte uitgenodigd. Tijdens deze kunt deelnemen aan de vergade cliëntenraad van Roomvergadering zullen nieuwe
dering. Naar alle waarschijnburgh plaatsvinden. Alle bewo- kandidaten voor de cliëntenlijkheid zal dit via het tv-kanaal
ners van de afdeling somatiek
raad aan u voorgesteld worden en digitaal zijn.
en van de aanleunwoningen
en zo nodig gekozen worden.
zijn hiervoor van harte uitgeno- Ook zal een jaarverslag en een Namens de cliëntenraad
digd. Ook familieleden/vertewerkplan voor het komend jaar Elfried Logger

Van het reisbureau

O

nze bewoner Frans
Fisser is recent opa
geworden van een
prachtige kleindochter
genaamd Noëll. Helaas woont
het kleintje in Vlaardingen en
Frans wilde uiteraard graag
naar haar toe. Wij hebben zijn
verzoek kunnen honoreren en
zijn met hem naar Vlaardingen
geweest. Het was een feest
voor hem om de kleine te zien
en uiteraard ook de ouders.
Gelukkig hebben wij weer een
bewoner gelukkig kunnen
maken.
Een hartelijke groet,
Joyce Terpstra
coördinator van het reisbureau
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Woord van de rector
KERSTMIS
Ook in coronatijd mogen we Kerstmis vieren. Het Hoogfeest van Christus’ Geboorte is
immers het feest van Gods Menswording en daarmee het feest van onze verlossing.
Toch is het feest van Pasen het grootste feest van het kerkelijk jaar. Ter voorbereiding
van het Kerstfeest gaan we de adventstijd in. Advent betekent: komst, de Adventus
(Latijn) is de periode van de vier zondagen die aan Kerstmis voorafgaan.
Gij, Heer God, zijt onze Vader, mooier dan onze vaststelling van wie God voor ons is,
kan de lezingencyclus van het nieuwe kerkelijke jaar welhaast niet beginnen.
De profeet Jesaja heeft deze woorden voor ons opgetekend. Maar hij doet het in de
vorm van een schuldbelijdenis:
“Waarom liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt werd en U niet
meer vreesde?”
Het is een goed uitgangspunt, nu we het nieuwe liturgisch jaar gaan beginnen.
Mensen zeggen wel eens, laten we maar uithuilen en opnieuw beginnen; of ook wel,
laten we maar zand strooien over wat geweest is, we zetten er een streep onder.
Wat geweest is, is geweest.
Nu mogen we dus van voren af aan opnieuw beginnen. Gij, Heer, zijt onze Vader.
Zie op ons neer, wij zijn uw eigen volk. In een ingezonden brief in het Nederlands
Dagblad schreef iemand dat hij meer dan genoeg heeft van alles wat met kerkelijke
bedienaren (o.a. misbruik e.d.), onderling gekrakeel en met alle machtsvertoon
vanuit de kerk te maken heeft. Hij kan ook best geloven zonder kerk.
In het boek: Alle dingen nieuw van Erik Borgman, die een theologie voor deze 21e
eeuw schrijft, geeft hij aan dat God ook in deze geseculariseerde wereld God blijft
zonder Wie niets kan geschieden omdat Hij de oneindig barmhartige en liefdevolle
God blijft. Maar een reden om op te geven? Meer een reden om de weg van de
inkeer te gaan en liefst met elkaar, om Gods wil.
Hij is toch onze Vader, en wij, zijn volk! Hoe dan ook…

		

H.J.M. Hofstede, rector
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Feest in de oren!

M

uziek en feest, dat
gaat goed samen.
Het gaat hand in
hand. Het doet veel met mensen en vrijwel iedereen heeft
een eigen specifieke muzieksmaak. Tijdens de muziektherapiesessies probeer ik zoveel
mogelijk stijlen aan bod te
laten komen. Voor een nog
breder bereik ben ik sinds
november begonnen met het
geven van danstherapie. Dans
is een vorm van expressie en
een goede manier om in beweging te komen. Naast muziektherapeut ben ik tevens
afgestudeerd aan de dansacademie. Hierdoor ligt voor mij
de combinatie muziek en dans
voor de hand.

Iedereen draagt op eigen wijze
een steentje bij. We hebben
gedanst, gezongen en gelachen. De therapiesessies worden zo een echt feest! Er is
hierbij genoeg ruimte voor een
luisterend oor. Maar het is vaak
ook inspannend, waardoor de
bewoners naderhand toch wel

moe zijn.
Ik ben ontzettend blij en dankbaar om mijn liefde voor muziek (en dans) elke week te
mogen inzetten. Wat een
Feest!
Door Eva Pret,
muziektherapeut

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat.

Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer binnen gaat.
In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal. (opwekkingslied 553)

Janneke’s koffie-ochtend

M

ijn naam is Janneke
en iedere woensdagen vrijdagochtend
draai ik de koffie-ochtend op
somatiek. Wat geniet ik hiervan
maar zeker de bewoners.
Samen een praatje, zoals het
dagelijkse nieuws, maar ook de
schitterende verhalen van
vroeger. Soms even met elkaar
terug in de tijd. Onder het
genot van een vers bakkie.
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Komt u ook voor een vers
bakkie en een praatje bij ons
op de koffie? U bent van harte
welkom!
Voor de bewoners van etage
4 t/m 7 staat er op woensdagochtend van 10.30 tot 12.00
uur op etage 6 en op vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur een
vers kopje koffie klaar met wat
lekkers.

Muziek op Kleinschalig Wonen

O

p woensdagmiddag
beleven de bewoners,
de verzorgsters die
aanwezig zijn en Eva, de muziektherapeut met elkaar een
vrolijke en muzikale middag.
Eva neemt instrumenten mee
o.a. een harp, gitaar en een
platenspeler. Dan begint zij met
een verhaaltje en zingt daarbij
en nodigt iedereen uit mee te
doen. Door middel van zingen,
klappen, stampen met de
voeten, handen over elkaar
schuiven, deden we mee met

een harde regenbui die er op
dat moment was buiten. Eva
vertelt een verhaal en wie
reageert uit de groep laat ze
zijn of haar verhaal doen. Zo
creëert ze gezellige en vreugdevolle momenten onderling

en naar elkaar toe. Inspirerend
hoe men mee doet en geniet,
veel lachende gezichten. Het is
erg waardevol voor onze groep
bewoners.

iets kleins van speelgoed, een
puzzel, spelletje of leesboek.”
Een van de dames vertelt geen
Sinterklaas-herinneringen te
hebben, maar wel aan de
kerstman die langs kwam met
cadeautjes! Zij woonde in
Australië met haar gezin. Daar
is de kerstman traditie.
Een andere dame vertelt: “Wij
vierden “heiligabend” in Duitsland, dat is kerstavond, met
cadeautjes en op kerstochtend
naar de kerk.”

siert was met echte kaarsjes
erin!
“We gingen met kerst naar de
Nachtmis met vader en moeder, de kerk was mooi versiert,
er werden mooie kerstliederen
gezongen, de kerststal stond er
al met het kindje erin en de
engel voor de stal waar je
centje in mocht doen en die
knikte dan. Dat vond je als kind
prachtig! En dan het kerstontbijt na de kerkdienst ‘s avonds
laat.”
“Moeder zorgde voor lekker
eten en gezelligheid thuis: o.a.
soep en lekkere pudding toe.
Met een kerstverhaal erbij
voorgelezen door vader en
later werden er spelletjes
gedaan met elkaar.”
Kortom: veel goede feestelijke
herinneringen.

Door Willy Bakker

Feest

M

et het oog op het
thema van het
magazine sneed ik
dit onderwerp aan tijdens de
koffie met de bewoners op
groep noord en zuid van
afdeling drie.
Herinneringen zijn er volop.
Sinterklaas werd als eerste
genoemd. Sinterklaas was een
feest van gezelligheid. “Je
mocht je schoen zetten bij de
kachel, met een wortel of een
briefje voor de Sint en je geloofde dat hij echt langskwam
en iets in je schoen deed,
meestal iets om te snoepen
taai taai, speculaas of marsepein.”
“Op sinterklaasavond werd er
op de deur gebonsd en een
papierenzak stond dan achter
de deur, met cadeautjes: een
sjaal, wanten, dikke sokken en

Aan het kerstfeest hebben de
meeste goede herinneringen.
Ze gingen naar de zondagschool daar werd kerstverhaal
verteld en er werd gezongen.
Thuis zongen ze ook kerstliederen waarbij vader op de piano
speelde. Vooral de gezelligheid
thuis in het gezin komt veel ter
sprake. En de boom die ver-

Door Willy Bakker
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Tijd van bezinning

