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Toewijding



• groeien in je geloof
• persoonlijke vorming
• mensenkennis opdoen
• gratis op kamers
• gezellig met andere jongeren
• wisselende werkzaamheden
• begeleiding door coach
• leerdoelen halen
• werken in Gods Koninkrijk
• leefgemeenschap
• leren ontvangen door te geven
• unieke ervaring
• minimaal vijf maanden 

2

diaconaal medewerkers

Tussenjaar



3

woord vooraf bestuur
Dhr. D. van Dijk
Dhr. W.H. Marchand, penningmeester

Mw. mr. W.C.M. Pronk - Schaap, 
secretaris

Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter

Mw. H.M.W. de Vries
Ds. B.E. Weerd

directie
Henk Meuleman

comité van 
aanbeveling
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 
Meppelen Scheppink
Drs. L. Wüllschleger

2

3

4/5

6 /7

8

9

10/11

12/13

14/15

16

diaconaal  

medewerkers

woord vooraf

bijbelstudie

toewijding

retraite

KOA ervaring

vrijwilligerswerk

een gast vertelt

kort nieuws

achterpagina

inhoud
Het seizoen is gewisseld en het is inmiddels al weer 
een paar weken herfst. De bladeren aan de bomen op 
de Pietersberg beginnen te kleuren en verspreiden 
een warme gloed. Dit 3e nummer van Uit de Herberg 
gaat over toewijding. Over warmte gesproken! 
We zijn verwonderd te lezen hoe een gast terug-
kijkt op haar verblijf in de Herberg. Nog nooit 

had ze zo intens ruimte, warmte, geborgenheid en openheid erva-
ren en haar geloof en herstel werden dieper met elkaar verweven. 
We zijn dankbaar voor onze toegewijde vrijwilligers en teamleden, 
die met liefde en trouw gezamenlijk invulling mogen geven aan het 
mooie en unieke concept van de Herberg: de combinatie van een 
prachtige omgeving, een liefdevolle gemeenschap, begeleidingsge-
sprekken ondersteund door creatieve en thematische sessies én het 
in aanraking komen met het Evangelie en daardoor geraakt worden.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                   
De Herberg is een huis van de kerk. Onze gasten, vrijwilligers en financi-
ele steun komen uit kerkelijke gemeenten in het hele land. Hartelijk dank 
voor uw toegewijde steun en warme betrokkenheid bij ons werk. Blijft u 
bidden voor de Herberg en onze gasten?
Ook in de Herberg mogen we weer zingen. Zingt u met ons mee?
“Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn 
uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid”.

Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman



bijbelstudie    
Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1  Exodus 19: 5; Psalm 50: 12
2  Matteus 6 : 24
3   Matteus 6 : 33
4  Romeinen 7: 19
5  Matteus 6 : 21
6  Lukas 11: 13

Zo begint een bekend lied over toewijding. 
Regelmatig begin ik mijn dag met het 
bidden van dit lied. Het is mijn verlangen 
om toegewijd aan de HEER te leven. Niet 
maar voor een stukje, maar met heel mijn 
leven. Al mijn tijd, heel mijn lichaam, mijn 
bezittingen, mijn wil en mijn liefde. Ze 
komen allemaal langs in de coupletten van 
het lied. ‘Van Mij is de wereld en wat daar 
leeft,’ zo spreekt de HEER op verschillende 
plekken in de Bijbel1. Daar hoor ik ook 
bij – en wij allemaal. Het is daarom gepast 
om onszelf aan de HEER toe te wijden. Ook 
Jezus spreekt over toewijding en zegt dat 
niemand twee heren kan dienen2. Wanneer je 
dan verder leest in Mattheus 6, spreekt Jezus 
over bezorgdheid, om te eindigen met de 
aansporing: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk 

van God en Zijn gerechtigheid…’3. Dat zoeken 
raakt aan toewijding. Het is dus heel Bijbels 
om onszelf toe te wijden aan de Here God. 
Ik hoop dat jij dit verlangen ook (her)kent in 
jouw eigen leven. 

