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Inhoudsopgave

De Herberg is een plaats
waar mensen
God zoeken en vinden.
Als dat gebeurt, rest ons
alleen diepe dankbaarheid.
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Woord vooraf
Dit jaarverslag over 2016 wordt u aangeboden door het bestuur en de directie van de Herberg. Wij hopen dat het
u een goede indruk biedt van het vele werk dat gedurende het afgelopen jaar in de Herberg verricht is. Als bestuur en directie zijn wij zeer dankbaar voor de inzet van de medewerkers en van de vele vrijwilligers die het
werk van de Herberg mogelijk maken. Met elkaar bieden zij de gasten die aan onze zorgen worden toevertrouwd
een plaats waar liefdevolle aandacht en hartelijke gastvrijheid gestalte krijgen.
Wat ons tot grote verwondering brengt, gaat echter nog een stap verder. De Herberg is een plaats waar mensen
God zoeken en vinden. Als dat gebeurt, voldoet de Herberg aan het ooit gestelde doel en rest ons alleen diepe
dankbaarheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Oosterbeek, 31 januari 2017
Ds M.J. Tekelenburg, voorzitter bestuur;
J. de Kluijver, secretaris bestuur;
Ds. L. Wüllschleger, interim-directeur.
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Bestuursverslag
De Herberg – plaats van rust na een onrustige periode
Het jaar 2016 is voorbij. De balans wordt opgemaakt.
Ook voor de Herberg ligt in dit jaarverslag een terugblik op het afgelopen jaar voor u. Een bewogen jaar,
waarin veel gebeurd is. Het bestuur is blij dat het jaar
goed kan worden afgesloten, maar het was een heel
onrustig en bewogen jaar. In deze paragraaf doen we
verslag van de bestuursaangelegenheden in 2016.
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De stichting moet zich voor haar bestaansgrond inzetten door meer naamsbekendheid
binnen de kerken te verkrijgen. Dat geldt voor
zowel haar doel en de doelgroep als voor het
verwerven van financiën.
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Er moet gezocht worden naar meer structurele
inkomsten, bijvoorbeeld door afspraken met
diaconieën te maken. De inkomsten door collecten en giften blijft een grote mate van onze
kerheid houden waarop in het jaar moeilijk te
sturen is.

Vergaderen.
Het bestuur is in vijf vergaderingen bijeen geweest.
De vergaderstukken worden doorgaans door de directeur voorbereid. Relevante stukken hiervan worden
vooraf door de commissie FPO besproken en van advies aan het bestuur voorzien. Deze commissie richt
zich op financiële, personeels- en organisatiezaken
van de bestuursstukken en adviseert daarin het bestuur.
De bestuursvergadering heeft enkele terugkerende
agendapunten:





De financiële stand van zaken van stichting De
Pietersberg.
Het directieverslag, waarmee een doorkijkje in
het lopende werk van de Herberg, het team en
de directeur wordt gegeven.
Het jaarplan, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of we met de uitvoering het werkplan op
schema zitten.

De financiën hebben veel aandacht gevraagd. Door
het jaar bleven de inkomsten steeds achter op de begroting en leek de stichting op een fors tekort af te
stevenen. In november heeft de (interim) directeur
het bestuur middels een ‘alarm-bericht’ over deze verwachting nog eens extra geïnformeerd. Hij heeft –
samen met de aangestelde controller- een stuk voorgelegd waarin twee strategische keuzes zijn voorgesteld.
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Met grote dankbaarheid kon het bestuur eind december vernemen dat de inkomsten in 2016 toch hoger
zijn uitgekomen dan de uitgaven.
Andere agendapunten, die in het bestuur aandacht
kregen, zijn onder andere:





De bhv-regeling binnen de Herberg.
De externe klachtencommissie, waarbij we mogelijk samen met enkele andere organisaties
zo’n commissie willen opzetten.
Bespreking van een samenvatting van de exitgesprekken. Wat geven gasten als input terug
aan de Herberg en wat valt daarvan te leren.

Bestuur en beleid.
Het bestuur heeft een voorstel van de directeur met
betrekking tot het beleidsplan 2017-2020 overgenomen. Daarin is een proces gepland om met enkele expert-meetings een bezinning voor het beleidsplan te
organiseren. Deze externe meedenkers helpen ons om
naar het product de Herberg voor nu en de komende
jaren te kijken. Leerzame bijeenkomsten, die echt
nieuwe inzichten hebben gegeven voor het schrijven
van het beleidsplan. In juni hebben bestuur en team
samen de resultaten van deze meetings besproken en
geanalyseerd. De resultaten daarvan moeten bijdragen aan het te ontwikkelen beleidsplan. Tegelijk is de
jaarlijkse bezinningsbijeenkomst tussen bestuur en
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team waardevol omdat ieder op eigen terrein zijn
werk doet, maar we uiteindelijk samen voor dezelfde
zaak staan. Door de onverwachte directeurswissel in
de zomer van 2016 heeft het bestuur besloten het bestaande beleidsplan een jaar te verlengen waardoor
het samenstellen van het nieuwe beleidsplan door de
nieuwe directeur mee kan worden uitgevoerd.
In het verslagjaar zijn twee nieuwe bestuursleden
aangetreden. Er was nog een vacature in het bestuur
en de penningmeester heeft zijn bestuurswerk neergelegd. Met de komst van mevrouw Pronk - Schaap en
de heer Marchand zijn de vacatures in het bestuur
ingevuld.

