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KERSTCONCERT 

 
Op vrijdag 24 december zullen er tussen 15.00 – 17.00 uur in het 

ziekenhuis kerstliederen te horen zijn. Het duo ‘De Thuiskomst’ zal 
met viool en accordeon de mooiste melodieën laten klinken. 
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Thuiskomen… 
 
Het verlangen om thuis te zijn tijdens de Kerstdagen zit heel diep. 
Daarom is het moeilijk voor patiënten om de kerstdagen in het 
ziekenhuis door te brengen. Voor de naasten is het ook een gemis. 
Het feest is niet compleet als jij er niet bij bent. Want Kerstmis vier 
je samen met de mensen die je lief zijn. Het voelt niet goed om 
alleen te zijn, juist op deze dagen. De maatregelen rond het Corona-
virus en de onzekerheden die er momenteel in de samenleving zijn, 
maken het verlangen naar samen zijn alleen maar groter. 
 
Maar thuiskomen is niet altijd mogelijk. Er zijn patiënten die ook 
tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen. Natuurlijk zijn er 
meer redenen waarom het thuis geen feest is. Bijvoorbeeld als je 
geen familie of vrienden hebt die je komen opzoeken of uitnodigen. 
En er zijn mensen die helemaal geen thuis hebben. Ze zijn op de 
vlucht voor oorlog en geweld of ze zijn door omstandigheden 
dakloos of thuisloos geworden. 
 
Juist die ervaringen van ‘geen thuis hebben’ roept het diepe 
verlangen op naar een ‘thuis’. Er bestaan heel veel verhalen over dit 
thema. Een van de bekendste is het verhaal van Jozef en Maria. Zij 
waren niet thuis toen Maria beviel van haar eerste kind. Vanwege 
een volkstelling moesten zij naar Betlehem toe. En daar vonden zij 
geen onderdak. In een stal tussen de dieren werd het jongetje 
geboren. Een armoediger begin van het leven is moeilijk denkbaar. 
Gelukkig stonden Maria en Jozef er niet helemaal alleen voor. Er 
waren dieren, herders en engelen om hen heen. Het was donker en 
toch scheen er een goddelijk licht van boven af. 
 
Wat wil dit wonderlijke verhaal vertellen? Dat je niet thuis hoeft te 
zijn om vrede en liefde te ervaren. Dat je in de meest moeilijke 
situatie gedragen wordt door een levenskracht die licht geeft en 
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lichter maakt. Thuiskomen gebeurt overal waar mensen voor elkaar 
zorgen, al is het op straat of in een stal. 
 
Er is ook nog zoiets als thuiskomen bij jezelf. Het betekent dat je 
niet verloren rondloopt in het duister, maar dat je vrede ervaart in 
je eigen hart. Wat er ook met je gebeurt, je ervaart vanbinnen dat 
het goed is.  
 
De twee muzikanten die op 24 december in het LangeLand 
ziekenhuis optreden noemen zich “De Thuiskomst”. Met hulp van 
hun muziek willen zij patiënten een gevoel van thuiskomen 
schenken. Een mooie melodie verwarmt het hart en geeft je hoop 
op en vertrouwen in wat komen gaat. Kerstmis is het feest van het 
thuiskomen bij jezelf, bij elkaar en bij God.  
 
Frank Kazenbroot.  

 
 
 
 
 

 
Midden in de winternacht 
ging de hemel open. 
Die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de cithers slaan; 
blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren. 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- Hebben tijd om naar u te luisteren 

 
- Denken mee over levensvragen 

 
- Bieden troost op moeilijke momenten 

 
- Zijn er voor iedereen.  

 
Aanwezigheid: 
 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed.  
Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


