
uit de Herberg
2020 nr 1. pastoraal diaconaal centrum

Somberen



alternatieve vakantiebestemming

‘Toen ik binnenstapte was er gelijk een warme sfeer. Het is precies 
zoals ik had gelezen. Je kunt jezelf zijn, er is veel gezelligheid rond 
bijvoorbeeld de maaltijden en koffiemomenten en het is heel dank-
baar werk. Ik heb allerlei schoonmaakwerkzaamheden verricht, 
maaltijden voorbereid en receptiewerk gedaan. Naast het werk is er 
tijd genoeg om te lezen, te fietsen en te wandelen. De omgeving is 
prachtig. Gewoon op het terras zitten is trouwens ook fijn. Je bent 
zinvol bezig, maar hebt tegelijkertijd vakantie. Als ik thuiskom, 
dan zullen mijn kinderen mijn enthousiasme voor het werk van de 
Herberg merken.’  
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Marcoline van Egmond is diaken 
in haar gemeente en las daardoor 
regelmatig het Herbergmagazine 

Uit de Herberg. Ze werd 
enthousiast van de verhalen van de 
vrijwilligers. In januari 2019 gingen 

de kinderen vakantieplannen 
maken en moest ze nadenken over 

haar eigen vakantiebesteding. 
Voor het eerst alleen op pad is een 

hele stap. En toen las ze van het 
vakantiewerk in de Herberg. Ze gaf 

zich op voor twee weken en was 
van harte welkom.
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Somberen is het thema van de eerste Uit de Herberg van 
2020; het jaar waarin we herdenken hoe 75 jaar geleden 
een einde kwam aan de 2e wereldoorlog. Bij het zien van de 
beelden eind januari van het concentratiekamp Auschwitz-
Birkenau overviel mij dezelfde somberheid als een aantal 
jaren geleden, toen ik dit kamp op een regenachtige dag 
bezocht met jongeren van onze kerkelijke gemeente. 

Een oud-gast kijkt in dit nummer terug en ziet hoe God hem heeft 
stilgezet. Wat zijn er wijze lessen te leren over hoe Jezus omging met 
somberende mensen. Hoe heilzaam kan het zijn als iemand trouw en 
geduldig meeloopt, vragen stelt en luistert.
De Herberg is het verlengstuk van het werk in de plaatselijke gemeente 
wat betreft gasten, vrijwilligers en financiën. In Zalk hield men een 
financiële actie naast de jaarlijkse collecte. Een andere collecte en en-
thousiaste verhalen van een vrijwilliger inspireerde iemand om vrijwil-
liger te worden. Voor vacatures verwijzen we u naar onze website.
Dit huis in Oosterbeek is een bijzondere plek, waar het Woord iedere 
dag opengaat, harten worden geraakt en Gods liefde harten heelt en 
rust geeft.
Wij vragen u de Herberg op te blijven dragen in uw gebeden. Dat het 
werk van ons als team en alle vrijwilligers tot eer van God mag zijn en 
zo tot zegen van onze gasten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

Een vriendelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman



bijbelstudie    
Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1 Zo bv. de HSV. De NBV gebruikt overigens ook weer kommer.
2 Spreuken 15: 23
3 De hele geschiedenis is te lezen in Lucas 24: 13 t/m 35.
4 Vergelijk psalm 139: 11 en 12. 

Somberen is het thema van deze Uit de 
Herberg. Het is iets dat we waarschijnlijk 
allemaal wel kennen, in meer of mindere 
mate. De een heeft ook wat meer de neiging 
tot somberen dan de ander. Somberheid heeft 
vooral te maken met hoe het van binnen is 
bij iemand, met iemands gemoed. Denk maar 
aan een woord als zwaarmoedig, zwaar van 
gemoed. Bij somberheid heeft het gemoed het 
zwaar, alsof er een zware last op ligt. 

