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uit de Herberg

Pelgrimeren

oproep jongeren

Hey Herberg,
Ik ben Quint van der Graaf uit Groot-Ammers

alleen want altijd liep ik met een diaconaal

en ik zit op de Driestar in Gouda. Voor school

medewerker mee. Dat is enorm gezellig en

moest ik een maatschappelijke stage doen

ze kunnen je goed rondleiden en zeggen wat

van dertig uur. Dit moest vrijwillig zijn en ik

je allemaal moet doen en waar je je spullen

mocht zelf invullen in hoeveel keer ik dat ging

kan vinden. Ik vond het erg leuk om te zien

doen. Mijn opa en oma werken als vrijwilliger

hoe het gaat in de Herberg en om te horen

bij de Herberg en ik heb aan hen gevraagd of

waarom mensen eigenlijk vrijwilliger worden.

ik een keer meekon. En ik had geluk en mocht

Het komt erop neer dat ik een leuke tijd heb

mee. De mensen van de Herberg hebben mij

gehad en heb ontdekt dat een baan in de zorg

toen een mailtje gestuurd wat er van mij

me wel leuk lijkt. Dus als je twijfelt over een

verwacht werd. Elke keer als ik ging kreeg ik

stageplek en je wil een nuttige leuke plek,

een mailtje met mijn rooster. Dit waren vaak

kom dan naar de Herberg.

dingen zoals koffiezetten, wat in de keuken
helpen en het eten bedienen. Ik was nooit

Groet Quint

Naast een maatschappelijke stage, zijn er nog veel meer mogelijkheden voor
jongeren om een unieke ervaring op te doen. Kijk op onze website en neem contact
op: www.pdcdeherberg.nl of mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
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woord vooraf

inhoud
In deze eerste uitgave in 2022 van ‘Uit de Herberg’
denken we na over het thema Pelgrimeren. Onze
collega’s Diewertje Dorr en Alide Snitselaar
kijken bij hun naderende afscheid in dit nummer
terug en delen persoonlijke ervaringen op hun
pelgrimstocht bij de Herberg. We zijn dankbaar
voor hun liefdevolle en volhardende inzet en wensen Alide en Diewertje veel inspiratie, vrijheid en
zegen toe op de pelgrimstocht die voor hen ligt.

Waar pelgrimeren gepaard kan gaan met een levensweg vol hobbels,
tegenslagen en moeiten, lezen we in deze ‘Uit de Herberg’ ook hoe
hoopvol het is om te zien dat God mensen raakt en ze leert omhoog
te kijken naar Hem. ‘Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde
gemaakt heeft’ (Psalm 121:2). We zijn dankbaar dat we in de Herberg
weer met elkaar mogen zingen, net als de pelgrims in de Bijbel op
weg naar Jeruzalem. Wat ervaren we dan ook sterk dat samen zingen
verbinding schept.
De Herberg in Oosterbeek mag als huis van de kerk al bijna 29 jaar
een bijzondere plek zijn, waar het Woord iedere dag opengaat en
samen gezongen en gebeden wordt. Blijft u met ons meebidden?
Dat het werk van ons als team en alle vrijwilligers, tot eer van God
mag zijn en zo tot zegen van onze gasten. En dat de Herberg een
oase mag zijn voor mensen op de Pelgrimstocht van hun leven.
Wij danken u van harte voor al uw steun en betrokkenheid.
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Een hartelijke groet uit de Herberg,
Henk Meuleman
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Gelukkig wie naar U vol van

bijbelstudie
Arjen Grobbe gastenbegeleider
Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

In de Bijbel komen we een hele reeks

Hoewel het dus geen pelgrimspsalm is, gaat

pelgrimsliederen tegen. Ze staan in het

het in deze psalm wel over de gebruikelijke

Bijbelboek Psalmen, keurig op een rijtje:

eindbestemming van Bijbelse pelgrims:

psalm 120 t/m 134. Zij dragen allemaal als

de tempel, de woning van de HEER van

aanhef ‘Een pelgrimslied.’ Het zijn liederen

de hemelse machten. Lieflijk noemt de

die de Israëlieten zongen terwijl ze op weg

psalmdichter die eindbestemming. Hij

waren naar Jeruzalem, op weg naar de

verlangt, ja smacht ernaar om daar te zijn.

tempel van de HEER. Je ziet ze gaan en

Daar is het goed, want daar woont de levende

zingen: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen…’

God. Daar is het veilig wonen, want daar is

(psalm 121). ‘Verheugd was ik toen ik hoorde:

God Zelf. Waar kun je nog beter zijn?!