A

l 15 jaar ben ik ondernemer en ieder jaar
neem ik de laatste 2
weken van het jaar een tijd van
bezinning. Ieder jaar evalueer
ik zo het jaar dat voorbij is en
streep de plussen en minnen
tegen elkaar weg en met die
uitkomst doe ik iets. Tot kerst
2018 had ik altijd als uitkomst:
‘jaar goed afgesloten en heb
zin in het volgende jaar’, behalve in 2018, daar had ik een
andere uitkomst: ‘hetgeen
waar ik nu sta en mee bezig
ben geeft mij geen energie
meer het is tijd voor verandering.’ Begin 2019 is dan ook de
tijd geweest dat ik eens samen
met Hans Straaijer hebt ge-

sproken over zijn pensioen en
een mogelijke opvolger. Daar is
mijn Roomburgh-avontuur dan
ook begonnen. Vanaf die tijd
geeft Roomburgh mij enorm
veel energie, en weet ik de
uitkomst van aankomende
bezinningsperiode voor het

eerst het antwoord al. Toepasselijk hierop vond ik dit gedicht.
Het sluit aan op mijn verhaal,
maar is ook mooie wens voor
iedereen!
Door Erwin du Prie
Facilitaire dienst

Sportcoaches

B

este bewoners, wij zijn
Soeredj en Iliass, beiden
25 jaar en de buurtsportcoaches van Incluzio
Leiden. Vanuit district Roodenburg organiseren wij verschillende sportactiviteiten voor
verschillende doelgroepen.
Vanaf november zullen wij elke
woensdagochtend een
stoelgym voor de bewoners
van de aanleunwoningen
geven. Wij zijn ontzettend
enthousiast en wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten. Treuzel niet en schrijf je in
voor de activiteit! U kunt zich
inschrijven bij Femke Bolding,
via het algemene nummer van
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Roomburgh kunt u haar berei- snel vol zit.
ken. Doordat wij nu in een
onzekere periode zitten, door- Met sportieve groet,
dat het virus nog een rol speelt, Iliass & Soeredj
kan het zijn de gymactiviteit

Brandveiligheid

B

este bewoners van
Roomburgh en de
aanleunwoningen,

Graag willen wij, Coos en John,
de aandacht vestigen op een
aantal zaken m.b.t. uw woonomgeving. Het is heel uitnodigend en ook leuk om de gangen op te fleuren met
plantenbakken of om zitjes te
creëren. Binnen het kader van
brandveiligheid is het niet
toegestaan!
De gangen en trappenhuizen
moeten te allen tijden vrij
gehouden worden van obstakels. Dit betekent: geen rolstoelen, rollators, meubels die
weg kunnen op de galerijen of
in de gangen plaatsen. Ook niet
tijdelijk.
Ook de uitgangen van de
trappenhuizen, dit zijn nooduitgangen, moeten vrij blijven.
Wij kunnen ons voorstellen dat
er wordt gedacht: ik neem toch
de lift bij een brandalarm, dus
waarom moet dit? Tijdens een
brandalarm werken de liften
niet en moet er gebruik gemaakt worden van de trappen.
Als deze gebarricadeerd zijn, is
dat levensgevaarlijk!

Dan nog wat veiligheidstips
voor de feestdagen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Gebruik led-verlichting;
Geen losse snoeren of kabels over de vloer;
Geen stekkerdozen verlengen of doorlussen;
Gebruik vaste snoeren;
Geen versieringen laag onder het plafond
maar verticaal aan de muur;
Laat u op de hoogte brengen of de versiering
geïmpregneerd (brandvertragend) is;
Gebruik van open vuur, dus kaarsen,
is verboden in het zorgcentrum Roomburgh
en sterk af te raden voor de aanleunwoningen. Neem geen risico!
Zorg voor voldoende loopruimte;
Houd gangen  en deuren van uw
appartement vrij;
Dek geen verlichting af met kleedjes om
meer sfeer te creëren;
Controleer of de stekkers en snoeren nog
heel zijn, ze hebben een jaar ongebruikt
in de kast gelegen;
Niet te veel elektrische attributen op één
stopcontact aansluiten. Dit voorkomt
overbelasting!

We wensen u allen fijne en
veilige feestdagen!
Vriendelijke groet,
Coos Robbers / John van der
Meel | Hoofd BHV
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Advertenties

Voor een unieke, bij u of uw dierbare
passende, uitvaart waarin uw
wensen centraal staan.

Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar
071 - 203 21 34 (24/7) | www.virati.nl

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8
2331 SN Leiden
Tel: 071-572 06 65
Mob: 06-51 24 98 75
info@etblagas.nl
www.etblagas.nl
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Kerstkindje

D

e vrouw van een echtpaar ging een paar
dagen naar een bedevaartsplaatsje net over de
grens van Nederland. Het was
enkele maanden voor Kerstmis.
De winkeletalages van het
stadje stonden al vol kerstartikelen, de ene kerststal nog
mooier dan de andere. Knipperende feestverlichting, kerstbomen er was voor elk wat wils.
Op een dag werd haar blik
getroffen door een “kindje” dat
in een etalage lag. Ze was al
doorgelopen, maar iets trok
haar aandacht en ze deed
enkele passen weer terug en
toen zag ze hem. Hij lachte
haar vriendelijke toe en zij
lachte vriendelijk terug en liep
weer verder. Maar het kindje
liet haar niet los, hij was zo
prachtig! Zou ze hem…? Nee,
toch maar niet. Thuis had ze al
een kerststalletje, dat was wel
genoeg. Maar zijn liefelijke blik
bleef haar volgen. En op de
laatste dag van haar verblijf
bezweek ze en kocht zij het
kindje. Heel zorgvuldig werd
het ingewikkeld, zodat het
onbeschadigd aan zou komen.
Ze was verheugd. De vreugde
van Kerstmis was nu al begonnen. Eenmaal thuis verheugde
zij zich erop het aan haar man
te laten zien. En heel voorzichtig werden de wikkels eraf
gehaald en het kindje op tafel
gelegd. Ook haar man vond het
prachtig. Maar toen zij beter
keken…. Ach nee!... Er was een

vingertje afgebroken…… Ze
keken in het wikkelpapier,
maar vonden niets. Tranen
sprongen in haar ogen. Nu had
zij eindelijk een prachtig kerstkindje en bleek het beschadigd. Haar man bekeek het
kindje nog eens goed en zei
toen troostend: “Eigenlijk past
het beschadigde kindje heel
goed bij ons. Want wij zijn ook

wat beschadigd zo hier en
daar.” En dat deed haar weer
lachen. En dat is eigenlijk de
boodschap van Kerstmis: Dat
God mens werd om in onze
gebroken levens te komen en
ons weer heel te maken!
Zalig Kerstmis!
Harriet van Dijk
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Activiteitenkalender december
Vaste activiteiten in de lounge
2e dinsdag v.d. maand
1e en 3e dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
laatste vrijdag v.d. maand

14.30 - 16.30 uur
14.30 - 16.00 uur
10.45 - 11.45 uur
14.00 - 16.00 uur
10.45 - 11.45 uur
14.00 - 16.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.30 - 16.30 uur
14.00 - 16.00 uur

Klassieke club
(aanmelden bij Femke)
Creatieve club
(aanmelden bij Femke)
3D-kaarten maken (aanmelden bij Mieke)
Breiclub
(inloop)
Mieke’s kleurclub
(aanmelden bij Mieke)
Bingo
(inloop)
Schilderen
(aanmelden bij Femke)
Borrel/muziekmiddag (begeleid door Femke)
Jan Kleijn Jukebox
(inloop)

Activiteiten december

Sint bingo in de lounge
Met een kopje koffie/thee en iets lekkers.
dinsdag 8 december
14.00 uur
Gespreksgroep 1 ‘De 10 beloften’
						(voor wie zich heeft aangemeld.)
dinsdag 8 december
14.30 - 16.30 uur Klassieke muziekmiddag
(aanmelden bij Femke)
donderdag 10 december 10.30 uur		 Gespreksgroep 2 ‘De 10 beloften’
(voor wie zich heeft aangemeld.)
maandag 14 december
Bloemschikken in de lounge
14.00 - 15.00 uur Voor bewoners van de flat & somatiek, kosten: € 3,50
15.00 - 16.00 uur Voor de bewoners van Kleinschalig Wonen
dinsdag 15 december
14.00 - 16.00 uur Advent-kerstviering in de lounge*
maandag 21 december
14.00 - 16.00 uur Film ‘Christmas from the Vatican’
							In de lounge, max. 30 personen
14.00 - 15.00 uur Middag van Barmhartigheid
							Eucharistie Aanbidding en biechtgelegenheid
dinsdag 22 december
14.00 - 16.00 uur Kerstbingo in de lounge
donderdag 24 december 19.00 uur
Nachtmis**
Na afloop koffie/thee en kerststol*
vrijdag 25 december
10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis**
zaterdag 26 december
10.30 uur
Tweede Kerstdag, H. Stefanus**
donderdag 31 december 14.00 - 16.00 uur Oliebollenmiddag in de lounge
18.00 uur
H. Mis** Oudjaarsavond
vrijdag 1 januari
10.30 uur
H. Mis** Nieuwjaarsdag
* Alles onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen
** Alleen bewoners die volgens het rooster aan de beurt zijn, kunnen naar de kapel komen.
donderdag 3 december

