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dank voor alles wat ik hier mocht ontvangen de
Wat zijn wij blij en dankbaar dat we dit jaar in

afgelopen weken. Mijn grootste dank gaat uit

september gestart zijn met vier gemotiveerde

naar God die deze plek gegeven heeft."

jongeren die een tussen(half )jaar in de Herberg
willen doen! We hebben het afgelopen jaar

Blijft u bidden voor de Herberg en voor onze

gemerkt hoe moeilijk het is als we minder dia’s

gasten? Mogen wij ook in de laatste maanden

hebben. De liefdevolle inzet van onze dia’s en alle

van 2022 op uw financiële steun rekenen en helpt

andere vrijwilligers is het Goud van de Herberg!

u ons de begroting te halen? Hartelijk dank voor
uw steun en betrokkenheid bij ons werk.

We zijn dankbaar voor alle ruim 200 betrokken
en gemotiveerde vrijwilligers, die zich met hart

Een hartelijke groet vanuit de Herberg,

en ziel inzetten voor de gasten en het werk van
de Herberg. In deze uitgave kunt u kennismaken

Henk Meuleman

Ds. L. Wüllschleger
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even voorstellen

Nieuwe dia's
Maak kennis met (van links bovenin met de klok mee) Minke, Sander, Rosannah
en Hannah! Zij zijn de jongeren die sinds september 2022 een (half ) tussenjaar
bij de Herberg doen. De gezelligheid en de inzet van deze dia’s zijn goud waard.
Ze verzetten namelijk heel veel werk! Daarnaast krijgen ze geestelijke vorming
en begeleiding van een coach om zich te verdiepen in persoonlijke thema’s
en studiekeuzes.

"Ik hoop dit
jaar veel te

leren, te
groeien

en er hopelijk
achter te komen
wat ik hierna
wil doen!"

"Ik heb hiervoor gekozen omdat
ik het waardevol vind om
."

anderen te helpen
"Ik hoop dit halfjaar iets te vinden
om te
om daar

studeren
volgend jaar
aan te beginnen."

"Na 6 jaar vwo even ontsnappen aan de
van school en tegelijk

mentale werkdruk
iets doen voor anderen

"
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bijbelse inleiding

Vrijwilligerswerk als Bijbelse opdracht
In Johannes 13 lezen we dat Jezus de voeten

vorm dan ook. Het voorbeeld volgen van

gaat wassen van Zijn discipelen. De rollen

de Zoon van God, Die ervoor kiest om een

worden omgedraaid. De Meester verlaagt

dienaar van mensen te worden.

Zichzelf om de voeten van de leerlingen te

Vrijwilligerswerk is een
vorm van dienstbaarheid.
Zonder dat er iets tegenover
staat, kies je er uit vrije
wil voor om je ergens voor
in te zetten. Je komt als
vrijwilliger in beweging,
omdat je motivatie haalt
uit iets anders dan geld of
een tegenprestatie.
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wassen. Wat een uiting van dienstbaarheid!

Bij de Herberg zijn er talloze vrijwilligers.

Jezus doet een linnen doek om, pakt water,

Zij hebben vele soorten taken, klusjes en

wast de voeten en droogt ze af. Zo laat

verantwoordelijkheden. Soms heel zichtbaar

Hij zien dat Hij als Meester bereid is om

en groot. Vaak ook klein, heel gewoon en

te dienen.

in het verborgene. Hoe goed is het om te
bedenken dat je het doet in navolging van

Jezus geeft hiermee Zijn discipelen en ook ons

en gehoorzaamheid aan de Meester Zelf !

een voorbeeld. Hij voegt er de opdracht bij

We mogen ook weten dat Hij het ziet en

om dit voorbeeld te volgen. Jezelf niet beter

waardeert. In Mattheus 25: 40 zegt Hij Zelf:

of belangrijker vinden dan de ander, maar van

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van

harte de ander dienen. ‘Hij diende ons als een

de geringsten van mijn broeders of zusters,

knecht…’ zo klinkt het in een bekend lied.

dat hebben jullie voor Mij gedaan.’ In Jezus’

Dienen is knechtswerk en tegelijkertijd

ogen dienen wij Hem. Hoe mooi is het om

Meesterlijk en een Bijbelse roeping. Zo kan

Hem te mogen dienen!

ons geloof de motivatie vormen voor het
dienstbare werk als vrijwilliger, in wat voor

