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Verwonderd

korte berichten
Kleine brand, grote gevolgen

Benefietconcert Gorinchem en Kampen

Zaterdag 10 februari 2018 was er een kleine

Het is bijna zover. Op zaterdag 14 april 2018

bovengenoemde koren deelnemen. De

brand in Het Koetshuis van De Pietersberg. De

vindt in de Grote Kerk van Gorinchem,

musici die aan deze middag een bijdrage

brand was snel onder controle en niemand liep

Groenmarkt 7 een benefietconcert plaats.

leveren zijn: Noortje van Middelkoop,

verwondingen op. Dezelfde dag is er begonnen

De koren Looft den Heer uit Notter en

panfluit, Kees de Bruin, vleugel en Ronald

met het herstel van de rook- en roetschade.

Chr. Gem. Drechtstedenkoor Praise Him

IJmker, orgel. Aanvang 15.00 uur. De deuren

De koetshuiszaal, de foyer, 2 kamers op

uit Dordrecht verzorgen o.l.v. Jan Quintus

van de kerk gaan open om 14.30 uur.

de 1e verdieping en 6 kamers op de tweede

Zwart een concert. Rond de start van PDC de

verdieping van Het Koetshuis worden onder

Herberg hebben deze koren ook meegewerkt

handen genomen.

aan het geven van bekendheid aan het werk
van de Herberg. Naast de genoemde koren

Dit is voor ú!

leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald
IJmker, orgel en Martin Zonnenberg, vleugel
een belangrijke bijdrage. Van harte welkom.

De vernieuwde website van PDC de Herberg

Aanvang 19.30 uur. De deuren van de kerk

is overzichtelijker geworden. In twee klikken

zijn open vanaf 19.00 uur.

weet u voor wie de Herberg een goede plek
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kan zijn. Informatie over de kom-op–adem

Mocht deze datum en/of plaats niet

De toegang van deze concerten is gratis, er

midweken staat onder ons aanbod. We

uitkomen, reserveer dan nu in uw agenda

wordt een collecte gehouden. De opbrengst

nodigen u uit een kijkje te nemen.

22 september 2018. In de Bovenkerk

van de collecte komt geheel ten goede aan

Wekelijks zijn er nieuwe berichten.

van Kampen vindt dan opnieuw

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in

www.pdcdeherberg.nl

een benefietconcert plaats waaraan

Oosterbeek.
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Het eerste nummer van uit de Herberg van het jaar
2018: een bijzonder jaar waarin we ons 25 jarig jubileum
gedenken en hopen te vieren. We zijn verwonderd en
God dankbaar voor het unieke concept van de Herberg:
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.
Verwonderd over de vele gemeenten die de Herberg trouw zijn blijven
steunen vanaf de start en voor de uitbreiding van het aantal gemeenten in
de loop van deze 25 jaar. God dankbaar dat de Herberg een verlengstuk is
van het werk in de plaatselijke gemeente en zo een tijdelijke plek te mogen
bieden voor mensen, die beschutting tegen de storm nodig hebben.
Mensen die tot rust komen en tot een nieuw perspectief !
Verwonderd over meer dan 200 vrijwilligers die vanuit de liefde van
Christus dit werk doen voor onze gasten. We danken onze God voor hun
trouwe inzet.
Als deze uitgave verschijnt, is het Paasfeest net voorbij. ‘De Heere is
waarlijk opgestaan’, hebben we gezongen en tegen elkaar gezegd. Wat een
blijde boodschap! Het is ons gebed dat God Zelf het licht van Pasen over
het werk van de Herberg laat schijnen en Zijn vrede geeft. Wij vragen u
om de Herberg op te dragen in uw gebeden. Dat dit huis er mag zijn
en blijven tot eer van onze God en zo tot zegen van onze gasten.
Een hartelijke groet uit de Herberg,

inhoud
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Perspectief

bijbelstudie

Arjen Grobbe

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

Gasten komen naar de Herberg omdat ze op

‘… naar het klare water smacht, schreeuwt

zoek zijn naar rust. Rust om bij te komen.

mijn ziel om God te vinden, Die ik ademloos

Rust om na te denken. Rust om God te zoeken.

