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vrijwilliger

Aan de telefoon heb ik Ellen van Voorthuijsen, 
onze nieuwe vrijwilligster van de dinsdag. Zij 
bemant sinds oktober 2020 de receptie. 

Voordat corona uitbrak, was Ellen vrijwilliger 
in het ziekenhuis van Ede. Op de afdeling 
oncologie en op de dagbehandeling van de 
chemo was zij gastvrouw. 

Toen alles stil kwam te liggen en zij zich toch 
graag wilde blijven inzetten voor anderen, 
heeft ze de site van de Herberg opgezocht. En 
dat bleef niet zonder resultaat! Ze is nu al een 
paar maanden aan het werk en geniet ervan! 

Ellen houdt van organiseren, ordenen en be-
waart graag het overzicht. Dat vindt ze achter 
de balie van de receptie. Het is afwisselend en 
nooit saai. 

Soms zijn er onverwachte werkzaamheden. 
Na de Kerst stond ze bijvoorbeeld lange tijd 

servetten te strijken en ze begeleidde ook eens 
een gast voor een foto van een enkel naar het 
ziekenhuis. Er komt van alles voorbij! 

Ze maakt graag op z’n tijd een praatje met de 
gasten of de vrijwilligers. ‘Een radertje in het 
geheel’, zo omschrijft ze haar functie binnen 
de Herberg. Naast deze taak hoopt ze in de 
toekomst ook haar werk binnen de organisatie 
van de vrouwenconferentie Lunteren weer op 
te pakken, net als het werk binnen de werk-
groep die kinderen vanuit Wit Rusland voor 
een periode naar Nederland haalt. 

Kortom; een veelzijdige vrijwilliger met het 
hart op de goede plaats! 

Caroline Eisma
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Rust is het thema van deze eerste Uit de Herberg 
van het jaar 2021. Het is nu al weer een jaar geleden, 
dat we voor het eerst werden geconfronteerd met de 
gevolgen van de wereldwijde coronapandemie. 

We zijn de Heere dankbaar dat ook juist in deze tijd 
de Herberg als huis van de kerk, een toevluchtsoord 

mag zijn in de storm van het leven om op adem en tot rust te komen. Wat 
een zegen  dat we ook nu bij onze gasten de vruchten mogen zien van 
het al bijna 28 jaar bestaande concept: de combinatie van een prachtige 
omgeving, een liefdevolle gemeenschap, begeleidingsgesprekken onder-
steund door creatieve en thematische sessies én het in aanraking komen 
met het Evangelie en daardoor geraakt worden.

We zijn dankbaar dat iedere dag de Bijbel open mag gaan, waarin de 
Heere Jezus ons toeroept: “ Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en be-
last bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat 
Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw 
ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11: 28-30) .
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor de liefdevolle inzet en alle 
kerkelijke gemeenten en particulieren uit het hele land voor de financiële 
steun en betrokkenheid bij ons werk. Blijft u bidden voor de Herberg en 
onze gasten?

Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman

Radertje in het geheel



bijbelstudie    
Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

Wat kun je ernaar verlangen: rust! Na een tijd 
van druk bezig zijn met van alles en nog wat. 
Na een lange periode waarin er (te?) veel van 
je is gevraagd. Of nu, tijdens een lockdown, 
waarin er altijd wel iemand thuis is en er geen 
rustig plekje meer is in huis. Maar ook – soms 
juist – als je alleen bent, kun je verlangen 
naar rust. Genoeg rust om je heen, eerder 
teveel. Maar wat een onrust van binnen! In je 
hoofd, vol gedachten en zorgen. In je lichaam, 
waarin een spanning of gejaagdheid zit die 
je maar niet kwijtraakt. Wat kun je ernaar 
verlangen: rust! 

Tijdens mijn studietijd vertelde één van de 
docenten steeds weer dezelfde anekdote over 
een paus die de rust maar niet kon vinden. 
(Er zit inderdaad kracht in herhaling, want 
ik herinner me die anekdote dus nog steeds.) 
Die paus maakte zich veel zorgen over de 

toestand van de kerk. Hij kon er niet van 
slapen; lag maar te woelen en te draaien. Je 
kent het misschien wel: de slaap wil maar niet 
komen en je wordt alleen maar wakkerder en 
onrustiger. Het slot van de anekdote was: de 
paus vouwde zijn handen, bad: ‘HEER, het is 
Uw kerk. Ik ga nu slapen’, en viel in slaap. Hij 
had de rust gevonden.  

