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Al weer het vierde en

We kijken vooruit en zijn op weg naar

laatste nummer van

Kerst en leven in de Adventsdagen. De

Uit de Herberg in het

profeet Jesaja mocht al honderden jaren

jaar 2018. Een digitale

vooruitzien: “Want een Kind is ons geboren,

uitgave waarin

een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij

we terugkijken en

rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn

vooruitzien.

Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,

Met dankbaarheid aan onze trouwe God en

Eeuwige Vader, Vredevorst”.

Vader kijken we terug op de viering van ons 25
jarig jubileum met verschillende activiteiten.

Wat een vreugde en genade dat we dit

Ook op de viering van 25 jubilea: van 24

grenzeloze Wonder mogen delen met

vrijwilligers ( 10, 15, 20 en 25 jaar) en van het

elkaar en met onze gasten in de Herberg.

25 jarig jubileum van onze collega Marja
Korevaar. Het is bijzonder om te zien dat in

Ik wens u samen met alle medewerkers

mw. E.A. Schouten - van Heijningen

ons jubileumjaar steeds meer gasten de weg

en vrijwilligers van de Herberg

dr. A.H. van Veluw

naar de Herberg weten te vinden. Maar ook dit

Gezegende Kerstdagen!

ds. M. Visser

jaar is het in de laatste maand weer spannend

dr. P.J. Visser

of er wel voldoende giften binnenkomen om

mw. drs. E.E. Wiegman-van

de begroting te halen. Mogen we op uw steun

Meppelen Scheppink

en gebed rekenen?

dhr. M. Niemeijer

Henk Meuleman

drs. L. Wüllschleger
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een gast vertelt

Dank voor
dit huis
Eén van onze oudgasten
schreef het volgende over
haar verblijf in de Herberg.
Zij wil dit graag met u delen.
Dank voor dit huis van geloof.

Dank voor dit huis van hoop, van nieuwe

toewijding, tijd, mooie woorden, opgebouwd

Ik kwam hier leeg aan en ik voelde mij van

krachten opdoen. In een wereld waar hoop

worden en je kostbaar weten!

God verlaten! Ik was op zoek naar een klein

kapot geslagen wordt, is er een Herberg in

beetje van Hem in deze wereld van verdriet

Oosterbeek. Niet een hoop-loze plek, maar

Dank aan de gastvrouwen en -heren,

en ellende. Hoewel ik veel nog niet begrijp

een plek van Hoop-vol!

persoonlijk begeleiders, stafmedewerkers

en voel, gaat er een nieuw geplant

– aan allen. Hartverwarmende en voelbare

mosterdzaadje met mij mee naar huis.

Dank voor dit huis van liefde, vooral

liefde. Zes weken mocht ik rusten op deze

God is hier aanwezig.

van liefde. De liefde van zorg, aandacht,

fantastische plek. Ik trek gesterkt verder.
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terugblik

De Herberg 25 jaar jong, levendig en vol beweging
Op verschillende momenten en op verschillende

periode van herstel, rust, bezinning of retraite. Omdat

Het einde van

manieren hebben we ons jubileum gevierd. Het

we ons ervan bewust zijn dat we als Herberg wel in

het jaar komt

symposium had als thema: Zielzorg aan hedendaagse

beweging moeten blijven, hebben we in dit jaar voor

gelovigen. Dr. Theo Pleizier dacht met ons na over

het eerst een ‘Kom-op-adem midweek’ georganiseerd

het onderwerp: tussen individuele geloofsbeleving

over burn-out met als thema “In Balans”. Van de zeven

en geloofsgemeenschap. Drs. Margriet van der Kooi

deelnemers van deze midweek en de begeleiders

besprak haar boek: Goed gereedschap is het halve

hebben we veel positieve reacties ontvangen. Als

werk. Het was een boeiende en inspirerende dag.

