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Wij wensen u veel 
leesplezier bij dit 
vierde en laatste 
nummer in 2019 
van Uit de Herberg. 
Een digitale 
uitgave over onze 

keukenvrijwilligers, samen eten in de Herberg 
en maaltijden in de Bijbel.

We zijn op weg naar Kerst en leven in de 
Adventsdagen. In Johannes 6 lezen we over een 
wonderlijke maaltijd: de Heere Jezus geeft een 
hele grote groep mensen te eten met vijf broden 
en twee visjes. De volgende dag zegt Hij tegen 
de menigte: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in 
Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des 

levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de 
woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit 
de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en 
niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel 
neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij 
leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, 
is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de 
wereld”( Joh. 6:47-51).  
Dit grenzeloze wonder van genade mogen we 
met elkaar en met onze gasten in de Herberg 
delen.

Samen met alle medewerkers en vrijwilligers 
van de Herberg wens ik u gezegende 
Kerstdagen!

Henk Meuleman
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Een maaltijd kun je definiëren als: voedsel tot 
je nemen. Dat is een belangrijk element van een 
maaltijd: eten omdat je lichaam voeding nodig 
heeft. Zo heeft God ons geschapen: als mensen met 
een lichaam van vlees en bloed, dat steeds weer 
nieuwe voeding nodig heeft om sterk en gezond te 
blijven. Dat de Here daarvoor zorgt, wordt mooi 
verwoord in Psalm 104: 10 t/m 15. De Here is het die 
de maaltijd verzorgt. We ontvangen ons eten uit 
Zijn hand. 

Maar in de Bijbel is een maaltijd altijd meer dan 
louter voedsel tot je nemen. Een belangrijk element 
is dat van de ontmoeting. Een ontmoeting met God, 
de Schenker van het maal. Een ontmoeting met 
anderen ook, vaak juist voor Gods aangezicht. Een 
mooi voorbeeld hiervan komen we tegen wanneer 
Mozes’ schoonvader Jetro de Israëlieten komt 

opzoeken na de uittocht uit Egypte. Jetro brengt 
offers aan de Here en daarna gaan ze samen aan de 
maaltijd.    
Ook Jezus hield regelmatig een maaltijd, al kreeg 
Hij soms commentaar op Zijn tafelgenoten. Denk 
maar aan de tollenaar Zacheus en ‘de tollenaars en 
zondaars’.  Juist die mensen wilde Jezus ontmoeten 
en daar aan de tafel met Jezus gebeurden 
bijzondere dingen!

Als laatste element noem ik het feestelement. 
Jesaja profeteert over een feestmaal dat de Here 
zal aanrichten op de berg Sion.  De vreugde van 
een goede maaltijd; het feest van samen genieten 
van wat de Here geeft – een voorproefje van Zijn 
feestmaal.

Arjen Grobbe

bijbelse inleiding

Maaltijd in de Bijbel
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Hoe wij keukenvrijwilliger zijn 

geworden? Via het schoonmaakwerk 

van Willy kenden we de Herberg 

al.  Toen er een noodoproep voor 

keukenvrijwilligers kwam, hebben we 

ons samen aangemeld voor dit andere 

stukje werk in de Herberg. We zijn 

ingewerkt en vinden het superleuk 

om dit samen te doen.

Wij koken in het weekend. Zo’n 
weekend verloopt ongeveer als 
volgt. Op vrijdag om 15.00 uur eerst 
een kopje koffie, waarna we met 
Nelise de menu’s doornemen en een 
rondje door de keuken maken om te 
controleren of alles aanwezig is. 
Hierna gaan we aan de slag om 
alles voor de broodmaaltijd klaar te 
maken, waar altijd iets extra's bij is.  
Even later ontmoeten we de eerste 
stafvervangers van het weekend. 
Met hen hebben we vaak fijn 
contact.  Ze vragen ons ook altijd of 
er hulp nodig is.
Na de broodmaaltijd helpen enkele 
gasten opruimen en tafeldekken. 
Dit gaat zo na iedere maaltijd. 
Zaterdagsmorgens gaan we na het 
ontbijt eerst naar de kapel voor de 
gezamenlijke dagopening. Daarna 
afruimen en in de keuken helpen 

een paar gasten mee. Op zondag 
gaan we met een aantal gasten naar 
de kerk.  Teruglopend uit de kerk 
kan er zo maar een mooi, waardevol 
gesprek zijn.

Wat ons blij maakt bij het 
verzorgen van de maaltijden is de 
dankbaarheid van de gasten - ze 
vinden alles heerlijk. We zijn blij 
dat wij als klein schakeltje voor hen 
tot zegen mogen zijn.
 