“Wij gaan naar het huis van de HEER.”’

Dat is de eindbestemming voor de Bijbelse

(psalm 122).

pelgrim: het huis van God. In oude tijden
was dat de tempel in Jeruzalem.
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1

Ik maak gebruik van de NBV21.

2

Psalm 84, vers 6.

3

Lees bv. psalm 139: 8 t/m 10.

Toch gaan we in deze Bijbelstudie niet op reis

Maar ook hier wordt al duidelijk: het gaat

met een van deze pelgrimspsalmen. Psalm 84

niet zozeer om dat gebouw of om die plek.

is onze gids. Juist in deze psalm komen we

Het gaat om Degene die daar is: de levende

verschillende elementen tegen die passen bij

God. Hij die een zon en een schild is, die

pelgrimeren. Je kunt het beste de psalm er

genade en glorie, Zijn weldaden schenkt aan

even bij pakken en meelezen1.

wie oprecht op weg gaan.

verlangen op weg zijn (Psalmen voor Nu 84)
Zo is elke pelgrim toch ook te omschrijven: iemand die op weg is.
Niet zomaar op weg, niet zoekend of dwalend. Zijn reis heeft een
bestemming. En ook tijdens de reis gebeurt er al van alles. Het is een
reis in verlangen. Onvervuld verlangen ook en de reis kan lang duren
– zelfs zo lang dat je gaat smachten om op je eindbestemming aan te
komen. De pelgrim heeft steeds weer nieuwe kracht nodig. Kracht kun
je op goede maar ook op verkeerde plekken zoeken. Bijzonder hoe de
NBV21 het hier vertaalt: ‘Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met
in hun hart de wegen naar U.’2 De pelgrim is niet alleen lichamelijk
op weg, maar bewandelt in zijn hart de wegen naar God. Dat is echt
bijbels pelgrimeren: op weg zijn naar God. En ik zou willen toevoegen:
op weg zijn met God. Immers woont hij niet alleen in de tempel of in de
hemel, maar is Hij overal3.
Het gaat om de eindbestemming én om de reis. Zo mogen ook wij op
weg zijn door het leven. Laten dit maar richtingwijzers zijn op onze
pelgrimage: verlangen, vreugde, veiligheid. En vertrouwen. In de
laatste woorden van psalm 84: ‘HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op U vertrouwt.’
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thema

Pelgrimeren in de Herberg
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Pelgrimeren: verdiepend

Pelgrimeren: verbredend

in zijn onderwijs; zaad, vogels, vruchten,

Pelgrimeren heeft te maken met onderweg

Toch hebben we het vaak nodig om wel van

bloemen, enz. Door erop uit te trekken en stil

zijn. Met in beweging zijn. Met komen op

huis te vertrekken. Pas wanneer er afstand

te staan bij wat je ziet, ontdek je nieuwe lagen

nieuwe plekken en daar nieuwe indrukken op

is (letterlijk en figuurlijk) van wat bekend is,

van betekenis.

doen. Indrukken die verrijken, die ontregelen,

ontstaat er ruimte. Iets daarvan proefde ik

indrukken die je stil zetten en doen nadenken

tijdens de dagen “Wandelen met de Psalmen”

Pelgrimeren: verstorend

over jezelf. In die zin is de Herberg ook een

die de Herberg 3 jaar geleden organiseerde.

