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Al weer het tweede

Begin mei hebben we de diaconieën middels

nummer van Uit

onze diaconale nieuwsbrief geïnformeerd

de Herberg in ons

dat wij het jaar 2017 met een klein financieel

jubileumjaar 2018.

overschot hebben afgesloten. We verwijzen
u naar onze vernieuwde website voor het

We kijken met

jaarverslag 2017: www.pdcdeherberg.nl/

dankbaarheid

informatie. Wij danken iedereen heel hartelijk

terug op ons

voor alle steun en betrokkenheid bij ons werk.

symposium op 19

Blijft u bidden voor de Herberg en voor onze

april en onze jubileumdag op 26 mei. Ook het

gasten?

benefietconcert in de Grote kerk in Gorinchem
(14 april) was een mooie avond met een

Ons slotlied in de dankdienst op onze

prachtige collecteopbrengst van € 3350. Na

jubileumdag was Psalm 150. Deze Psalm

de zomer staan er nog twee benefietconcerten

begint onberijmd met ‘Halleluja! Loof God…’

Mw. E.A. Schouten - van Heijningen

op de agenda: op 22 september in Kampen en

en eindigt met ‘Laat alles wat adem heeft de

Dr. A.H. van Veluw

op 2 november in Rijssen. Zaterdagmiddag

HEERE loven. Halleluja!’

Ds. M. Visser

7 juli kunt u genieten van het uitgestelde

Dr. P.J. Visser

Koetshuisconcert met Marjolein de Wit en

Drs. E.E. Wiegman-van

andere musici. ’s Morgens is er een prachtige

Meppelen Scheppink

zomerwandeling vanaf de Pietersberg.

Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten
Dr. H.C. van der Meulen
Dhr. M. Niemeijer

Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman

Drs. L. Wüllschleger
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jubileumdag
'De Herberg heeft
toekomst, maar dat
vraagt wel
meebewegen'
De jubileumdag op 26 mei jl. begon met
een dankdienst. Esmé Wiegman hield
een toespraak waarin ze de waarde van
de Herberg anno 2018 onderstreepte.
De Herberg heeft toekomst, maar dat

stond stil bij Paulus, die op weg naar

vraagt wel meebewegen. De mens van

Damascus een halt wordt toegeroepen.

nu ontdekt dat zelfontplooiing, vrijheid

Een diepingrijpende gebeurtenis, die

en leuke dingen doen niet bevredigt.

zijn leven ‘op de kop’ zet. Een gebeurtenis

De behoefte aan zin en het leiden van

die hem dingen vanuit een heel ander

een betekenisvol leven neemt toe. De

perspectief laat zien. Hij moet (letterlijk)

Herberg is een prachtige plek om een

bij de hand genomen worden. Tijdens

tijdje stil te staan op de levensweg. Een

die moeilijke dagen in Damascus is hij

plek waar de waarde van vergeving

niet alleen. De Here God zorgt ervoor

en verzoening, van heling en vrede te

dat er mensen zijn die hem opvangen.

vinden is.

Uiteindelijk krijgt hij ook weer ‘zicht’.
In deze geschiedenis zijn veel lijnen

Ds. Johan Tekelenburg, voorzitter

te ontdekken die voor herberggasten

van het bestuur van PDC de Herberg,

herkenbaar zijn.
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jubileumdag

Na de feestelijke dienst was
er een gezellig samenzijn op
het terrein van de Herberg.
Vrijwilligers werden in het
zonnetje gezet, er waren
workshops en vooral was het
een en al ontmoeting.
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kom-op-adem-midweken

social media

Al jaren biedt de Herberg individuele retraitemidweken aan. Dat voorziet in een behoefte.