verwacht.’ De psalm begint met smachten,

Gelukkig vinden ze die rust vaak ook. Maar

met sterk verlangen. Met schreeuwen

werken in de Herberg is soms heel onrustig.

en verwachten. De NBV spreekt over een

Zo ook vandaag. Het was een drukke dag, met

smachtende en dorstende ziel. Verderop in

veel luisteren, praten, nadenken en allerlei

de psalm (vers 7) vertelt de dichter ons dat

tussendoordingetjes die tijd en energie

hij in een woest gebied is: ‘in het land van

vroegen. Na een lange werkdag fietste ik, moe

de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de

in mijn hoofd, terug naar huis. Een tocht

Misar.’ Rustig is het daar niet. In de woorden

van zo’n drie kwartier. Al fietsend liet ik mijn

van de Bijbel in Gewone Taal (vers 8): ‘Overal

gedachten gaan over de woorden rust en

om mij heen is water. Overal hoor ik water

perspectief. Kernwoorden voor de Herberg.

stromen, met veel geweld komt het omlaag.’

Vanuit de chaos van gedachten kwam ineens

En te midden van al dat aardse water en al dat

een lied naar boven. ‘Evenals een moede

lawaai, verlangt de dichter naar God, naar

hinde…’ Het begin van een berijming1 van

Hem Die het levende water schenkt2.

psalm 42. Het drong tot me door dat die psalm

1 Liedboek voor de kerken 1973/Nieuwe Liedboek nr. 550
2 Johannes 4: 10 en 14

gaat over onrust – en daardoor ook over rust –

Verlangen dat opkomt vanuit gemis. Voor

en over perspectief.

de dichter is dat gemis van God, waar

hij woorden aan geeft in de verzen 3, 4, 10 en 11. Zonder God is hij

Dit keer doet de dichter het zelf. Hij spreekt zelf zijn ziel aan, geeft

smachtend, dorstend, schreeuwend. Heel mooi verwoordt de berijming

zijn ziel opdracht anders te kijken: ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en

het: ‘Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel…’ Zo

onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn

begint het derde couplet. Het hart van de dichter is onrustig. Hoe

God Die mij ziet en redt’.

herkenbaar is dat?! Zijn ziel is vleugellam geslagen, als een vogel die
niet meer kan vliegen. Lam geslagen, oververmoeid, uitgeput, moe

Zover is het nog niet. De omstandigheden zijn nog dezelfde. Wel

gestreden. Hoeveel mensen voelen zich niet zo? Al sinds een lange tijd

veranderd is zijn perspectief. Hij heeft ruimte gekregen voor hoop. En

of misschien zo af en toe. Maar steeds komt het weer terug… Wat kun je

hoop plaatst op haar beurt alles in een ander perspectief. Hoop geeft

dan niet verlangen naar een plek van rust, om even op adem te komen!

kracht om vol te houden. Hoop geeft rust te midden van de onrust.
Hoop lest de dorst. In zijn brief aan de Romeinen, heeft Paulus het

Het perspectief van de dichter is tamelijk duister. De omgeving waarin

steeds weer over hoop. Zo schrijft hij tegen het einde van zijn lange

hij is, staat symbool voor hoe hij naar zijn leven van dit moment kijkt:

brief: ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al

woest, onrustig, chaotisch. Hij lijkt ook weinig perspectief te hebben.

vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn

Maar dan denkt hij terug aan vroeger. In gedachten ziet hij voor zich

door de kracht van de Heilige Geest’. Het is God Die hoop geeft. En Hij

hoe hij ‘meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God

geeft vreugde en vrede. Wat een perspectief ! Als dat geen rust geeft…

– een feestende menigte, juichend en lovend’. (vers 5). De blik van de

Of, om af te sluiten met opnieuw woorden uit de berijming van psalm

dichter wordt weggetrokken van zijn directe omgeving. Hij krijgt een

42: ‘Hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens

ander, mooier perspectief. En dan gaat zijn blik weer een andere kant

verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij, mijn

op. Vanuit het verleden naar de toekomst. Weer wisselt het perspectief.

God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven.’