Maar nieuwe indrukken kunnen ook ontrege-

pelgrimsplek. Ook zonder te wandelen in het

Door in de natuur bekende woorden van de

lend zijn. Waar je zo zeker van was wordt ter

bos of langs de rivier kan je in de Herberg

psalmen te lezen en te overdenken, kregen

discussie gesteld. Je dacht dat je wist welke

dezelfde ervaringen op doen als op een pel-

deze woorden een andere lading, een andere

kant je op moest maar nu sta je op een kruising

grimstocht. Tijdens een verblijf kan er van al-

kleur. Denk maar eens na over geworteld zijn

en weet het niet meer zo zeker. Pelgrimeren is

les in beweging komen. Door het programma,

in Gods liefde (Efeze 3:17) terwijl je naast een

ook de controle loslaten. Ontvangen wat op je

door de mensen, door de gesprekken ontdek

grote eikenboom staat en je realiseert dat wat

pad komt. Vertrouwen dat er een weg is om te

je nieuwe vergezichten. Je doet ontdekkin-

er onder de grond zit net zo groot is als wat je

gaan. Ik denk aan de Emmaüsgangers. Op het

gen over jezelf en over God. In die zin heeft

boven de grond ziet. Hoeveel tijd is er wel niet

moment dat alles anders was gegaan dan ze ge-

pelgrimeren ook te maken met je begeven in

overheen gegaan om zo groot te groeien. In de

hoopt hadden, ontdekten ze dat ze niet alleen

onbekende omgevingen en het ontmoeten

natuur vind je zoveel voorbeelden die je gees-

liepen. En Degene die ze onverwacht ontmoet-

van nieuwe mensen. Daar word je rijker van.

telijke lessen leren. Denk maar eens hoe vaak

ten, opent hun ogen. En de ontregeling blijft,

En dat hoeft niet eens ver weg te zijn.

Jezus voorbeelden uit de natuur gebruikte

maar is nu vol hoop en vreugde.

Pelgrimeren: verrassend
Maar wat moet je je voorstellen bij pelgrimeren wanneer je niet goed ter been
bent? Wanneer je geen energie of mogelijkheid hebt om erop uit te trekken?
Dat is regelmatig de werkelijkheid van gasten in de Herberg. Is het dan ook
mogelijk om te pelgrimeren? Ik denk het wel. Het vraagt misschien wat meer
focus maar bedenk eens wat je ervaart wanneer je een boek leest wat je helemaal
pakt. Hoe je in gedachten in andere landen bent, je vereenzelvigt met heel andere
mensen dan je zelf bent. Ook dan kan je de ervaringen op doen zoals hierboven
beschreven. Zo iets zie ik gebeuren tijdens de Bijbelstudies in de Herberg. Opeens
merk je hoe je jezelf vereenzelvigd met de keuze van Ruth of met het verdriet van
Naomi of met de zorgen van Martha. Opeens voel je je gezien zoals Zacheüs in de
boom. Maar als het enigszins kan gaan we bij een aantal Bijbelstudies naar buiten.
Om met al je zintuigen te ervaren wat bijvoorbeeld vergeving is. Om dit te zien, te
voelen, te ruiken zelfs. En dat helpt om het opnieuw als een wonder te ontvangen.
Diewertje Dorr

Pelgrimeren, soms in je hoofd, het liefst met je
voeten, om achter de Herder te gaan op de levensweg.

Goed is de hand
die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag
en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.
(Erik van den Borne NLB blz 523)
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samen oplopen

Pelgrimeren met je voeten
in de modder
Ontredderd kijkt Margarethe me aan. ‘Ik sta met mijn voeten in de modder en ik kan
niet meer. Hoe moet ik verder?’ Na haar klacht blijft het stil. Luisteren is soms vooral
stil zijn, verbinding zoeken met de (A)ander door te zwijgen. De moeilijke situatie
vraagt nu niet om troostende woorden, maar om aandacht en nabijheid. In haar
verhaal neemt Margarethe me mee naar die donkere tijd, naar de modder van pijn,
verdriet, eenzaamheid en uitzichtloosheid. En nogmaals zegt ze: ‘Ik heb het gevoel
dat ik tot mijn enkels in de modder sta en geen stap meer kan verzetten.
Mijn grote vraag is: hoe moet ik verder?’
8

Steeds meer mensen maken een pelgrimage.

tempel. De weg alleen gaan, is niet eenvoudig.

Overspanning, somberheid, eenzaamheid...

Voor de een is het een vorm van ontsnappen

In die zin is een (lange) pelgrimsreis zelden

Veel mensen hebben er mee te maken. En

aan de waan van de dag en niet opgeslokt

een comfortabele reis.

dan kan je het gevoel krijgen dat je met je

worden door alle verplichtingen. Een ander

voeten in de modder staat en geen kant

wil een ingrijpende gebeurtenis verwerken,

Je kunt het leven ook zien als een pelgrimsreis.

op kunt. Psalm 121 spreekt er ook over.

of zicht krijgen op een moeilijke beslissing.

