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Kerstgroet van de voorzitter 
“We zitten er slecht in op het ogenblik”, zegt 
emeritus-hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman. 

Wanorde in de wereld, polarisatie en 
EENZAAMHEID, constateert hij. Eenzaamheid 

omdat mensen zich niet meer met elkaar 
verbonden voelen. Hij ziet symptomen van een 

wereld die de verbinding met het hogere aan het 
verliezen is.  

 
Ondanks dat ik hem in dit interview niet kan 

betrappen op christelijke uitspraken, ziet hij dingen 
die ik als christen kan onderschrijven. We zijn in 

onze samenleving al heel lang aan het werk om 
vooral jezelf te ontplooien, om zelf alles te vinden 

wat je wil en vooral ook anderen in hun waarde te 
laten. Want wie ben jij dat jij het beter zou weten, 

dat jij moraal op zak zou hebben? Juist in die 
vrijheid om alles maar zelf te mogen vinden en 

menen te mogen doen, missen mensen 
verbondenheid. Voelen mensen zich uiteindelijk 

alleen. Doe jij toch jouw ding! “Symptomen van een 
wereld die de VERBINDING met het hogere aan het 

verliezen is”, zegt Koerselman. Want uiteindelijk 
willen we ons aan 'iets' verbinden, ergens bij 

horen!  
 

In deze wereld verlenen wij van De Tweede Mijl 
hulp. Soep, brood, kleding en een goed gesprek! In 

deze wereld kan jij via DTM werkelijk verschil 
maken, verschil laten zien, verschil laten ervaren.  

 
Met Kerst vieren we de komst van Jezus Christus, 

God die ook mens werd. Leefde zoals wij leven, die 
het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, 

honger had, zoals wij honger kunnen hebben in 
deze wereld, eenzaam en angstig kon zijn zoals wij 

dat nooit kunnen voorstellen. Welke vorm onze 
betrokkenheid bij DTM ook heeft, wij weten ons 

met elkaar en met Hem verbonden.  
 

Wanneer wij in Amsterdam en in ons dagelijks leven 

kunnen delen dat je je misschien wel eenzaam kan 
voelen, maar dat er Eén is die altijd bij je is. Dat die 

verbondenheid met dat kindje Jezus van eeuwen 
geleden nog steeds realiteit is, dan doen we al veel 

goeds! Dan zaaien we, dan brengen we Licht in 
donkere dagen. Licht van het hogere, Licht van 

boven. Herstel van verbinding met het hogere. 
Herstel van een vaak verbroken relatie met onze 

Schepper. Herstel van het eeuwig Licht. Dat dit Licht 
jullie deze kerstdagen en in 2021 mag verlichten. 

 
Namens het bestuur mag ik jullie gezegende 

kerstdagen toewensen! 
Dick van Hoek  

 
De verbouwing is gestart! 
De eerste stappen zijn gezet en nu al is de extra 
ruimte enorm fijn. Zie hier alleen al de nieuwe 

ruimte waar kleding wordt uitgegeven. Met dank 
aan kledingwinkel H&M voor de kledingrekken.  

 
 
Save the date: zaterdag 30 oktober 2021 
Op 30 oktober 2021 is het precies 25 jaar geleden 
dat onze stichting werd opgericht en dat hopen we 

D.V. die dag ergens in Amsterdam met zo veel 
mogelijk mensen te vieren: onze bezoekers, (oud-) 
vrijwilligers, gevers en andere belanghebbenden. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?


