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25
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Zingeving

korte berichten
Excursie naar de Oude Kerk en concert
10 november 2018
Na de ontvangst in het Koetshuis om 10.30 uur, bezoeken we de
Oude Kerk in Oosterbeek. Dit is een pré-romaanse kerk uit de 10e
eeuw. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 speelde dit
gebouw een cruciale rol. We krijgen een rondleiding.
’s Middags is het najaarsconcert onder leiding van André

Blij en dankbaar

van Vliet in het Koetshuis. Samen met door hem uitgekozen
solisten en/of instrumentalisten zal hij een verrassend concert
verzorgen. Aanvang 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er koffie en

Graag stellen we de diaconaal medewerkers van 2018-2019 voor. Het zijn

thee.

Tom, Thijs. Jelle, en Lidewij. We zijn blij dat zij dit jaar intensief met de
gasten en ons gaan optrekken.

Kosten
De kosten zijn € 30,00 voor een volledig arrangement (bezoek

Jubileum

kerk, lunchpakket en concert) of € 15,00 voor alleen het concert.
De koffie is gratis.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking. De netto

Het was 1 september jl. 25 jaar geleden dat Marja

opbrengst komt volledig ten goede aan het werk van de Herberg.

Korevaar in dienst kwam bij de Herberg. We
feliciteren haar van harte met dit jubileum. Blij

Aanmelden

en dankbaar willen we dit in november op een

Bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl

feestelijke wijze met haar vieren.

Telefonisch: op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur:
026 - 33 42 225
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bestuur
Mw. C.P. Bloemendal-Dankers
Dhr. D. van Dijk
Dhr. J. de Kluijver, secretaris
Dhr. W.H. Marchand, penningmeester
Mw. mr. W.C.M. Pronk - Schaap
Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter
Ds. B.E. Weerd

woord vooraf
Na een lange en zonnige zomer het 3e nummer
van uit de Herberg in ons jubileumjaar 2018. In
dit nummer staan we stil bij het actuele thema
van zingeving. Met onze gasten denken we in
de Herberg na over de zin van alles wat gebeurt
in ons leven en mogen de vragen rondom pijn,
lijden en gebrokenheid gesteld worden.

directie
Henk Meuleman

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
Drs. L. Wüllschleger

Wat mooi om dan te horen dat het niet uit de mens zelf hoeft te
komen, maar in het geloof God het je geeft. Niet de mens, maar God
Zelf geeft zin aan het leven. In de Herberg staat het Woord van God
centraal en wordt ook veel muziek gemaakt en gezongen.
Zing maar met ons mee:
“O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is ”.
Blijft u bidden voor de Herberg en voor onze gasten? Mogen wij ook in
de laatste maanden van ons jubileumjaar 2018 op uw financiële steun
rekenen en helpt u ons mee de begroting te halen? Hartelijk dank voor
uw steun en betrokkenheid bij ons werk.
Een hartelijke groet vanuit de Herberg,
Henk Meuleman
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God
geeft zin

Gisteren zat ze bij mij in de kamer: een

Wat me trof in haar verhaal, was dat het haar

retraitegast, een dag eerder aangekomen

verlangen om goed te leven was, wat haar bij

in de Herberg. Ze vertelde over haar leven.

God bracht. Ze verlangde naar een goed en

Een leven dat o.a. gekenmerkt werd door een

zinvol leven. Nadat ze dat op verschillende

zoektocht naar zin en betekenis. “Ik ben niet

plekken gezocht had, kwam ze tot het geloof

gelovig opgevoed, maar ik heb altijd geweten

dat alleen God het haar kon geven. Een van de

dat er meer is. Ik wil het graag goed doen.” Ze

argumenten die ze noemde was: “Overal moet

bedoelde vooral: op een goede manier leven.

het uit de mens zelf komen, maar in het geloof

In haar leven was veel niet goed gedaan en

geeft God het je.” God is degene Die het leven

bijbelstudie

gegaan. Ze had het goede op verschillende

goed maakt. Hij is het die zin en betekenis

Arjen Grobbe gastenbegeleider

plekken gezocht; ze vatte het maar even samen

geeft aan het leven.

