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Zorgdragen



Bij de verschijning van dit 
laatste en 4e nummer in 
2021 van Uit de Herberg, 
leven we alweer in de 

maand december en maken we aan het eind van 
het jaar de balans op.

We zijn dankbaar dat we, ondanks de 
beperkende corona maatregelen, gasten 
kunnen blijven ontvangen rondom een 
geopende Bijbel en dat de Herberg een 
schuilplaats mag zijn om tot rust en op adem 
te komen. Een huis waar zorgen gedeeld 
kunnen worden en zichtbaar wordt hoe Gods 
liefde harten heelt. We zijn verwonderd te 
lezen hoe een gast haar verblijf in de Herberg 
in een gedicht onder woorden brengt en hoe 
Anne vrijwilliger werd en begint te stralen als 
ze vertelt over haar ervaringen als gast 20 jaar 
geleden. We zijn dankbaar voor de trouwe en 

liefdevolle inzet van alle vrijwilligers en voor 
de financiële steun van heel veel kerkelijke 
gemeenten en particulieren.

Wij leven in de Adventsdagen en vieren met 
Kerst de geboorte van de Heere Jezus. Net als 
de discipelen moeten wij ook nu steeds weer 
leren wat Jezus zegt, namelijk dat de Zoon 
des mensen niet gekomen is om gediend te 
worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven 
tot een losprijs voor velen (Mattheüs 20: 28). 
Hij verliet de hemel en kwam naar deze wereld 
om Zichzelf te geven. Dit grenzeloze wonder 
van genade mogen we met elkaar en met onze 
gasten in de Herberg delen.

Namens alle medewerkers van de Herberg wens 
ik u Gezegende Kerstdagen!

Henk Meuleman
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In ons dagelijks taalgebruik wordt er aan het woord zorgdragen vaak het woordje voor 
toegevoegd: Je draagt zorg voor iets of iemand, vul zelf maar in. Het heeft dan te maken 
met verantwoordelijkheid. Je hebt verantwoordelijkheid gekregen (of genomen) en nu 
moet je er zorg voor dragen dat alles goed gaat. Die verantwoordelijkheid kan soms heel 
groot zijn en zwaar. Te zwaar misschien wel, waardoor er zorgen komen. De zorg die 
je dan draagt, wordt als een (te) zware last op je schouders. Onze gasten kunnen erover 
meespreken…

Mozes kon er ook over meespreken. Hij was door de HEER geroepen om leiding te geven 
aan Zijn volk. Dat was een enorme verantwoordelijkheid voor hem! In Deuteronomium 
1 : 9 herinnert hij het volk daaraan: ‘Toentertijd zeide ik tot u: ik alléén zal de zorg voor u 
niet kunnen dragen.’1  Mozes had zijn last verlicht door die met anderen te delen2. Dat is 
ook een manier om je verantwoordelijkheid te nemen. En het was niet alleen goed voor 
hem, maar ook voor anderen. 
Zorg dragen mag ook zorg delen zijn. 

Arjen Grobbe gastenbegeleider
Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl 

1    Zoals vertaald in NBG51. De NBV heeft hier i.p.v. het woord ‘zorg’ het woord ‘verantwoordelijkheid’. 
2 Deuteronomium 1 : 12 t/m 18. Zie ook Exodus 18. 
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zorgdragen

Hoe doe je dat, op een goede 
manier zorgdragen wanneer je man 
beginnend dementerend is en jij 
ook de 80 gepasseerd? Of wanneer je 
lichamelijk niet sterk bent, maar je wel 
een gezin hebt met een gehandicapt 
kind. Of wanneer je werk zoveel vraagt 
dat je voor thuis geen energie meer 
overhoudt. 

Om goed te kunnen zorgdragen moet 
je allereerst voor jezelf zorgen. Dat 
klinkt je misschien wat vreemd in de 
oren. Eerst aan jezelf denken, dat is 
toch niet wat we van de Here Jezus 
leren?

Ik moet denken aan wat mensen bij de 
brandweer of bij de ambulance leren: 
je persoonlijke veiligheid staat voorop. 
Pas dan kan je doen wat nodig is voor 
de ander. En pas dan kun je het doen 

op een manier dat je het volhoudt. 
Net als in het vliegtuig: valt de druk in 
de cabine weg, doe dan eerst je eigen 
zuurstofmasker voor en daarna die 
van je kinderen. 

Hoe doe je dat dan, zorgen voor jezelf ? 
Stel jezelf eens de volgende vragen: 
doe ik nog dingen waar ik energie van 
krijg of kost alles alleen maar energie? 
Zit er voldoende rust in mijn dag? Zijn 
er mensen in mijn omgeving waar 
ik mijn verhaal kan doen? Geloof ik 
dat er te midden van dit alles ook een 
hemelse Vader is die voor mij zorgt?  
Met het beantwoorden van deze 
vragen begint een goede zelfzorg. En 
lukt het je ook op een evenwichtige 
manier zorg te dragen voor een ander. 