14.00 - 16.00 uur

De bewoners van Somatiek en Kleinschalig Wonen hebben ook een eigen activiteitenprogramma.
U kunt hier op de afdeling naar vragen of bij Femke Bolding.
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Fotoverslag activiteiten

Zaterdag bakdag op
KSW, de heerlijke geur
komt je tegemoet.

Sinterklaas is weer in ons land. Kleinschalig Wonen
bereid zich alvast voor op het bezoek van twee
pieten die op 2 december onze harten vervullen
met wat lekkers en wie weet een cadeautje.

Zo konden de echtparen samen genieten van een diner met elkaar in ons
restaurant. Als je samen niet meer in de gelegenheid bent om net als vroeger
samen eropuit te gaan, haalt Roomburgh het uitje in huis. Het was een succes.

Herfstige liedjes, verhaaltjes, gedichten
en mooie windlichten.

2 november Allerzielenviering. Voor alle
overledenen werd een
kaarsje aangestoken.
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Gedicht
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
overal op aarde zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

IN MEMORIAM
mevrouw E.P. Rietbergen-Bavelaar | 20 oktober 2020
mevrouw N.M. Geleijnse | 30 oktober 2020
mevrouw F. Sloof | 9 november 2020
mevrouw M.C.C. Mozes-Plomp | 14 november 2020
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De kerststal

L

men de traditie weer op te
pakken en kwamen er steeds
mooiere kerststallen, niet
alleen in de kerken maar ook
binnen de huizen. Na de tweede wereldoorlog had vrijwel elk
katholiek gezin een kerststal in
huis. Veel bewoners van Roomburgh zullen uit hun vorig huis
de kerststal hebben mee-genoDe kerstgroep heeft zijn oorsprong bij Franciscus van Assisi men. Je wil graag de sfeer van
in Italië. Deze monnik was hele- vroegere kerstvieringen weer
oproepen. Ik ook, het afgebeelmaal vol van de verhalen
rondom de geboorte van Jezus. de stalletje is uit mijn jeugd en
was toen al heel oud, het is me
Daarom besloot hij het zichtaltijd dierbaar gebleven. Na de
baar te maken. In 1223 liet
Franciscus midden in de bossen
van Greccio in Umbrië een stal
bouwen. Hij zorgde voor een
ezel en een os, daarna vroeg hij
een boer uit het dorp om Jozef
uit te beelden, ook vond hij
een boerin die voor Maria
wilde staan en legde hij een
kindje in een voerbak. Zo
maakte hij iets dat nu een
levende kerststal wordt genoemd. Ook ongeletterden
kregen zo het kerstverhaal voor
ogen en konden het verhaal
beter onthouden.
ang was elke uiting van
het christelijk geloof
verboden, in het begin
van onze jaartelling. Pas in het
jaar 313 besloot de heersende
keizer Constantijn het geboortefeest van Christus te vieren
op 25 december.

nachtmis aten we bij kaarslicht
eigengebakken krenten-brood,
daar heb ik mooie herinneringen aan.
Ik wens u allen goede kerstdagen!
Ps: vallen de winterdagen u
lang, zoek dan op de TV kanaal
1814 op. Met een klassiek
muziekje op de achtergrond
lijkt het leven lichter!
Door Anke Cornelissens

Dit sloeg aan en een traditie
van levende kerststallen was
geboren en verspreidde zich
binnen en buiten de kerk over
Europa. In Nederland verscheen de kerststal pas begin
16e eeuw. Maar na de beeldenstorm in 1566 verdween hij
weer uit beeld.
Laat in de 19e eeuw begon
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Van ‘De Waterkant’

D

it is mevrouw De
Gunst. Op de foto ziet
u haar het deeg
kneden voor een heerlijke
appeltaart. De foto is gemaakt
op Dagbesteding ‘De Waterkant.’
De taart was heerlijk en een
gezamenlijk product van alle
bezoekers van de dagbesteding
geworden!
Door Lidwine
Dagbesteding ‘De Waterkant’