5

bijdrage bestuur

Rust en perspectief
Als bestuur zijn we dankbaar en verwonderd

te nemen van 3 tot 6 weken. In die tijd kunnen

prachtige omgeving, een liefdevolle gemeen-

dat de Herberg zich in de afgelopen 25 jaar

ze tot rust komen.

schap, begeleidingsgesprekken ondersteund

ontwikkeld heeft tot een unieke plek. Een huis
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door creatieve sessies én het in aanraking ko-

waar mensen terecht kunnen die een time-

Rusten betekent niet niets-doen. Er wordt op

men met het Evangelie en zich daardoor laten

out nodig hebben omdat op dát moment de

een bepaalde manier hard gewerkt. Er zijn

raken, dáárin ligt het unieke concept van de

draaglast de draagkracht te boven gaat. Dat

begeleidingsgesprekken, ondersteund door

Herberg. Zo komt het van rust tot perspectief.

kan te maken hebben met geleden verliezen,

creatieve sessies. Het unieke van een verblijf in

De rust en het perspectief worden inhoudelijk

zoals overlijden of geen werk meer hebben,

de Herberg wordt uiteindelijk gevormd door

bepaald doordat God ons, door het geloof

met perfectionisme, worstelen met gevoelens

het feit dat de Herberggast in aanraking komt

in Christus, onvoorwaardelijk aanvaardt

van minderwaardigheid, gebukt gaan onder

met het Evangelie en zich daardoor laat raken.

als Zijn kind. Door de kracht van de Geest je

depressiviteit of overbelasting als mantel-

Het gaat om rusten bij God. Rusten bij Jezus,

die aanvaarding eigen maken is het kern- en

zorgers. Er is veel relatieproblematiek, zoals

Mattheüs 11: 28-30. Dagelijks is er de opening

omslagpunt in het herstelproces. De geloofs-

een verstoorde huwelijksrelatie of een lastige

in de kapel. Een paar keer per week zijn er Bij-

wetenschap dat je een in genade aangenomen

verhouding met een puber. De Herberg biedt

belbesprekingen waarin het Evangelie wordt

kind van God bent, is bevrijdend. Je hoeft die

aan ‘overbelasten’ de gelegenheid een time-out

aangereikt en gedeeld. In de vierslag van een

namelijk niet te verdienen, ze geeft je vaste

grond onder de voeten en leert je jezelf te aanvaarden met alle deuken en kreuken die je hebt
opgelopen in het leven. Wat Christus volbracht
heeft wordt het rustpunt van je leven. Het heeft
te maken met een vrede die alle begrip te boven
gaat, Filippenzen 4:7, die je toevalt en geschonken wordt.
Het nieuwe perspectief is ook, dat je — door
jezelf meer te aanvaarden met je licht- en
schaduwzijden — ook meer in staat bent je
medemensen in de thuissituatie en verdere
leefomgeving te aanvaarden met hun fijne en
lastige kanten. Je denkt milder over jezelf én over
de ander en bent daardoor in staat beter om te
gaan met je medemensen. Verder ligt er achter
dit perspectief op de korte termijn het uitzicht
op de stralende Toekomst van God, zoals die ons
getekend wordt in de boek van de Openbaring
aan Johannes. Mogen Thuiskomen bij God, tot
onze ware bestemming komen als mens en opgenomen worden in het loven van God.
Ds. H.G. de Graaff en ds. M.J. Tekelenburg
7

PDC de Herberg 25 jaar
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uitnodiging jubileumjaar

Viert u mee?
Op tweede Pinksterdag 1993 werden, mede

dankbaar, dat we als team, samen met de vele

dankzij de inzet van veel deelnemende

mensen die ons trouw steunen, toe mogen

kerken, de deuren van de Herberg geopend.

leven naar deze bijzondere dag.

