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Achtergrond
De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze is per 1 januari 2007
ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente OosterbeekWolfheze, de Gereformeerde Kerk van Oosterbeek en de Gereformeerde
Kerk van Wolfheze. In Wolfheze waren de gemeenten overigens reeds
geruime tijd verenigd in een Samen-Op-Weg federatie.
De gemeente heeft 2 predikanten en kerkdiensten worden wekelijks
gehouden in de Vredebergkerk en maandelijks in Het Schild in Wolfheze.
Vespers en bijzondere vieringen vinden plaats in de Oude Kerk in
Oosterbeek. De gemeente maakt deel uit van de Raad van Kerken
Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp.

Kerkdiensten
De wekelijkse zondagmorgendiensten vieren we als kerkelijke gemeente
samen in de Vredebergkerk in Oosterbeek. Aanvang 10.00 uur.
Adres: Van Toulon van der Koogweg 3.
Ongeveer 4 maal per jaar vinden er vieringen met Heilig Avondmaal
plaats.
In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd vinden er vespervieringen
plaats in de Oude Kerk in Oosterbeek. Aanvang 19.00 uur.
Adres: Benedendorpsweg 134.
Oecumenische diensten onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp (3 per jaar) vinden
plaats in een van de kerken; er zijn dan geen diensten in de andere
kerkgebouwen.
Iedere eerste zondag van de maand vindt er ’s avonds om 19.00 uur een
kerkdienst plaats in Het Schild in Wolfheze.
Twee tot driemaal per jaar is er in Wolfheze een gezamenlijke dienst met
de Pastorale Dienst van Pro Persona in de Opstandingskerk op het
ziekenhuisterrein.
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Kosters
In de Vredebergkerk zijn enkele parttime kosters/beheerders. Daarnaast
worden zowel in de Vredebergkerk als in de Oude Kerk bij toerbeurt
kostersdiensten uitgevoerd door een aantal gemeenteleden. De
coördinatie wordt verzorgd door het Kerkelijk Bureau (tel. 026-3333094).

Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, kunnen
door vrijwilligers gehaald en gebracht worden per auto.
Contactpersonen: Vredebergkerk: dhr. Frans van Roest, tel. 026-3336974
Wolfheze: dhr. Willem Merkens, tel. 026-4821639

Beamergebruik in Vredebergkerk
Tijdens de diensten in de Vredebergkerk worden de liturgie en de teksten
van liederen en lezingen via een beamer getoond.
E-mailadres beamergroep: beamer@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkdienst thuis beluisteren
Voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen is er de
mogelijkheid de diensten mee te maken via een speciale
internetaansluiting. U kunt ook de kerkdienst direct beluisteren via
www.kerkomroep.nl. Voor zieken en ouderen die tijdelijk niet in staat zijn
de kerk te bezoeken en niet over internet beschikken is er de mogelijkheid
om de dienst via een CD te beluisteren. Contactpersonen: dhr. Giel
Kollaard, tel. 026-3337847 en dhr. Frans van Roest, tel. 026-3336974.

Kinderoppas, kindernevendienst, tienergespreksgroep
Tijdens de ochtenddiensten is er in de Vredebergkerk:
* Kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Contactpersonen: mw. Ellis de Groot, tel. 06-22118504 en mw. Inge
Brouwer, tel. 026-4459353
* Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Contactpersoon: mw. Quinta van der Sluijs, tel. 06-3336541
* Tienergespreksgroep voor de 12 tot 16-jarigen (niet elke zondag).
Contactpersoon: dhr. Rogier Doornbos, tel. 026-3702306
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Bloemen uit de kerk
De bloemen uit de kerk worden als teken van meeleven bij bijzondere
gebeurtenissen naar gemeenteleden gebracht.
Contactpersoon: mw. Di-ja Roelofs, tel. 026-3342851

Muzikale medewerking
Met een zekere regelmaat wordt er extra muzikale medewerking verleend
aan de diensten ((project-)koor, trompettist, etc.).
Contactpersoon: dhr. Henk Gerritsen, tel. 026-3333872

Koffiedrinken na de kerkdienst
In de Vredebergkerk kunnen we elkaar na iedere zondagmorgendienst
ontmoeten bij een kopje koffie.

