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Aandacht

bestuur
Dhr. D. van Dijk

Voorwoord

Dhr. W.H. Marchand, penningmeester
Mw. mr. W.C.M. Pronk - Schaap, secretaris

In dit 2e nummer van uit

Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Zo mogen

Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter

de Herberg 2021 denken

we elke dag de Bijbel openen om aandachtig te

Mw. H.M.W. de Vries

wij na over het

luisteren naar Gods stem en naar elkaar.

Ds. B.E. Weerd

thema aandacht.
We zijn dankbaar dat we het jaar 2020 met
Peinzend over dit thema en de Bijbel komen

een klein tekort van € 18.000 hebben mogen

Henk Meuleman

bij mij de woorden aandachtig en luisteren naar

afsluiten. Zie voor ons jaarverslag 2020:

boven en moet ik denken aan het volk Israël op

www.pdcdeherberg.nl/informatie. Voor het

comité van aanbeveling

reis in de woestijn bij Mara en Elim (Exodus 15

bestuursverslag verwijzen wij graag naar

vers 22-27).

blz. 3 t/m 5 van het jaarverslag. Hierin wordt

directie

Dr. J.A. van den Berg
Prof. dr. G. van den Brink
Ds. G. de Fijter
Mw. 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
Mw. drs. E.E. Wiegman-van

onze dankbaarheid uitgesproken voor de
Na het enorme hoogtepunt van de doortocht

volhardende inzet en flexibiliteit van alle

door de Schelfzee beleeft het volk drie dagen

vrijwilligers en het team en de trouwe financiële

later al een dieptepunt: geen drinkwater. En

steun van heel veel kerkelijke gemeenten

dan komt het volk Israël bij Mara, waar het

en particulieren uit het hele land. Maar ook

water bitter en niet te drinken is. Mozes roept

dankbaarheid dat er geen corona uitbraken in

tot de HEERE en God wijst op een stuk hout

de Herberg zijn geweest. Wij zien hierin naast

dat Mozes in het water moet gooien. En het

de gedegen inzet en het zorgvuldig handelen

water wordt zoet. Daarna komen zij in Elim met

van een ieder, de bewarende Hand van onze God

twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen.

en trouwe Vader.

En tussen Mara (vers 23) en Elim (vers 27) staan

Meppelen Scheppink

de woorden van vers 26: Als u aandachtig luistert

Een hartelijke groet uit de Herberg,

Drs. L. Wüllschleger

naar de stem van de HEERE, uw God …, want

Henk Meuleman
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collage

Met iemand meeleven,
interesse tonen en
luisteren

Mensen laten zien
dat ze er zijn
Een gevoel van diepe
verbondenheid

Oprecht zijn

Geen andere
dingen doen, focus

Niet zomaar doen,
even stilstaan bij
wat je nou precies
doet/zegt

Aandacht
Je helemaal richten
op één persoon of
situatie

Momenten van aandacht
zijn gouden momenten
tot opbouw van elkaar
en tot eer van God
De liefde van God
en de Heilige Geest
voelen

Tijd nemen en je
niet laten afleiden
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aandacht gevraagd

Goede PR is nodig, maar toch vinden

eerder een opgave. In Galaten 5 wordt

we die aandacht niet het belangrijkste.

de vrucht van de Geest beschreven.

Aandacht voor elkaar, aandacht

Zoals van een sinaasappel verdeelt

voor de ander, daar gaat het om.

Paulus het werk van de Geest in

Onverdeelde (dus niet tegelijkertijd

partjes: liefde, vreugde, vrede, geduld,

iets anders doen) en volgehouden

vriendelijkheid, goedheid, geloof,

(het uithouden, ook als het moeilijk

zelfbeheersing en zachtmoedigheid.

is) aandacht voor onze gasten is ons
visitekaartje. Veel vrijwilligers en

Echte aandacht geven is dus niet

teamleden zetten zich daar voor in.

alleen een opgave, maar vooral ook
een gave. Een gave die de Geest ons

Vanuit de Herberg proberen we je
aandacht te trekken. Via sociale media,
brieven, brochures of een bord op de
inrit met ‘coffee to go’. En natuurlijk
deze uit de Herberg. We bedenken
van alles om het werk van de Herberg
bekendheid te geven.