We zijn verwonderd en dankbaar dat we
precies 25 jaar later, zaterdag 26 mei 2018,

Aansluitend aan de dienst, is er een feestelijk

ons 25-jarig jubileum mogen vieren. Samen

programma op het terrein van de Herberg.

met u, vrijwilligers, oud-vrijwilligers, oud-

Naast kramen met koffie, thee, broodjes en

gasten, vrienden van de Herberg en andere

ander lekkers, zijn er allerlei activiteiten

betrokkenen, willen wij er een feestelijke dag

waaraan u kunt deelnemen. Zo zijn er

van maken.

verschillende informatieve workshops en
worden er rondleidingen gegeven. Buiten

Vanaf 10.00 uur beginnen we in de

staan tenten, er zijn terrasjes, er is live

Vredebergkerk in Oosterbeek met een

muziek, en routes voor een wandeling in de

dankdienst. In deze bijeenkomst zullen Esmé

omgeving liggen klaar. Ook aan de kinderen is

Wiegman (werkzaam in het overgangsbestuur

gedacht.

van de Coöperatie Palliatieve Zorg)
en dominee Johan Tekelenburg

Wij nodigen u van harte uit om op 26 mei

(bestuursvoorzitter van de Herberg) beiden

samen met ons dit jubileum te vieren.

het woord voeren. Ook is er ruimte om samen
te zingen tot eer van God. We zijn Hem

Idelette Westerhof
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25 jaar Herberg
De eerste directeur
Meer dan 25 jaar geleden werd Anne van Laar benoemd als directeur van de
Herberg. Die moest zijn deuren toen nog openen. Evangelist-directeur, was de
naam van zijn functie. En dat zegt al iets over het verschil met de huidige directeur. Anne, die met zijn vrouw Enna en hun vier kinderen naar Oosterbeek
kwam en ook een aantal jaren in de Herberg heeft gewoond, voelde zich in de
eerste plaats evangelist, of pastor. Nog steeds halen oud-gasten herinneringen
op aan de Bijbelstudies die hij gaf. Mensen werden meer persoonlijk aangesproken. Het ging niet om waarheden verkondigen, maar om de ontmoeting
met Jezus. Zijn dagen waren voor een groot deel gevuld met de begeleiding van
gasten. In die pastorale gesprekken ging het dan over: aanvaarding, vertrouwen, God als liefdevolle Vader leren kennen. Daarnaast deed hij zijn werk als
directeur, met de IZB op de achtergrond die alles rond de financiën verzorgde.
Huidige directeur
Henk Meuleman is sinds 1 februari 2017 directeur. Op allerlei manieren kwam
hij de afgelopen 25 jaar in contact met het werk van de Herberg. Via zijn vrouw
leerde hij ds. G. de Fijter kennen en hoorde hij de verhalen van het eerste uur.
Als diaken in Oene ging het om de financiën, een goede bekende was jaren
vrijwilliger, en een kennis werd gast in de Herberg. Ook herinnert hij zich nog
de Herbergdag, die hij met zijn vrouw bezocht. Ondertussen had hij zijn werk
in het zakenleven. Na een reorganisatie verloor hij zijn baan. En toen kwam na
een sabbatsjaar de advertentie. ‘Soms komen dingen in het leven samen. Nu zie
ik hoe mijn werk in maatschappij en kerk mij hebben voorbereid op het werk
10

in de Herberg’. Zijn taak heeft meer te maken

in deze tijd van individualisme. Mensen heb-

het echt om gaat: de uitwerking van het Evan-

met organisatie, fondsenwerving en huis-

ben elkaar nodig. God is nooit alleen mijn

gelie in de mens. En dan maakt het niet uit of

vesting. Het pastoraat (bijbelbesprekingen,

God, maar ook de God van de ander. Het gaat

je gast, vrijwilliger, teamlid of directeur bent.

pastorale gastenbegeleiding) vindt nog steeds

niet alleen om mij, maar ook om onze taak als

plaats, maar wordt gedaan door teamleden.

gemeenschap in de wereld.