Predikanten
ds. Oebele van der Veen
Benedendorpsweg 136
6862 WP Oosterbeek
tel. 026-3391944
E-mail: oebelevanderveen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Bij voorkeur niet bellen tussen 17.30 en 19.30 uur.
ds. Petra Doorn
Pietersbergseweg 40
6862 BV Oosterbeek
tel. 026-3824977 of 06-34175354
E-mail: petra.doorn@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Woensdag vrije dag.

Scriba
mw. Martine Deetman, tel. 026-8405212
E-mail: scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink, tel. 06-23196159
dhr. Pieter Stolwijk, tel. 06-23460068
Het gemeentewerk is georganiseerd in zes kerkgroepen.

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Joop Kruithof, tel. 026-3390950
Secretaris: mv. Karin-Braam,
E-mail: kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
De Kerkgroep Beheer (College van Kerkrentmeesters) faciliteert de
activiteiten van de kerk; draagt zorg voor de ledenadministratie, de
archivering en het kerkelijk bureau; beheert en exploiteert de gebouwen; is
verantwoordelijk voor personeelszaken en verzekeringen; verzorgt de
geldwerving, het financieel beheer, begrotingen en jaarrekeningen; stelt
lange termijn verkenningen op voor het beleidsplan van de gemeente.

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Hannie Luiten, tel. 026-7370475
E-mail: communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
De Kerkgroep Communicatie heeft als doel de interne en externe
communicatie in en vanuit de Protestantse Gemeente OosterbeekWolfheze te bevorderen. In alles wat we doen of niet doen, zeggen of
zwijgen, laten we iets zien? Wat zien we van elkaar en wat ziet de wereld
van ons?
Op dit moment extra aandacht voor: het versterken van de verschillende
publiciteitskanalen als kerkblad, zondagsbrief, website, sociale media,
seculiere pers en de profilering van de gemeente

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: dhr. Fedde Makkinga, tel. 026-3337457
Contactpersoon: mw. Jannie van Doorn, tel. 026-3333854
E-mail: diaconaat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
De droom van de diaconie is een wereld van vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping. Zij wil omzien naar de ander, dichtbij en ver
weg, die geen helper heeft en zij blijft hopen op een wereld waar ieder
mens tot zijn recht komt. Wij geloven in delen, van onze welvaart, van ons
geloof en onze hoop voor die betere wereld.

Roemenië werkgroep kerken Oosterbeek
De kerken in Oosterbeek hebben een partnerrelatie met de kerken in
Agnita, Roemenië.
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Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: dhr. Pieter Stolwijk, tel. 06-2340068
De Kerkgroep stelt zich als doel om verschillende vormen van vieren te
ontwikkelen die eigentijds zijn, op de toekomst gericht en dienend aan de
diversiteit van de kerkgemeente Oosterbeek-Wolfheze. Eigentijds en op
de toekomst gericht betekent hier niet dat klassieke vormen van diensten
of vieren zullen verminderen, eerder wordt bedoeld dat er ruimte is voor
vernieuwing en gericht op de breedte van de gemeente, zodat alle
leeftijden zich nu en in de toekomst thuis kunnen voelen.

Kerkgroep Jeugd
Jeugdouderling: mw. Hanneke Geuzenbroek-Drewes.
E-mail: jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
De jeugd heeft de toekomst, daarom expliciet aandacht voor hen. De
Kerkgroep Jeugd wil activiteiten aanbieden die aansluiten bij de behoefte
van kinderen, tieners en hun ouders. Zij wil kinderen en tieners ruimte
bieden om samen te ontdekken wat de verhalen van God en Jezus
betekenen. De kerkgroep hoopt dat er een vertrouwensband met God
ontstaat, een basis op weg naar de volwassenheid. En dat kinderen en
tieners zullen ervaren dat de kerkgemeenschap daarin een belangrijke rol
kan en wil spelen.
De Kerkgroep wil ook ouders en opvoeders ondersteunen om kinderen en
tieners te begeleiden op deze weg naar de volwassenheid.