onder de term ‘new age’. Met een open maar

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1 Prediker 1:2
2 Prediker 12: 13 en 14
3 Gezang 75 uit het Liedboek voor
de Kerken 1973 / Liedboek 2013 nr. 653

ook kritische houding had ze zich in veel

Wij mensen zijn zin-zoekers. We verlangen

dingen verdiept. Tot ze in december vorig jaar

ernaar dat ons leven betekenis heeft. Wat dan

tot het besef was gekomen dat het christelijk

die zin en betekenis is, daarover verschillen

geloof waar was. Ze was tot geloof gekomen in

de meningen. Veel mensen zoeken het in

God. Een verdere kennismaking met die God

dingen die uiteindelijk geen blijvende zin en

werd begonnen; eerst alleen en later ook met

betekenis hebben. In de woorden van de wijze

anderen. En nu dan voor een paar dagen in de

en kritische Prediker: “Lucht en leegte, alles

Herberg.

is leegte.”1 Andere vertalingen spreken over

vluchtigheid of ijdelheid. De Bijbel in Gewone Taal zegt het ronduit: “Er

staat ‘oordeelt’ en niet ‘veroordeelt’. Persoonlijk ben ik ook altijd blij dat

is niets dat blijft. Alles is zinloos.”

ik mag geloven dat God oordeelt en niet iets of iemand anders. Hij is de

Is daarmee alles gezegd? Moet ik nu maar ophouden met verder typen

enige die alles naar waarde kan schatten, Die het juiste inzicht heeft in

aan deze meditatie? Prediker hield niet op. Zijn Bijbelboek is dikker

goed en kwaad. En juist goed en kwaad horen bij zin-geving. Iets heeft

dan twee verzen. De retraitegast die ik gisteren ontmoette, was ook niet

zin, heeft betekenis, wanneer het ergens goed voor is. Bewust verwoord

opgehouden met zoeken. Dan zal ik toch ook maar verder gaan, in de

ik het zo: ‘ergens goed voor’. Want regelmatig stellen we ons die vraag:

hoop nog iets zinnigs te mogen melden.

“Waar is dit goed voor”? Ook als gelovige kun je vergelijkbare vragen
hebben: waarom laat God dit toe; wat is het doel hiervan; hoe past dit in

Mijn retraitegast ‘vond’ God. Ook Prediker kwam steeds weer uit bij

Gods plan? Vaak zien we ook niet waar ‘dit’ goed voor is. Maar juist het

God. Hoewel hij heel zijn Bijbelboek door steeds weer tot de conclusie

geloof in God kan ons helpen om met deze vragen te leven. Ook al zien

komt dat alles zinloos is (lucht, leeg, vluchtig,) is zijn slotsom :

wij de zin, de betekenis, niet van wat er gebeurt. Juist het feit dat God er
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is, maakt alles anders. Omdat Hij er is, kan er zin gegeven worden aan
‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder

alles.

mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden,
zowel over de goede als de slechte.’

God is de Zin Zelf. Een mooie illustratie hierbij geeft het lied ‘U kennen,
uit en tot U leven’3. Zoek het maar eens op, het is de moeite waard. Het

Met andere woorden: een zinvol leven is een leven in ontzag voor God,

is gebaseerd op heel wat Woorden van God Zelf.

levend naar Zijn geboden. God is Degene Die zin geeft aan het leven.
Niet de mens, maar God is zin-gever. En volgens Prediker heeft dat dus
te maken met God als rechter, Die oordeelt over elke daad. Let wel: er
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zingeving

Wat is de zin van mijn leven?
Margreet is nog jong, 24 jaar. Toch vraagt ze

We kijken elkaar aan. In eerste instantie wordt

staan en tussen al die viezigheid pareltjes zien

zich regelmatig af waarom ze op deze aarde

er niets gezegd. Dat kan bij Margreet, gewoon

schitteren. Ik vraag Margreet te beschrijven

is. Met een psycholoog spreekt ze over haar

maar even bij elkaar zitten. Dan zegt ze: ‘Nou…

wat ze ziet. Parels zoeken.