Bestuur en directeur.
In de zomerperiode is aan de arbeidsovereenkomst
van directeur Peter Oudshoorn met wederzijds goedvinden een einde gekomen, nadat bestuur en directeur een beëindigingsovereenkomst hadden geslotten. Het bestuur is in gesprek gegaan over ontstane
spanningen, maar daaruit bleek dat er geen sprake
meer kon zijn van een vruchtbare samenwerking.
Het onverwachte vertrek van de directeur zorgde voor
een intensieve periode voor de medewerkers van de
Herberg en de bestuursleden. Zaken moesten worden
overgenomen om de dagelijkse gang van zaken te
kunnen continueren. Door toegewijde inzet van
team, vrijwilligers en bestuur kon het werk doorgang
vinden. Het bestuur beseft dat het extra inzet van velen heeft gevraagd. We zijn dankbaar te merken dat
medewerkers ook vanuit hartelijke overtuiging dit
werk doen en bereid zijn zaken met elkaar op te vangen. Met ingang van 18 juli 2016 is ds. L. Wüllschleger
aangesteld als interim-directeur om de leiding in de
organisatie te borgen.

uit Oene als nieuwe directeur aangesteld. Hij zal vanaf 1 februari 2017 zijn werk beginnen. Op dat moment
zal de interim-directeur zijn taken neerleggen.

Plaats van rust.
De Herberg wil een plaats van rust zijn voor mensen,
die er even tussen uit moeten. Vele gasten hebben op
de prachtige locatie van de Pietersberg kunnen opademen door de rust, de bezinning en de gesprekken
met teamleden. De Herberg wil in die zin een verlengde van de gemeente zijn. Gemeenteleden, die er even
uit moeten, kunnen hier terecht. Dit huis een herberg
onderweg, zoals ons huislied het zegt. Bovenstaand
hebben we geschreven over de financiële ontwikkelingen en de wisseling van directeur. Met name deze
punten zorgen ervoor dat 2016 een onrustig jaar was.
Het bestuur heeft zich ingezet om dit aan te sturen en
is enorm dankbaar dat we aan het eind van het jaar
kunnen vaststellen dat de rust in de organisatie is
weergekeerd. De kerntaak van de Herberg kan weer
volledig de aandacht krijgen. We citeren met dankbaarheid en vertrouwen de woorden van Bonhoeffer,
die interim-directeur Wüllschleger op 31 december
2016 aan bestuur en team mailde:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Bestuur de Herberg
Jan de Kluijver, secretaris.

Direct na de zomer heeft het bestuur een selectiecommissie ingesteld om in de vacature van directeur te
kunnen voorzien. De selectiecommissie heeft de procedure van profielschets, adverteren en gesprekken in
september tot december doorlopen. Begin december
heeft de commissie een voordracht aan het bestuur
kunnen doen. In de bestuursvergadering van december 2016 heeft het bestuur de heer Henk Meuleman
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Verantwoordingsverklaring 2016
Principes van goed bestuur
Het bestuur van Stichting De Pietersberg streeft er
naar de voor fondsenwervende instellingen geldende
principes voor goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes:


Onderscheid functies toezicht houden, besturen
en uitvoeren



Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de
bestedingen



Optimaliseer de omgang met belanghebbenden

Onderscheid functies toezicht houden, besturen
en uitvoeren
De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit zeven natuurlijke personen. De dagelijkse
leiding van de activiteiten is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur beperkt zich tot het toezichthouden
(vooraf en achteraf) en de taken en verantwoordelijkheden die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden. De directeur opereert met inachtneming van
de statuten, bestuursbesluiten en de in het directiestatuut voor hem opgestelde taakomschrijving. De directeur opereert binnen de door het bestuur vastgestelde
begroting.

De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend
orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld
door het bestuur. Het bestuur laat zich hierin bijstaan
en adviseren door de Commissie Financiën, Personeel
en Organisatie, die bestaat uit twee bestuursleden en
drie externe leden. De directeur woont de vergaderingen bij, maar is geen lid van deze commissie. De rol
van de commissie is vergelijkbaar met die van een financiële auditcommissie in een organisatie met een
eenhoofdige directie en een toezichthoudend orgaan.
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Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de
bestedingen
De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht worden. Het beleid is daarom gericht op effectiviteit en efficiency van de bestedingen.

Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het
landgoed De Pietersberg. De onderhoudskosten van de
beide monumentale gebouwen zijn hoog.
De optimale besteding van de ter beschikking
gestelde middelen op deze deelgebieden wordt als
volgt bereikt:


Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met ruim 200 vrijwilligers, die door twee coördinatoren
(eveneens vrijwilligers) worden aangestuurd.



De kosten van de locatie worden beheerst door
de onderhoudscommissie, bestaande uit
deskundigen op het gebied van bouw en
technische installatie, de directeur en de
coördinator van het onderhoud (vrijwilliger).
Deze commissie is belast met het opstellen en
uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan en
het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Bij
de uitvoering daarvan worden waar mogelijk
vrijwilligers ingezet.

Zowel bestuursleden als leden van bestuurscommissies en commissies die de werkorganisatie ondersteunen ontvangen geen bezoldiging. Reiskosten worden
vergoed.

6

Optimaliseer de omgang met belanghebbenden
Zowel met betrekking tot de inkomsten, de toestroom

zijn met externe contacten respectievelijk publiciteit
en door de commissie externe contacten.

van gasten als het werven van vrijwilligers is de omVoorts wordt het werk van de stichting onder de aan-

gang met belanghebbenden van belang.

dacht gebracht door:
De inhoud van de verstrekte informatie wordt



pastoraal thema);

afgestemd op de desbetreffende groep belanghebbenden.

Gasten

worden

geïnformeerd

over

het



worden

geïnformeerd

over

het

beleid.

