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Niets meer (aan) te doen?
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Een nieuw nummer 

van Uit de Herberg. 

Verwonderd en dankbaar:  

twee woorden die een 

goede samenvatting zijn 

van mijn ervaring van 

deze eerste periode bij 

de Herberg met bestuur, 

team, vrijwilligers en 

gasten. Verwonderd en God dankbaar voor het 

unieke concept van de Herberg.

Dagelijks is er de opening in de kapel en drie 

keer per week de Bijbelbesprekingen waarin 

het Evangelie wordt aangereikt en gedeeld. 

Verwonderd en dankbaar te mogen zien 

en ervaren dat het unieke van het concept 

van de Herberg ligt in de combinatie van 

een prachtige omgeving, een liefdevolle 

gemeenschap, begeleidingsgesprekken 

ondersteund door creatieve en thematische 

sessies én het in aanraking komen met het 

Evangelie en daardoor geraakt worden.

De reacties van de gasten spreken boekdelen. 

“De Herberg is een veilige plek, waar je even 

uit je eigen situatie bent. Hier in de Herberg 

had ik tijd voor God en Zijn woord. Vanuit 

mijn innerlijk heb ik naar God geschreeuwd 

en Hij heeft me geantwoord. Door de 

geestelijke voeding die ik heb gekregen, kan 

ik weer verder! Ik word hier weer bepaald bij 

de dingen waar het echt om gaat. Ik ben in 

beweging gezet.”

Wij zijn verwonderd en God dankbaar met 

bestuur, team en vrijwilligers hieraan met hart 

en ziel een bijdrage te mogen leveren.

Een hartelijke groet uit de Herberg,

Henk Meuleman
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In kerken is vaak verlegenheid 

als het gaat om pastorale zorg 

rond huwelijksproblematiek en 

echtscheiding. Gebrek aan openheid 

en vertrouwen speelt nog al eens een 

rol. Terwijl juist het pastoraat in deze 

moeilijke situaties veel te bieden 

heeft. Anders dan bij hulpverlening 

of intermenselijke contacten, heeft 

ze een boodschap van verzoening, 

vergeving, geloof en hoop. Soms 

wordt er door kerkenraden gezocht 

naar de schuldige. Dat is niet altijd 

wijs. Beter is het om te peilen naar 

schuldbesef. Dan kan de boodschap 

van een rijke Christus voor een arme 

zondaar gebracht worden. Ook is het 

belangrijk om aandacht te hebben voor 

de kinderen die er bij betrokken zijn. 

En verlies ook ouders en schoonouders 

niet uit het oog. 

De vele vragen uit de zaal maakten 

duidelijk dat veel pastors en 

gemeenten worstelen met dit thema. 

Toch bleef de boodschap: er is veel 

te doen, ook als er niets meer aan te 

doen is, overeind. Juist in de gemeente 

is er plaats voor mensen die met de 

brokstukken van hun leven in handen 

staan. 

Rond de lezing en bespreking was er 

ruimschoots tijd voor ontmoeting. 

De ochtend werd afgesloten met een 

lunch.  

Herbergdag 2017
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Ruim tachtig mensen, vooral pastoraal werkenden, waren uit alle delen van het land (o.a. St. 

Jansklooster, Ter Aar, Zalk, Dronrijp en Wijchen) naar het Koetshuis van de Herberg gekomen voor 

de jaarlijkse Herbergdag. Prof. Dr. H.J. Selderhuis hield een inspirerend referaat over pastorale zorg in 

geval van echtscheiding. 

Er is niets meer aan te doen
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“Ik weet het niet!”. Dat zijn de woorden die mijn gevoel van dat moment 

het meest benaderen. Ik wist niet hoe het zou verder gaan met mijn 

huwelijk, met mijzelf, de kinderen, onze toekomst, mijn geloof in God. 

Eigenlijk kon ik nergens meer over nadenken.