gevoel van uitzichtloosheid. Maar er verandert

ga je nog vragen hoe het met me is?’ Ik vertel

zo weinig. Het leven valt Margreet zwaar. Ze is

haar dat ik aarzel. Dat ik niet goed weet hoe we

een paar weken in de Herberg gekomen.

verder moeten. Ze gaat iets rechterop zitten.
‘Meen je dat nou? Zit je echt met je mond vol

Nu zit ze weer bij mij in de kamer. Waar gaan

tanden hier?’ ‘Ja eigenlijk wel’, is mijn reactie.

we het over hebben? In mijn voorbereiding

‘Natuurlijk kunnen we met elkaar praten. Daar

op het gesprek heb ik er over nagedacht. Wat

hebben we beiden niet zoveel moeite mee. We

geeft zin aan iemands leven? Wat geeft zin aan

kunnen zelfs wel tot een goed gesprek komen.

haar leven? Ze heeft een gewone jeugd gehad,

Maar… ‘ Het is even stil en dan zegt ze: ‘ik denk

ze heeft goede contacten met familie en vrien-

dat ik het wel begrijp. Je wilt graag wat verder

den, ze is gezond en kan goed leren. Ze weet

komen.’ ‘Ja, maar het gaat natuurlijk niet om

Vanzelf komt de vraag op wat een parel is. Ze

veel van theologie en psychologie en kan haar

wat ik graag wil. Het gaat om jou en jouw

zoekt naar voorbeelden. En dan vertelt ze een

gedachten goed verwoorden. Zo op het oog

leven hier.’ Ze knikt.

ervaring van die morgen. Ze zat al voor het

heel veel mogelijkheden om haar leven op te
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ontbijt op het van Eeghenbankje (tegenover

bouwen. Toch lijkt het haar allemaal zinloos.

Als ik rondkijk in de kamer zie ik een schilde-

de Herberg) en zag hoe het licht werd. Hoe de

Haar leven voelt leeg, zo verwoordde ze het in

rijtje staan. Een gast maakte dat eens na een

lucht allerlei kleuren rood kreeg en zon steeds

een vorig gesprek.

gesprek. Het zijn twee personen die in de slik

meer terrein won. Het was een diepe ervaring.

We praten door over licht en duisternis, over

haar wang. En nog een. ‘Ik, Margreet… Doe ik

het licht dat overwon. Als vanzelf komt er taal

ertoe? Maar waarom dan?’ Als ze haar tranen

die ook religieus zou kunnen zijn. Ik bedwing

heeft afgeveegd en wat rustiger is geworden

de neiging om Bijbelteksten te gaan citeren.

herhaalt ze de woorden. ‘Waarom dan?’

Daar kun je te vroeg mee komen.

Als vanzelf spreken we over de Schepper.

‘Je noemde dit gebeuren een diepe ervaring?’

De Schepper van de zon en van het licht. De

‘Natuurlijk is het een gewoon natuurverschijn-

Schepper van Margreet. We citeren teksten uit

sel. Dat weet ik ook wel. Maar ik kreeg toch

Psalm 139 en een paar die gaan over het licht.

even het gevoel dat er meer is. Dom natuur-

Ze kent ze wel, maar ze klinken nu anders.

lijk.’ ‘Dom?, zo vraag ik me hardop af ?
Ik zie aan het gezicht van Margreet dat er iets

Margreet koopt een boekje. Op de voorkant

gebeurt. Opnieuw zijn we stil. ‘Het was wel

staat een zon. Erin schrijft ze pareltjes. Ze is

apart dat we daarna in de kapel die tekst over

voorzichtig, niet alles is gelijk een parel. Er

dat licht kregen.’ Ik knik. Zachtjes citeert ze de

moet iets gebeuren. Het moet iets van een

tekst: ‘in het licht zien we Uw licht’. Ik hoor dat

diepe ervaring worden, een geloofservaring.

ze de tekst verdraait, maar laat het zo. Dit kan

Het boekje wordt een kostbaar iets. Gemak-

immers ook waar zijn? ‘Het is raar, maar nu

kelijk is het niet, maar soms is de zin van het

krijg ik het gevoel alsof de gewone dingen er

leven in ‘kleine dingen’ te vinden.