Kerkelijke gemeenten worden geïnformeerd over de

jaarlijks twee concerten voor belangstellenden
in het Koetshuis;

aangeboden programma. Personeelsleden en vrijwilligers

jaarlijkse Herbergdag (bijeenkomst met een



één maal per 5 jaar een open dag / jubileumdag.

inhoud van het werk van Stichting De Pietersberg.
Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn:
De externe communicatie is voornamelijk gericht op
de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de
Protestantse Kerk in Nederland en hun leden. In toenemende mate vindt daarnaast communicatie plaats



Huisnieuws voor het team.



Huisnieuws voor de vrijwilligers.



Vrijwilligersdagen en stafvervangersdagen.

met gemeenten die behoren tot andere kerkgenootschappen, particulieren en overige donoren.

Oosterbeek, 31 januari 2017

Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn:

Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter



het blad ‘uit de Herberg’, dat 3 maal per jaar
verschijnt en verspreid wordt onder verwijzers
(ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën en

J. de Kluijver, secretaris
Ds. L. Wüllschleger, interim-directeur

individuele belangstellenden en begunstigers;


mailings aan diaconieën, met het oog op financiële steun;



de website www.pdcdeherberg.nl;



facebook;



foldermateriaal en brochures, verspreid via kerkelijke gemeenten en op aanvraag;



persberichten in (kerk)bladen;



bezoeken aan gemeenten
(voorlichtingsbijeenkomsten).

De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de
directie,

die

daarvoor

wordt

bijgestaan

door

medewerkers, die voor een deel van hun tijd belast
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Gastenbegeleiding

Open oog en oor
Voor levensvragen
De Herberg is een pastoraal diaconaal centrum. Dat
betekent dat we een open oor en oog hebben voor de
levensvragen van gasten. Vragen over geloof en leven
zijn er altijd geweest. Ook in de Bijbel komen we die
levens- en geloofsvragen tegen (Job, Psalmen, Prediker). Het lijkt wel of die vragen nog meer gesteld worden als het leven moeilijk is.
In de Herberg is er ruimte voor deze levensvragen. Ze
mogen gesteld worden. We horen ze in de individuele
begeleiding, maar ook tijdens de bijbelkring die drie
keer per week gehouden wordt.
Voor relaties
De mens is als relationeel wezen geschapen. De ene
mens kan niet bestaan zonder de ander. Ook al komt
een gast alleen naar de Herberg, in de begeleiding is er
ook oog voor de mensen met wie de gast verbonden is:
de partner, eventuele kinderen, ouders, gemeente,
vrienden en familie. Ook de relatie met de Here God
krijgt op een natuurlijke en ongekunstelde manier
aandacht.
Mensen verlangen naar betrouwbare relaties. Relaties
hebben invloed op iemands gevoelens, op iemands
zelfvertrouwen en op iemands geloofsleven. Al deze
vragen krijgen aandacht tijdens de gesprekken en de
wekelijkse themaochtenden.
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016

Voor balans
Uit onderzoek blijkt, dat het aantal hulpvragen rondom burn-out is toegenomen. Als mensen burn-out
hebben, is de balans tussen (zorg)geven en voor jezelf
zorgen en ontvangen verstoord. In de Herberg hebben
wij oog voor die balans. Inspanning en ontspanning,
activiteit en rust worden afgewisseld. Mensen mogen
leren om “gepast te geven’ i.p.v. zich leeg te geven.
Voor kwetsbaarheid
Er is ook oog voor psychisch kwetsbare mensen. De
Herberg is geen GGZ-instelling, maar mensen met
GGZ-problematiek vinden er vaak wel een tijdelijke
plek. Ze kunnen tot rust komen, de dagstructuur oppakken en bemoedigd worden doordat ze God weer
vinden. Een mens is altijd meer dan zijn of haar diagnose!
Voor beweging en creativiteit
Bewegen is belangrijk, zowel voor iemands fysieke
gezondheid als ook voor iemands psychische gezondheid. In de Herberg zijn we ons daarvan bewust. Om
die reden is er wekelijks fysiofitness onder leiding van
een fysiotherapeut. Ook vindt er elke week een creatieve activiteit buiten plaats; vaak een wandeling. De
gasten worden gestimuleerd om in hun vrije tijd te
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Drie keer in de week is er in de Herberg een creatieve
activiteit. Gasten kunnen zich daardoor leren ontspannen en zicht krijgen op hun (verborgen) talenten. Ook
is het mogelijk om iets creatief te verwerken wat al in
de gesprekken met hun begeleider of tijdens de Bijbelkring aan de orde is geweest.
Voor liefde
We kunnen nog zo professioneel werken, maar als er
geen liefde is, zijn we niets (1 Kor.13: 2b). De Herberg is
een pastoraal centrum en als het goed is komt de liefde
op allerlei manieren tot uiting. Gasten waarderen de
aandacht, het luisterend oor, de attente houding van
de vrijwilligers, de professionele begeleiding, het samen luisteren naar de Bijbel en het heerlijke eten. Dat
blijkt onder andere uit de vele bedankkaartjes die gasten aan ons geven.

Mensen verlangen naar
betrouwbare relaties.