In Spreuken 12: 25 staat: ‘Kommer in het hart 
van de mens buigt het neder…’ (NBG51). Een 
beetje een ouderwets woord, dat ‘kommer’, 
maar ik vind het sterker dan een woord als 
‘bezorgdheid’1. In ‘kommer’ hoor ik veel 
meeklinken dat past bij somberheid: kwelling, 
gebukt gaan, je ellendig voelen. Want laten we 
wel zijn: somberheid kan echt een zware last 

zijn. Het buigt je hart neer. Als een enorme 
stormwind die een fiere boom naar beneden 
drukt. Je moet wel buigen en het kan voelen 
alsof je gaat breken. Somberheid is ook als een 
grote golf die over je heen slaat. Je kunt niet 
rechtop blijven staan maar gaat onderuit. Je 
gaat kopje onder. Het kan echt beangstigend 
en benauwend zijn! Zeker wanneer de wind 
maar blijft beuken en de golven over je heen 
blijven slaan. Dan kun je het heel somber in 
gaan zien…

Ik kwam de volgende definitie van 
somberheid tegen: duisterheid met 
betrekking tot vooruitzichten. Duisterheid. 
Donkerte. Weinig tot geen licht. Zo kan het 
zijn als somberheid je in zijn greep heeft. Wat 
je om je heen ziet is duisternis. Je ziet geen 
hand voor ogen. Nergens een lichtstraaltje 

Een goed woord voor 
neergebogen harten 
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dat je een beetje hoop geeft. Niets dat je laat zien welke kant je op moet 
gaan. Gelukkig is het niet altijd zo sterk wanneer iemand somber is, 
maar donker is het altijd. 

Wat kun je nou doen als je zelf of iemand uit je omgeving last heeft van 
somberheid? Opnieuw wenden we ons tot het Bijbelboek Spreuken. 
Het reeds geciteerde Spreuken 12:25 was nog niet afgelopen. Het 
vervolgt met: ‘… maar een goed woord verblijdt het (d.w.z. het hart).’ 
Kommer buigt het hart neer, maar een goed woord richt het weer op. 
Een goed woord, want er zijn ook slechte woorden. Maar, om het te 
zeggen met een andere spreuk: “Hoe goed is een woord op zijn tijd.”2 In 
de woorden van de Bijbel in Gewone Taal: “Goede woorden op het juiste 
moment zijn geweldig!” 

Wat kunnen goede woorden zijn voor iemand die tobt met 
somberheid? Laten we hiervoor in de leer gaan bij Meester Jezus. Hij 
komt twee verdrietige mensen tegen, op weg naar Emmaüs.3 Hij loopt 
met hen mee en legt contact door een vraag te stellen. En dan blijven 
ze met somber (!) gelaat staan. De somberheid is van hun gezicht af te 

lezen. Een van hen begint te vertellen en Jezus luistert. Hier hebben 
we al 3 dingen die we van Jezus mogen leren: loop met iemand op, stel 
vragen en luister. Daar begint het mee. Begin niet meteen zelf hele 
verhalen te houden. Nadat de Emmaüsgangers hebben verteld en Jezus 
heeft geluisterd, begint Hij te spreken, waarbij Hij de Schriften opent. 
Nog 2 lessen van Jezus: als je geluisterd hebt, weet je beter wat op dat 
moment de goede woorden zijn om te spreken. En die goede woorden 
staan in de eerste plaats in de Schriften, in de Bijbel. Des te belangrijker 
dat we zelf ook thuis zijn in en met de Schriften. Dat we weten waar we 
die goede woorden kunnen vinden.     

In Psalm 119: 130 staat: ‘Het openen van Uw woorden verspreidt licht.’ 
(NBG51). Laten we daarom steeds weer Gods woorden open doen. 
Dan kan de ervaring van psalm 139 waarheid worden: in de diepste 
duisternis worden we gezien door God; voor Hem is de duisternis 
als het licht4. Dan ontmoeten we Het Woord Zelf, Hem die het Licht 
der wereld is. Jezus Zelf is het goede woord, dat neergebogen harten 
opricht en de somberste duisternis verdrijft. 

Een goed woord voor 
neergebogen harten 
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handvaten

Wat kan ik doen?

6

Het gebeurde een aantal jaren geleden. Zo’n 
zestig mensen waren naar de gemeenteavond 
gekomen die zou gaan over omzien naar men-
sen die kampen met gevoelens van somber-
heid. We stonden stil bij de geschiedenis van 
Elia onder de bremstruik. We vroegen ons af 
wat wij zouden doen als iemand een klacht uit 
als Elia. Iets opbeurends zeggen misschien, of 
herinneren aan goede tijden om zo weer hoop 
te geven. Gaan we op zoek naar een mooie 
bijbeltekst, een mooi gedicht? Of moeten we 
misschien eerst zorgen voor eten, drinken 
en dagstructuur. Moeten we ons oefenen in 
geduld en iemand ruimte geven om te klagen, 
telkens opnieuw. 

