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BROOS 

 

Bij ons thuis breekt er regelmatig wat. Ik ben nogal onhandig 
en we hebben een peuter in huis rondlopen die in zijn 
enthousiasme ook nog wel eens iets op de grond laat 
belanden. En ook zaken waarvan ik dacht: die gaan niet zo 
snel kapot, blijken dan toch bij een val te breken. De stevige, 
dikke bodem van een glas. Of een plastic beker met ineens 
een scheur.  
 
Ook wij mensen zijn breekbaar. Een ongeluk zit in een klein 
hoekje, opeens lig je met een gebroken heup in het 
ziekenhuis. Dat is schrikken. Je gaat op zoek naar oorzaken: 
hoe kan dat nu toch? Sommige mensen geven zichzelf de 
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schuld: had ik maar beter opgelet! Veel verder kom je met 
deze gedachtegang meestal niet. Het leven is, naast vol van 
geluk, ook gevuld met pech en accepteren is de enige optie.  
 
We zijn dus broos en kwetsbaar, van het ene op het andere 
moment kan ons leven er totaal anders uitzien. Toch zit er ook 
een andere kant aan broosheid. Denk maar eens aan een 
pasgeboren baby: zo kwetsbaar maar ook zo vol leven en 
belofte. En ik zie het ook in een oude dame met broze handen 
die niet veel meer kunnen, maar wel getuigen van een leven 
van werken en liefhebben.  
 
In het verhaal van Kerst staat een broos kind centraal. 
Geboren in een wereld die niet zo veel verschilt van die van 
ons vandaag de dag. Een wereld waarin het ene volk het 
andere wenst te overheersen. Het is dan spannend en angstig 
om zo’n broos kind op de wereld te zetten, zoals ik in een 
radioprogramma hoorde van de ouders van pasgeboren 
kinderen in Oekraïne.  
 
Maar in zo’n kwetsbaar kind schuilt ook een belofte. Elk kind 
geboren in Oekraïne zal straks (hopelijk!) het land mee helpen 
opbouwen. Elk kind, waar ter wereld ook geboren, kan een 
positieve bijdrage leveren aan onze wereld. Van het kerstkind 
werd zelfs gezegd dat hij ‘vrede op aarde’ zou brengen. Iets 
waar we nog altijd op wachten, maar waar we allemaal (hoe 
broos en kwetsbaar ook) ons voor in kunnen zetten. 
 
Ik wens u vredige kerstdagen! 
 
Annelies Hommens, geestelijk verzorger   
 

  



3 
 

KERSTCONCERT 

 
Op zaterdag 24 december zullen er tussen 15.00 – 17.00 uur 

in het ziekenhuis kerstliederen te horen zijn. Een muzikaal duo 
(zang en gitaar) zullen de verschillende verpleegafdelingen 

langs gaan. Ook beneden in de centrale hal zullen zij van zich 
laten horen. 

 
Voor meer info kunt u bij de geestelijk verzorgers terecht.  
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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. 
 


