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In dit tweede nummer

In de bestuursvergadering van 24 juni heeft

van ‘Uit de Herberg’ 2022

ds. Johan Tekelenburg afscheid genomen als

staat het thema bewegen

bestuurslid en het voorzitterschap overgedra-

centraal.

gen aan Helma de Vries. In deze vergadering
is ook het jaarverslag 2021 vastgesteld. We zijn

De afgelopen periode was er in en rond de

dankbaar dat we het jaar 2021 met een overschot

Herberg veel beweging: twee gewaardeerde

hebben afgesloten. We danken iedereen har-

collega’s uitzwaaien naar hun prepensioen en

telijk voor alle steun en betrokkenheid bij ons

Dr. J.A. van den Berg

het verwelkomen van twee nieuwe collega’s; op

werk. Blijft u bidden voor de Herberg en voor

Prof. dr. G. van den Brink

de NLdoet-dag een actieve groep die de ramen

onze gasten?

Ds. G. de Fijter

van beide gebouwen wast, met iemand in een

Mw. drs. A.B.F. Hoek - van Kooten

hoogwerker om de hoogste ruiten te bereiken;

Na de bestuursvergadering hebben de aanwe-

Dr. H.C. van der Meulen

een Koetshuisconcert met Martin Zonnenberg en

zige teamleden en vrijwilligers samen met het

Dhr. M. Niemeijer

Marjolein de Wit, na een ochtendprogramma met

bestuur op verzoek van onze scheidende voor-

Mw. E.A. Schouten - van Heijningen

een prachtige wandeling.

zitter de lunch afgesloten met het lied “Dankt,
dankt nu allen God”. Wat rijk om dan samen

Dr. A.H. van Veluw
Ds. M. Visser

We kijken met dankbaarheid terug op de

de woorden te zingen: “Hij ziet in Christus ons

Dr. P.J. Visser

stafvervangersdagen eind maart en onze vrijwil-

altijd genadig aan” en “Lof, eer en prijs zij God”!

Mw. drs. E.E. Wiegman-van

ligersdag op 20 mei. Na drie jaar hebben we voor

Meppelen Scheppink
Ds. L. Wüllschleger

het eerst weer een vrijwilligersdag kunnen

Een hartelijke groet vanuit de Herberg,

organiseren voor onze vrijwilligers, het goud
van de Herberg.

Henk Meuleman
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thema

We gaan samen wandelen!
Genietend van de rust.
Op woensdag staat wandelen op het Her-

door 'leven'. Wandelen en leven hebben in de

bergprogramma. Het geeft rust. Wandelen

Bijbel een grote overeenkomst.

onthaast. Er is geen betere manier om allerlei

1; Genesis 3:8
2; Leviticus 26:12
3; Psalm 128:1
4; Joh. 5:8 en 14

3

dingen te bespreken dan al wandelend. Je hebt

Enkele voorbeelden:

alle tijd om van gedachten te wisselen over de

• Over Henoch staat twee keer dat hij wan-

meest uiteenlopende onderwerpen. Sommige

delde met God. Deze man had kennelijk een

gesprekken van gasten met hun gasten-

bijzondere relatie met God, want van al die

begeleider vinden al wandelend plaats.

andere mannen wordt dit niet vermeld.
• In 1 Sam. 8 gaat het over de oude Samuël.

In de Bijbel wordt ook gesproken over wan-

Hier kun je uit opmaken, dat de zonen van

delen. Heel in het begin staat dat God Zelf in

Samuël niet wandelden, lees: niet leefden,

de avondkoelte, door de hof wandelde (1). Je

niet bidden op de manier van hun vader.