Herberg heeft het ons nieuwe ervaringen opgeleverd

langzamerhand
in zicht en
daarmee ook het

die we mee kunnen nemen richting de toekomst.
Er zijn gedurende het jaar verschillende

einde van ons

jubileumconcerten geweest waarbij we mochten

jubileumjaar.

en koorzang. De levende God die we willen dienen

Een bijzonder

Hoe goed en mooi is het om ons steeds weer op Hem

jaar, waarop we

jubileumdag, met ruimte voor dankzegging, vreugde,

graag nog even
terugblikken.

luisteren naar en meezingen met prachtige muziek
met ons werk in de Herberg werd geprezen en geëerd.
te richten. Dat hebben we ook gedaan tijdens de
inspiratie en ontmoeting.
Natuurlijk ging het ‘gewone’ werk ook door. We
hebben vele gasten mogen ontvangen voor een
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vooruit kijken

De Herberg 25+, in beweging blijven
‘De Herberg in beweging’ was een van de slogans tijdens
ons jubileumjaar. Maar dat betekent natuurlijk niet dat
de Herberg stilvalt nu het jubileumjaar ten einde loopt.
Integendeel – de bewegingen die al 25 jaar de Herberg maken
tot wat het is, blijven doorgaan het 26e jaar in en hopelijk nog
vele jaren meer. Er is veel dat goed is en goed gaat en daar
gaan we graag mee door.
Iets wat nieuw was in 2018 waren de Kom-

en reacties van deelnemers en medewerkers

gaan geven aan verschillende vormen van

op-adem midweken, waarvan er een

gaat de bezinning door. Het voornemen is om

Bijbelstudie; muziek en andere creatieve

daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Wij

ook in 2019 mensen de gelegenheid te bieden

uitingen en werkvormen die kunnen helpen

denken dat er veel mensen zijn die graag

om op adem te komen in de Herberg.

om meer te ontdekken van de ‘rijke schat aan

eens ‘op adem’ zouden willen komen en

wijsheid’ die de Bijbel is.

dat de Herberg daarin iets goeds kan

Een andere nieuwe ontwikkeling is gaande

betekenen. Daarom willen we doorgaan

rond het programmaonderdeel Bijbelkringen.

De Herberg blijft in beweging. Zoekend naar

met het aanbieden van ‘Kom-op-adem

Drie keer per week gaan we samen met

Gods leiding, met het verlangen om ook in de

arrangementen’, al dan niet in aangepaste

onze gasten in gesprek over een bepaald

toekomst een schuilplaats te zijn voor mensen

vorm. Aan de hand van opgedane ervaringen

Bijbelgedeelte. We willen daarbij meer ruimte

die op adem willen komen.
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kort nieuws

colofon
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BENEFIETCONCERT

www.bldsprk.nl

De diaconie van de Hervormde Gemeente Rijssen organiseerde

© 2018

een benefietconcert op 2 november 2018. Ds. A.C. de Kruijf

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

opende de avond en de eerste liederen werden gezongen. De

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

koren ‘Looft den Heer’ uit Notter o.l.v. Jan Quintus Zwart en

t 026-334 22 25

‘Hervormd Kerkkoor Rijssen’ o.l.v. Jorrit Woudt zongen enkele
liederen. Aan het einde van de avond kreeg Henk Meuleman
een cheque aangeboden. Het prachtige bedrag van € 7500
kwam tot stand door de kerkpleinmarkt die in september 2018
werd gehouden en de opbrengst van dit benefietconcert.
LIFT

Leon Koppelman panfluit, Jorrit Woudt, piano en Ronald

De 25 jaar oude lift is gemoderniseerd.

IJmker, orgel leverden hun belangeloze inzet. Samenzang

Onze gebouwen zijn weer goed

en koorzang wisselden elkaar af. Het twee uur durende

toegankelijk voor minder validen.

benefietconcert werd door koren en musici gezamenlijk

Dank voor ieders inzet en voor de

afgesloten met als grande finale de liederen: Er is een God die

ontvangen giften.

hoort en In His love.

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

de Herberg
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