toe doen. De zon, het licht…’ Ze is stil. Zachtjes zeg ik: ‘ga eens verder?’ Een traan rolt over

Alide Snitselaar
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beleid

De moderne tijd,
zingeving en de Herberg
We leven in een dynamische tijd waarin de autonomie van de mens
centraal staat. Zelfontplooiing is belangrijk en er is veel aandacht voor
individuele beleving. Het gaat om een gelukkig en gezond leven, waarin
lijden geen plaats mag hebben. Sociale media geven veel prikkels en
relaties staan onder druk. De secularisatie heeft zich sinds de jaren 60

de individuele begeleiding, bij de Bijbelbesprekingen en thema-

doorgezet, ook onder gelovigen. Allerlei verlangens strijden om voorrang

ochtenden.

boven God.

Aan de ene kant houden we rekening met de autonome mens met zijn
verlangens en wensen en bieden we meer maatwerk. Tegelijkertijd

Tegelijkertijd lopen steeds meer mensen vast en gaan ze op zoek naar

zien we het grote belang van de christelijke gemeenschap waar we

zingeving. Zingeving is een thema dat zich beweegt tussen alledaagse

deel van zijn. Het gaat om meer dan om de individuele beleving. De

beslissingen en de grote vragen van het leven, las ik ergens. Mensen

mens is geschapen in relatie met de Ander en met anderen.

willen zich verbinden met een grotere werkelijkheid of met een hoger
ideaal. Veel psychologen, theologen, filosofen en coaches schrijven

Mensen zoeken naar zin. De vragen rondom pijn, lijden en

hierover. En in de Herberg komen we het ook tegen. Gasten vragen zich

gebrokenheid en de zin van het leven mogen gesteld worden in de

af: Wat is de zin van (alles wat gebeurt in) mijn leven?

Herberg. God kan ons helpen om met deze grote levensvragen te
leven. Een zinvol leven is een leven in ontzag voor God, levend vanuit

In ons meerjarenbeleidsplan hebben we beschreven hoe we daar op

Zijn vergeving en in verbinding met anderen.

inspelen. Het programma-aanbod is aangepast: korter verblijf, retraite
en kom-op-adem-midweken. We bieden ruimte voor deze vragen in
8

Bea Sonneveld

vrijwilligerswerk

Geef je leven zin!
“Vrijwilliger” is een woord dat een wereld in zich draagt. Er is verwondering over
zoveel mensen die onbaatzuchtig hun leven zin geven in het belang van hun naaste!
Zij spreiden het eigen “kleed der liefde” uit over anderen. Geven, naast zichzelf, ook het
leven van de gasten zin.
Zingeving is een heel toepasbaar woord

Of het nou gaat om: klusjesmannen,

voor het werk dat door vrijwilligers gedaan

keukenmedewerkers, stafvervangers, diaconaal

wordt! Op internet zie ik een zin die

werkers, gastvrouwen, vakantiewerkers, crea-

goed weergeeft wat dit woord inhoudt:

medewerkers, administratief medewerkers,

“zoeken naar de betekenis, het doel en

bestuursleden, vrouwengroepen uit verschillende

Bent u/jij op zoek naar een zinvolle

het nut van het leven.” Een sollicitant

gemeenten, koetshuisvrijwilligers... Allemaal

invulling van je leven, heb je oog,

voor vrijwilligerswerk, verwoordde het

dragen ze op hun eigen manier een steentje bij.

oor en hart voor de naaste?

in gesprek met ons heel treffend: “Ik wil

Hun hart spreekt. Een liefdevol hart dat vanuit het

Dan zijn we op zoek naar u/jou!

mijn naaste kunnen dienen, warmte,

geloof in Jezus Christus in beweging komt voor

betrokkenheid en een veilig onderkomen

hen die in de Herberg een tijdelijk “thuis” zoeken.

kunnen bieden aan mensen die moe en
belast zijn.”