5; Kol. 2:6

hoort daarin de rust doorklinken. Wanneer

6; Efeze 5:2 en 8

je in de Bijbel zoekt hoe het woord wandelen

• God wandelt met de mens. Hier spreekt God
tot Zijn volk (2). Hij belooft dat Hij zal wan-

7; Lucas 24:15

wordt gebruikt, dan is het vaak te vervangen

delen in hun midden. Hij wil met hen leven!
3

herberglied
Samengevat: Welzalig ieder die de Here vreest,

Hij wandelt met ons. Je komt het beiden

die in Zijn wegen wandelt (3).

tegen in de Bijbel. De mens wordt aangespoord om met God te wandelen. Soms

In het Nieuwe Testament horen we over

neemt God Zelf het initiatief. Een bekend

Jezus’ rondwandeling op aarde. Hij zegt

voorbeeld hiervan vinden we in de geschie-

tegen de verlamde man: ‘Sta op en wandel’

denis van de Emmaüsgangers, waar Jezus

en ‘Zie, u bent gezond geworden, zondig niet

Zelf erbij komt en meeloopt (7). Geduldig en

meer opdat u niet iets ergers overkomt’ (4).

genadig neemt Hij de tijd. Het leven met

Wilde Hij daarmee eigenlijk niet zeggen:

de Here krijgt zo iets ontspannends.

'Geloof in Mij, doe wat Ik je zeg, en leef ! In

We mogen wandelen, we hoeven niet

andere Bijbelgedeelten wordt duidelijk dat

te rennen.

er met wandelen een manier van leven wordt
bedoeld. Denk aan: ‘wandel in Hem’ (5),

We begonnen om de voordelen te noemen

‘wandelt in de liefde’ en ‘wandelt als

van het samen wandelen. Je kunt die voor-

kinderen van het licht’ (6).

delen toepassen op je relatie met de Here:

Het is duidelijk dat ‘wandelen met God’ een

• Je hebt tijd om naar elkaar te luisteren.

Bijbelse opdracht is, die heel onze manier

• Je hebt tijd om geestelijk tot rust te komen.

van leven omspant. We mogen treden in

• Je kunt het op elk tijdstip doen en op

de voetsporen van goede voorbeelden als
Henoch en Mozes. Het is ook een uiting van
gehoorzaamheid aan Gods Woord.

elke plaats.
• Je gaat ontdekken dat wandelen het tempo
is waarvoor Gods ons geschapen heeft. In
dat tempo gaat Hij met je mee, in alle rust.

Het gaat altijd om samen wandelen, God en
de mens. Wij mogen wandelen met God, en

Marja Korevaar

Dit huis, een herberg onderweg
Voor wie verdwaald in heg en steg
Geen rust, geen ruimte meer kon vinden
Een toevluchtsoord in de woestijn
Voor wie met olie en met wijn
Pijnlijke wonden liet verbinden
Dit huis, waarin men smarten deelt
Weet hoe Gods liefde harten heelt!
Dit huis, waarin een Gastheer is
Wiens zachte juk geen last meer is,
Dit huis is ons tot heil gegeven
Een herberg voor wie moe en mat
Terzijde van het smalle pad
Struikelt en langer niet wil leven
Plaats tegen de neerslachtigheid
Een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd
Dit gastenhuis voor jong en oud
Ligt langs de weg als een oase
Hier kan men putten; nieuwe kracht
Hier is beschutting voor de nacht
Hier is het elke morgen Pasen
Gezegend al wie binnen gaat
En hier zijn lasten liggen laat.
Melodie: psalm 84
Tekst: ds. A.F. Troost
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opladen

Even opladen
bij de Herberg
De Herberg is bij uitstek geschikt om geestelijk en fysiek
opgeladen te worden. Om uit te rusten en met nieuwe energie
weer het leven tegemoet te treden. Dat je ‘opladen’ ook heel
letterlijk kan nemen, bleek wel op een lenteachtige dinsdagmiddag
in maart! Meneer en mevrouw van den Dool zijn op vakantie
in Wolfheze. Tijdens een mooie fietstocht met hun elektrische
fietsen kwamen ze erachter dat het prachtige maar heuvelachtige
landschap meer van hun accu’s vroeg dan verwacht. Toen ze met
de fiets aan de hand langs de Herberg liepen herinnerde meneer
van den Dool – die jarenlang in verschillende gemeenten diaken
is geweest – de brieven van de Herberg en besloot even aan te
kloppen. Met een kopje koffie en een verlengsnoer konden zowel
meneer en mevrouw als hun fietsen even opladen bij de Herberg!