Het is mooi en goed om de dag zo te 
beginnen, met een gebed van toewijding en 
overgave. Echter, ik moet toegeven dat die 
toewijding soms al heel snel barsten vertoont. 
Een duf hoofd met ogen die nog niet 
helemaal open zijn, botst pijnlijk tegen de 
badkamerdeur. Meteen schieten er verkeerde 
gedachten door mijn hoofd. Kinderen die 
elkaar luidruchtig in de haren vliegen – 
ze brengen niet het beste in mij boven. 
Medereizigers met een ochtendhumeur in het 
drukke verkeer. Vul maar in, jij hebt vast wel 

Neem mijn leven, laat het Heer,    toegewijd zijn aan Uw eer

4



555

je eigen persoonlijke voorbeelden. Jezelf toewijden lukt vaak nog wel. 
Toegewijd blijven is een stuk lastiger… Het is als Paulus die verzucht: 
‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het 
kwade, dat doe ik.’4 Je zou er moedeloos van worden en je pogingen 
om jezelf aan de HEER toe te wijden, maar opgeven. Zo voel en denk 
ik vaak wel, in ieder geval. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U 
geheiligd zij!

Toch is het goed om onszelf steeds opnieuw aan de HEER toe te 
wijden. Belangrijk daarbij is te beseffen dat het gaat om toewijding 
aan de HEER, aan God Zelf. Hem komt het toe, zo zagen we hierboven. 
Om Wie Hij is, in Zijn macht en heiligheid. Maar ook om Wie Hij is 
voor ons. Als het gaat over toewijding, zou je kunnen zeggen dat God 
zich eerst aan ons heeft toegewijd. Na de schepping, door voor ons 
te zorgen. Na de zondeval, door de mens niet los te laten maar vast 
te houden. Door Jezus, die Zijn leven gaf opdat wij zouden leven. Of, 
om het in de woorden van Johannes te zeggen: ‘God heeft Zijn enige 
Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het 

wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat 
Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te 
brengen voor onze zonden.’ Toewijding vanuit liefde, zou je kunnen 
zeggen. 

Daar eindigt het lied ook mee: ‘Neem ook mijne liefde, Heer, ‘k leg 
voor U haar schatten neer.’ Misschien moeten wij er juist mee beginnen: 
de schatten van onze liefde, van ons hart, aan de HEER toewijden. 
Immers, waar je schat is, is je hart5. Je hart gaat uit naar datgene 
dat of diegene die je liefhebt. Daar gaat je liefde naar toe en dus ook 
je toewijding. ‘Maak mijn hart tot Uwe troon, dat Uw Heilge Geest 
er woon’. En dan komt alles samen: jezelf toewijden aan God; Zijn 
Koninkrijk zoeken; ons bidden, waarop Jezus zegt dat we de Heilige 
Geest zullen ontvangen6. Als Gods Geest plaatsneemt op de troon van 
ons hart, helpt God Zelf ons om ons aan Hem toe te wijden. Laten we 
dan toch gewoon maar iedere dag opnieuw bidden: 'Neem mijn leven,  
laat het HEER, toegewijd zijn aan Uw eer.' 

Neem mijn leven, laat het Heer,    toegewijd zijn aan Uw eer
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Wanneer ik dit stukje schrijf is het alweer een aantal weken geleden dat 
de Olympische spelen werden afgesloten. De paralympics zijn nog volop 
bezig. Over toewijding gesproken! Al die sporters die zo hard gewerkt 
hebben aan het bereiken van hun droom. Wat hebben ze er veel voor over. 
Jaren van hun leven staan in het teken van trainen, gezonde voeding, 
aangepast sociaal leven enz. Wat een discipline en doorzettingsvermogen 
vraagt dat! Toewijding gaat over iets waar je voor wilt gaan. Een ideaal, een 
doel, een persoon. Daar heb je wat voor over. Daar richt je je leven op in. 
Daar geef je alle aandacht aan. Overdeelde aandacht, betrokken aandacht. 
Aandacht hoort bij toewijding. Trouw hoort er ook bij. Trouw is volhou-
den, ook als het niet makkelijk is. Trouw heeft te maken met de lange 
adem. Niet snel opgeven. Ik denk ook aan woorden als inzet en bezieling. 
Aan loyaliteit. Met liefde tijd en energie geven. Omdat je gaat voor dat doel. 

Het is dit wat ik ook proef bij onze vrijwilligers. Ze zijn toegewijd aan de 
Herberg, aan de doelstelling, aan de gasten. Ze worden gedreven door hun 
toewijding aan God. En dat maakt ze trouw en aandachtig en betrokken in 
hun werk. En dat merk je!