Of deze anekdote waarheidsgetrouw is weet 
ik niet, maar er zitten mooie dingen in. 
Allereerst met je onrust naar God toe gaan. 
Het gebed is daar een goed middel voor. 
Ten tweede je eigen positie t.o.v. de Here 
God beseffen: het is Uw kerk. Dat leven van 
mij, met al die onrust en die behoefte aan 
rust, het is Uw leven. Wilt U er dan ook voor 
zorgen? Ten derde overgave: ik ga slapen. 
U bent Degene die sluimert noch slaapt. U 
waakt. (psalm 121: 4). Ik leg het bij U neer, 

Tot rust komen bij God
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geef het over in Uw handen. U weet er wel raad mee. Daar klinkt ook 
vertrouwen in mee.  

Hoe goed en mooi is het als je tot rust kunt komen. Maar hoe doe je 
dat? Eenvoudig is het niet altijd. Wat was nou het geheim van die 
paus? Misschien kende hij Psalm 131 wel goed. Ik geef die Psalm weer 
in de NBV-vertaling. 

1 - Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
2 - Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.
 - Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

In vers 1 ontmoeten we David als gewoon mens. Hij belijdt zijn 
eigen kleinheid en ik proef ook iets van erkenning van zijn eigen 
beperkingen. Hij had veel gaven gekregen van de HEER. Als koning 
had hij veel mogelijkheden. Toch had ook hij zijn beperkingen en 
onmogelijkheden. Dat besefte hij en hij leefde ernaar. Die erkenning 

van eigen kleinheid en beperktheid kan veel rust geven. Wij leggen 
soms de lat zo hoog voor onszelf. Te hoog. Alle pogingen om die lat te 
bereiken, mislukken. Het brengt alleen maar onrust… Leer van David 
om naar iets kleiners te zoeken en minder hoog te grijpen. Wees eerlijk 
en realistisch. Dat geeft rust. 

David heeft het ook gevonden. In vers 2 vallen woorden als stil en rust. 
Hij heeft het zelf gedaan: ‘Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.’ Vers 1 
heeft ons al iets verteld over hoe hij dat heeft gedaan. Vers 3 vertelt ons 
meer. Daar roept David Israël op om op de HEER te hopen. Dat deed hij 
zelf ook steeds weer. Dat kun je teruglezen in de geschiedenissen over 
Davids leven. Een leven dat lang niet altijd rustig was! Davids leven 
zat vol strijd, vluchten en schuilen, angst en bedreiging. De rust was 
vaak ver te zoeken! David klampte zich vast aan de HEER. Op Hem te 
kunnen hopen, gaf rust. 

Volg Davids oproep op. Dat kan best wat tijd vragen. Gun jezelf die 
tijd. Zoek de rust bij en met de HEER. Breng je ziel tot rust en laat de 
HEER je ziel tot rust brengen. Augustinus’ woorden zijn zo waar: ‘Mijn 
hart is onrustig, tot het rust vindt in U.’ 

Tot rust komen bij God
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Wat bedoelen we eigenlijk met rust? Is het niks doen? Van niks doen word 
ik eerder rusteloos dan dat het me goed doet. Is het op de bank liggen of 
een stukje wandelen? Wat betekent het dat we één dag in de week onze 
rustdag noemen? Om wat verder te komen met dit onderwerp lees ik het 
boek: Leven vanuit rust, van Tomas Sjödin. 

Bij hem vind ik het volgende: 
•  Rusten betekent loslaten. Rusten betekent jezelf toestaan de controle 

even te verliezen en het leven naar je toe laten komen. Veel in het leven 
is onbereikbaar zolang je je hard inspant. Maar soms gebeurt iets - met 
een verassende vanzelfsprekendheid - wanneer je loslaat. We kennen 
allemaal die ervaring dat juist wanneer je niet je best doet, je die ene 
naam te binnen schiet. En een nachtje over iets slapen is misschien ook 
zo gek nog niet. Er gebeurt iets wanneer je ‘niets ‘ doet.

•  Rust betekent je laten herscheppen = recreatie. Rust is niet hetzelfde als 
passiviteit. Werkelijke rust vereist meer dan ontspannen. Je rust niet 
alleen van iets, maar je rust ook in iets. Regelmatige rust brengt je meer 
dan turborust: een korte vakantie of een spa weekend. Rust is niet iets 
wat je verdient. Rust is een plicht die zo noodzakelijk is, dat je er goed 
aan doet om er een hele dag in de week aan te wijden. 

thema

Rust is een actueel thema. 
Zelfs in deze coronatijd, die 
sommigen van ons misschien 
wel te rustig vinden, kunnen 
we ons voordeel ermee doen. 
In onze cultuur krijg je een 
pluim op je hoed als je veel te 
doen hebt en is ‘druk hebben’ 
een belangrijk statussymbool. 
Stilte lijkt synoniem voor 
luiheid. En dan wordt rust snel 
gelijkgesteld aan passiviteit  
en apathie. 