Moppen
Om half vier ‘s nachts ging de telefoon bij Frits.
Moeizaam kwam hij uit bed en vond op de tast de telefoon.
“Spreek ik met meneer Van Rensburg?” vroeg een boze stem aan de
andere kant van de lijn. “Ja, inderdaad,” mompelde Frits.
“Met Smit van de overkant. Ik bel even om te zeggen dat het geblaf
van uw hond me gek maakt. Laat hem alstublieft onmiddelijk
ophouden.” De volgende nacht om drie uur ging de telefoon bij Smit.
“Hallo?” mompelde hij slaperig. “Meneer Smit, met Van Rensburg van
de overkant.” “Om drie uur ‘s nachts? Bent u gek geworden?” “Meneer
Smit, ik bel even om te zeggen dat ik geen hond heb.
Drie ouderen zien elkaar terug na lange jaren:
Wat doet jij sinds je op pensioen bent?
de eerste zegt: ik fotografeer...
de tweede zegt: ik tuinier...
de derde zegt: ik doe opsporingswerk...
ah! en in wat?
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok,
mijn valse tanden, mijn sleutels.
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Prijspuzzel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE OPLOSSING KUNT U INLEVEREN BIJ DE RECEPTIE VOOR 31 DECEMBER 2020
NAAM: _________________________________________________________________________
KAMER/APPARTEMENT: _________________________________________________________
OPLOSSING: ____________________________________________________________________
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Advertenties

W I
J
STOPPEN
ERMEE
30% TOT 50%
KORTING

OP HELE ASSORTIMENT
Fournituren-ondergoed-nachtkleding-dameskleding-lingeriebabypyjama’s-Linnentextiel-dusters-thermokleding

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787
E-mail: info@echteslager.nl
Roomburgh Magazine | 18

we blijven open tot eind van het jaar
www.snijderstextiel.nl

Hoge Rijndijk 114 2313 KM Leiden Tel. 071-5123578

dinsdag t/m vrijdag 9.30-13.00 en 14.00-18.00 zaterdag 9.30-17.00

De rijdende Grammofoonplaat

O

nze vrijwilliger Ton van
Berge Henegouwen
komt voor u iedere
donderdag Gouwe Ouwe op de
afdelingen draaien. Er hangt op
iedere afdeling een activiteitenkalender, daarop kunt u zien
wanneer Ton bij u met de
rijdende grammofoonplaat op
bezoek komt.
Wij wensen u en Ton veel
luisterplezier!

Tegenslag

H

et is donderdagmiddag
als mevrouw de kleine
lift uit stapt. Ze wil wat
gaan drinken in de lounge maar
vanwege de bingo is het maximaal aantal bezoekers bereikt
en is de lounge voor verder
gebruik gesloten. Met tranen in
haar ogen van onmachtsverdriet gaat ze mopperend op
het bankje naast de lift zitten,
zich beklagend dat dit toch niet
kan, ze kan toch niet de hele
dag op haar kamer zitten.
Ik vertel haar dat het helaas
niet anders kan vanwege alle
maatregelen rondom het
coronavirus en dat de bingo
rond vier is afgelopen en ze
dan weer de lounge in kan. Om
het leed voor mevrouw te
verzachten brengt de collega
uit de lounge haar gebruikelijke
drankje in de hal. Ik probeer
mevrouw met een grapje van
haar gedachten af te leiden
maar haar boosheid en onbegrip leken haar de baas. Boze

woorden vol onbegrip over de
vreselijke situatie voor haar:
“Ik wil toch alleen maar even
gezellig een drankje drinken in
de lounge, en als dat nu ook al
niet meer kan dan ga ik wel bij
mijn zoon wonen.”
Net toen ik dacht wat kan ik nu
nog doen komt er een medebewoner van mevrouw, waar
ze vaak samen iets
mee gaat drinken,
de lift uit. “We
mogen er niet in”,
roept ze nog
steeds boos naar
haar vriendin. De
medebewoonster lijkt niet echt
onder de indruk van haar
boosheid en kijkt mij aan met
een blik van: het komt wel
goed.
Ze buigt schuin voorover en
geeft mevrouw een schouderklopje met de woorden: “Het
komt wel goed hoor.” In alle
rust zegt ze: “We wisten toch
dat er bingo was en de lounge

dicht zou zijn, dat hebben ze
vanmorgen al verteld, straks is
het klaar en kunnen we nog
iets drinken.” Ik keek toe en zag
de situatie verschuiven van
boosheid naar berusting naar
zelfs een glimlach door het
voor haar getoonde begrip.
“Oh, echt waar wat fijn”, zegt
mevrouw tegen haar vriendin:
“Zullen we dan nu
nog maar even
naar boven gaan?”
Zo simpel en
doeltreffend kan
een echt gemeend
woord wonderen
doen. “Lang genoeg gemokt”,
zegt de medebewoonster en
samen gaan ze naar boven. Om
vervolgens na vier uur langs de
receptie te lopen naar de
lounge voor een gezellig drankje samen.