In 2015 hebben we het Keurmerk christelijke zorg ontvangen. Steekproefsgewijs worden gasten gevraagd ons te
beoordelen op identiteit. Onderstaand overzicht geeft zicht op de resultaten van geheel 2016.
Evaluatievragen identiteit
2016
9,0

2015
8,6

2 In de manier waarop medewerkers met mij omgaan/ omgingen zijn/ waren de christelijke
waarden die de organisatie nastreeft zichtbaar

8,6

8,4

3 Ik voelde mij op m’n gemak bij de begeleider(s)

8,9

8,7

4 Ik ben deskundig geholpen

8,5

8,4

5 Ik ben tevreden over het bereikte resultaat

8,4

8,0

6 Ik kan de organisatie of gastenbegeleider van harte aanbevelen bij mensen die op zoek zijn
naar (christelijke) hulp

9,1

9,0

1 De christelijke identiteit van de organisatie was zichtbaar in de werkwijze van de organisatie
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De Herberg als centrum van retraite
Ook in 2016 heeft de Herberg gelegenheid geboden
voor individuele retraites met daarnaast een vorm van
geestelijke begeleiding. Verspreid door het jaar heen
hebben verschillende mensen gebruik gemaakt van
onze retraitemogelijkheden. Een paar dagen afstand
nemen van het gewone leven. Van alle taken, verplichtingen en vaak ook goede dingen van het leven thuis.
Om letterlijk en figuurlijk afstand te nemen en het leven eens te overzien en te overdenken. Dagen van stilte. Dagen met tijd en ruimte zonder dat die meteen
worden ingevuld. Dagen van gebed, Bijbel lezen, zoeken van God. Soms met heel concrete vragen of thema’s. Soms juist heel open, in hoop en verwachting.
Als retraitegast weet je nooit wat een retraite brengen
zal. De één wordt (her)bevestigd in de weg die hij of zij
gaat. Een ander besluit juist andere wegen te gaan. Een
derde heeft vooral genoten van de rust en het eenvoudigweg in Gods nabijheid verkeren. Weer een ander
heeft inspiratie of nieuwe inzichten opgedaan. Bijzonder is dat iedere retraitegast aan het einde zegt dat het
goed is geweest om zo een paar dagen doorgebracht te
hebben. Ook als veel dingen onduidelijk zijn gebleven.
Even in alle rust bij de dingen stil staan, doet al goed.
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016

Nieuw in 2016 was het aanbod van een tweetal retraitewandelingen. Veel retraitegasten kiezen o.a. voor de
Herberg vanwege de mooie omgeving. Vaak wandelen
ze veel. De retraitewandelingen sluiten hierbij aan. Al
wandelend worden er teksten, beelden en vragen aangereikt die de bezinning kunnen stimuleren. We hebben er veel positieve reacties over mogen ontvangen!
In 2017 zal er worden nagedacht over verdere mogelijkheden in ons retraite-aanbod.

Veel retraitegasten kiezen
voor de Herberg vanwege de
mooie omgeving.
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Medewerkers per 31-12-2016

mevrouw
D. Dorr - van Oord
(Diewertje)
gastenbegeleiding

de heer
R.P. van der Knijff
(Rein)
coördinator
vrijwilligers

mevrouw
H.N.J. Spaan van Voorthuijsen
(Jansje)
gastenbegeleiding

de heer
A.A. Grobbe
(Arjen)
gastenbegeleiding

mevrouw
G. Nooteboom van den Brink
(Gerrie)
intaker

de heer
K. Visser
(Kees)
Interim controller

de heer
A. Hansman
(Bert)
coördinator

mevrouw
M.J. Korevaar
(Marja)
creativiteit en

vrijwilligers

publiciteit

mevrouw
A.A. Snitselaar
(Alide)
gastenbegeleiding

mevrouw
E.J. Sonneveld
(Bea)
hoofd
gastenbegeleiding

mevrouw
N. Westeneng Gijsbertsen
(Nelise)
keuken,

mevrouw
I.I. Westerhof van Pelt
(Idelette)
hoofd facilitaire

coördinator Koetshuis

zaken

de heer
L.Wüllschleger
(Louis)
interim - directeur
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Vrijwilligers in de Herberg
In de Herberg heeft vrijwilligerswerk al vanaf de oprichting een erg belangrijke plaats ingenomen. Vrijwilligers worden al jaren ingezet voor het schoonmaken van het huis en de kamers, het onderhoud aan het
gebouw en het werken in de keuken. Daarnaast zijn er
veel vrijwilligers beschikbaar als gastvrouw of stafvervanger ten dienste van onze gasten.
Het werken met vrijwilligers brengt veel
“levendigheid” met zich mee, wat je terugziet in enthousiasme, inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en
grote betrokkenheid. Maar ook de samenwerking tussen vrijwilligers onderling en beroepskrachten is bijzonder. Samen de Herberg draaiend houden en de
schouders eronder zetten. Met elkaar klaarstaan voor
de gasten. Bereid zijn in te vallen als er roosterproblemen zijn. Kortom: de Herberg is een organisatie die
draaiend gehouden wordt met en dankzij vrijwilligers.
Vrijwilligers leveren een wezenlijke bijdrage aan de
realisering van het doel van de Herberg.
Wat de vrijwilligers aan elkaar maar ook aan de gasten
bindt, is dat zij veelal gedreven mensen zijn die de liefde van de Here Jezus Christus, die zij zelf hebben ervaren, door een dienende houding proberen uit te dragen. Zij willen vanuit hun geloof iets betekenen voor
de naaste. Dit is wat de Herberg kenmerkt en bijzonder maakt. Zonder vrijwilligers en Gods zorg, zou de
Herberg geen herberg kunnen zijn!