Rust
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•  Rust betekent ook afwisseling. 
Iets doen wat je meestal niet 
doet maar wel van geniet.

•  Werkelijke rust veronderstelt 
grenzen. Het betekent je oefe-
nen in nee zeggen. Nee zeggen 
zodat er ruimte komt om ja te 
zeggen tegen dat wat er werke-
lijk toe doet.  

Ik vind het ook mooi hoe de schrij-
ver ons herinnert aan de rustdag. 
De rustdag is niet gewoon een vrije 
dag, de rustdag maakt ons ontvan-
kelijk voor wat mooi, opbouwend 
en waar is. Het is een tijd om onze 
aandacht bewust te richten op hoe 
we ons leven willen besteden. Een 
dag de tijd om te datgene te ont-
vangen wat God al heeft toebereid. 

Rust heeft te maken met hoe we 
samen leven. Het sabbatsgebod 
van het Oude Testament gold 
ook voor zonen en dochters, voor 
slaven en slavinnen en zelfs voor 
het vee. Rust en verantwoordelijk-
heid horen bij elkaar. Wie zich 
terugtrekt uit het jagen en jachten 
wordt niet minder maar juist meer 
betrokken. Het betekent genieten 
van de schoonheid in de wereld en 
een glimp van God ontdekken in 
de ander. 

Wat een mooi ritme krijgen we aan-
gereikt met deze rustdag. Een dag 
van rust om de week mee te begin-
nen, voordat al het andere komt. 

Diewertje Dorr
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'Ik kijk regelmatig naar het schilderij van 'de Ver-
loren zoon' van Rembrandt. Zo voel ik me vaak. 
Daar komt ie weer aan, denk ik dan. Opnieuw 
uitgeput en moedeloos bij God aankomen en ook 
steeds opnieuw zo in de Herberg komen. 

Sinds een paar jaar kom ik twee keer per jaar voor 
een paar weken naar Oosterbeek. Afgelopen jaar 
zou dat in maart-april zijn, maar toen moest de 
Herberg sluiten vanwege corona. Die boodschap 
kwam bij mij en mijn vrouw Jannie hard aan. Ik 
wist wel beter, maar ik kreeg het gevoel afgewe-
zen te worden. Bovendien was het niet duidelijk 
wanneer ik wel terecht zou kunnen. De angst dat 
ik het niet zou redden en de bijhorende moede-
loosheid nam toe. 

een gast vertelt
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Daar komt ie 
weer aan
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een gast vertelt

Daar komt ie 
weer aan

Pas toen ik midden 50 was, kreeg ik de 
diagnose autisme. Dit samen met het feit dat 
ik een druk baasje ben, had al veel moeite en 
zorg gegeven. Ook bij Jannie en het gezin. Nu 
gaat het aardig goed, maar ieder half jaar heb 
ik een adempauze nodig. De vaste structuur, 
de rust en eenvoud, het geen verantwoorde-
lijkheid hoeven dragen en veel naar buiten 
kunnen, doet me goed.  

De Bijbel gaat hier letterlijk en figuurlijk 
open. Dat is zo mooi. Steeds komen we bijeen 
rond de open Bijbel, maar ik zie iedere dag 
hoe mensen daaruit leven. Dat doet heel goed'. 

Herman Mekking
Ben je moe van het thuiswerken? Komen de muren op je af ? Houd je veel van je 
kinderen, maar heeft de combinatie van juf en moeder tegelijk zijn, veel van je ge-
vraagd? Loopt het niet lekker met je bedrijf en weet je niet hoe je verder moet? Deze 
tijd vraagt veel van mensen. Loop je vast, ben je op zoek naar rust, bezinning en 
inspiratie? Denk dan eens aan een retraitemidweek. We werken coronaproof en bie-
den je een eigen kamer en sanitair, gezamenlijke maaltijden en pastorale gesprek-
ken. De directe omgeving biedt heel veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen. 

retraite

retraite – coronaproof



beddenactie

Goed geslapen? 
Het is een bekende vraag die ook in de Her-
berg vaak wordt gesteld. Wij willen er alles 
aan doen om het voor onze gasten zo com-
fortabel mogelijk te maken. ’s Nachts wakker 
liggen is niet fijn. 