5
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even voorstellen

Nieuwe
collega's
stellen
zich voor
Elke dinsdag en donderdag kom ik in

Met mijn nieuwe baan als gastenbegeleider

voortdurend in beweging is. Gasten

beweging. Althans, mijn auto. Op die

is mijn leven volop in beweging. Figuurlijk

komen leeg binnen en worden in

dagen rijd ik van Zeewolde naar Oosterbeek

in beweging: mijn oude baan als contextueel

beweging gezet om weer gevuld op weg

toe. Sinds 1 maart verzorg ik namelijk

therapeut bij Stichting Koinonia heb ik na

te gaan. Hoe gaaf dat ik hier ook een

als communicatieadviseur de PR en

15 jaar achter me gelaten, om deze nieuwe

bijdrage aan mag leveren. Dit werk te

communicatie voor de Herberg. Mijn blik

uitdaging bij de Herberg aan te gaan.

mogen doen te midden van een prachtig

is daarom naar binnen gericht (wat gebeurt

Letterlijk in beweging: ik kan heerlijk op

team van toegewijde mensen, die

er allemaal binnen de Herberg? Wie zijn de

de fiets vanuit Duiven, langs de oevers

vrijwillig en met passie hun liefde en

mensen die er werken en wie zijn de gasten?)

van de Nederrijn, naar mijn prachtige

aandacht uitdelen: daar ben ik iedere

alsook naar buiten (vertellen over de missie

nieuwe werkplek in Oosterbeek fietsen.

dag dankbaar voor!

en het werk van de Herberg). Zo blijf ik in

Na vierenhalve maand is mij al duidelijk

beweging en ontmoet ik daarbij veel anderen.

geworden dat het leven in de Herberg ook

Aline de Boer

Jeroen de Wind
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terugblik

Terugblik
vrijwilligersdag
20 mei
Zoals u wellicht weet kan de Herberg

iedereen uitgedaagd om mee te doen met

alleen maar bestaan dankzij de inzet van

het gesprek en daarna was er de mogelijkheid

vele vrijwilligers. Als blijk van waardering

voor een wandeling. Met pizza's en pasta en

en voor de onderlinge ontmoeting had

samen zingen onder muzikale begeleiding

het team van de Herberg voor hen een

van twee bestuursleden werd ook de

vrijwilligersdag georganiseerd. Het is een

inwendige mens gevoed. Tenslotte was

prachtige dag geworden! Vrijwilligers zijn

het tijd om vrijwilligers met een jubileum

in grote getale naar de Herberg gekomen en

te bedanken. Met een dankwoord van

het was dan ook een fijn weerzien of eerste

een gast werden op het eind nogmaals

kennismaking. De dag zat volop in beweging:

alle vrijwilligers voor hun tijd en

in verschillende workshoprondes werd

energie bedankt!
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een gast vertelt

Als de Herberg
Als de Herberg nu het Pietersberghuis heette,

Als de Herberg nog altijd een Herberg mag zijn,

Als de Herberg nu gewoon een mooi huis was met deftige mensen,

Voor u, voor jou, voor mij,

Als in het koetshuis nu nog rijtuigen stonden,

Als we God mogen dienen uit liefde,

Als in de tuin alleen maar mooie lanen waren,

Dan valt het soms niet mee,

Als de kok nu niet kookte,

Jezelf, het werk, de gasten.