Arjen Grobbe
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vrijwilligers aan het woord
Grote glimlach
De Herberg kende ze al heel lang. Vanaf het begin heeft het haar interesse
gehad en dacht ze wel eens aan vrijwilligerswerk. Ze voelt zich namelijk
aangetrokken tot het werk voor mensen die er zelf niet meer uitkomen.
Nanny vertelt enorm te genieten van het receptiewerk in de Herberg. Door
het kleinschalige van de Herberg voelt ze zich steeds meer verbonden met
de organisatie als geheel. Vooral nu ze wat vaker komt. ‘Je leert de gasten
dan toch een beetje kennen. Het is ook zo mooi als je ze ziet opknappen.
Je ziet iemand binnenkomen voor een intake en weken later dankbaar en
blij weggaan. Dat is prachtig. Verder ben ik onder de indruk van de jonge
meiden en jongens die een tussenjaar doen. Hun enthousiasme, collegialiteit
en betrokkenheid is echt bijzonder. Ik ben dankbaar om op de Herberg een
schakeltje in Gods Koninkrijk te mogen zijn.
Ik help graag. Het zit in me. Ik ben er mee opgegroeid.’ Naast de Herberg is
Nanny ook betrokken bij het ouderenwerk in de kerk. ‘Het is fijn om te zien
dat mensen genieten van de contacten en een gezellige middag. Ik kan
het erg waarderen om eens uit mijn omgeving ergens anders te werken.
Dat verrijkt me. Na een dag werken in de Herberg rijd ik met een grote
glimlach op mijn gezicht naar huis.’
Nanny Wijntjes, receptiemedewerker
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vrijwilligers aan het woord
Waardering
‘Ja, waarom doen wij vrijwilligerswerk? Eerder hebben wij gezegd “niets
doen is geen optie”. Naast dat je als vrijwilliger personen of organisaties
helpt, geeft het voldoening, structuur en zingeving. Je doet sociale
contacten op en het is goed voor de maatschappij. Voor ons als christen
is het ook de Bijbelse opdracht iets met je talenten en gaven te doen.
Onze vrijwilligerstaak in de Herberg is het verzorgen van de maaltijden.
Mooi dat je van je hobby (vrijwilligers)werk kan maken. Bij het
verzorgen van de warme maaltijd op de woensdag is het contact met
de gasten beperkt. De taken bij het buffet worden meestal door de dia’s
gedaan. Bij het keukencorvee en de afwas ontmoet je de gasten. Je merkt
dat deze activiteiten door de meeste gasten worden gewaardeerd.
Daarnaast koken we één weekend in de zes weken voor de gasten. Dan
is er voor de keukenvrijwilliger meer contact met andere vrijwilligers,

"Door je beschikbaarheid,
je gastvrijheid, je stille
aanwezigheid kan blijken
dat het welzijn van de ander
je ter harte gaat."

stafvervangers en gasten. Je hebt geen informatie over redenen van
verblijf van de gasten. Uiteraard vraag je daar ook niet naar. Dat vergt
soms voorzichtigheid en tact. Maar je hoeft niet altijd iets te zeggen.
Door je beschikbaarheid, je gastvrijheid, je stille aanwezigheid kan
blijken dat het welzijn van de ander je ter harte gaat. Zoals Henry
Nouwen schrijft: “Eerbied en tact leiden tot contact”.’
Kees en Henriette Heij, keukenvrijwilligers
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vrijwilligers aan het woord
Luisterend oor
‘Bij het versturen van het rooster schrijf ik in de begeleidende brief altijd iets over het
bijzondere van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers moeten weten dat hun werk en hun
warme hart heel erg gewaardeerd worden.’
Een jaar of tien geleden zocht Caroline een plekje bij de Herberg voor een gemeentelid
die ze begeleidde. Toen Caroline bij haar langskwam, wist ze gelijk dat ze daar graag
vrijwilligerswerk wilde gaan doen.
‘Als ik ’s morgens vroeg naar de Herberg reed, zag ik de zon opgaan. Best symbolisch
voor het werk als gastvrouw dat ik deed. Gasten hebben het vaak moeilijk en dan is het
mooi als je iets kunt betekenen. Een luisterend oor, een steuntje in de rug, soms een
gebed en de gast wijzen op Jezus die gezegd heeft: “Ik ben het Licht van de wereld”.
Toch miste ik ook iets, namelijk de verbondenheid en het contact met collega’s.
Toen er een vrijwilligersvacature voor coördinator ontstond, wilde ik dat graag doen.
Het is best veel werk, maar ik vind het heerlijk. Iedere dinsdag ben ik in de Herberg.
Vaak is er een sollicitatiegesprek met een nieuwe vrijwilliger, er is overleg over het
vrijwilligerswerk, ik maak roosters en heb regelmatig contact met vrijwilligers.
Mobiel en laptop gaan tegenwoordig altijd met mij mee. Soms moet er op het laatste
moment nog iets geregeld worden. En weet je, het komt altijd goed. Daar zie ik de
flexibiliteit en beschikbaarheid van onze vrijwilligers in, maar ook de trouw van onze
hemelse Vader.’
Caroline Eisma, coördinator vrijwilligerswerk
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vrijwilligers aan het woord
Accu
We zijn als mensen niet allereerst individuele personen. We hebben elkaar
nodig en we zijn afhankelijk van elkaar. Het ene moment mag je een luisterend
oor of hulp bieden, het andere moment heb je die hulp zelf nodig. Daarom ben
ik vrijwilliger. Net als een accu, de ene keer mag je stroom leveren, de andere
keer moet je opgeladen worden.
De open Bijbel maakt het vrijwilligerswerk in de Herberg speciaal! Op die plek
komt er niet alleen rust en energie vanuit relaties tussen mensen. Vaak krijgen
gasten rust en moed doordat ze de Heere God (opnieuw) ontmoeten. In de
zorgen, de drukte en de stress die gasten ervaren zijn ze soms (voor hun gevoel)
God kwijtgeraakt. Mooi om dan te horen hoe gasten de stem van God weer
horen in de rust van de Herberg. Dat geeft inhoudsvolle gesprekken waarin je
als vrijwilliger én als gast verwonderd kunt zijn over het geduld, de liefde en de
genade van God.
Jan Groothedde, stafvervanger

