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Fatima Zorg organiseert al jaren een kerstbeleving voor haar bewoners, waarbij het 

programma bestaat uit een kerkdienst en een tocht over het terrein langs verschillende 

tenten of kraampjes waar het jaarthema zo wordt uitgebeeld dat cliënten met al hun 

zintuigen de kerstviering kunnen beleven. Aan de kersttocht dragen alle afdelingen van 

Fatima Zorg hun steentje bij.  

 

In 2014 wilde Fatima Zorg echter nadrukkelijk de 

kerstbeleving niet alleen inzetten om onze eigen 

bewoners het kerstfeest op hun eigen niveau te 

laten beleven, maar ook mensen van buiten 

Fatima Zorg de kans geven om mee te helpen en 

mee te beleven. Denk daarbij aan ouders, familie, 

buurtgenoten, vrienden, maar ook cliënten van 

andere instelling uit bijvoorbeeld de ouderenzorg 

uit de regio.  

Op deze manier wilde ze een brede ontmoeting 

creëren, daarbij ook anderen de kans geven te genieten van alles wat er georganiseerd 

wordt, en bovendien de buitenwereld naar binnen halen om integratie te bevorderen door 

te laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook ‘gewoon’ mensen zijn die 

genieten van het samenzijn en de kerstsfeer.  

Tijdens de kerstbeleving staat het kerstverhaal in de kerk centraal. Vervolgens is er een 

wandelroute uitgezet over het Fatima Zorg terrein langs een groot aantal thematenten. 

De tocht eindigt voor alle deelnemers binnen met soep en chocolademelk op de centrale 

ontmoetingsplek.  

 

Naast de bewustwording van ’er zijn’ voor elkaar, staat het met elkaar beleven d.m.v. 

proeven, voelen, zien en ruiken centraal. Er zijn verschillende tenten ingericht door 

vrijwilligers, scholieren en medewerkers. Tijdens de 

kerstkerkdienst (overigens in 4 shifts in verband met 

de hoge opkomst) beelden cliënten engelen uit. Na de 

dienst worden de bezoekers met een grote verlichte 

ster naar de thematenten begeleid. Hier wordt het 

licht via kaarsjes aan iedere bezoeker doorgegeven. 

Onder begeleiding van een djembe groep worden de 

bezoekers naar het themaplein geleid. Hier worden ze 

verwelkomd met heerlijk geurende cake. Bezoekers 

kunnen hier verder beleven wat warmte en saamhorigheid kan betekenen. Na een 

intense knuffel vervolgen ze de tocht langs een levende  

kerststal. Ze komen uiteindelijk uit in de ‘herberg’; de centrale ontmoetingsruimte. Hier 

staat soep en warme drank voor iedereen.  

 

Bijzonder is de verbinding die ontstaat tussen allerlei groepen uit de samenleving, jong 

en oud, met en zonder beperking, door de samenwerking tussen grote groepen 

vrijwilligers, kinderen van de dorpsschool, mensen van ‘t jeugdwerk uit de omgeving, 

cliënten, ouders en andere familieleden en medewerkers van Fatima Zorg. Samen 

organiseren zij, in de ware kerstgedachte, een ontmoeting waarbij ook mensen met een 

ernstig verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen om kerst te beleven.  



 

 
 

 
Zwarte pieten bevolken het Gemini Ziekenhuis 
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