Karakterschets gemeente
De Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze is in 2007 tot stand gekomen door een
samenvoeging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerken in Oosterbeek en
Wolfheze. Na de fusie werd de Vredebergkerk in het centrum van Oosterbeek verbouwd en de
Goede Herder Kerk aldaar werd verkocht en doet sindsdien dienst als uitvaartcentrum. Daarnaast
werden er diensten gehouden in de monumentale Oude Kerk in Oosterbeek en in de Open Hof Kerk
in Wolfheze. Begin 2018 werden de zondagmorgendiensten geconcentreerd in de Vredebergkerk. In
de Oude Kerk vinden kleinere vieringen, vespers, uitvaarten en huwelijkssluitingen plaats; de Open
Hof Kerk is in 2019 verkocht. Dit veranderingsproces is zorgvuldig verlopen. Toch zijn er enkele leden
afgehaakt en blijft het voor anderen nog wennen. Maar op dit moment kunnen de meeste
gemeenteleden zich goed vinden in de nieuwe situatie en wordt de verscheidenheid van achtergrond
als een verrijking ervaren.
Het karakter van de gemeente wordt onder meer bepaald door de ligging in het land, aan de rand
van de Veluwe, dichtbij de stad Arnhem. Omdat de natuur in deze omgeving een aantrekkelijk
karakter heeft, zijn er nogal wat mensen die zich hier na hun pensioen gevestigd hebben. Vaak gaat
het daarbij om redelijk welgestelde mensen die goede maatschappelijke posities gehad hebben.
Daarnaast is er een groep autochtone inwoners in Oosterbeek die ook hun stempel zetten op de aard
van de gemeente. Het aantal jonge mensen in deze dorpen is ten opzichte van het landelijk
gemiddelde relatief laag. Jongeren vanaf 18 jaar vertrekken vaak om elders te gaan studeren. Door
de activiteiten voor kinderen en jeugd is er echter een aantrekkingkracht van actieve jonge gezinnen
uit omringende gemeentes.
Dit alles betekent voor de kerkelijke gemeente: een tamelijk hoge gemiddelde leeftijd van de kerkleden. Over het geheel genomen: een goed ontwikkelingsniveau en veel mensen die zich voor de kerk
willen inzetten. Dit geeft gunstige mogelijkheden tot het vormen van allerlei gespreksgroepen,
kringen en leerhuizen. Daarnaast is er veel animo voor het organiseren van een variëteit aan
kerkelijke activiteiten: contactmiddagen en andere activiteiten voor ouderen, uitjes voor jongeren en
kinderen, projecten en kerstkuier.
Er komen bij de zondagmorgen vieringen ongeveer 15 gezinnen met hun kinderen naar de
Vredebergkerk. Voor de jongsten is er dan opvang, voor de kinderen in de basisschoolleeftijd twee
kindernevendiensten en voor de tieners tienergespreksgroep. Wanneer jongeren gaan studeren zien
we ze vaak niet meer in de diensten. Maar de jeugd komt elkaar wel in het weekend weer tegen in
de jeugdsoos van onze kerk: ´Blue ´.
Onze kerk kent een veelheid aan geloofsachtergronden en geloofsvisies. Dit geeft een grote ruimte
bij Bijbeluitleg en verkondiging. Ook in gespreksgroepen komt de veelkleurigheid duidelijk naar
voren. Het brede spectrum wordt gekenmerkt door een grote dragende middengroep met daar

omheen een evangelicale, een vrijzinnige en een orthodoxe stroming. Juist die pluriformiteit is uitdagend.
Ook de kerkdiensten laten een grote variëteit zien. Naast de gebruikelijke zondagse diensten zijn er
schoolkerkdiensten, tienerdiensten, diensten voor ouderen, cantatediensten en vespers.
Onze gemeente kijkt, vanuit haar grondovertuiging, over grenzen heen. Met enthousiasme wordt er
in de Raad van Kerken al meer dan veertig jaar samengewerkt met de Rooms Katholieke Kerk, de
Remonstrantse gemeente en sinds enkele jaren ook met de Protestantse Gemeente DoorwerthHeveadorp. De Raad van Kerken organiseert veel activiteiten: oecumenische vieringen, een wekelijks
avondgebed, een leerhuis en Thee met Thema op de zondagmiddag. Ook wordt over de
landsgrenzen heen gekeken en is er een actieve samenwerking met de kerken in Agnita, Roemenië.
Er bestaat vanuit de gemeente een sterke betrokkenheid op de samenleving. De kerkelijke gebouwen
worden door de week voor een groot aantal activiteiten gebruikt. De diaconie biedt hulp waar
mensen de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarbij wordt samengewerkt met de burgerlijke gemeente via het Diaconaal Platform van de kerken in de gemeente Renkum. We zijn ook
nauw betrokken bij het werk van de voedselbank. Op donderdagochtend wordt er, in samenwerking
met de diaconie, voor iedereen die belangstelling heeft een ‘inloophuis’ georganiseerd in de voorhal
van de Vredebergkerk. Een ZWO-commissie vraagt regelmatig onze aandacht voor diaconale
projecten overal in de wereld. Een werkgroep Groene kerk stimuleert duurzaamheid niet alleen in de
kerkelijke organisatie, maar ook naar de individuele leden toe.
De grote onderlinge acceptatie, de veelheid aan initiatieven en de ruimte om als voorganger een
eigen inbreng te hebben maken de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze aantrekkelijk en
uitdagend.
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