‘Verbinden’ als thema van bijzondere kerstviering
“Dat deze mensen normaal mee kunnen doen in de maatschappij is zó belangrijk…”. Vol vuur en
passie vertelt Sanne Raijmakers over de speciale kerstviering die op woensdag 20 december
plaatsvindt in de kerk van Broekhoven. En waarom iedereen deze dienst zou moeten bijwonen.
Sanne is persoonlijk begeleider bij het RIBW, een organisatie die mensen met een psychiatrische
aandoening helpt bij hun herstel. Vanuit de gedachte dat iedereen op een zo normaal mogelijke
manier moeten kunnen meedoen in de maatschappij, kwam zij op het idee om een speciale
kerstviering te organiseren. “De problematiek van het kerstverhaal is immers van toepassing op
iedereen”, zegt Sanne. Samen met Theodoor van den Boom, pastor van de parochie ‘De Goede
Herder’ geeft zij dit bijzondere initiatief nu al voor het derde achtereenvolgende jaar vorm.
Meedoen bevordert het genezingsproces
Sanne: “Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een psychische kwetsbaarheid
vechten niet alleen tegen hun eigen problemen, maar ook tegen de vooroordelen die er helaas nog
vaak zijn.” Volgens Sanne zijn deze mensen juist enorm gebaat bij acceptatie in de samenleving,
omdat het genezingsproces daardoor veel spoediger verloopt. “Als je psychische problemen krijgt,
wordt je wereld snel kleiner. Vrienden, kennissen en werkgevers haken af, waardoor de drempel om
dingen te ondernemen steeds hoger wordt. Eenzaamheid ligt dan op de loer.”
Pastor Theodoor van den Boom is het roerend met Sanne eens: “Een match met RIBW was snel
gevonden. Voor de parochie is het immers belangrijk dat juist mensen uit kwetsbare groepen een
naam en een gezicht krijgen binnen onze leefgemeenschap en de geloofsgemeenschap in het
bijzonder. Het kerstverhaal verbindt, het is van alle tijden.”
Gospelkoor G-roots
“Het wordt een feestelijke dienst met een serieuze ondertoon”, aldus Sanne. “Gospelkoor G-roots
zorgt steevast voor een enorm enthousiasme bij het publiek. Daarnaast geven we het thema
‘verbinding’ vorm door de problematiek van onze cliënten aan de hand van het kerstverhaal uit te
leggen. Zo zal een ervaringsdeskundige vertellen hoe zij er weer bovenop kwam, juist doordat zij kon
participeren in de maatschappij.”
U kunt er ook bij zijn!
Wilt u ook deelnemen aan deze bijzondere kerstviering? Kom dan op 20 december naar de kerk van
De Goede Herder (Broekhovenseweg 2). De dienst begint om 18.45 uur en zal rond 19.45 uur
afgelopen zijn. Na afloop is er de mogelijkheid tot napraten onder het genot van een worstenbroodje
en chocolademelk. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het DELA Fonds en het Tivolifonds.
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