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Wij wensen u veel 
leesplezier met dit vierde 
en laatste nummer in 
2022 van Uit de Herberg, 

waarin we stilstaan bij het thema Gemeente  
in beweging.

Als een verlengstuk van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente mag er in de Herberg al 
meer dan 29 jaar voldoende plaats zijn voor 
gasten uit het hele land om tot rust en op adem 
te komen. We zijn elke keer weer verwonderd als 
we horen hoe gasten een tijdelijk verblijf in de 
Herberg hebben ervaren en als we zien hoeveel 
mensen in beweging komen, hoe hun bezieling 
en bewogenheid overslaat op anderen en op de 
jongere generatie.  
Op weg naar Kerst lezen we deze weken tijdens 
de dagopening op de Herberg met de aanwezige 
gasten, teamleden en vrijwilligers het begin 

van het Evangelie van Lukas. De naam van 
de Herberg krijgt wel een heel speciale klank 
als het Kerstverhaal in Lukas 2 ons vertelt hoe 
Christus in de wereld kwam en er geen plaats 
was in de herberg: “en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in 
de herberg” (Lukas 2:7). Geen plaats voor Gods 
Zoon, Die mens is geworden. Hij kwam naar 
deze aarde als het Lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt. Hij, Die in onze plaats 
wil staan. Wat een wonder van Gods liefde en 
genade, dat we mogen delen met elkaar en met 
onze gasten in de Herberg. 

Samen met alle medewerkers en vrijwilligers 
van de Herberg wens ik u Gezegende 
Kerstdagen!

Henk Meuleman

Woord vooraf
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Arjen Grobbe gastenbegeleider

Reageren? agrobbe@pdcdeherberg.nl

1 Denk bv. aan Mattheus 9: 36
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Als mens en als gelovige zijn we heel wat in 
beweging. Op weg naar werk of school, bezoek 
aan familie en vrienden, sporten. Op zondag 
komen velen in beweging om naar de kerk te 
gaan. Maar ook doordeweeks zijn er allerlei 
bewegingen die met kerk en geloof te maken 
hebben: naar een kring of een koor, naar een 
vergadering, de kerk schoonmaken. Of op pad 
namens de gemeente, als dominee, ouderling 
of bezoekbroeder- of zuster.
 
Al die bewegingen brengen ook vele 
ontmoetingen tot stand. Zo kunnen er mooie, 
bemoedigende en inspirerende ontmoetingen 
ontstaan, afgesproken of spontaan. Maar het 
kan ook gebeuren dat je in aanraking komt 
met nood, verdriet of pijn. Soms hoef je het 
niets eens op te zoeken – je komt het zomaar 
tegen onderweg door het leven. 

In navolging van onze Heer, Jezus Christus, 
willen we ons laten raken door de nood van 
mensen1. Binnen de gemeente wordt er zo veel 
barmhartigheid betoond: vanuit bewogenheid 
proberen we elkaar te helpen. Soms echter 
zijn de mogelijkheden van een gemeente te 
weinig en kan iemand wel wat meer hulp 
gebruiken dan de gemeente kan bieden. 
Voor zulke situaties is de Herberg er. Zo 
kunnen mensen in beweging komen en naar 
de Herberg toe gaan. Of anderen komen in 
beweging en brengen hen. Een hele praktische 
mogelijkheid om je bewogenheid te tonen. 

Het doet mij denken aan misschien wel de 
bekendste Samaritaan uit de geschiedenis. 
Jezus tekent hem in de bekende gelijkenis  
van de barmhartige Samaritaan, Lukas 10:  
30 t/m 35. 

Bewogenheid in beweging

bijbelstudie
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In deze gelijkenis vertelt Jezus over een man 
die overvallen wordt door rovers. Zij trekken 
hem zijn kleren uit, mishandelen hem en 
laten hem halfdood achter. Naakt en verwond 
ligt deze man naast de weg. Een priester 
komt langs en na hem een Leviet. Beiden zien 
de man wel, maar ze lopen met een boog om 
hen heen. De beweging die zijn nood bij hen 
oproept, is er geen van bewogenheid maar 
van weglopen. 

Als derde voorbijganger komt er een 
Samaritaan. Ook deze ziet de man liggen 
in zijn nood. Hij ziet hem echt en is met 
innerlijke ontferming bewogen. Deze 
bewogenheid brengt hem in beweging naar 
de verwonde man toe. Hij gaat letterlijk 
naar hem toe en verzorgt hem ter plekke. 
De Samaritaan kan de man niet alles bieden 
wat deze nodig heeft. Maar hij doet wat hij 
kan, tilt hem op zijn rijdier en brengt hem 
naar een herberg. Daar verzorgt hij hem 

eerst nog even zelf, om vervolgens de zorg 
aan de herbergier over te dragen. Een beeld 
dat je zo door zou kunnen trekken naar de 
gemeente en de Herberg. Vanuit de gemeente 
bied je de eerste hulp aan, maar omdat er 
meer hulp nodig is, breng je iemand naar de 
Herberg. Namens de gemeente bieden we in 
de Herberg een stuk zorg aan mensen. 