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016
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Diaconaal medewerkers 2016
Nadat in juni 2016 Wilco Brand, Matthijs de Bruin, Roelinda de Kievid en Marliz van der Spek, afscheid hebben
genomen , volgen wij, Maaike Eikelboom, Esther Kerkhoven , Sarah de Jong en Lisanne IJzerman hen in september 2016 op. Vol enthousiasme zijn wij begonnen aan dit tussenjaar.
We zijn vier hele verschillende personen, met elk onze eigen achtergrond en kwaliteiten. Het is gezellig, leuk en
leerzaam om met z’n viertjes en de gasten op te trekken. Het is fijn om een jaar dienstbaar te zijn in dit deel van
het koninkrijk van God. Om zo weer verder gevormd te worden voor wat we na dit diaconale jaar gaan doen.
(Verder) Studeren, werken, of nog iets heel anders.

V.l.n.r.: Matthijs. Roelinda, Marliz, Wilco

dat je je collega’s echt als
vrienden kon beschouwen
en dat je echt over alles
met ze kan praten.
V.l.n.r.: Lisanne, Esther, Sarah, Maaike

De vakantie-vrijwilligers onderling
Bas: "Ook als vakantievrijwilliger is de herberg een plaats die
je niet zomaar bezoekt. Zelf ging ik er heen om dingen te
leren, de Herberg te helpen en gezelligheid te vinden.
Onze groep bestond uit 6 vrijwilligers, waarvan 4 er tussen de
17 en 20 waren en 2 ouderen ± 60 jaar. Ik heb dit als een zeer
leuke combinatie ervaren, omdat we alle 6 goed met elkaar om konden gaan en
dingen samen konden doen, ondanks het leeftijdsverschil. Gesprekken en
spelletjes, veel deden we samen. Leuk vond ik het dat de 2 oudere dames het zo
leuk met ons vonden en dat ze het ook leuk vonden om een beetje voor ons te
zorgen. Zoals echte oma’s boden ze ons de hele tijd eten aan en deden ze met
liefde de afwas voor ons. Ik heb het echt als geweldig ervaren, dat je je collega’s
echt als vrienden kon beschouwen en dat je echt over alles met ze kon praten. "
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Koetshuis
De Koetshuiszaal
Ook in 2016 is er gebruik gemaakt van het koetshuis
door kerkenraden, belangenverenigingen, zorgverzekeraars en vrouwenverenigingen. In de koetshuiszaal
zijn diverse mogelijkheden voor een bezinningsdag,
vergadering, concert, jubileumviering of expertbijeenkomst. Hierbij werd regelmatig gebruik gemaakt
van de mogelijkheid informatie te verstrekken over
het werk van de Herberg door een gastenbegeleider.
Daarbij gebruikte men koffie, thee, lunchbuffet of
warme maaltijd. Dit alles wordt verzorgd door koetshuisvrijwilligers. De opbrengsten van deze bijeenkomsten komen ten goede aan het werk in de Herberg.

Daarnaast wordt de foyer van het koetshuis vier maal
per week gebruikt door de gasten voor bijbelstudie en
themaochtenden.
Koetshuiskamers
In het Koetshuis zijn een aantal gastenkamers beschikbaar. Deze worden voor een deel gebruikt door
vrijwilligers. Daarnaast worden de kamers ook gebruikt door mannelijke Herberggasten en retraitegasten.

Koetshuisconcerten
Evenals in voorgaande jaren werd in het Koetshuis ook
in 2016 weer een tweetal zaterdagmiddagconcerten
gegeven. Drijvende krachten daarachter, het zij met
dank vermeld, zijn Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg voor het voorjaarsconcert en André van Vliet
voor het novemberconcert. Vele jaren achtereen al zetten zij zich op deze wijze belangeloos in voor het werk
van De Herberg. Daarbij bieden zij niet alleen steeds
opnieuw een boeiend programma, maar weten ook
telkens weer collega-musici te enthousiasmeren voor
een gezamenlijk optreden.

Zo werd op 2 april 2016 een concert gegeven door Marjolein de Wit op fluit en Johan Bredewout aan de vleugel. Prachtig uitgevoerde muziek, van klassiek tot eigentijds. Verschillende composities met variaties op
het thema liefde brachten de bezoekers in een vrolijke,
haast voelbaar lenteachtige stemming. Op 19 november 2016 was er het optreden van André van Vliet aan
de vleugel, samen met Jolanda den Houter op hobo en
het vocaal kwartet ‘Amice Lyrici’ onder leiding van
Maria den Hertog.
Ontroerend mooie muziek en zang werden geboden,
besloten met een samen gezongen koraal.
Twee bijzondere concerten in de speciale eigen sfeer
van Het Koetshuis. Een traditie om te koesteren.

JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016
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Herbergdag
In gesprek
Leren van de ontmoetingen van Jezus.
De jaarlijkse Herbergdag werd gehouden op 12 maart
2016. Deze dag, bedoeld voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden heeft naast toerusting als
doel mensen uit de kerken (opnieuw) kennis te laten
maken met het werk van de Herberg.
Dit jaar sprak ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht over
leermomenten in de ontmoetingen van Jezus met
mensen die Hij tegenkomt. De meeste gesprekken
voert Jezus op straat. Het zijn boeiende ontmoetingen
die ons kunnen helpen in gesprek te gaan over het
evangelie.
Na de lezing was er een levendige discussie. Ook dit
jaar viel op dat de onderlinge ontmoeting rond koffie
en lunch belangrijk is. Deelnemers benadrukken de
gastvrijheid en de prettige sfeer.
Het aantal deelnemers lag dit jaar wat lager dan andere
jaren.

