
                            

 

 

 
 

Kerst-Inn in Woonzorgcentrum Gabriël in Hoogkerk 
op donderdag 15 december 2016 

 
De cliënten van de dagbesteding Senang Bersama van het Woonzorgcentrum de Veldspaat 
kwamen tijdens een bespreking met de EVV-er en vrijwilligers op het idee om dit jaar een "Kerst-
Inn" te gaan organiseren waarvoor dan ook de bewoners van het verzorgingshuis en verpleeghuis 
van de Veldspaat worden uitgenodigd. Om de onderlinge saamhorigheid en het onderlinge begrip 
voor elkaars cultuur te stimuleren.  
 
De Kerst-Inn is op 15 december 2016 in het Woonzorgcentrum Gabriël in Hoogkerk gehouden. 
Vanaf 10.00 uur werden onder het genot van een kopje koffie of thee met heerlijke Indische koek 
onderlinge contacten gelegd tussen de cliënten van de dagbesteding en hun familieleden en de 
uitgenodigde bewoners van de Veldspaat. De doelstelling was dus geslaagd om gezamenlijk, 
multicultureel, deze Kerst-Inn te vieren. Er werden onder begeleiding van de band "Black and 
White" gezamenlijk kerstliederen gezongen en nostalgische Indische bekende en onbekende 
liedjes. Het was heel gezellig. Zelfs de bewoners van het Woonzorgcentrum Gabriël kwamen 
kijken en zongen mee. De voetjes gingen ook van de vloer. Om ongeveer 12.00 uur werd er door 
het personeel van het restaurant Gabriël een heerlijke kerstdiner verzorgd. De aanwezigen 
hadden voor het menu twee keuzemogelijkheden. Mevrouw Ashura ging voor in gebed en 
beëindigde het kerstdiner ook met een gebed. Iedereen was lovend over het verzorgde 
kerstdiner. Het nagerecht bestond uit diverse lekkernijen zoals ijs, appeltaart en vla et cetera en 
werd op een leuke wijze op een plateau met brandende sterretjes het restaurant binnen gebracht. 
Iedereen stond verbaasd te kijken.  
 
Vervolgens las de heer Jonker Tomasoa een gedicht voor uit eigen werk en daarna een 
kerstverhaal. Ook de stagiaire van Senang Bersama. Jeasonita Vrijman gaf acte de présence en las 
een gedicht voor. Na deze beide presentaties werd er rond gegaan met lekkere Indische hapjes 
en konden de gasten gezellig met elkaar praten onder het genot van een kopje koffie of thee. In 
totaal waren er op deze Kerst-Inn zo'n 65 genodigden aanwezig.  
 
De organisatie kan tevreden zijn over deze Kerst-Inn. Het doel hiervan was om met elkaar in 
contact te komen en meer begrip voor elkaars cultuur te krijgen. Dit is gelukt. De organisatoren 
van Senang Bersama wil het bestuur van de Stichting Vrienden van Dignis hartelijk bedanken voor 
de gefourneerde subsidie ten behoeve van het organiseren van deze gezellige en geslaagde 
Kerst-Inn in het Woonzorgcentrum Gabriël in Hoogkerk. Ook de kok en de medewerkers van het 
restaurant hartelijk bedankt voor de heerlijke kerstdiner. Iedereen ging met een tevreden en 
gelukkig gevoel naar huis.  
 
Een gast 