“Lang
genoeg
gemokt”

Door Diana Lek
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Geloof en levensvragen
Voor Kleinschalig Wonen is een
nieuwe activiteit gestart. Eens
per maand gaan we samen –
voor wie wil – de Rozenkrans

bidden en Maria liederen
zingen. Afgelopen maand was
dit voor het eerst.

Wij zoeken nog voor beide
activiteiten vrijwilligers. Lijkt
het u wat? Neem dan contact
op met Harriët.

Enkele reacties:
“Hier heb ik echt behoefte aan!”
“Het is zo lang geleden maar het zit er allemaal nog
in.” (wijst op haar hoofd)
“Volgende keer ben ik er ook weer bij.”
“Ik ben protestant, maar dat geeft niet toch?”
“Nee hoor, helemaal niet, fijn dat u er bent!”
“Ik kan wel het Onze Vader bidden!”
“Heel goed, dan kunnen we dat samen doen.”
Op afdeling somatiek zijn we
gestart met ‘Samenspraak’.
We hebben een pot met vragenkaartjes over verschillende
onderwerpen. Dat gaat van:
“Wat is jou ware liefde?” tot
“Geloof je in de hemel?” Aan
de hand van de kaartjes gaan

we met elkaar in gesprek.
Iedereen kan meedoen! Van
harte welkom. Op de informatieborden kunt u zien wanneer
uw afdeling aan de beurt is.
Door Harriët van Dijk

Kerstgedachte(n)

A

l zo’n 6 eeuwen geleden! sprak de profeet
Jesaja lang – vóórdat
de Engel, de blijde boodschap
aan Maria, - overbracht: over
een jonge vrouw (maagd) die
een Zoon zou baren; “Jezus”,
als Verlosser van de gehele
mensheid op aarde… Die
profetie van Jesaja is al méér
dan 2000 jaar een “gezegende”
uitspraak; omdat het ook
“nu”- in ons jaar 2020 nog
steeds een levende én vreugdevolle gebeurtenis is.
Algemeen bekend door het
jaarlijkse Kerstfeest, - dat in de
kerk(en) én veel huizen – in de
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hele wereld weer wordt verteld… De Engel – Maria – het
kind Jezus – en de heilige Jozef
en herders – het zijn “oude
bekenden” voor ons gelovige
mensen. Kerstmis is een
“enorm Godsgeschenk” van de
Vader die zijn eengeboren
zoon! aanbood, als “offerlam”
voor het vele kwaad waarin de
mensheid dreigt te verstikken.
Zijn zoon Jezus moest hun
verlossen… door het kwaad (de
zonden) te overwinnen. En dat
feit vieren wij als zijn volgelingen, op Pasen in oprechte
dankbaarheid en Vreugde!
Ook dat Kerstfeest nodigt ons

uit, om daarover na te denken.
Samen in gedachten naar de
kribbe, - samen Hem eer brengen en zingen: “Eer zij God – in
deze dagen”, én voor altijd:
“Gloria! In Exelsis Deo.”
Zalig Kerstfeest voor u allen.
Jan Biesjot

“Die waardig geacht werd...”

M

isschien kent u de
grote litanie tot de
heilige Jozef. Daarin
staan drie bijzondere aanroepingen. De eerste is: “Heilige
Jozef, die waardig geacht werd
Jezus na zijn geboorte als eerste te aanschouwen”. Wij zien
de scène voor ons – Maria die
het Kind baart en Jozef die op
een afstandje blijft. Een bescheiden man, die niet vooraan hoeft te staan. Maar na
de geboorte roept Maria hem
en daar ziet hij het Kind – zo
stralend schoon dat hij meteen
verrukt is. Ja, zelfs in aanbidding op zijn knieën valt.
“Die de nieuwgeboren Jezus uit
Maria’s handen in de Uwe hebt
mogen ontvangen”, is de tweede. Een logisch vervolg. Hij zal
niet zelf het initiatief genomen
hebben om het Kind van Maria
over te nemen. Hij zal op zijn
knieën zijn blijven zitten, helemaal in verrukking. Maar als
Maria hem het Kind aanreikt,
neemt hij het – nog helemaal
stil van zonet – dankbaar over