Geven
Toen de Herberg tien jaar bestond, sprak Anne

Tegenwicht

Verbinding

van Laar tijdens de dankdienst in de Vrede-

Sinds 2011 geniet Anne met zijn vrouw

Henk is het afgelopen jaar alleen maar meer

bergkerk. Hij refereerde aan Mattheus 14 : 17

Enna (die ook heel veel heeft gedaan voor de

onder de indruk gekomen van het werk van de

en 18. De discipelen krijgen de opdracht de

Herberg) van zijn pensioen. Maar dat wil niet

Herberg. De verbondenheid met de plaatse-

grote schare mensen te eten te geven. Ze rea-

zeggen, dat hij niet meer pastoraal bezig is.

lijke christelijke gemeente, zichtbaar in ver-

geren vertwijfeld: wij hebben maar vijf broden

Hij ziet ook dat in vergelijking met
25 jaar geleden, veel is veranderd. De
mensen zijn veranderd, en ook hun
vragen. De vraag: Is God er wel voor
mij?, is nogal eens veranderd in: Is

God is nooit alleen mijn God,
maar ook de God van de ander

er wel een God? De drukte van het

en twee vissen. Jezus vraagt hen die
aan Hem te geven. En dan het gebeurt het wonder: in de handen van
Jezus blijkt dat er meer dan genoeg
is. De eerste directeur van de Herberg
hoopt dat de Herberg zo zijn werk

leven heeft de behoefte aan bezinning groter

wijzingen, vrijwilligers en financiën, is heel

mag blijven doen. In afhankelijkheid, geven

gemaakt. Daar mag en moet de Herberg op

bijzonder. Hij ziet het als zijn taak om dat nog

wat je hebt en erop vertrouwen dat de Here het

inspelen. Tegelijkertijd blijft er ook veel het-

meer te bevestigen en te bestendigen. De kring

werk doet. Henk sluit zich daar helemaal bij

zelfde. Nog steeds is luisteren naar het verhaal

kan nog groter worden. Hier werken, betekent

aan. Hij hoopt dat de Herberg de veilige haven

van de gast belangrijk. Ook ligt er een taak

voor hem veel geven, maar vooral ook veel

mag blijven voor mensen die in de storm van

voor de Herberg om een tegenwicht te bieden

terugkrijgen. ‘Steeds scherper ga ik zien waar

het leven dreigen onder te gaan.
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vrijwilligerswerk

op tijd, ik zag er Gods

handicaps, hoe blijf je als moeder staande?

leiding in. Een gesprek

Wat voel je jezelf dan rijk gezegend met een

met de coördinator

goede gezondheid, dankbaar werk, liefde van

liep anders dan ik

mensen om je heen…. Je eigen sores vielen

dacht: door mijn werk

erbij in het niet.

dacht ik keukenwerk

Meer dan 20 jaar
vrijwilliger

te gaan doen, maar op

Gaandeweg is er veel veranderd. We draaien

dat moment waren er

maar twee aaneensluitende diensten en

gastvrouwen nodig

werken met twee personen. Dat geeft veel fijne

voor in het weekend.

contacten, tot zelfs buiten de Herberg die voor

Een weekend duurde

mij heel waardevol zijn.

van vrijdagmiddag tot
maandagmorgen en je

Nel van Helden: Een kleine twintig jaar geleden

draaide drie diensten alleen. Maar Anne van

bezoeken is veranderd, veel spanningen in

kwam er een grote verandering in mijn leven

Laar woonde achter en je kon er altijd terecht

huwelijken en relaties, gedragsproblemen bij

en ging ik van een full time baan en een druk

voor vragen, begeleiding artsenbezoek of

kinderen, meer burn-outklachten.

sociaal leven naar een gezin in een klein dorp.

ziekenhuis. Veel collega’s had je niet maar die

Wat maakt het werken nu zo bijzonder? Voor

er waren kende je van de overdracht.

mij is dat je, door er te zijn voor de gasten,

Voor ik mij ernstige zorgen kon maken over
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De reden waarom de gasten de Herberg

door een stukje aandacht of kopje koffie te

het gemis aan contacten zag ik in de kerkbode

Na het eerste weekend besefte ik pas goed

geven, je al zó van waarde kunt zijn. Het geeft

van mijn toenmalige gemeente de oproep

hoeveel verdriet en zorgen er in gezinnen

de ander het gevoel waardevol te zijn.

voor vrijwilligers in de Herberg. Voor mij net

kunnen zijn. Kinderen met meerdere

ging en elke ochtend

mentor, zelfs welke studie ik wilde gaan doen.