Een paar weken voor mijn komst naar de Herberg had mijn man 

verteld dat ons huwelijk, dat ik, niet aan zijn verwachtingen 

voldeed. Ik was voor hem niet meer de vrouw op wie hij verliefd 

geworden was. Aan het einde van de werkdag zag hij er tegenop 

om naar huis te gaan. Daar werd hij dan geconfronteerd met mijn 

vragen en spanning. Dat mijn angst zijn oorsprong vond in zijn 

pornoverslaving leek hij even vergeten.  

Wat weet ik nu wel? Na een paar weken Herberg zijn me een aantal 

dingen duidelijk geworden. We zijn allebei mensen die leven 

in een gebroken wereld waarin verwachtingen niet uitkomen 

en mensen elkaar teleurstellen. Hadden we ons dat altijd maar 

gerealiseerd toen we dolverliefd aan ons huwelijk begonnen.  

God wil dat het kwaad/de zonde stopt. Dat betekent dat ik een 

grens moet stellen met betrekking tot zijn verslaving en er hulp 

gezocht moet worden. 

Ook mag ik vragen om Gods ontferming te midden van de 

gebrokenheid en bidden om Zijn nabijheid wanneer ik de 

brokstukken van ons leven onder ogen moet zien.

Inge

oud-gast 



Herberg 
25 jaar

Volgend jaar hopen we het 25-jarig 

bestaan van de Herberg te vieren. 

Noteer:
26 mei 2018 in uw agenda 

Nadere informatie volgt. 

Jaarverslag 2016

En dan is het al weer zover ...
Tien maanden zijn soms zo maar voorbij. Eind juni 

nemen we afscheid van de vier diaconaal werkers van 

dit jaar. Maaike, Esther, Sarah en Lisanne: heel hartelijk 

dank voor jullie inzet. 

PDC de Herberg legt verantwoording af in haar 

Jaarverslag.  Graag verwijzen we u naar de website. 

www.pdcdeherberg.nl 

korte berichten
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Als eerste op de hoogte zijn 

van nieuws vanuit de Herberg? 

Wekelijks worden er berichten op 

de facebookpagina en foto's op 

instagram van Pastoraal Diaconaal 

Centrum de Herberg geplaatst. Op 

deze manier willen we de relatie 

met u extra onderstrepen.

De Herberg facebook 
en instagram



Twee van onze keukenvrijwilligers in het 

weekend, Klaas en Bep Blokland, gaan na 

16 jaar stoppen. We zoeken vervanging 

voor hen. Keukenvrijwilligers zijn 

verantwoordelijk voor het bereiden van de 

maaltijden voor de (rond de twintig) gasten 

van de Herberg. Een weekenddienst begint 

(bij voorkeur) op vrijdag 15.30 uur en eindigt 

op zondagavond of maandagmorgen. Deze 

vorm van vrijwilligerswerk is geschikt 

voor een echtpaar, maar ook leuk voor 

bijvoorbeeld zussen of vriendinnen. Maar u 

kunt zich ook alleen aanmelden. Er zal een 

inwerkperiode plaatsvinden. Inroostering 

vindt plaats in overleg met de coördinator 

van het vrijwilligerswerk. Gemiddeld kookt u 

één weekend per 6 weken. 

Christelijk Mannenkoor Staphorst zingt
voor de Herberg.
Als het leven soms pijn doet. Die ervaring 

hebben ‘Vrienden van het kerkorgel’ ook. 

Het raakt hen als mensen te maken krijgen 

met verlies. Daarom gingen ze aan de slag 

voor de Herberg. Samen met het Christelijk 

Mannenkoor Staphorst willen zij dit  project 

afronden door middel van een benefietconcert 

ten bate van Pastoraal Diaconaal Centrum de 

Herberg. Beleef het mee, zing mee, ervaar de 

passie van koorleden en musici en steun het 

goede doel.

Keukenvrijwilliger 
in het weekend

vacature benefietconcert 2017

Welkom!
Zaterdag 14 oktober in de Schildkerk te Rijssen. 

Aanvang 19.30 uur, deur open 19.00 uur. 
De toegang is gratis, collecte voor PDC de Herberg. 

colofon 

'uit de Herberg' verschijnt 4 x per jaar: 2 x 

in druk en 2 x digitaal. Een abonnement 

is gratis! Geef uw naam door per e-mail 

of telefoon.
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