en drukt hij het aan zijn hart.
“Die het Goddelijk Kind aan Uw
hart gedrukt en in een kribbe
gelegd hebt”, is dan ook de
derde aanroeping in de reeks.
Wij zien het voor ons: hoe lang
zal Jozef het Kind aan zijn hart
gedrukt hebben totdat hij helemaal verzadigd was… En daarna – daarna gaat er iets mis.
Wij zijn zo gewend aan onze
kerststallen, dat wij niet of niet
meer in de gaten hebben dat
er iets niet klopt. Er zou geen
kribbe moeten staan maar een
wiegje met batist en zijde. Het
Kind is immers de grote Koning der koningen. Sint Jozef
zal dat als geen ander in de
gaten gehad hebben en zal het
Kind met pijn in het hart in de
kribbe gelegd hebben. Hij zal
misschien vergeving gevraagd
hebben voor de situatie – geen
plaats in de herbergen onderweg, een grot met een hardstenen voertrog, want dat was het
in feite.
Een bewogen moment, ja, en
het eerste van vele in de weken
die daarna volgden. Want hij
en Maria zijn getuige geweest
van de aanbidding van de
herders – rauwe kerels, ruwe
bolster blanke pit. Hij en Maria
hebben het Kind ook nog in de
tempel aan God opgedragen
zoals de wet het voorschreef.
Wie weet zijn zij toch nog van
de grot naar een bescheiden
ander onderkomen verhuisd.
Misschien heeft een van de
herders daarvoor weten te

zorgen. Daar zagen zij de aankomst en de aanbidding van de
drie wijzen – koningen leken
het wel. En daarna die nacht
waarin Jozef zijn droom had:
“Neem het Kind en zijn moeder
en vlucht naar Egypte”. Waarop
hij opstaat, alles bij elkaar pakt,
Maria met het Kind op de ezel
zet en gaat.
Een bescheiden man, in zekere zin “klein” en verstild,
maar midden in het leven. En
dan wij, oud of beperkt qua
mogelijkheden, misschien
niet van nature “klein”, toch
klein gemaakt. Wij, door een
handicap niet meer vrij om te
gaan en staan waar wij willen, “klein” geworden. Maar
juist in en door onze kleinheid
worden wij geraakt door de
kleine vreugdes… én door de
momenten waarop wij iemand
nodig hebben om ons aan
op te trekken. Laten wij dan
deze maand – en wie weet is
dat het begin van méér – ons
optrekken aan de heilige Jozef.
Hij kent de vreugden en het
verdriet. Hij is niet te ver boven
ons verheven om mens te zijn
zoals wij. Met hem kunnen wij
verder leven en Kerstmis vieren
met de stal én de kribbe. En
wie weet hem horen zeggen
“Zalig Kerstfeest”!
Door Igo Neervoort
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Contact & informatie

Colofon

Pastorale dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede		
T | 071-582 01 19
		
Cliëntenraad
De heer F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mevrouw E. Logger (secretaris) E | elfriedlogger@hotmail.com		

Roomburgh magazine is het
maandelijkse magazine van R.K.
Zorgcentrum Roomburgh,
bedoeld voor cliënten, bewoners,
mantelzorgers, medewerkers,
vrijwilligers en voor iedereen die
geïnteresseerd is in nieuws over
Roomburgh.

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		
Annemiek Florisson		

T | 071-5892200
E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura Lenselink

Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Eline, Judith & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl
Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

REDACTIE
Willy Bakker, Femke Bolding,
Diana Lek, Eva Pret, Erwin du Prie.
VORMGEVING
Laura Lenselink

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs Judith, Leo & Laura
E | zorgadviseur@roomburgh.nl
Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl
Contactpersonen dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl
Contactpersoon vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Willeke Wieman
E | wwieman@roomburgh.nl

Openingstijden
Restaurant
maandag t/m zaterdag:				
zondag: 					

10.30 - 17.00 uur
07.30 - 17.00 uur

Kapsalon					
dinsdag, donderdag en vrijdag 			
09.00 - 16.00 uur
					
Bibliotheek (in de lounge bij de leestafel,
lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag 					
13.30 - 14.30 uur

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de
verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze bewoners
of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag
willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vrienden
stichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80 ten name van de
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.
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WOORDZOEKER
Feest
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CADEAU
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FESTIVAL
FUIF
GALABAL
INSTUIF
KAARSJES
KERSTMIS
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NAAMDAG
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