Als de receptioniste nu niet de telefoon op nam,

Maar als God ons tot zegen stelt voor onze naasten,

Als de tuinman nu niet het onkruid weg haalde,

Wat zijn we dan nog bezorgd voor morgen?

Als er nu niemand moe was of verdrietig of wat dan ook,

Want zonder de wil van onze hemelse Vader zal geen haar

Als de Herberg nu geen Herberg was…

van ons hoofd vallen.

Maar het witte huis op de berg heet Herberg,

1 Korinthe 15:12-20

En de Herberg heeft kamers genoeg,

Geschreven door een gast bij de Herberg

Niet alleen voor deftige mensen.
En in het koetshuis staan geen rijtuigen,
Maar horen we gebeden en gezangen.
En in de tuin heerst rust en vrede,
En de kok kookt heerlijk,
En de receptioniste neemt de telefoon op,
En de tuinman maakt van de tuin een plaatje.
En er zijn gasten…
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kort nieuws

Stafvervanger
(weekend)

Bestuurswisseling

Jaarverslag

In de bestuursvergadering van 24 juni

In deze bestuursvergadering is ook

Ben je op zoek naar zinvol werk wat je

heeft ds. Johan Tekelenburg na zeven jaar

het jaarverslag 2021 vastgesteld,

met je partner, je vriend of vriendin kunt

afscheid genomen als bestuurslid en zijn

welke te vinden is op onze website.

doen? Of ben je op zoek naar zinvol werk

functie van voorzitter overgedragen aan

We danken iedereen hartelijk voor

samen met een andere vrijwilliger? Samen

Helma de Vries. We danken ds. Tekelenburg

alle steun en betrokkenheid bij

optrekken en ondertussen veel betekenen

hartelijk voor zijn jarenlange inzet en

ons werk.

voor mensen die wel wat aandacht

toewijding voor het werk van de Herberg.

kunnen gebruiken.

Helma de Vries is bestuurslid vanaf maart

Bestuurswisseling

2020, naast haar baan als regiodirecteur
Je zorgt voor een gastvrije sfeer,

van Eleos Midden Nederland. We wensen

bent aanspreekpunt voor de gasten,

haar een goede tijd toe als voorzitter van het

verzorgt de tafelleiding, dagsluiting

bestuur, dat vanaf heden uit 5 leden bestaat.

en doet iets gezelligs met de gasten.

Op de foto ziet u de oude en de nieuwe
voorzitter en het complete bestuur met de
directeur op de afscheidsdag.

Mail naar
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl
voor meer informatie.
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In actie voor de Herberg

colofon

Op Koningsdag werd er in Emst een

versnaperingen verkrijgbaar, zoals patat, ijs

rommelmarkt georganiseerd. De opbrengst

en wafels. Het was een gezellige dag en er

en 2 x digitaal. Een abonnement is gratis!

gaat traditiegetrouw naar de kerk, het

werd volop genoten. Voor de Herberg is de

jeugdwerk en twee andere goede doelen die

opbrengst van 1850 euro behaald. Mogelijk

redactie: Jeroen de Wind, Marja Korevaar,

door de Rommelmarkt Commissie gekozen

gemaakt door de vele vrijwilligers en de

Henk Meuleman

worden. Het kerkplein stond weer vol

sponsoren. Daar zijn wij hen dankbaar voor!

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

kramen met allerlei tweedehands spullen,

'uit de Herberg' verschijnt 4 x per jaar: 2 x in druk
Geef uw naam door per e-mail of telefoon.

vormgeving: Bredewold Communicatie-

er kon gesjoeld worden, gesprongen op het

Wilt u ook een rommelmarkt

vormgevers, Wezep

springkussen en gegrabbeld in de grabbelton.

of een andere activiteit organiseren

© 2022

Binnen was een grote kledingmarkt en op

voor de Herberg? We denken graag

het kerkplein waren her en der heerlijke

met u mee.
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