Zijn er ook valkuilen 
waar je op moet letten 

wanneer je je inzet 
en geeft aan een doel 
of persoon? Ja, laten 
we eerlijk zijn, je kan 

hierin ook over je 
grenzen gaan. Of in je 
gedrevenheid over de 

grenzen van een ander. 

Toewijding

6

thema
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Kun je ook té toegewijd zijn? Zijn er 
ook valkuilen waar je op moet letten 
wanneer je je inzet en geeft aan een doel 
of persoon? Ja, laten we eerlijk zijn, je 
kan hierin ook over je grenzen gaan. 
Of in je gedrevenheid over de grenzen 
van een ander. Dan ben je zo vol van 
wat je denkt dat goed is, dat je voorbij 
gaat aan wat de ander nodig heeft aan 
ruimte. Je kan jezelf verliezen, je over- 
verantwoordelijk voelen. Juist wanneer 
het doel ligt in het verlengde van je 
toewijding aan God is het lastig om te 
zeggen; hier houdt mijn verantwoorde-
lijkheid op. Je kan zo loyaal zijn dat je 
niet meer kritisch kan meedenken. Dat 
zijn gevaren die we in het oog moeten 
houden, bij onszelf en bij elkaar.  

Uiteindelijk heeft toewijding ook alles 
te maken met hoe God zich wil verhou-
den tot ons. God heeft zich toegewijd 
aan Zijn schepping, aan Zijn schepse-
len, aan Zijn mensen. Met liefdevolle 
aandacht en genadige trouw is Hij 
gericht op hun redding.  Daar geeft Hij 
alles voor. Is dat niet verbazingwek-
kend! Onze toewijding is een antwoord 
daarop. En dat wordt uitgewerkt in ons 
doen en laten. Dat is herkenbaar in de 
verbondenheid aan elkaar en aan Hem. 
We worden uitgenodigd om ons bij 
Hem te voegen in Zijn toewijding aan 
Zijn schepping, Zijn schepselen en aan 
Zijn mensen. Een doel om voor te gaan! 
 
Diewertje Dorr
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Maar het leven is daarna verder gegaan. 
Nieuwe wegen raakten vertrouwd. Alles 
went en je kunt geleidelijk aan toch 
wat op de ‘automatische piloot’ over 
zijn gegaan. Daar is op zich niets mis 
mee. Wel kan het goed zijn om eens 
even een paar dagen uit te trekken om 
stil te staan bij vragen als: Waarom doe 
ik wat ik doe? Wat drijft me eigenlijk; 
wat is mijn motivatie? Is mijn hart er 
nog bij betrokken? Waar gaat mijn hart 
eigenlijk naar uit? 

Een retraite biedt de mogelijkheid om 
in alle rust stil te staan bij dergelijke 

vragen. Om ze aan God voor te leg-
gen, in gebed of al wandelend door de 
mooie omgeving rondom de Herberg. 
Om jezelf te laten inspireren door Gods 
Woord en Zijn Geest. Alleen al je tijd 
toewijden aan God, open en ontvan-
kelijk, is goed om te doen. Ook als er 
concreet niets hoeft te veranderen. 

Tijdens zo’n retraite denken we graag 
met je mee. Soms ziet een ander dingen 
die je zelf niet (meer) ziet. Zo kan er 
nieuwe toewijding komen. Want een 
toegewijd leven is een mooi leven – 
voor jezelf en voor anderen. 

retraite

Toewijding 
aan God

Retraite kan een goed ‘middel’ 
zijn om je toe te wijden aan 

God – opnieuw of misschien 
wel voor het eerst. Wellicht 

heb je in het verleden 
belijdenis gedaan of ben je 
gedoopt. Misschien zijn er 

in je leven wel verschillende 
momenten geweest zijn 

waarin je heel bewust 
(geloofs)keuzes hebt gemaakt. 
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Hoewel ik veel gelezen heb over rouwen 
om een dierbare, heeft het me goed gedaan 
om met elkaar in gesprek te gaan over het 
verlies en de impact daarvan op ons leven en 
functioneren. Het mooie was dat we elkaar 
met drie woorden begrepen en er heel veel 
herkenning was. We leerden dat emoties 
er mogen zijn en dat het niet helpt om ze 
weg te stoppen. Er groeide in die drie dagen 
verbondenheid vanwege de gezamenlijke 
ervaring van verdriet en gemis. 