Als eerste op de hoogte zijn

Met ingang van dit jaar zijn er ook retraitemidweken voor specifieke doelgroepen.

van nieuws vanuit de Herberg?
Wekelijks worden er berichten op

Deze midweken (met maximaal 8 deelnemers)

27 augustus – 31 augustus (5 dagen)

de facebookpagina en foto's op

vinden plaats in het Koetshuis van de Herberg.

hoe voorkom ik een burn-out

instagram van Pastoraal Diaconaal

Daar zijn eenvoudige kamers en is een ruimte

Eind augustus is er een week voor mensen die

Centrum de Herberg geplaatst. Op

om samen de maaltijden te gebruiken. Naast

ontdekken dat rust nemen en ontspannen steeds

deze manier willen we de relatie

verschillende groepsactiviteiten (o.a. dagopening

lastiger wordt. Soms zijn er signalen van een

met u extra onderstrepen.

in de kapel, samen rond de open Bijbel,

dreigende burn-out. Hoe vind je balans tussen

themagesprekken, creativiteit) is er veel ruimte

inspanning en ontspanning en tussen geven en

voor persoonlijke bezinning en ontspanning. Een

ontvangen? Hoe zorg je ervoor dat ondanks de

deel van de activiteiten zal plaatsvinden in de

drukte relaties met anderen goed blijven, inclusief

prachtige omgeving van de Herberg.

je relatie met de Here God?

31 juli – 2 augustus (3 dagen)		

17 – 21 september (5 dagen)

ouders van een kind met ASS

wandelen met de Psalmen

Er is een (korte) midweek voor ouders met één of

Tenslotte is er een week waar de Psalmen centraal

meer kinderen met ASS. Deze valt samen met de

zullen staan. Dit is voor mensen die zoeken naar

voor-elkaar- vakantieweken voor kinderen met ASS

geloofsverdieping, naar nieuwe inspiratie. De

van de Hervormde Vrouw. Maar ook als je kind niet

Psalmen zijn geschreven door en voor mensen als

met zo’n week meegaat, ben je van harte welkom.

wij. Het hele leven met hoogte- en dieptepunten

De dagen van deze week staan in het kader van

komt er in voor. Vijf dagen om de Psalmen te

herkenning en erkenning, van ontspannen en

zingen, te bespreken, wandelend te overdenken en

bemoedigd worden.

creatief te verwerken.
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bestuur

diaconaal medewerkers

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

‘Een ervaring die ik
mijn hele leven meeneem’

in druk en 2 x digitaal. Een abonnement
is gratis! Geef uw naam door per e-mail
of telefoon.

Zo omschreef een van de diaconaal mede-

redactie: Marja Korevaar,

werkers de tien maanden die zij in de Herberg

Alide Snitselaar, Henk Meuleman

doorbracht.

foto’s: Marja Korevaar, Elise Chung

Tijdens de laatste bestuursvergadering is er op

vormgeving: bldsprk Zwolle,

hartelijke wijze afscheid genomen van ds. H.G.

Begin september start er weer een nieuwe

www.bldsprk.nl

de Graaff uit Nieuwerbrug. Ds. B.E. Weerd uit

groep. We zoeken daarvoor nog jonge mensen
die een tussenjaar op de Pietersberg willen

© 2018

Huizen werd welkom geheten. We zijn blij en
dankbaar dat het bestuur weer voltallig is.

doorbrengen.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
t 026-334 22 25

giften

agenda

info@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl

Donderdag 31 mei mochten we een
prachtige gift ontvangen van de Kringloop
in Graafstroom. Al eerder bracht de
Bazarcommissie van de Efratha Kerk uit

07 juli

Koetshuisconcert met wandeling

bank: nl58 rabo 0302 2633 30
t.n.v. Stichting De Pietersberg

22 sept Benefietconcert (middag) Kampen

Overberg een cheque met daarop een
schitterend bedrag. We zijn heel erg blij met
dit soort acties. Wilt u weten hoe u, of uw
gemeente, nu of later bij kan dragen?
Neem contact met ons op.

02 nov

Benefietconcert Rijssen

17 nov

Koetshuisconcert met wandeling

de Herberg

KEURMERK

CHRISTELIJKE ZORG