Contacten met kerkelijke gemeenten
Ook in 2016 is er weer informatie gegeven op gemeenteavonden, bij kerkenraden, vrouwengroepen, ouderen
en koffieochtenden. Dertig keer zijn we op pad geweest. We kwamen onder andere in Nieuwegein, Huizen, Bunschoten, Zijderveld, Waspik, Zierikzee en Almelo. Ook was er vijf keer een bijeenkomst in het
Koetshuis waar we werden uitgenodigd te vertellen
over het werk van de Herberg. In totaal hebben we ongeveer 1500 mensen rechtstreeks bereikt.
Het doel van deze bijeenkomsten is het werk van de
Herberg (opnieuw) onder de aandacht te brengen en
mensen toe te rusten in het pastoraat en diaconaal omzien naar elkaar in de gemeente. Daarbij was het thema
13 keer het werk van de Herberg. Tijdens de andere bijeenkomsten ging het over één van de pastorale thema’s
die we aanbieden.
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Statistieken
Bezetting gasten in dagen
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Verwijzers naar de Herberg
70%
60%
50%
40%

Gemeente
Hulpverlener

30%

Eigen initiatief

20%
10%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

Verdeling gasten naar hulpvraag of (gesignaleerde) problematiek (per gast wordt meer dan één
hulpvraag aangegeven)

100%
relaties
90%

verliesverwerking

80%

seksualiteit
mishandeling

70%

psychisch/psychiat.
60%
geloof en zingeving
50%

burn-out

40%

eenzaamheid

30%

arbeid
identiteit

20%

fysieke
beperking/ziekte
mantelzorg

10%
0%
2015

2016

overige

17

Verdeling gasten naar kerkelijke achtergrond
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Jaarcijfers 2016
Jaarrekening 2016

Vermogen per 31 december 2016

De op de volgende bladzijden opgenomen balans, staat
van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn ontleend
aan de jaarrekening 2016, waarbij door de accountant een
goedkeurende controleverklaring is verstrekt. Voor een
volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2016, die te raadplegen is op onze website
www.pdcdeherberg.nl en die op verzoek verkrijgbaar is.

Het vermogen van de Herberg bestaat uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsfonds (diaconaal fonds)


De continuïteitsreserve heeft een gewenste bandbreedte van 50 % - 100 % van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (voor eigen bijdragen).
De continuïteitsreserve per 31 december 2016
bedraagt € 653.620. Dat is 88 % van deze kosten (per 31
december 2015: 79 %)



Hierbij dient bedacht te worden dat de continuïteitsreserve voor ruim 50 % is vastgelegd in de onroerende
zaken, waarin de activiteiten worden uitgeoefend en
inventaris. Dit deel van de reserve is niet beschikbaar
voor de financiering van de activiteiten.



Het restant van de reserve is in contanten aanwezig.
Deze contanten zullen in de komende jaren nodig zijn
om eventuele tekorten te dekken en om noodzakelijk
onderhoud aan en renovatie van de gebouwen uit te
voeren.



Uitimo 2016 bevat het diaconaal fonds een bedrag van
€ 14.340. Dit fonds is gevormd uit bestemmingsgiften
die uitsluitend aangewend worden om het verblijf
mogelijk te maken van gasten die geen eigen middelen hebben en die geen of slechts ten dele een beroep
kunnen doen op een diaconie of op derden.

Exploitatierekening 2016
Het jaar 2016 is afgesloten met een overschot van
€ 38.746. Er was een sluitende exploitatie begroot. In 2015
was er een overschot van € 8.525.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:


In 2016 bleven de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van de begroting bijna
€ 8.000 achter; daarentegen waren deze wel ruim
€ 19.000 hoger dan in het jaar 2015. De bijdragen
van PKN gemeenten waren bijna € 43.000 lager
dan het begrote bedrag en ruim € 18.000 lager dan
in het jaar 2015.



De van de gasten ontvangen dagvergoeding is als
gevolg van een lagere bezettingsgraad ruim
€ 17.000 onder de begroting gebleven en bijna
€ 10.000 lager dan het jaar 2015.



Op de kosten is per saldo bespaard ten opzichte
van de begroting, o.a. de personeelskosten (ruim
€ 25.000), kantoor- en algemene kosten (bijna
€ 10.000) en ten slotte bleven de afschrijvingen
(ruim € 28.000) onder het begrote bedrag.
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Balans per 31 december 2016
(bedragen in € )

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende zaken
Inventaris
Software

364.660
21.492
0

292.634
30.786
83
386.152

323.503

2.800

2.800

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

24.522
3.790
15.752

13.378
4.721
25.824
44.064

43.923

Liquide middelen

368.296

392.773

Totaal

801.312

762.999

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

653.620
14.340

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

618.007
11.207
667.960

629.214

71.402

62.974

940
23.013
37.997

Totaal
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016
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22.957
43.346
61.950

70.811

801.312

762.999
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Staat van baten en lasten over het jaar 2016
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

451.221
1.494

459.100
2.000

431.911
3.113

452.715

461.100

435.024

Besteed aan doelstellingen
PDC de Herberg
Informatie en advies aan gemeenten

315.662
17.594

360.900
13.600

325.281
13.708

Totaal besteed aan doelstellingen

333.256

374.500

338.989

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beleggingen

42.677
0

44.100
0

46.588
0

Totaal werving baten

42.677

44.100

46.588

Kosten beheer en administratie

38.036

42.500

40.922

413.969

461.100

426.499

38.746

0

8.525

35.613
3.133

0
0

4.825
3.700

38.746

0

8.525

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen

Som der baten

Lasten

Som der lasten

Resultaat

Toevoeging / onttrekking
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Werving
baten