Ook ervoer ik een diepe verbondenheid 
in het geloof door het delen van ons 
geloofsvertrouwen of juist de vragen en 
worstelingen hiermee. 

Het programma bestond uit een goede 
afwisseling van gesprekken, Bijbelstudie, 
stilte en ontspanning. Het was heerlijk om 
na een intensieve groepssessie het bos in te 
kunnen gaan en te genieten van de vogels en 
de natuur of me terug te trekken op mijn eigen 

kamer. Ook het heerlijke eten en het feit dat  
ik daar zelf niet over na hoefde te denken, 
zorgde voor een ontspannen gevoel! 

Ik wil ook de warme betrokkenheid van 
de begeleiders en de vrijwilligers noemen. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat ik goed kan 
terugkijken op deze dagen. Ik kan iedereen 
deze dagen aanbevelen!

Gerda van Krimpen

ervaringsverhaal

Leven met verlies

  Zie voor meer informatie over de KOA bijeenkomsten op pagina 15

Vijftien maanden na het plotselinge overlijden van mijn man deed ik mee met de 
Kom-op-adem dagen “Leven met verlies” in de Herberg. Samen met een aantal 

anderen die korter of langer geleden een geliefde hadden verloren, kwam ik letterlijk 
drie dagen op adem in de gastvrije omgeving.
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OP DIT MOMENT HEBBEN WE DE  
VOLGENDE VACATURES: 

•  Diaconaal werker ma-vr. intern   
(liefst zsm, zie ook pagina 2)

•  Stafvervanger voor de  
avond en het weekend

•  Brandwacht voor de zondagnacht

•  Gastvrouw voor overdag, een keer 
per week of eens per veertien dagen

Zie voor meer informatie onze 
website, of 
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

Meer dan 200 vrijwilligers 
zijn op veel manieren 
toegewijd aan het werk van 
de Herberg. De meesten 
blijven jarenlang trouw en 
genieten van de sfeer en het 
zinvolle werk. Toch zijn er 
ook regelmatig vacatures. 
Heb je belangstelling voor 
een taak in de Herberg, neem  
dan contact met ons op.

vrijwilligerswerk
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Sprong in het diepe

een gast vertelt

Een jaar na haar verblijf in de Herberg postte Teunie (22) een berichtje op 
Facebook. Ze schreef daarin dat ze bij haar afscheid niet besefte hoeveel 

die weken in Oosterbeek haar hadden gebracht. 



13

Als ik haar een paar dagen later aan de telefoon heb, vertelt 
ze dat haar komst naar de Herberg een sprong in 
het diepe was. Het leven viel haar zwaar. Ze 
was vooral bezig met wat anderen van 
haar verwachtten, had een negatief 
zelfbeeld en kende haar grenzen niet. 
‘Ik stond altijd aan, was altijd bezig, 
kon geen rust vinden’. Ondanks 
dat de website haar aansprak en 
het kennismakingsgesprek goed 
verliep, ging ze met veel spanning 
en onzekerheid naar de Pietersberg 
voor een herstelarrangement. Maar 
wat viel het mee. Vanaf het eerste 
moment voelde ze zich veilig en thuis. 
‘Ik hoefde me niet anders voor te doen dan 
ik ben, ik mocht gewoon zijn met alles wat was. 
Ruimte, warmte, geborgenheid, openheid zoals ik 
deze nog nooit eerder zo intens had ervaren. Het maakte  

    mogelijk om  in de spiegel te kijken en de confrontatie aan te 
gaan met wat was. Geloof en herstel werden dieper met 

elkaar verweven. Ongedwongen gezelligheid, 
hardlopen in de natuur zorgde voor ontlading 

en opladen. Bij de creativiteit leerde ik mijn 
perfectie loslaten en mijn eigen ideeën 

ruimte geven.'

'Weer thuis ben ik verder gegaan met 
wat ik had geleerd. Ik nam het ritme van 
de dag mee, maakte weer meer tijd voor 

creatief bezig zijn en zocht met meer 
regelmaat de frisse lucht op. Gaandeweg 

ontdekte ik dat ik veel meer uit de Herberg 
heb meegenomen dan ik in de gaten had. 