Terwijl we daar met elkaar over nadachten, 
nam iemand achter uit de zaal opeens het 
woord. ‘Jij zegt dat we er vooral voor de 
mensen moeten zijn, dat we geduld moeten 
hebben en naast iemand moeten gaan zitten. 

Maar kan ik dan helemaal niets doen? Ik word 
zo wanhopig van alleen maar luisteren en 
meeleven.’ Om haar woorden kracht bij te zet-
ten, hief ze haar handen in de lucht. 

De mensen in de zaal moesten er wat om 
lachen, maar knikten ook, want ze herken-
den het. Het is niet eenvoudig om het uit 
te houden bij mensen die worstelen met 
depressiviteit, die geen interesse hebben in 
hun omgeving, die de realiteit zien vanuit hun 
enge sombere blik, die intens moe zijn en zich 
schuldig en waardeloos voelen, die klagen en 
niet weten hoe ze verder moeten. Het duurt 
vaak zo eindeloos lang. In de eerste plaats voor 
de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving.

Kun je dan niets doen? Natuurlijk wel. In de 
eerste plaats trouw blijven. Het helpt niet 
als mensen ontdekken dat we teleurgesteld 
zijn dat het nog niet opknapt. Ongevraagde 

adviezen slaan vaak de plank mis. Iemand 
verwoordde het zo: ‘Ik lig op de grond onder 
een dikke grijze deken. Het lukt me niet om 
eronder vandaan te komen en ik merk dat 
mensen hun best doen om die deken van me 
af te trekken, maar er komt geen beweging in. 
Dat voelt nog beroerder.’

De Here God had geduld met Elia. Hij zorgde 
voor eten en drinken. Hij steunde hem on-
derweg naar de Horeb, Hij luisterde naar zijn 
klagen, telkens opnieuw. Wat een genade. Zo 
mogen ook wij aanwezig zijn bij de sombe-
rende mens en zijn naasten. Samen waken tot 
het weer licht wordt. 

Alide Snitselaar

Belangstelling voor een lezing: 
aasnitselaar@pdcdeherberg.nl
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Ik was niet alleen mezelf kwijt, ook God. Stop-
pen wilde ik niet, tot ineens tot me doordrong, 
dat als er niets zou gebeuren ik mijn gezin wel 
eens kwijt zou kunnen raken.  Ik moest een 
streep zetten en met mezelf aan de slag.  

Toen kwam de Herberg in beeld. In eerste 
instantie ging ik daar in hetzelfde tempo door, 

en ging ik bijvoorbeeld 25 kilometer lopen. 
Maar na de eerste week ging het beter. Ik 
durfde in de spiegel te kijken, ging meer naar 
mijn lichaam luisteren en kwam langzamer-
hand tot rust. Ik leerde dat ik de neiging heb 
te veel te willen en te hard te gaan. Dat ik meer 
op mijn grenzen moet letten en beter moet 
luisteren naar mijn lichaam. 

Het was geen gemakkelijk jaar. Voor mezelf 
niet en voor mijn gezin niet. Wat ik ook heel 
lastig heb gevonden, was het feit dat mensen 
niet begrijpen wat er aan de hand is. Ze weten 
niet wat ze ermee moeten en zeggen dingen 
waar je niets mee kunt. Heel moeilijk vond ik 
dat. In de Herberg heb ik geleerd om daar wat 
meer afstand van te nemen. Ik kan het niet 

Positief de draad weer opgepakt

De afgelopen weken heb ik er veel aan gedacht: een jaar geleden was ik in de Herberg. 
Veel te lang was ik doorgegaan, druk met mijn werk en met mijn hobby. Thuis ging 
het niet meer. Ik leefde als het ware in mijn eigen bubbel en was er niet echt bij. Ik zag 
het vaak niet zitten, voelde me somber en had niet goed grip op mijn emoties. 

een gast vertelt
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voor iedereen goed doen.  
De Here God heeft mij stilgezet. Zo zie ik het. Mijn 
geloofsleven heeft meer richting gekregen. De 
periode in de Herberg heeft mij uitzicht gegeven, 
er is licht aan het einde van de donkere tunnel ge-
komen. Ik heb geleerd om beter met onzekerheden 
en teleurstellingen om te gaan. Ook kan ik nu beter 
luisteren, omdat ik gezien heb hoe mensen naar 
mij luisterden. Een wandelvrijwilliger luisterde 
naar mijn verhaal en zei: ‘Wat dapper dat je deze 
stap hebt genomen!’ Dat deed zo goed. Hij beves-
tigde de keus die ik had gemaakt. Het was goed om 
een aantal weken in de Herberg te zijn. 