Doelstelling
PDC de
Herberg

Informatie
advies aan
gemeenten

Beheer &
administratie

Realisatie
2016

Eigen
fondsenwerving

€

€

€

€

€

51.605

0

0

0

51.605

Uitbesteed werk

3.026

0

10.574

371

13.971

Publiciteit en communicatie

10.516

810

10.897

0

22.223

Personeelskosten

393.431

15.821

19.554

28.410

457.216

Kosten vrijwilligers

53.055

0

0

0

53.055

Huisvestingskosten

66.295

0

471

538

67.304

Kantoor- en algemene kosten

18.973

393

465

7.544

27.375

Aankopen en verwervingen

Afschrijving en rente

23.773

570

716

1.173

26.232

620.674

17.594

42.677

38.036

718.981

Af: Eigen bijdrage doelgroep

305.012

0

0

0

305.012

Saldo bestedingen

315.662

17.594

42.677

38.036

413.969

Totaal lasten

680.700

13.700

44.100

42.500

781.000

Af: Eigen bijdrage doelgroep

319.800

100

0

0

319.900

Saldo bestedingen

360.900

13.600

44.100

42.500

461.100

638.893

13.708

46.588

40.922

740.111

Af: Eigen bijdrage doelgroep

313.612

0

0

0

313.612

Saldo bestedingen

325.281

13.708

46.588

40.922

426.499

Totaal lasten

Begroting 2016

Realisatie 2015
Totaal lasten
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Kengetallen

Norm
instelling

Realisatie
2016

Begroot
2016

Realisatie
2015

75,0%

73,6%

81,2%

77,9%

75,0%

80,5%

81,2%

79,5%

15,0%

9,5%

9,6%

10,8%

12,5%

9,2%

9,2%

9,6%

6,8

6,8

6,5

5.136
14,1
84

5.533
15,2
80

5.472
15,0
72

Bestedingen doelstelling
Totaal van de bestedingen in het kader
van de doelstelling in % van het totaal
van de baten

Bestedingen doelstelling
Totaal van de bestedingen in het kader
van de doelstelling in % van het totaal
van de lasten

Kosten eigen fondswerving
Kosten van eigen fondswerving in %
van de baten uit eigen fondswerving

Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie in %
van het totaal van de lasten

Medewerkers
Medewerkers in loondienst (in fte)

Bezetting
Bezetting Herberggasten ( in dagen)
Gemiddeld aantal gasten
Bezetting retraitegasten (in dagen)
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Toelichting op de jaarcijfers 2016
Richtlijn fondsenwervende instellingen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen,
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is
gepubliceerd (richtlijn 650).
Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
De onroerende zaken en de inventaris worden
gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.
De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
De materiële vaste activa betreffen voor € 386.152
activa in het kader van de doelstelling.

De voorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs.

van giften, die worden verantwoord in het jaar
waarin ze worden ontvangen.
Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten
behoeve van het realiseren van de doelstellingen
wordt verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen
uitsluitende een reis- en onkostenvergoeding.
De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden
worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de
staat van baten en lasten verantwoord.

Toerekening van de lasten
In de staat van baten en lasten worden de lasten
toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie,
de werving van baten en aan het beheer van de
organisatie. De eigen bijdragen van personen, die
tot de doelgroep behoren worden in mindering
gebracht op de kosten van de desbetreffende
doelstelling.
De grondslagen van deze toerekening worden nader
uiteengezet in de jaarrekening 2016.
Beloning bestuur en bezoldiging directie

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter
egalisatie van kosten van het periodiek groot
onderhoud aan de onroerende zaken.
Bestemmingsfonds
In 2016 en voorgaande jaren zijn bestemmingsgiften
ontvangen om het verblijf mogelijk te maken voor
gasten, die het verblijf niet zelf kunnen betalen.
Voor het per 31 december 2016 nog niet bestede
bedrag (€ 14.340) is een bestemmingsfonds
(diaconaal fonds) gevormd.
Grondslagen voor resultaatbepaling

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten
worden vergoed. Deze kosten bedroegen in het
verslagjaar in totaal € 2.216.
Het bestuur stelt de beloning van de directie vast.
De adviesregeling directiefuncties van de MO Groep
wordt gehanteerd: directeur van een instelling
van minder dan 50 fte wordt ingeschaald in
schaal 11 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
In 2016 bedroeg de bezoldiging, inclusief
werkgeverslasten:
tot en met 31 juli
vanaf 18 juli

€ 48.083
€ 18.512

(0.78 fte)
(0,44 fte)

De baten en lasten worden toegerekend aan de
Nadere informatie is opgenomen in de
periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering jaarrekening 2016.
JAARVERSLAG STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2016
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Begroting en jaarplan 2017 / Meerjarenraming 2018 - 2020
Realisatie
2016
€

Begroting
2017
€

Raming
2018
€

Raming
2019
€

Raming
2020
€

295.723
36.607
47.606
39.125
20.600
3.220
4.872
2.000
1.468
451.221
1.494
452.715

272.200
35.400
23.400
11.100
15.100
1.800
5.400
0
1.300
365.700
500
366.200

277.600
36.100
23.900
15.000
15.100
1.800
5.500
0
1.300
376.300
1.000
377.300

283.200
36.800
24.400
15.300
5.000
1.800
5.600
0
1.300
373.400
0
373.400

288.900
37.500
24.900
15.600
5.000
1.800
5.700
0
1.300
380.700
0
380.700

315.662
17.594
333.256

316.000
10.300
326.300

322.200
10.500
332.700

317.600
10.700
328.300

316.400
10.900
327.300

Kosten eigen fondsenwerving

42.677

50.500

51.500

55.000

53.600

Kosten beheer en administratie

38.036

34.300

35.000

35.700

36.400

413.969

411.100

419.200

419.000

417.300

38.746

-44.900
(negatief)

-41.900
(negatief)

-45.600
(negatief)

-36.600
(negatief)

2%
2%
div.