''De ene keer mag je stroom
leveren, de andere keer moet
je opgeladen worden."
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kort nieuws

Nieuwe vrijwilligers
gezocht

Najaarsconcert
Bezoek zaterdag 12 november de

Wil jij je graag inzetten voor de gasten

Herberg voor een prachtig optreden van

van de Herberg? Ben je door de verhalen

Cambiamento Musicale! Magda de Jong,

geïnspireerd geraakt? Word dan bijvoorbeeld

Gerrieke Verheij en Gerben Mourik zullen

stafvervanger. Dan zorg je voor een gezellige

een intiem kamermuziekconcert ten

sfeer, ben je aanspreekpunt voor de gasten

gehore brengen in het Koetshuis. Deze

en verzorg je de dagsluiting. Of misschien is

middag kunt u combineren met het in

Koetshuisvrijwilliger wel iets voor jou. In het

de ochtend bezoeken van het Airborne

Koetshuis worden regelmatig bijeenkomsten

Museum. Meer informatie vindt u op

georganiseerd die je als vrijwilliger komt

www.pdcdeherberg.nl. U kunt zich

ondersteunen. Mail voor meer informatie

opgeven voor deze dag via

naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

concerten@pdcdeherberg.nl.

"Degene die deze kamer schoonmaakt en weer zorgt dat een
nieuwe gast zich weer geliefd weet. Ieder die zich vrijwillig
inzet om vermoeide pelgrims zich welkom te laten voelen.
Dat de gulle Hemelse Vader jullie blijft zegenen!"
Carlien - gast bij de Herberg
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vrijwilligersorganisatie

In de eerste plaats biedt de Herberg onder-

iemand heel creatief of houdt iemand van

dak aan gasten die komen voor herstel of

koken? Zorgvuldig wordt met de sollicitant

Als Herbergteam zijn we dankbaar dat er

retraite. Gasten die rust en perspectief hopen

een plekje gezocht in de organisatie. Er

telkens weer voldoende vrijwilligers zijn.

te vinden, een pas op de plaats willen maken

worden een aantal meeloopdiensten gepland

Gezien het groeiend aantal gasten en veran-

en ontdekken hoe God werkt in hun leven.

om ervaring op te doen, waarna een evaluatie

deringen in ons vrijwilligersbestand, zijn

Maar de Herberg is ook een vrijwilligersor-

plaatsvindt en uiteindelijk een benoeming.

er ook steeds nieuwe vrijwilligers nodig.

ganisatie. Naast een beperkt aantal mensen

De vrijwilliger mag van de Herberg goede

die op de loonlijst staan, zijn meer dan

begeleiding verwachten. Er zijn duidelijke

200 vrijwilligers actief. Van gastvrouw tot

werkafspraken en verantwoordelijkheden.

diaconaal medewerker, van receptionist tot

De werksfeer wordt, juist door al de vrijwil-

onderhoudsman, van interieurverzorger tot

ligers, als heel prettig ervaren. Reiskosten

administrateur; bijna alles wordt gedaan

worden vergoed.

Kijk voor vacatures en verdere
informatie op onze website
of bel naar de Herberg.

door betrokken vrijwilligers. Hun belangeloze inzet maakt de liefde van Jezus Christus
concreet. De gasten merken dat op.
De Herberg wil professioneel werk leveren.
Na een sollicitatie volgt een kennismakingsgesprek. Er wordt gesproken over de motivatie van de vrijwilliger, maar ook over zijn of
haar talenten en mogelijkheden. Is iemand
een doener, kan iemand goed luisteren, is
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Agenda

colofon

12 november

Najaarsconcert (zie pagina 9)

17 november

Herbergmiddag ‘Met Willem Barnard advent in’

'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.

voor predikanten en kerkelijk werkers
23-25 november

Kom-Op-Adem 'Leven met verlies'

redactie: Jeroen de Wind, Marja Korevaar,

28-30 november

Kom-Op-Adem 'Leven met verlies'

Henk Meuleman
foto’s: Marja Korevaar, Niek Stam, e.a.
vormgeving: Bredewold Communicatie-

"Goed om een stukje mee
te mogen 'wandelen' op de
levensweg van mensen,
die in een moeilijke periode
van hun leven zitten!"

vormgevers, Wezep
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