De bedden die in 2003 zijn aangeschaft, 
waren aan vervanging toe. In 2019 zijn er in 
verschillende gemeenten acties gevoerd om 
het Nieuwe-Bedden-Project te ondersteunen, 
zoals een rommelmarkt in Ochten. Ook veel 
particulieren droegen een steen(tje) bij, waar-
door de financiële middelen er kwamen.  

Toen was het tijd voor de volgende stap: welk 
bed en welke matras is het meest geschikt 
voor onze gasten? We zochten naar een 
gemene deler en stonden voor verschillende 
keuzes: bedden van 200 of 210 cm? Moeten 
we alle bedden  vervangen of een aantal? Voor 
langere bedden is ook nieuw bedlinnen nodig. 
Wat gaat dat kosten? 

Nelise Westeneng en Idelette Westerhof heb-
ben enkele leveranciers gesproken en gekeken 
naar de kwaliteit, het aanbod en onze vraag. 
Spannend werd het onderhandelen. Maar 
we kwamen er uit. Medio 2020 zijn nieuwe 

bedden besteld en was het wachten op de le-
vering. In verband met de coronamaatregelen 
zijn de bedden de laatste week van november 
voor het koetshuis en de eerste week van de-
cember voor het hoofdgebouw geleverd. Door 
deze manier van werken, bleven de werkers en 
de gasten van elkaar gescheiden en verklein-
den wij het risico op eventuele besmetting. 

De reacties van onze gasten op de nieuwe bed-
den zijn ronduit positief. Heerlijk geslapen, 
was de eerste indruk. Iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen willen we heel hartelijk 
bedanken.
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11



1212

Heb je het verhaal van Anna gelezen op Insta van Beam? Ze 
vertelt onder andere enthousiast over haar tussenjaar in de 
Herberg. Hoe ze met drie andere jongeren heeft genoten en 
hoeveel het haar heeft gebracht. Misschien weet je nog niet 
zo goed wat je in september moet gaan doen. Neem dan eens 
contact met ons op. Natuurlijk kun je op onze website meer 
lezen over een diaconaal tussenjaar. 

Je hebt dit jaar veel thuis moeten werken 
en misschien doe je wel examen. Dan ben 
je in je zomervakantie toe aan een break. 
We nodigen je uit om twee weken naar 
Oosterbeek te komen. Samen met andere 
jongeren van maandag tot vrijdag op kamers 
en zinvol werk doen. Een unieke ervaring.

Tijd voor een break 
voor jongeren vanaf 15 Tussenjaar

Voor al deze 
berichten geldt: 

voor meer 
informatie, zie de 
website, of bel of 

mail ons. 

kort nieuws
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Kom-op-adem-driedaagse: 
Leven met verlies

Van donderdag 15 april tot zaterdag 17 april is er weer 
een KOA-driedaagse. Dit keer voor mensen die korter of 
langer geleden een dierbare hebben verloren. Drie dagen 
met lotgenoten en onder deskundige begeleiding stilstaan 
bij het verdriet en alle gevolgen die het verlies met zich 
meebracht. Er is een afwisselend programma, maar ook 
tijd voor jezelf. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de 
zondagnamiddag en -avond. Samen met een collega 
en twee keukenvrijwilligers ben je verantwoordelijk 
voor het welbevinden van de gasten. Je verzorgt de 
tafelleiding en de avondsluiting en biedt gasten een 
luisterend oor. Dit is een mooie dienst voor bijvoorbeeld 
echtparen. 

Vrijwilligers voor de 
zondagavond



14

Al ruim een half jaar draait de Herberg 

coronaproof. Dit kan omdat we gebruik 

kunnen maken van het naastgelegen 

Koetshuis. De grote zaal geeft de 

mogelijkheid om op afstand de maaltijd 

te gebruiken en daar vinden ook de andere 

groepsmomenten plaats. In huis zijn overal 

zitjes, waar gasten en vrijwilligers kunnen 

zitten. Natuurlijk zijn er looproutes en 

worden de regels steeds aangepast naar de 

voorschriften van het RIVM. We zijn blij en 

dankbaar dat de Herberg op deze manier 

nog steeds gasten kan ontvangen. 

herstelprogramma 
coronaproof

herstelprogramma
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KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

Projecten
Je leest in dit nummer van uit de 
Herberg over het afronden van 
het beddenproject. Nu is ons 
verlanglijstje nog niet leeg. Als jij 
wilt sparen voor de Herberg, of een 
gift wilt geven, dan is dat van harte 
welkom. Dit jaar willen we onder 
andere graag twee badkamers met 
douche opknappen. Na 1993 is 
daar niets meer aan gedaan, dus je 
begrijpt dat dat hard nodig is. Deze 
en andere projecten vind je ook op 
onze website.