Arjen Kortlever 
gast januari/februari 2019



vrijwilliger

'Ik zou wel een filmscript 
kunnen maken van alle 
verhalen en gesprekjes die ik 
hier in het afgelopen jaar heb 
gehad’! 
 
Met deze woorden valt Jan 

Oskam gelijk met de deur in 

huis. Het typeert hem: een 

goedlachse en humoristische 

man, recht door zee. 
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Door een collecte in zijn eigen gemeente 
werd Jan zich bewust van het bestaan van de 
Herberg.  Toen ds. P. Vermaat kort daarna een 
kerstmiddag leidde en zijn vrouw Leni tijdens 
de pauze enthousiast vertelde over haar 
vrijwilligerswerk in de Herberg, wachtte Jan 
niet langer en stapte het gebouw, op nog geen 
kwartier afstand van zijn huis, binnen.

Jarenlang was Jan leerkracht op verschillende 
basisscholen en zo nu en dan bij het speciaal 
onderwijs. Omgang met jongeren geeft hoop! 
Dat verklaart ook dat Jan het goed kan vinden 
met de dia’s. ‘Hun kijk op het geloof en hun 
vasthoudendheid daarin motiveert me. Als je 
naar deze wereld, de afkalving van het geloof 

en de secularisatie kijkt, zou je gedemotiveerd 
worden.’

Na zijn pensioen spaarde Jan geld bij elkaar 
voor wat hij zelf noemde: ‘Jan naar Japan’. Zijn 
belangstelling voor het volk, de cultuur en 
dans inspireerde hem om dit land te bezoeken. 
Hem viel op dat in dit land de werkdruk toren-
hoog is en er bijna geen tijd en gelegenheid is 
voor persoonlijk contact. 

Hoe anders is dit in De Herberg, waar juist 
wel tijd en aandacht voor de gasten is. Jan 
geniet ervan, het geeft hem energie, al raakt 
het hem ook als hij verdriet of onzekerheid 
op de gezichten van de gasten ziet. Naast het 

werk als algemeen vrijwilliger, wandelen met 
gasten, neemt Jan ook op zondagavond de 
brandwacht voor zijn rekening. Hij blijft dan 
slapen en zorgt op maandagmorgen voor het 
ontbijt. Dit is pittig; als hij na het ontbijt en 
de dagtaken in de namiddag thuiskomt zet 
hij een muziekje op en gaat met een voldaan 
gevoel in zijn stoel zitten. Even rust! 

Op mijn vraag wat hij andere vrijwilligers mee 
zou willen geven is hij kort: ‘Probeer het eens 
hier, ik verzeker je dat je er nooit meer van 
loskomt!’

Caroline Eisma

Jan Oskam is op z'n plek



Vrouwenvereniging Perpetua van de 
Hervormde Kerk in Zalk-Veecaten heeft een 
busje. Een busje voor een goed doel. Iedere 
verenigingsavond gaat het rond en wordt er 
gespaard. Afgelopen anderhalf jaar was dat 
voor PDC de Herberg. Janny Stoel vertelt: 
‘ieder jaar zoeken we een goede bestemming. 
Vorig jaar lazen we in de Waarheidsvriend 
over de Herberg en dit bracht ons op het idee 
om dit project te ondersteunen en hiermee 
ook onder de aandacht te brengen. Ook 
de diaconie in onze gemeente zorgt voor 
een jaarlijkse bijdrage in de vorm van een 
extra collecte. Het blijft een goed doel, en 

het was erg fijn dat we 
ons projectje konden 
afsluiten met een 
informatieavond over 
het werk van de Herberg. 
Het moet nog veel 
bekender worden.’

Het busje van Zalk

actie

Voor al deze 
activiteiten en nog 

veel meer geldt: meer 
informatie en opgave 
zie de website, of bel 

of mail ons. 