wakker werd van de

Aan het eind van de tien maanden moest ik

werkmannen die aan

helaas vertrekken uit de Herberg, maar niet

het klussen waren. Maar

voorgoed…

vooral weken waarin ik

Jong en enthousiast

ontdekte hoeveel simpel

Tijdens mijn studie werd ik af en toe gevraagd

schoonmaakwerk en het

of ik een dagje bij kon springen, in de Herberg

‘er zijn’ kan betekenen

zelf of in het Koetshuis. Ondertussen ben ik

voor anderen.

een nieuwe uitdaging aangegaan; het bereiden
van alle maaltijden als keukenvrijwilliger in

De volgende zomer nam

het weekend.

Eline Annot: Als 15-jarige kwam ik een aantal

ik meer vriendinnen mee en de zomer daarna

jaren geleden de Herberg binnen. Ik had me

nog wat meer. Vervolgens was ik klaar met

Vrijwilligerswerk in de Herberg is gewoon

opgegeven om vakantievrijwilliger te worden,

mijn middelbare school en had ik geen flauw

leuk om te doen, ongeacht je leeftijd en de taak

samen met een schoolvriendin. Ik kende de

idee wat ik moest gaan studeren. Een goed

die je hebt. Vaak krijg ik de vraag, ‘Wat vind je

Herberg eigenlijk helemaal niet, maar het

excuus om een heel jaar naar de Herberg te

zo leuk aan wc’s poetsen?’ maar het gaat niet

leek me fantastisch om twee weken min of

gaan! En zo begon mijn diaconale jaar. Een

om die wc’s, het gaat om de mensen voor en

meer zelfstandig in het Koetshuis te wonen en

jaar waarin ik ontzettend veel geleerd heb en

met wie je het doet. Voor de kleine inspanning

daarnaast nuttig bezig te zijn.

dan niet alleen op huishoudelijk vlak. Het

die je levert, krijg je zo enorm veel waardering

mooie van de Herberg is dat je er jezelf kunt

terug, dat je leert dat het inderdaad veel beter

Het waren geweldige weken. Weken waarin

zijn. En zo ontdekte ik beetje bij beetje wie ik

is om te geven dan om te ontvangen.

ik geen enkele avond voor 24.00 uur naar bed

zelf eigenlijk ben en uiteindelijk, dankzij mijn
13

25 jaar PDC de Herberg in beeld
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nieuw beleid

De Herberg anno 2018
De Herberg bestaat 25 jaar en in die jaren is

Ook hopen we in 2018 vier keer een kom-op-adem-

de maatschappij veranderd. Zo gedraagt de

midweek aan te bieden:

mens van nu zich autonomer, heeft ze behoefte

• een korte midweek voor ouders van kinderen met

aan beleving, ook in haar geloof en wordt ze
geconfronteerd met een overvloed aan prikkels.
Deze verandering merken we ook in de Herberg.
De afgelopen twee jaar hebben we met elkaar
-en met externe experts- nagedacht hoe we als

autisme (31 juli-2 augustus en 7-9 augustus)
• een midweek voor mensen met burn-outklachten
(27-31 augustus)
• een midweek met als thema: Wandelen met de
Psalmen (17-21 september)

Herberg onze mooie opdracht en ons unieke

Deze midweken zijn bedoeld om tot rust te komen,

pastorale programma kunnen blijven aanbieden

om samen God te zoeken en met elkaar te spreken

aan deze veranderde mens. De Herberg blijft een

over de desbetreffende onderwerpen.

pastorale gemeenschap waar mensen een poosje
in kunnen voegen, maar we proberen tegelijk

Bea Sonneveld

meer maatwerk te leveren.
Naast het Herstelprogramma van 3-6 weken,

DONDERDAGMIDDAG 19 APRIL is er een boeiend symposium.

bieden we nu ook een verkort Herstelprogram-

Thema:

ma van 1-2 weken aan, speciaal bedoeld voor

Sprekers: Dr. Theo Pleizier en Drs. Margriet van de Kooi

mensen die niet zo lang weg kunnen uit hun
gezin en/of werk.
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Zielzorg aan hedendaagse gelovige

Zie voor ons beleidsplan en alle activiteiten onze website: www.pdcdeherberg.nl

vakantiewerk / diaconaal

vacatures

Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet
gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een
ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar
in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren
leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden
bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere
dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met
mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert
een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg

Enthousiast geworden door de ervaringsverhalen van de vrijwilligers Nel van

en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming.