Soms is dat een reis met hobbels, tegensla-

Het gaat over de voet die wankelt, de zon

In die zin is het moderne pelgrimeren vaak

gen en moeiten. Goede voornemens lukken

die steekt, het kwaad dat de dichter omringt

anders dan vroeger. Niet het eindpunt, maar

niet, je valt jezelf tegen, je hebt te maken met

en de ziel (het leven) dat het alleen niet

de weg zelf staat centraal. Mensen willen leren

lichamelijke ongemakken, de relatie waar je

meer redt.

over zichzelf en lopen dan ook het liefst al-

zoveel van verwachtte lijkt te stranden. Drukte

leen, terwijl in de Bijbel hele groepen mensen

en narigheid zorgt er nog wel eens voor

De volgende keer gaan we wandelen. Ook nu is

samen de weg liepen naar de tabernakel of de

dat je soms jezelf en ook God kwijtraakt.

er weer veel stilte. Terwijl we naar onze voeten
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samen oplopen

kijken, die stap na stap zetten, haak ik aan bij het

ken. Aarzelend noemde ze een aantal dingen. Het

Tijdens ons laatste gesprek vertelt Margarethe dat

beeld van ons vorige gesprek. ‘Je vertelde dat je

leek alsof ze bij ieder punt iets rechterop ging lopen.

ze nog veel wandelingen heeft gemaakt. En dat

vast stond, geen moed meer had om je voeten uit

Ze keek niet meer naar haar schoenen, maar

het leek of haar tred steeds een beetje lichter werd.

de modder te trekken en verder te gaan. Hoe is dat

om zich heen.

Van iedere wandeling nam ze iets mee dat ze in

nu?’ Ze heft haar hoofd omhoog en kijkt me even
aan: ‘Ik loop!’ Op haar gezicht is een zweem van
een glimlach te zien. Ze vertelt hoe een vrijwilliger
bij de avondsluiting een lied had opgegeven om te

haar schatkistje legde. Een mooie steen, een takje

Ze heft haar hoofd omhoog
en kijkt me even aan: 'Ik loop!'

zingen: Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
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in de vorm van een kruis, een glinsterend stukje
glas… en ze kocht een klein notitieboekje waarin ze
iedere dag iets schreef om God voor te danken. Het
maakte haar situatie niet anders, maar haar kijk

Ze was woedend geworden en stampvoetend weg-

Het kan zo maar dat we tijdens onze pelgrims-

gelopen. Hoe konden ze nu in de Herberg zo’n lied

tocht veel naar beneden kijken. Soms is daar

laten zingen. Tienduizend vragen, ja die waren er

ook alle reden toe, al is het alleen maar om

Van mensen als Margarethe leer ik dat pelgri-

wel. Maar zoveel reden om te danken? De vrijwil-

op de been te blijven. Maar wat kan het goed

meren ook te maken heeft met oog hebben

ligster had haar op haar kamer opgezocht. Ze had

zijn om als de dichter van Psalm 121 eens om

voor het kleine. En om het kleine te ontdek-

brullend verteld over haar leven met de moeite en

je heen of zelfs omhoog te kijken. Het kan

ken moeten we, als dat mogelijk is, letterlijk

de zorgen. De vrijwilligster had geluisterd en met

lijken of er geen God is, of dat Hij jou uit het

gaan lopen door de velden. Om ons heen

haar gebeden. In haar gebed had ze de nood ver-

oog is verloren. Maar God slaapt niet, Hij

kijken, of zoals de dichter van psalm 121 zegt:

woord, maar ook gevraagd of de Here haar naast

loopt met je mee als de schaduw, op een stille

omhoog kijken! ‘Mijn hulp is van de Heere,

al haar vragen ook een reden tot dankbaarheid

manier. Ook als je in de modder staat, of op

die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Ik wens je

wilde geven. Ze vond het een vreemd gebed, maar

glibberige wegen, of als je dreigt te vallen.

alle goeds op je pelgrimsreis.

het liet haar niet los. En de dagen erna gebeurde er

Hij effent het hobbelige pad niet altijd, maar

iets. Ondanks alles wist ze dankpunten te ontdek-

loopt wel met je mee.

erop wel. Ze kon weer verder.