Het geeft veel voldoening dit 
werk te mogen doen. Wij vinden 
dat we meer aan waardering 
en gezelligheid van de gasten 
terugkrijgen dan dat we geven door 
het werk dat we in de keuken doen. 

Dick en Willy Schreuder

keukenvrijwilliger



keukenvrijwilligersbijeenkomst

Dit najaar was er een bijeenkomst voor de keukenvrijwilligers. 
Heel blij en dankbaar waren we met een grote kring mannen 
en vrouwen, die door de week of in het weekend de maaltijden 
verzorgen. Er was ruimte voor kennismaking en onderlinge 
toerusting. Allerlei praktische zaken kwamen ter sprake. Een 
voorbeeld: Er moet voor 26 gasten en vrijwilligers worden 
gekookt. Dat is al een hele klus. Maar dan zijn er ook nog vier 
gasten met een dieet. Hoe bereid je de diverse maaltijden 
op vier gaspitten, met steamer en een braadslede en op een 
manier zodat iedereen tegelijkertijd aan tafel kan? We dachten 
hierover na en wisselden tips en trucs uit op het gebied van 
planning en organisatie. Een ander aspect dat aan de orde 
kwam, was veiligheid in de keuken. Door middel van een 
kruiswoordraadsel kwamen o.a. brand- en snijwonden ter 
sprake. Na afloop maakten de vrijwilligers op een creatieve 
manier hun eigen hapjes. 

We vinden het belangrijk dat onze 
vrijwilligers goed beslagen ten ijs 
komen. Daarvoor organiseren we 
dagen voor verschillende groepen 
vrijwilligers.
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Weet u het antwoord?

Enkele reacties van de keukenvrijwilligers:

 Het is leuk om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.  

 gedaan, nog weer eens benadrukt werd. 
 voor het vele vrijwilligerswerk dat in de Herberg wordt 

 Het was een geslaagde bijeenkomst, waarin dankbaarheid 



keukenvrijwilligersbijeenkomst (vervolg)
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Hoofd van de keuken Nelise 
Westeneng en coördinator 
vrijwilligerswerk Rein van der 
Knijff buigen zich over de 
vragen. 

De familie Konijn overlegt ook.  
Er valt nog heel wat op te steken.

Het eindresultaat



Samen eten
In de Herberg wisselen individuele en gezamenlijke activiteiten elkaar af. Na een 

gezamenlijke Bijbelkring is er vrije tijd. Ieder gaat zijn of haar eigen gang. De een 
gaat de omgeving verkennen. Een ander trekt zich terug om nog eens na te 

denken over de Bijbelkring. Een derde heeft een gesprek.

We treffen elkaar dan weer bij de maaltijd. Waar we samen zingen, 
samen bidden, samen leven, samen delen en samen eten. Zo ervaren 

we ook iets van de verbondenheid met elkaar. De gesprekken aan 
de tafel kunnen inhoudelijk en serieus van aard zijn. Maar dat 
hoeft niet. Door samen te zijn en het gezellig te hebben, kan 
er ook een stukje ontspanning zijn. Zo leer je elkaar ook beter 
kennen. Soms heb je even de behoefte om stil te zijn en in alle rust 

de maaltijd te gebruiken.

Dit alles onder het genot van door vrijwilligers verzorgde maaltijden. 
Alle waardering voor de keukenvrijwilligers.
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een gast vertelt

Marianne

 En boven alles bedankt voor jullie liefde die jullie altijd weer uitdeelden! 
 Vooral hartelijk bedankt voor alle lekkere maaltijden. 

Marieke

 te mogen genieten! Heerlijk! 
 'k Heb ook het genoegen gehad om van de kookkunsten 
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KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

de Herberg

Op zoek naar een bijzon-
dere locatie voor een ver-
gadering of uitje met bij-
voorbeeld de kerkenraad, 
vrouwengroep of kring? 
We ontvangen u graag in 
de grote zaal of de foyer 
van het Koetshuis. 

Koetshuis

Wij vertellen u graag over het werk van PDC de Herberg, 
maar ook een ander pastoraal thema kan aan de orde 
komen. Er kan gebruik worden gemaakt van faciliteiten 
voor koffie/thee, lunch of diner. De maaltijden worden 
aangeboden in buffetvorm en kunnen variëren van een 
broodjesbuffet tot een warm/koud buffet.  In de  
omgeving is het prachtig wandelen. Ook kunt u een 
bezoek brengen aan de Oude kerk, het Airborne museum 
of kasteel Doorwerth.
inlichtingen:  Alide Snitselaar, koetshuis@pdcdeherberg.nl