Neem contact met ons op of neem een
kijkje op onze website:

Caroline Eisma en Rein van der Knijff

www.pdcdeherberg.nl
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een vrijwilliger vertelt

De Herberg –		
Ik heb vier weken lang vakantiewerk
gedaan in de Herberg. Waarom? Wat heeft
me de motivatie gegeven om daar te werken?
Ik kom uit Hongarije. Ik studeer Nederlands.
Ik heb bijna een jaar lang in Nederland
gewoond om op een hoger niveau te
studeren. Ik wilde het Nederlands in de
zomer gewoon niet vergeten. Dat was mijn
motivatie vooral. Maar ik heb veel meer
meegenomen dan alleen een paar nieuwe
woorden en uitdrukkingen…
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een stukje van de hemel
De Herberg is een besloten wereld. Wij, vakan-

als ze dat zien dat je alles met je volle hart voor

moedertaal mocht vertellen. Ik zal het echt

tievrijwilligers beleven daar een stukje uit de

hen wilt doen. Dan krijg je zelf ook rust, blijd-

nooit vergeten hoe de gasten probeerden het

hemel, net als de gasten. Een soort gemeen-

schap en tevredenheid in je hart.

moeilijkste Hongaarse woord d.w.z. “Vonyarc-

schapsgevoel. Het is vaak heel gezellig bij de

vashegy” uit te spreken.

tafel of als je met de gasten wandelen gaat.

Het was een ontzettend moeilijk, fysiek zwaar

Wat heb ik dus meegenomen? De contacten.

werk om vier weken lang elke dag het schoon-

Ik zit nu thuis in Hongarije, in mijn kamer

Tijdens de vier weken heb ik goede contacten

maken te doen en de maaltijden te verzorgen.

over de Herberg te schrijven. De foto ligt

opgebouwd met de gasten, de gastvrouwen/

Maar ik voelde me niet te moe. Omdat het me

voor mij op de tafel en ik denk eraan: wat een

gastheren en ook met de andere vrijwilligers.

motivatie heeft gegeven dat ik op dat moment

prachtig cadeau heb ik van de Heere God ge-

Dat is een zo leuk gevoel: het te weten als je

op de beste plek van de wereld was. Ik heb er

kregen met deze mogelijkheid! Natuurlijk wil

weer naar Nederland gaat, ben je bij zo veel

geen spijt van dit vakantiewerk. Ik heb enorm

ik graag volgend jaar ook terug!

mensen hartelijk welkom.

veel geleerd zowel over het huishouden als
over het omgaan met de kwetsbare mensen.

Boglárka Tóth

En ik heb nóg wat geleerd in de Herberg. Dat
je niet alleen voor jezelf mag leven. Maar voor

Ik ben blij dat ik een Hongaarse workshop

de anderen. En deze anderen zijn zo dankbaar

mocht houden en daarmee veel over mijn
11

retraite

Hier en nu voldoet niet meer –
op zoek naar verdieping en zingeving
Elders in dit magazine worden mensen

‘Een midweek retraite kan een hele waardevolle tijd zijn. In zo'n midweek

‘zin-zoekers’ genoemd. Zoeken naar zin

heb je de tijd, rust en ruimte om je te verdiepen in Bijbelstudie en gebed.

wordt vaak gestimuleerd door gevoe-

Het is heel heilzaam om je een midweek te richten op God. Juist in de stilte

lens van leegte, onrust of ontevreden-

ontstaat er ruimte. En in die ruimte kun je God ontmoeten, en Zijn Woord

heid. Die gevoelens roepen verlangen

beter verstaan. In het dagelijks leven is stille tijd niet altijd even makkelijk,

op. Verlangen naar een zinvoller leven.

in zo'n midweek heb je een ideale gelegenheid om verdieping te vinden.