Echte aandacht geven is misschien

wil schenken. Hij weet immers zelf

wel moeilijker dan met allerlei

wat aandacht schenken en aandacht

creatieve werkvormen aandacht

vragen is. Hij die Trooster genoemd

proberen te trekken. Oprechte

wordt, die dichtbij en zelfs in ons wil

aandacht voor de ander betekent jezelf

wonen, die zichzelf wil wegcijferen

wegcijferen, het gaat dan immers

om aandacht te vragen voor Jezus

niet om jou. Het vraagt oprechte

Christus. Hij wil ons helpen om

liefde voor de ander, ook als hij of

mensen onbevooroordeeld aandacht

zij zo anders is, het vraagt geduld en

te geven en hun aandacht te vragen

uithoudingsvermogen en kost dus

voor Hem die gezegd heeft: Ik ben met

tijd en energie. Aandacht geven is niet

je alle dagen, tot de voleinding van de

gemakkelijk en vanzelfsprekend, maar

wereld. Over aandacht gesproken!
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kort nieuws

Burgemeester

Coffee
to go

Wandelbox

Per 1 juni schenkt de Herberg

Wil je het boekje Herbergwandelingen; beweging, bewondering en

burgemeester Agnes Schaap

coffee to go. Voorbijgangers

bezinning, ontvangen? Voor 10 euro (exclusief porto) kun je het bij

(gemeente Renkum) persoonlijk

zijn van maandag tot en met

ons bestellen. Langskomen om op te halen kan natuurlijk ook.

naar de Herberg om het eerste

zaterdag tussen 9.30 en 16.00

Donderdag 27 mei kwam

boekje met Herbergwandelingen

uur van harte welkom voor

in ontvangst te nemen. Ze was

koffie en lekkers. We hopen zo

erg geïnteresseerd in het werk

meer mensen attent te maken

van de Herberg en prees dit

op het werk van de Herberg.

nieuwe initiatief.
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kort nieuws (vervolg)

Verrast
Begin mei werden we verrast
met een waardebon van
€ 1000,00. De stichting Goed

Tussenjaar

voor elkaar heeft PDC de

€

Herberg uitgekozen en nieuwe
moltons - passend bij de
nieuwe matrassen die eind vorig jaar geleverd

Vacatures

Onze kroonprinses Amalia neemt na

zijn - betaald. Ook het badlinnen kon aanvulling

haar middelbare school een tussenjaar.

gebruiken. De mensen die bij deze stichting

Misschien is dat ook wel iets voor jou.

betrokken zijn dachten goed met ons mee.

Een jaar om iets heel anders te doen,

Het resterende bedrag is besteed aan

Er zijn meer dan 200

veel praktische dingen te leren en

sportmaterialen.

vrijwilligers verbonden

op een andere manier te werken aan

aan de Herberg. Velen al

je persoonlijke vorming. Door een

jarenlang. Af en toe nemen

periode bij de Herberg actief te zijn,

vrijwilligers afscheid en dan

leer jij ontdekken wie je bent, wat je

ontstaat er een vacature.

kan, wat je wilt studeren en wat de

Op de website zijn altijd de

mogelijkheden zijn. Neem contact op

laatste vacatures te vinden.

vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Voor al deze berichten geldt:
voor meer informatie,
zie de website, of bel of mail ons.
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haiku

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,

Aandacht

Alide Snitselaar, Henk Meuleman

Klein, teer groen aan de voet
van de grote boom,
wil ook gezien zijn.

vormgeving: Bredewold

Mara van Eyck (gast)
www.maravaneyck.wordpress.com

foto’s: Marja Korevaar, Alide Snitselaar
Communicatievormgevers,
www.bredewold.nl
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