Belangrijk daarbij zijn dus de ‘barmhartige 
Samaritanen’ die verwonde mensen naar 
de Herberg brengen! Als de Samaritaan uit 
de gelijkenis het had gelaten bij de zorg ter 
plekke, was die verwonde man nooit in de 
herberg gekomen. En er is een Herberg, een 
plek waar je mensen in goede handen achter 
kunt laten. Waarom er dan geen gebruik  
van maken?!

In de gelijkenis vertrekt de Samaritaan 
de volgende dag weer. Hij geeft geld aan 
de herbergier en neemt afscheid met de 

woorden: ‘Zorg voor hem, en wat u verder 
aan kosten maakt, zal ik u geven als ik 
terugkom.’ Ook de beweging van geld 
is nodig. De zorg die we in de Herberg 
bieden, kost ook geld. Gelukkig zijn er 
vele diaconieën en andere bronnen die de 
Herberg financieel ondersteunen. Ook deze 
vorm van bewogenheid is nodig en goed. 

De Samaritaan uit de gelijkenis spreekt 
wel over zijn terugkomst, maar daar houdt 
de gelijkenis op. Als u me toestaat even te 
fantaseren, zou het zo verder kunnen gaan: 
‘Na enige tijd keert de Samaritaan terug in 
de herberg. De verwonde man is helemaal 
opgeknapt en heeft net besloten weer naar 
huis te gaan. Dit moment delen de beide 
mannen in vreugde. Samen brengen ze  
God de eer. Dan stappen ze naar buiten  
en gaan weer op weg. In dankbaarheid  
bewogen om al het goede dat ze hebben 
ontvangen.’

bijbelstudie



Gemeente in beweging 
is omzien naar elkaar

Een aantal weken geleden kwam Cathy op de Herberg in 
Oosterbeek. Tussen de normale dagelijkse bezigheden 
ontvouwt zich op de Herberg een persoonlijk gesprek. We 
spreken over de butsen en breuken in het leven wanneer de 
pijn en gebrokenheid tastbaar zijn. Er is hulp gezocht bij 
professionele hulpverleners. Soms is er iets anders nodig. 
Dat kan een rustperiode in een intensieve periode zijn. 
Wat is het dan mooi dat gemeenteleden onderling elkaar 
ondersteunen. Cathy vertelt: “Zo ben ik hier als chauffeur 
voor een gemeentelid die nu een kennismakingsgesprek 
heeft. Ik hoop toch zo dat zij een goede tijd van bezinning 
en rust mag ontvangen. Daar lever ik graag een kleine 
bijdrage aan. Ik weet dat een periode in de Herberg mensen 
erg goed kan doen.”
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verhaal van een gast

Kim en haar man kregen in januari dit jaar 
een zoontje. Mees is hun tweede kind. Vanaf 
dag één was duidelijk dat het niet goed ging 
met hem. Hij sliep slecht en moest heel veel 
huilen. De situatie werd zo dreigend dat 
hij vanwege uitdroging in het ziekenhuis 
opgenomen moest worden. Een spannende 
en moeilijke tijd brak daardoor aan. Met 
zijn allen brachten ze veel tijd door in het 
ziekenhuis en als haar man moest werken 
bleef Kim in het ziekenhuis. 

De zorg voor Mees en de rest van het gezin 
trekken een zware wissel op Kim. Dat deed ze 
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Soms gaat het gewoon 
even niet meer

vanzelfsprekend met liefde, maar vergden veel 
van haar. Telkens had ze de hoop dat het weer 
beter zou gaan en even leek dat ook zo. Maar na 
een periode van bijkomen en herstellen volgde 
dan toch weer een terugval. Het ging niet meer, 
dat zagen Kim en haar man ook in. Gelukkig 
zette iemand uit de gemeente hen in beweging: 
“Zou een periode in de Herberg niet iets voor je 
kunnen zijn? Dat is vast goed voor je!” 

Haar verblijf bij de Herberg heeft Kim veel 
gebracht. Ze heeft er heel veel aan gehad en 
heeft het als een heel fijne en warme plek 
ervaren. “Je mag er zijn hoe je bent. Niemand 

In de zomer van 2022 verbleef Kim een aantal weken bij de Herberg. Een 
gemeentelid raadde haar aan om daar tot rust te komen. Haar verblijf heeft  
haar veel goeds gebracht en hielp om een zware periode te kunnen verwerken. 



kijkt bijvoorbeeld raar op  als je huilend wegloopt. 
Het kan en mag allemaal”, heeft Kim ervaren. “Ik 
gun het niemand maar kan het zeker aanraden aan 
iedereen die het toch nodig heeft!” In de weken 
dat zij bij de Herberg was heeft ze weer opnieuw 
geleerd om stille tijd te houden en daarin ook 
de echte problemen, zorgen en lasten bij God te 
brengen. Met ook de nadruk op hoe je dat thuis kan 
toepassen, te midden van drukte en problemen. 
Een verblijf bij de Herberg duurt uiteraard niet 
maanden en na een aantal weken moet de beweging 
weer naar huis en kerk gemaakt worden. 
Haar gemeente was heel betrokken bij haar verblijf. 
Zo heeft ze heel veel kaartjes gekregen. 