Alide Snitselaar

afscheid

Daar gaan zij
Afscheid nemen gaat vaak gepaard met een weemoedig gevoel. En als er twee
collega’s vertrekken, is dat dubbel jammer. In de komende weken gaan gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Alide Snitselaar hun pelgrimstocht elders voortzetten;
zij nemen afscheid van de Herberg en gaan met (pre)pensioen. Deze gemotiveerde,
gewaardeerde en fijne collega’s gaan we missen. Tijd voor een interview!

Diewertje

Diewertje steekt van wal; Als ik terugkijk op

verschillende manieren bezig met gasten.

mijn werk in de Herberg, kan ik wel zeggen

Het gesprek wat ik met gasten heb is maar

dat ik van de persoonlijke gesprekken met de

één aspect van het hele palet wat aanwezig

gasten de meeste energie kreeg. Als ik samen

is. Mensen worden op verschillende manie-

met een gast een traject inging, en ik zag

ren geraakt. Door een Bijbelstudie, door een

gaandeweg iets in beweging komen dan was

gesprekje met een vrijwilliger, door een lied,

dat ook voor mezelf bemoedigend. Het voelde

door creatief bezig zijn. Het gaf mij rust dat

alsof ik op de eerste rang getuige mocht

het herstel van een gast niet alleen afhankelijk

zijn van Gods werk. God is in de Herberg op

was van de gesprekken die ik met hen voerde.
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afscheid

Alide geeft aan dat zij ook energie kreeg

verhalen van gasten niet onder haar huid.

van werken met groepen: het leiden van de

Ook nam zij regelmatig tijd voor eigen

bijbelkring, themaochtenden of lezingen in

‘onderhoud en hygiëne’ door bijvoorbeeld

het land. Het inspireerde haar enorm als zij

naar een klooster te gaan. Dit hielp haar

ervaarde dat haar verhaal overkwam en dat

wanneer zij in haar werk zichzelf soms

de luisteraars haar enthousiasme overnamen.

afvroeg waar God in het leven van een gast

Alide heeft in haar werk geprobeerd om een

was. Door afstand te nemen en tot rust te

lerende houding aan te nemen. Juist door

komen, realiseerde Diewertje zich dan weer

anderen te vertellen over het werk van de

Alide

Herberg, spiegelde zij zichzelf en de organi-
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dat te midden van moeiten, we overtuigd
mogen zijn van de liefde van God wanneer

satie. Zij stelde zowel zichzelf als de stagiaires

hart, maar zij merkte hoe kwetsbaar het is

die zij begeleidde, regelmatig de vraag: Wat

en dat je goed moet weten wat je doet. Dit

kunnen wij nog leren en wat zijn de ontwik-

maakte dat zij op haar 45e de opleiding GPW

Alide werkte voordat zij bij de Herberg kwam

kelingen in het pastoraat? Wat zijn de vragen

ging doen. Na haar stage in de Herberg, kreeg

in het onderwijs. De eerste 10 jaar in de Her-

waar de gasten in deze tijd mee worstelen?

zij een baan als gastenbegeleider. Diewertje

berg was zij fulltime gastenbegeleider. Het

Deze lerende houding heeft Alide de laatste

is dankbaar voor deze wending in haar leven.

vinden van balans tussen werk en privé, heeft

jaren eveneens toegepast toen zij ook PR werk

Alide was in die eerste jaren haar stagebege-

zij moeten leren. Door in haar vrije tijd te

in de Herberg ging doen.

leider en referentie. Het vertrouwen wat zij

wandelen en te werken in haar moestuin, kon

kreeg, deed haar groeien in haar werk.

zij zich ontspannen en opladen.

we kijken naar Jezus aan het kruis.

Alide en Diewertje hebben allebei een andere

Beide collega’s typeren het werk als gasten-

beroepsachtergrond. Diewertje was vroeger

begeleider als intensief. Omdat Diewertje

Nu gaan Alide en Diewertje verder op hun

verpleegkundige. Pastoraat had altijd haar

twee dagen per week werkte, kropen de

pelgrimstocht die leven heet. Diewertje geeft

aan dat zij met een open mind de toekomst tegemoet
gaat. Het voelt voor haar als een nieuw hoofdstuk,
waarin zij zal ontdekken hoe haar leven verder ingevuld
zal worden. Alide heeft voor haar gevoel de laatste jaren
al wat kunnen oefenen doordat zij steeds wat minder
is gaan werken. Wat haar vooral voor ogen staat als zij
denkt aan de verdere invulling van haar pelgrimstocht,
dan is dat vrijheid. Zij is niet bang dat deze afslag in
haar leven verstorend zal werken. Zij hoopt op verdieping en meer toekomen aan zichzelf en haar omgeving.
Het team van de Herberg kijkt terug op een mooie en
waardevolle tijd met Alide en Diewertje als collega’s. Zij
hebben bijzonder werk mogen doen en stonden altijd
klaar voor onze gasten met een luisterend oor en verdiepende vragen. Maar ook hun collega’s konden altijd
een beroep op hen doen.
Hartelijk dank dat wij in de Herberg samen met
jullie op mochten lopen!
Idelette Westerhof
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kort nieuws