2%
2%
div.

2%
2%
div.

2%
2%
div.

Baten
Giften PKN-gemeenten
Giften overige kerkgenootschappen
Giften particulieren
Giften vermogensfondsen
Giften bedrijven
Giften bijeenkomsten en presentaties
Giften overige donateurs
Nalatenschappen
Overige baten fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten

Besteed aan doelstellingen
PDC de Herberg
Informatie en advies aan gemeenten
Totaal besteed aan doelstellingen

Werving baten

Som der lasten
Resultaat
Doelstelling stijging giften
Gemeenten PKN
Overige kerkgenootschappen
Particulieren en overige, gemiddeld

Doelstelling bezetting
Herberggasten
Herberggasten
tal)
Retraitegasten

(in dagen)
(gemiddeld aan(in dagen)

5.136

5.533

5.533

5.533

5.533

14,1
84

15,2
70

15,2
70

15,2
70

15,2
70

De begroting 2017 en de ramingen 2018 - 2020 zijn gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2013-2017
"De Herberg pleisterplaats voor kostbare mensen" en het jaarplan 2017. Belangrijkste doelstellingen zijn
het vergroten van de bezetting en het verhogen van de inkomsten tot een zodanig niveau dat aan het
eind van de beleidsperiode een sluitend exploitatiesaldo bereikt is. Daarvoor is een verbreding van de
achterban (kerken en particulieren) noodzakelijk.
Het meerjarenbeleidsplan 2013-2017 en het jaarplan 2017 zijn te raadplegen op onze website. Op verzoek worden
deze documenten toegestuurd.
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Algemene informatie Stichting De Pietersberg
Statutaire naam

Stichting De Pietersberg

Naam van de activiteit

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Statutaire vestigingsplaats

Oosterbeek, gemeente Renkum

Feitelijke vestigingsplaats

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Kamer van Koophandel

09064638

ANBI

Beschikking 17155 van 7 december 2007

CBF erkenning als goed doel

Toegekend per 1 juli 2016

Doelstelling

Doelgroep

Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten
omschreven als ‘aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding bieden om
zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen’.

De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen
nemen van de thuissituatie. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d.
Vaak spelen ook geloofs– en zingevingsvragen een belangrijk rol bij een keuze voor de Herberg.

Visie, beleid en strategie
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden
dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/
werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is evenwel geen therapeutisch centrum.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het
bieden van:

Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen:

Herberggasten, die een dagprogramma binnen
een groep volgen en ten minste drie, veelal zes
weken aanwezig zijn.

Retraitegasten, die een individueel programma
volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd
zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn
een midweek aanwezig.
Het Koetshuis






een christelijke leefgemeenschap
individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
advies met betrekking tot nazorg en informatie
en advies aan de plaatselijke gemeente
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Koetshuiszaal
In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties.
Koetshuiskamers
De kamers in het Koetshuis worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Herberg. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraitegasten
of Herberggasten.
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Bestuursleden worden benoemd voor een periode van
3 jaar en zijn 3 maal terstond herkiesbaar.
De bestuursleden werden benoemd op grond van
specifieke deskundigheid en achtergrond, waaronder
pastoraat, financiën, zorg en/of welzijn.
Directie
In 2016 is de directie tot begin juli 2016 gevoerd door
de heer P.J. Oudshoorn. Relevante nevenfuncties van
de heer P.J. Oudshoorn zijn: directeur van Oudshoorn
Consultants en Corporate Finance Support, projectcontroller bij de IZB, bestuurslid van de GZB, van de
Gemeenschap van Zendingsdiaconessen en van de Nederlandse Zendingsraad. Vanaf 18 juli 2016 is ds. L.
Wüllschleger interim-directeur van de Herberg geweest. Hij is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Juridische structuur
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door een stichting: Stichting De Pietersberg.
Bestuur
Het bestuur telt minimaal 7 leden. Bestuursleden
worden benoemd door het bestuur van Stichting De
Pietersberg. Voor twee van deze bestuursleden wordt
een voordracht gedaan, respectievelijk door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en door de IZBvereniging voor zending in Nederland.

Taak en werkwijze van bestuur en directie
Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur heeft het besturen gemandateerd
aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de
stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf
op de directie en de werkorganisatie. Het bestuur belegde in 2016 vijf reguliere en twee extra vergaderingen.

Per 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:
NAAM

FUNCTIE

ZITTINGSDUUR

RELEVANTE NEVENFUNCTIES

Mw. C.P. Bloemendal– Dankers

lid

2015 - 2026

huisarts

Dhr. D. van Dijk

lid

2013 - 2024

gemeenteadviseur

Ds. H.G. de Graaff

lid

2009 - 2020

emeritus predikant

Dhr. J. de Kluijver

secretaris

2009 - 2019

diaconaal consulent

Dhr. W.H. Marchand

penningmeester

2016 - 2027

directeur-bestuurder

Mw. Mr. W.C.M. Pronk - Schaap

lid

2016 - 2027

jurist

Ds. M. J. Tekelenburg

voorzitter

2015 - 2025

gemeentepredikant
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Comité van aanbeveling
dr. J.A. van den Berg
prof. dr. G. van den Brink
ds. G. de Fijter
drs. A.B.F. Hoek - van Kooten
dr. H.C. van der Meulen
dhr. M. Niemeijer
mw. E.A. Schouten - van Heijningen
dr. A.H. van Veluw
ds. M. Visser
dr. P.J. Visser
drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Stichting De Pietersberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT, Oosterbeek.
T 026-3342225
info@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl
Bankrekening: NL58RABO0302.2633.30
Kamer van Koophandel: 09064638
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