Haar dominee van de kerk waar zij lid van zijn, 
is ook meerdere keren bij haar in Oosterbeek op 
bezoek geweest en hij en de ouderlingen zijn  
nog steeds betrokken. Regelmatig krijgt ze een 
appje of een kaartje. Bijzonder dat het in openheid 
bewegen en vertellen over hoe het met je gaat zo  
kan worden gezegend!

verhaal van een gast
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vrijwilligers aan het woord

“In de gemeente is de Herberg geen onbekende”
In de Herberg werken vier jongeren als diaconaal medewerkers.  

Eén van hen is Sander van Huizen. 

In de genen
Sander vertelt: “Ik ben niet de eerste uit ons 
gezin die bij de Herberg betrokken is. Jaren ge-
leden is mijn moeder vakantiewerker geweest. 
De diaconie van Ameide organiseerde een keer 
een meewerkdag op locatie. Zo maakte mijn 
vader kennis met de Herberg. Toen ik mijn 
plannen deelde om tijdelijk mijn studie te 
onderbreken, zetten zij mij op het spoor van 
een tussenjaar bij de Herberg. Dé plek om mij 
te bezinnen, mijn talenten te ontwikkelen en 
van betekenis te zijn voor anderen!”
 
Een werkdag 
“Wij, Minke, Hannah, Rosannah en ik doen 
hier van alles. Op de dag dat er nieuwe gasten 
komen, zorgen we dat hun kamers schoon 

zijn. We zetten koffie en thee en maken gasten 
wegwijs. We assisteren in de keuken bij het 
snijden, stampen, het maken van schaaltjes 
met rauwkost. We verzorgen om toerbeurt het 
ontbijt en de avondmaaltijd. Daarnaast doen 
we allerlei klussen.”

Bijzonder om diaconaal werker te zijn
“Je hebt altijd aanspraak en leert veel nieuwe 
mensen kennen. We hebben een gratis kamer, 
maaltijden en krijgen een vergoeding. Je doet 
nieuwe vaardigheden op. We doen mee met  
de Bijbelstudies. We trekken er regelmatig in 
de prachtige omgeving op uit. Met je persoon-
lijke coach ga je aan de slag met je persoon-
lijke ontwikkeling en praat je over wat jou 
bezighoudt.”

Gemeenschap
“In de kerkelijke gemeente Ameide is de  
Herberg geen onbekende. Mijn opa en oma 
Weeda zijn vanaf de oprichting betrokken.  
Bij ons uit de kerk werken Dicky en Kees als  
stafvervanger en Rinus als onderhoudsvrij-
williger in de Herberg. Ik op mijn beurt vertel 
op onze jeugdvereniging grappige belevenis-
sen. Zoals die gast die ons extra werk bezorg-
de door alle schilderijtjes op de kop zetten. 
Zij was zeer benieuwd hoe lang het duurde 
voordat we alle ondersteboven gezette 
schilderijtjes hadden ontdekt. Dat maakt het 
werken zo leuk. Geen dag is hetzelfde.”
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In de Herberg werken vier jongeren als diaconaal medewerkers.  
Eén van hen is Sander van Huizen. 

Kom jij ook in actie?
Organiseer een spaaractie of evenement ten bate van de Herberg!

Jeugdactiedag

Verkoop van kniepertjesof bloembollen Rommelmarkt op Koningsdag

Benefietconcert

24-uurs actie (steppen, 
fietsen, wandelen)

actie
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Ophalen en 
verkopen van 

metalen
“Talenten”veiling
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Agenda 2023
11 februari
11 maart
19-21 april
3 juni

Kom-Op-Adem 'Grootouders met verlies' 
Voorjaarsconcert Jan Peter en Marion Teeuw
Kom-Op-Adem 'Balans' (burn-out) 
Jubileumdag (de Herberg bestaat 30 jaar) 

Kom-Op-Adem ‘Grootouders met verlies’
De Herberg organiseert een ontmoetingsdag voor grootouders van een overleden 
kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken 
georganiseerd over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst 
voor grootouders waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden willen we op zaterdag 
11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen we er voor elkaar 
zijn, verlies delen en elkaar bemoedigen. We nodigen u van harte uit! Deze dag wordt 
gehouden in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. Voor verdere informatie 
kunt u gaan naar de website.

https://pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem-leven-met-verlies/