Waardevol om te ervaren! Dankbaar voor mijn 
verblijf op ‘jonge’ leeftijd! Een verblijf in de Herberg 

kan ik je echt aanraden! De sprong in 't diepe te nemen, juist 
ook als je jong bent! Het gaat je goed doen!'
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Zaterdag 13 november is er weer een 
concertarrangement. ’s Morgens is 
er koffie en daarna vertrekken we 
met ons lunchpakket naar Wolfheze 
voor een mooie herfstwandeling. 
Onderweg wordt iets verteld van de 
rijke geschiedenis van die streek.  
Vanaf 14.30 uur is er een concert in de 
Koetshuiszaal. De bekende organist 
Gerben Budding neemt plaats achter 
de vleugel en sopraan Marjon van der 
Linden verzorgt de zang. 
Opgave en informatie: 
concerten@pdcdeherberg.nl

We zijn dankbaar dat gasten tijdens 
hun verblijf in de Herberg niet zijn 
getroffen door Covid-19. We konden 
gasten blijven ontvangen voor een 
periode van herstel en perspectief. 
Steeds meer beperkende maatregelen 
konden we loslaten. Ook hebben we 
weer de eerste spreekbeurten in het 
land verzorgd. 

Donderdagmiddag 2 december is in de 
Koetshuiszaal een middag speciaal voor 
predikanten en voorgangers. Willem 
Barnardkenners Gerda van de Haar 
(neerlandica) en Wouter van Voorst (theoloog) 
zullen een referaat houden over Barnards 
visie op advent en hoe hij dat vertolkte in zijn 
liederen. André van Vliet en anderen zullen 
voor muzikale omlijsting zorgen. 
Opgave en informatie: 
koetshuis@pdcdeherberg.nl

Zingenderwijs geloven 
Met Willem Barnard 
advent in

ConcertCorona

kort nieuws

14

13 november

24 – 27 november

29 november – 1 december

2 december

concert mmv Gerben Budding en Marjon van der Linden

KOA midweek In balans

KOA midweek Leven met verlies

Herbergmiddag voor predikanten/voorgangers:  
Zingenderwijs geloven. Met Willem Barnard advent inA

G
EN

D
A
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Kom-op-adem midweken: 
In balans | Leven met verlies

In het najaar zullen er twee Kom-op-adem bijeenkomsten 
zijn. Van 24 tot 27 november staat het voorkomen van een 
burn-out centraal. Van 29 november tot 1 december gaat 
het over rouwverwerking na verlies van een dierbare. 
Zie onze website voor meer informatie of mail: 
komopadem@pdcdeherberg.nl   (zie ook pagina 9)

Er wordt gezegd dat het mooiste klompenpad het 
Rosandepad is. Een route van 13 kilometer rond de 
Herberg. Wil je ook genieten van deze mooie omgeving, 
maar is 13 kilometer wat te veel? Schaf dan ons 
wandelboekje aan. Vier verschillende wandelingen met 
beschrijving en veel informatie over de Herberg en de 
omgeving. Je ontvangt het in een feestelijk doosje. 
Ook leuk als cadeautje. 
Kosten € 10, exclusief porto. 

Wandelboekje

Voor al deze berichten geldt: 
voor meer informatie, zie de website, 

of bel of mail ons. 
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KEURMERK
CHRISTELIJKE ZORG

Prachtig initiatief
De Gereformeerde Kerk (PKN) in Bunschoten-Spakenburg deelt ieder jaar 
spaardoosjes uit onder de leden van de kerk. Zo wordt een diaconaal doel onder 
de aandacht gebracht. Afgelopen jaar waren er zelfs twee doelen, waarvan een 
PDC de Herberg was. De gedachte dat zo’n doosje met de naam van de Herberg 
maanden bij de mensen in huis staat, is al prachtig. Maar de verrassing was groot 
toen we op 13 september jl. een cheque op mochten halen. Wat een mooi bedrag is 
er bij elkaar gebracht. Daar zijn we stil van en heel dankbaar voor. 

Zoek je ook een (creatieve) 
manier om geld in te 
zamelen voor de Herberg? 
We denken graag met je mee. 