Diewertje Dorr



Anne van der Welle begint te stralen als ze 
vertelt over de wandelingen met gastvrouw 
Cora. Het was in 2001, toen ze met burn-
outklachten een aantal weken in de Herberg 
verbleef. Een speciale band met Cora bleef, 
ook toen Anne vrijwilligerswerk in de 
Herberg ging doen. 

Al tijdens haar verblijf als gast, zat ze met 
een medegast plannen te maken om ooit 
vrijwilligerswerk te gaan doen. En dan het 
liefst koken. Het duurde een paar jaar, maar 
in 2005 was het zo ver. Samen met Peter 
werkte ze eens per maand in het weekend 
als keukenvrijwilliger. Toen Peter ging 
trouwen en in een ander deel van Nederland 
ging wonen, was ze haar weekendmaatje 
kwijt. Gelukkig was er een plekje voor door 
de week. Inmiddels verzorgt ze ook de 
bestellingen bij de bakker, de groenteboer en 
groothandel Sligro. 

Gasten zijn vaak heel blij met de goede 
zorgen rondom de maaltijden en laten dat 
soms ook persoonlijk weten. Een applausje 
na het eten, een bedankje of een kaartje. 
Vooral als er extra werk is in verband met 
een dieet zijn gasten dankbaar. Zo is er een 
mevrouw die geen rozijnen en krenten mag. 
Als zij er is, is er op zondagmorgen geen 
krentenbrood, maar suikerbrood. Het zijn 
de kleine dingen die het doen. 

Heel speciaal is het Kerstdiner. Al weken 
van te voren is ze met Nelise (hoofd keuken) 

bezig om een feestelijk menu uit te zoeken 
en de bestellingen te doen. Wat genieten 
de gasten dan van de extraatjes. En… de 
gasten hoeven niet af te wassen, dat doen de 
vrijwilligers met grote saamhorigheid. 

Inmiddels is gastvrouw Cora na heel veel 
jaar vrijwilligerswerk gestopt. Anne mist 
haar, maar gelukkig zijn er nog veel anderen 
die al lang in de Herberg werken. Mede dat 
zorgt ervoor dat de Herberg een vertrouwde 
en goede plek is om vrijwilliger te zijn. 

Suikerbrood

vrijwilligerswerk
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gedicht

De Herberg
Waar iedereen zich thuis mag voelen
En een ieder écht wordt gezien

Waar stil zijn heel gewoon is
En liefde vanzelfsprekend

De Herberg
Waar elke gast slechts een voorbijganger is
Voor korte tijd aanwezig op dezelfde plek

En toch voorgoed een afdruk achterlatend
Op het zandpad van mijn levensweg

De Herberg
Waar mijn rugzak niet ineens lichter werd
Maar ik deze anders mocht leren dragen

Waar ik het oude los mocht laten
En er ruimte kwam voor een nieuw begin

De Herberg
Waar mijn cocon mocht opengaan
En ik als vlinder mijn vleugels mocht 
leren uitslaan

Waar ik steeds een beetje meer mocht leren
Hoe werkelijk mooi ik ben gemaakt

De Herberg
Waar mijn hoofd mijn hart weer vond
En mijn hart
God

Jeske Bart-Laagland Winder, 20 augustus 2021

Jeske was in de zomer van 2021 
gast in de Herberg.
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Zo tegen het eind van het jaar, maken we op allerlei 
manieren de balans op. We zijn heel blij dat de 
Herberg gasten kon ontvangen en er steeds genoeg 
vrijwilligers en teamleden waren om het werk 
door te laten gaan. Wat is er gepoetst, gekookt, 
geluisterd, gesjouwd, aandacht geschonken en 
zoveel meer. Naast de Herberggasten kwamen er 
mensen voor een midweek retraite, en waren er 
verschillende Kom-op-adembijeenkomsten. De 
Herberg is een oord van rust, maar tegelijkertijd is 
er hard gewerkt. We danken de Here God voor alles 
wat dit jaar kon doorgaan en het vele goede wat 
we mochten ontvangen. Wil  je ook een bijdrage 
leveren  als vrijwilliger: kijk dan op onze website.

In deze tijd van het jaar wordt er ook een 
andere balans opgemaakt, namelijk die van de 
inkomsten en uitgaven. Het is altijd een wat 
spannende periode, maar vertrouwen in een 
goede uitkomst overheerst. Net zoals al ons 
werk, leggen we ook dat stukje Herberg in Gods 
handen. Dan komt het goed. 

De balans

kort nieuws

Wandelboekje

Goed voornemen
Ben je van plan om het komende 
jaar regelmatig een ommetje te 
maken? In de buurt van de Herberg 
kun je heel mooi wandelen. De 
cadeaubox met onder andere een 
wandelboekje dat we deze zomer 
uitgaven, kan daarbij helpen. Kom 
het halen of vraag het ons het op te 
sturen. Kosten: 10 euro. Aanbevolen. 
 


