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25
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verblijf
In de Herberg kunnen maximaal 19 gasten
verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer,
een aantal daarvan is rolstoeltoegankelijk.

De Pietersberg

De verblijfsduur wordt in overleg met je vast
gesteld en is maximaal 6 weken

Een park met statig landhuis aan de
rand van Oosterbeek bij Arnhem. Aan
de ene kant omgeven door imposante
bomen, aan de andere zijde een glooiend grasveld met een wijde blik op de
Betuwe. Op loopafstand ligt het pittoreske dorp met prachtige landgoede-

In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Cen-

programma

trum de Herberg haar deuren op dit landgoed.

In het herstelprogramma voor de Herberggast

Een huis om op verhaal te komen. Mensen

is geprobeerd een balans te vinden tussen

vinden in dit huis beschutting tegen de stor-

gezamenlijke en individuele programmaon-

men die hun leven teisteren en de slagregens

derdelen en vrije tijd.

die de grond onder hun voeten dreigen weg te

De maaltijden worden samen met de mede-

spoelen. Ze krijgen weer oog voor de tekenen

gasten en vrijwilligers gebruikt. Ook wordt

van Gods liefde en (her)vinden het evenwicht

er gezamenlijk koffie en thee gedronken.

in het leven. Anderen komen een aantal dagen

Bijbelbesprekingen, creatieve activiteiten en

voor retraite (midweek) om zich te bezinnen

de themaochtend (rond thema’s zoals zelfver-

op geloofs- en levensvragen.

trouwen) worden gehouden op vaste dagen en
tijdstippen.

De Herberg maakt onderscheid tussen Herberggas-

Dagopeningen vinden plaats in de kapel.

ren. Een ideale plek om te vertoeven.

ten en retraitegasten. Herberggasten volgen een
dagprogramma in de groep. Retraitegasten hebben

Verder is er iedere week een gesprek met de

Een schitterende locatie om een pas

een individueel programma. Daarnaast biedt de

persoonlijk begeleider. Drie keer per week is

Herberg specifieke themaweken aan. Voor ons hele

er gelegenheid bezoek te ontvangen. Tussen

aanbod en meer informatie: zie onze website.

deze vaste onderdelen door is er gelegenheid

op de plaats te maken

voor eigen activiteiten in huis of rond De

zorg door de gemeente niet en is het nodig om

met de plaatselijke gemeente. Tijdens een

Pietersberg. De prachtige omgeving nodigt er

ergens anders nieuwe krachten op te doen. De

eindgesprek met de contactpersoon van de

toe uit. Fietsen zijn aanwezig.

Herberg wil graag met de gemeente samen-

plaatselijke gemeente, de begeleider en de gast

werken.

kan de verblijfperiode in de Herberg worden

zij staan voor je klaar

geëvalueerd. Daar wordt onder andere bespro-

In de Herberg is een kleine professionele staf.

nazorg die past

ken welke (pastorale) nazorg door de gemeen-

Heel veel taken, zowel overdag als ’s avonds en

Tijdens het verblijf in de Herberg wordt, als

te gegeven kan worden.

in het weekend worden echter door vrijwil-

hiermee wordt ingestemd, contact gezocht

ligers gedaan. Vanuit de liefde van Christus
dragen zij op allerlei manieren hun steentje
bij. Ze werken in de tuin, bereiden maaltijden,
verzorgen het interieur, geven aandacht aan
de gasten en zorgen voor een goede sfeer. Vier
jongeren doen een diaconaal jaar en wonen in
Het Koetshuis. Juist het werk van de vrijwilligers zorgt ervoor dat gasten zich welkom en
gewaardeerd weten.
omzien naar elkaar
De Herberg is bedoeld als aanvulling op de
ondersteuning zoals die gegeven wordt in de
plaatselijke kerkelijke gemeente. Ambtsdragers en gemeenteleden worden regelmatig
geconfronteerd met gemeenteleden die veel
problemen hebben. Soms volstaat (pastorale)

reacties van gasten
verblijfskosten
Gasten betalen een dagprijs. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten.
Dankzij de steun van veel diaconieën en particulieren in het land kunnen de verblijfskosten
betrekkelijk laag worden gehouden. Zie voor
verdere informatie de website.
aanmelden
Als je denkt over een verblijf, neem dan telefonisch contact met ons op. Na het telefoongesprek is er altijd een intakegesprek op De
Pietersberg. In dit gesprek wordt duidelijk

“In de liefde en de zorg voor elkaar
die ik hier ervaar, zie ik Gods hand.”

of een verblijf zinvol kan zijn en krijg je een
indruk van het gebouw, de omgeving en het
programma van de Herberg.
Voor aanmelding en informatie kun je op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen.

“Ik ben God dankbaar dat ik
deze plek mocht vinden.
Het is hier zo prachtig.”
“Mijn bagage van zorgen mocht ik in
de Herberg achter laten en ik heb door
Bijbelstudie en gesprekken er nieuwe
bagage voor in de plaats gekregen.”

Voor jou?
rust en perspectief
Moe. Misschien is dat wel het juiste woord. Geestelijk of licha-

dierbare; onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Je geloof

melijk moe, omdat het leven je zwaar valt. Jarenlang lukte het

is aan het wankelen gebracht.

misschien aardig, maar nu merk je: Het gaat niet meer. Je voelt je
opgebrand, je hebt te maken met burnoutklachten. Zoveel zorgen -

Om allerlei redenen kun je behoefte hebben aan rust, afstand,

om je kind, je huwelijk, je werk, je gezondheid. Misschien heb je te

bezinning en begeleiding. Dan is de Herberg er voor jou. Als plek

kampen met gevoelens van onzekerheid of eenzaamheid. Of je hebt

om tot rust te komen en onder deskundige pastorale begeleiding

een diepingrijpende gebeurtenis meegemaakt: het verlies van een

te zoeken naar nieuw perspectief in je leven.

stichting de pietersberg
pietersbergseweg 19, 6862 bt oosterbeek
t 026-334 22 25
www.pdcdeherberg.nl

onze missie: 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- of werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

info@pdcdeherberg.nl
bank: nl58 rabo 0302 2633 30
t.n.v. Stichting De Pietersberg
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