Helden en Eline Annot (pagina 12 en 13)?

Een unieke kans.
Op dit moment zoeken we stafvervangers en kookvrijwilligers in het weekend.

Uniek vakantiewerk voor jongeren
vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef
je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden
juli en augustus. Het is een kans om veel te leren, plezier
te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.

Deze vorm van vrijwilligerswerk is uitermate geschikt om als echtpaar te
verrichten. Na een inwerkperiode vindt inroostering plaats in overleg met de
coördinator vrijwilligerswerk.
Ben je op een ander moment beschikbaar of voor een andere taak, dan willen we
ook graag met je in contact komen.

Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te

Voor meer informatie zie onze website www.pdcdeherberg.nl of mail naar

winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving

vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Op dinsdag zijn de vrijwilligerscoördinatoren

of met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het

Bert Hansman en Rein van de Knijff beschikbaar om je telefonisch te woord te

Koetshuis.

staan, 026-334 22 25.
17

een gast vertelt

Voeten wassen
In de pauze van een koffieochtend kwam ze naar me toe. ‘Ken
je me nog?’ Nu schrik ik altijd wat van dit soort vragen. In de
Herberg zien we zo veel mensen en mijn visuele geheugen is
niet zo heel goed. Ze zei haar naam en vertelde dat ze in 2008
als gast in de Herberg was geweest. Op mijn vraag hoe ze terug
keek op die periode, begon ze te stralen. ‘Het heeft voor een
ommekeer in mijn leven gezorgd.’ Ze vertelde dat haar leven
nog steeds niet gemakkelijk is. Dat er soms donkere periodes
zijn, maar dat het nooit meer was zoals voor de Herbergperiode. Nog bijna dagelijks dacht ze aan die weken in Oosterbeek.
Vooral een bijbelbespreking, geleid door Anne van Laar, over de
voetwassing kwam nog vaak in haar gedachten. ‘Ik leerde toen,
dat het niet gemakkelijk is, om je zo kwetsbaar op te stellen,
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dat Hij je voeten mag wassen. Dat wat vies is in je leven, dat wat
stinkt, aan Hem laten zien en door Hem schoon laten maken.
Dat kwam toen diep bij me binnen. Een paar dagen later ben
ik naar zo’n stroompje in het bos achter de Herberg gegaan
en heb daar al het moeilijke, zondige en smerige in mijn leven
uitgeroepen. Het water nam alles mee en ik werd rein.’ We
kijken elkaar aan en zeggen even niets. Onder de indruk van het
wonder van vergeving en reiniging. Na enige tijd, zegt ze: ‘Dat
was voor mij de Herberg, en er was nog zoveel meer. Weken om
nooit te vergeten.’
Alide Snitselaar
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Jubilieumgift

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
t 026-334 22 25
info@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan het

Er zijn ook andere mogelijkheden. Misschien

verblijf van de gasten in PDC de Herberg?

wilt u eens rond kijken. Of het nu gaat

Heel graag! U kunt uw gift specificeren als:

om de opbrengst van een rommelmarkt,

bank: nl58 rabo 0302 2633 30

"jubileumgift". Blij zijn we met onze vaste

het uitvoeren van een bedrijvenactie, het

t.n.v. Stichting De Pietersberg

gevers en met alle eenmalige giften. Maar

organiseren van een benefietconcert: vele

we zoeken nog meer donateurs die een

handen maken het werk lichter, veel giften

maandelijkse bijdrage overmaken. Een bijdrage maken het werk mogelijk.

de Herberg

van €25,- per maand maakt een verblijf van
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een gast voor 5 dagen mogelijk! NL58 RABO

We zijn blij dat we samen het werk van PDC

0302263330 t.n.v. Stichting De Pietersberg.

de Herberg mogelijk kunnen maken.

KEURMERK

CHRISTELIJKE ZORG