Wekelijks, soms zelfs 
dagelijks, doen we mede-
delingen over het werk van 
en in de Herberg op Facebook 
en Instagram. Houd ons in de 
gaten en like onze berichten. 

Social media

Op 1 maart 2020 is Jansje Spaan–van 
Voorthuijsen 12 ½ jaar werkzaam bij PDC de 
Herberg. Gekomen als stagiaire en nu al zo lang 
werkzaam als gastenbegeleider. 
Jansje, namens iedereen, van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum! 

Jansje Spaan 

kort nieuws
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Marcoline vertelt in deze uitgave 
(pagina 2) over haar ervaringen 
met vakantiewerk in de Herberg. 
Al vanaf 15 jaar ben je welkom. 
Weet je van aanpakken en wil 
je graag iets betekenen voor 
anderen? Geef je op voor een 
heel bijzondere ervaring. 

Vakantiewerk

Met ingang van 1 september is er weer plaats 
voor vier diaconaal werkers. Jongeren die in 
een tussenjaar iets willen betekenen voor 
anderen en gelijk willen werken aan hun eigen 
leerdoelen, zijn van harte welkom.

Tussenjaar

U helpt ons door uw 
adreswijzigingen (ook van de 
mail) door te geven.  

Adreswijziging

Ook dit jaar zijn er weer verschillende  
KOA-activiteiten: 
• een korte midweek over balans in je leven
•  een korte midweek over omgaan met verlies
• twee keer een Kom-op-adem retraitedag

Kom-op-adem

Ook dit jaar doen we weer mee met de 
nationale actie van NL doet. Misschien 
iets om met je vriendengroep, kring of 
collega’s te doen. Geef je op via de website 
van NLdoet. 

NL doet
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retraite midweek

Je hoofd is vol en je bent toe aan even 
helemaal afstand nemen en je terugtrekken 
uit je dagelijkse bezigheden. Denk dan 
eens aan een individuele retraitemidweek. 
Vijf dagen de tijd om te ontspannen, je 
te bezinnen op de vragen die zich aan je 
opdringen. Tijd om al wandelend in de 
schitterende omgeving te mediteren over 
bijvoorbeeld een Bijbeltekst en tijd om te 
bidden en God te zoeken. Kortom: een pas op 
de plaats maken en nieuwe krachten opdoen. 

Je logeert in het Koetshuis en krijgt daar 
een eenvoudige of wat luxere kamer. De 
maaltijden gebruik je met de gasten van de 
Herberg in het hoofdgebouw. Een van de 
gastenbegeleiders is bereid om een paar keer 
met je in gesprek te gaan over de zaken die je 
bezighouden. 

Van harte welkom! 
www.pdcdeherberg.nl/retraite

Druk! 
Is dat jouw reactie als er gevraagd wordt hoe het 

met je gaat? Je hebt je agenda vol met afspraken. 

Dagelijks zijn er verplichtingen en zorgtaken, 

waardoor rustmomenten erbij inschieten.
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Eerst samen wandelen door de schitterende 
bossen rond Wolfheze en onder andere de 
‘wodanseiken’ bewonderen. Daarna een 
prachtig concert van Marjolein de Wit en 
Martin Zonnenberg in het Koetshuis van de 
Herberg. Ook voor alleen het concert bent u 
van harte welkom. 

Voorjaarswandeling en 
concert 14-03-2020

Prof. dr. H. van de Belt komt spreken over: 
Beproefd en betrouwbaar gebleken – over 
pastoraat in tijden van beproeving. Deze 
avond is bestemd voor mensen die in het 
pastoraat werkzaam zijn. 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur 
Aanmelden: koetshuis@pdcdeherberg.nl

Herbergavond 21-04-2020

agenda uitgelicht
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KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

Blij en dankbaar zijn wij met de acties 
die gevoerd zijn voor nieuwe bedden in 
de Herberg. De rommelmarkt in Ochten 
heeft € 5907,75 opgebracht. Daarnaast 
hebben we de andere giften voor deze 
actie geteld. We komen op dit moment 
op een totaal van € 12.800,00.
Dat is een fantastische tussenstand, 
maar we zijn er nog niet. Het 
streefbedrag is € 34.000,00. We sparen 
door om dit jaar nog alle kamers te 
kunnen voorzien van een nieuwe 
boxspring met matras en lakenpakket. 
Doet u mee?

Tussenstand 
beddenactie