Verlangen naar verdieping en minder
oppervlakkigheid. Verlangen naar God

Vijf dagen lang is het vooral God, je Bijbel en jezelf. Je bent op jezelf aan-

wellicht ook en (meer) tijd en ruimte

gewezen en dat kan best confronterend zijn. Je zult je soms misschien wat

voor Hem en Zijn Woord. Een retraite is

vervelen, en het vraagt geduld. Maar doordat je zo stil wordt gezet, kun je

een goede vorm om hiermee aan de slag

écht dichter bij God komen. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk een keer heb

te gaan. Graag geef ik het woord aan

gedaan, en zal zeker niet aarzelen om het nog eens te doen!’

een jonge man die eerder dit jaar in de
Herberg op retraite is geweest.
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een gast vertelt

Zingeving door
creativiteit
We kijken mee over de schouder van één van de gasten. Ze legt de laatste hand aan wat uiteindelijk een kleurig schilderij wordt.
Ze zegt erover:
‘Ik probeer in schilderijen te vatten waar ik in de Herberg over heb nagedacht
en wat ik wil meenemen voor de tijd na de Herberg. Dit schilderen helpt me
om rustig na te denken en structuur aan te brengen in de brei van gedachten
die door mijn hoofd gaan.
Met mijn begeleider heb ik het gehad over de invloed van mijn omgeving op
de keuzes die ik maak. In een ingewikkelde situatie komen er veel adviezen en
meningen op je af. Hoe goedbedoeld ook, ik raak ervan in de war. Want naar
wie moet ik luisteren? Ik wil niemand teleurstellen en de goede keus maken.
Ik had niet goed door dat ik eigenlijk ‘verdween’ achter mijn omgeving. Voor
mij is het een uitdaging om meer zichtbaar te worden, meer mijn eigen keuzes
te maken, samen met God. En dan vertrouwen dat het de juiste keuze is.
Thuis heb ik geen verf, kwasten en canvasdoeken. Ik ben blij dat ik in de Herberg heb mogen ontdekken dat deze manier van verwerken me zo goed doet.’
Jolijn
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jubileumconcerten
22 september 2018

Zingen voor de Herberg

Bovenkerk Kampen

zaterdagmiddag, 15.00 uur

Koren en samenzang

Koornmarkt 28

Looft den Heer Notter

8261 JX Kampen

Praise Him Dordrecht
Noortje van Middelkoop, panfluit
Kees de Bruin, piano
Ronald IJmker, orgel
o.l.v. Jan Quintus Zwart

2 november 2018

Zingen voor de Herberg

Schildkerk Rijssen

vrijdagavond, 19.00 uur

Koren en samenzang

Schild 8

Looft den Heer Notter

7461 DD Rijssen

o.l.v. Jan Quintus Zwart
Hervormd kerkkoor
o.l.v. Jorrit Woudt
Ronald IJmker, orgel
Leon Koppelman, panfluit
Jorrit Woudt, piano
Afsluiting koren, met enkele gezamenlijke
nummers.
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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.
redactie: Marja Korevaar, Alide Snitselaar,
Henk Meuleman
foto’s: Marja Korevaar, e.a.

Samen de schouders eronder

vormgeving: bldsprk Zwolle, www.bldsprk.nl
© 2018
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op 15 juni jl. was het naast de Ark in

In dezelfde maand vierde de familie

Papendrecht een drukte van belang. Veel

Hansman hun 50-jarig huwelijk. Zij

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

dames brachten allerlei koek en gebak.

doneerden hun cadeau aan de Herberg.

t 026-334 22 25

De volgende dag werd dit verkocht in de

Zo werden we de afgelopen tijd regelmatig

info@pdcdeherberg.nl

koffiehoek op de rommelmarkt. Naast

verrast met een gift. Geweldig!

www.pdcdeherberg.nl

alle ‘rommel’ (curiosa, boeken, glaswerk,

Of je nu een benefietconcert organiseert

elektra, aardewerk etc.) was er een groot

of bezoekt, meedoet aan een sportief

bank: nl58 rabo 0302 2633 30

aanbod van fruit, vruchtensappen, koek,

evenement en je laat sponseren, of iets te

t.n.v. Stichting De Pietersberg

noten, bloemen en, ook dit jaar weer, kaas vieren hebt... Iedereen kan op zijn of haar
aanwezig! De wekelijkse boodschappen

eigen manier bijdragen aan het werk van

konden zo gedaan worden op de ‘eigen’

de Herberg. Aanbevolen!

de Herberg

markt. Een deel van de opbrengst werd
bestemd voor de Herberg.

Marja Korevaar
KEURMERK

CHRISTELIJKE ZORG
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