Vakantievrijwilliger
Wil jij twee weken van je zomervakantie
op een bijzondere manier doorbrengen?
Er liggen allerlei taken op je te wachten,

Tussenjaar

zoals huishoudelijk werk, receptiewerk
en verzorgen van de broodmaaltijden.
Je overnacht in het Koetshuis van de

14

Zoek jij een zinvolle invulling voor

Herberg en je werkt samen met 4 andere

een tussenjaar? Heb je vragen over

vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen

de manier waarop jij je leven wilt

met een vriend of vriendin op.

NL Doet
in de Herberg
Met NL-doet op 11 maart 2022 willen wij heel

inrichten en wil je even een break

graag in 1 dag het terrein van de Herberg

nemen? Weet jij nog niet wat je wilt

en de buitenkant van het gebouw helemaal

gaan studeren? Wil jij je een (half )

netjes maken. Mooi voor de buurt en voor

jaar voltijd of in deeltijd inzetten

onszelf. Wie helpt ons? Er is voor iedereen

voor de ander? Wil je werkervaring

wat te doen: ramen zemen (begane grond

en levenservaring opdoen? Dan zou

en 1e verdieping), luiken schoonmaken

een diaconaal tussen(half )jaar bij
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van eenjarige bloeiers kan ook. We hebben
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Concertarrangement:
Planken Wambuis en prachtige muziek

Vacatures
Naast de vacatures voor jongeren zijn we

Zaterdag 12 maart kunt u weer aansluiten bij het traditionele voorjaarsconcert

op dit moment ook op zoek naar:

arrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we
op stap voor een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer door natuurgebied
de Planken Wambuis in Ede. De door de Herberg bereide lunch nemen we mee.
’s Middags is er een concert met Martin Zonnenberg aan de vleugel en Marjolein
de Wit met fluit. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.
Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-.
Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 uur wandelen. Alleen concert: 14.30 uur, zaal open
om 14.00 uur. Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225
(werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

- S
 tafvervanger voor de
avond (16.30 – 22.30 uur)
- K
 eukenvrijwilliger voor
middagmaaltijd
- K
 eukenvrijwilliger voor
het ontbijt
- Algemeen vrijwilliger

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

Veiligheid kost wat

'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.

Het thema veiligheid vraagt constant onze aandacht. Voelt de gast zich veilig

redactie: Marja Korevaar, Alide Snitselaar,

om zijn verhaal te delen met de vrijwilliger of begeleider? Maar voelt hij

Henk Meuleman

zich ook thuis in het gebouw en de omgeving? Het gebouw ademt door de

foto’s: Marja Korevaar, Niek Stam, e.a.

karakteristieke bouw en gezellige inrichting sfeer. Liefdevolle aandacht en

vormgeving: Bredewold Communicatievorm-

gezelligheid van bijvoorbeeld onze diaconaal werkers versterken dit. Niet

gevers, Wezep

voor niets wordt vaak gezegd: het voelt hier als een warme deken.
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Maar daarnaast zijn ook de niet zo voor de hand liggende zaken belangrijk.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Denk daarbij aan maatregelen op het gebied van brandbeveiliging,

Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

bliksembeveiliging, onderhoud van de lift en keukenapparatuur. Door het

t 026-334 22 25

extra ventileren hebben we veel hogere energiekosten. Graag vragen wij uw

info@pdcdeherberg.nl

aandacht voor al deze kosten. Wilt u door een financiële bijdrage ons helpen

www.pdcdeherberg.nl

aan een veilige en warme omgeving voor onze gasten?
bank: nl58 rabo 0302 2633 30
t.n.v. Stichting De Pietersberg

de Herberg
KEURMERK

CHRISTELIJKE ZORG