Kerkgroep Pastoraat
Voorzitter: mw. Tineke de Rijk, tel. 026-8404244
E-mail: pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Coördinator secties: mw. Rika Gerritsen, tel. 026-3333872
Pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. En zo samen
een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Pastoraat gebeurt als eerste
door gemeenteleden onder elkaar en daarnaast door daarvoor
aangestelde vrijwilligers en predikanten. Dit betekent dat gemeenteleden
gestimuleerd en ondersteund zullen worden in het omzien naar elkaar.
Omdat pastorale behoeften niet altijd duidelijk zijn, zal “Pastoraat op
verzoek” gepromoot worden.

Activiteiten voor jeugd en jongeren
Wieberclub is voornamelijk bedoeld voor 8 tot 12-jarigen. Eenmaal per
twee weken op vrijdagavond van 19.15 – 20.30 uur in de Vredebergkerk.
Contactpersoon: dhr. Eric Artz, tel. 06-18341545
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Blue is een club voor alle jongeren van 12 - 20 jaar. Twee keer per maand
op vrijdagavond van 20.30 - 22.30 uur voor de jongsten en voor de 16 tot
20-jarigen tot 24.00 uur in de Vredebergkerk. Blue kun je ook vinden op
Facebook (Blue-Oosterbeek).
Contactpersoon: dhr. Arie de Vroomen, tel. 06-51386784
Voor oppas, kindernevendienst en tienergespreksgroep zie pag. 5 onder
kerkdiensten.

Activiteiten voor senioren
Gedurende het kerkelijk seizoen worden maandelijks contactmiddagen
georganiseerd in de Vredebergkerk met een afwisselend programma. Het
seizoen wordt afgesloten met een uitstapje. Details van het programma
worden gepubliceerd via het kerkblad en de website.
Contactpersoon: mw. Greet van Roest, tel. 026-3336974

Bezinning en ontmoeting
Kringen en gespreksgroepen
Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar. We kennen in
onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en
gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van
informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en
bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook
kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of
op nadenken over de eigen levensweg.
Meer informatie over de kringen vindt u op de website en in het kerkblad.
Voor nadere inlichtingen kunt u ook terecht bij beide predikanten (pag. 6).

Raad van Kerken
Het jaarlijkse bezinningsprogramma is voor de gehele Protestantse
Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze, maar wordt veelal breder uitgevoerd
onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken OosterbeekWolfheze-Doorwerth-Heveadorp.
Contactpersoon: mw. Pauline van Woudenberg, tel. 026-3706090

Thee met Thema
Bijeenkomsten over actuele onderwerpen om over door te praten. Deze
ontmoetingen vinden plaats op zondagmiddag elke 4e zondag van de
maand vanaf 15.30 – 17.30 uur.
Contactpersoon: mw. Marlies Raaijmakers, tel. 026-3332226
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Leerhuis
In het Leerhuis Oosterbeek worden Bijbelgedeelten, met ondersteuning
van inleiders, bestudeerd vanuit joodse en christelijke achtergrond. De
avonden worden in de wintermaanden om de twee weken gehouden in de
Vredebergkerk. Het programma is te vinden op de website van de Raad
van Kerken: www.raadvankerkenoosterbeek.tk
Contactpersoon: mw. Roos Enklaar, tel.026-3335770

Inloophuis / Kerkcafé / Thee/koffiemiddag
Het inloophuis of kerkcafé is een plaats van ontmoeting en heeft de
bedoeling onze kerk een open huis te laten zijn voor de samenleving. Elke
donderdagmorgen staan in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur de
deuren open voor een kopje koffie en een praatje.
Contactpersoon: mw. Riet Gerritsen, tel. 026-3333820 en mw. Greet
Meijer, tel. 026-4451910
In Wolfheze wordt elke vierde woensdag van de maand een
thee/koffiemiddag gehouden. Iedereen is welkom in de recreatiezaal van
Het Schild; aanvang: 14.30 uur.
Contactpersoon: mw. Gerie Vonk, tel. 026-3890316
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Kerkblad, zondagsbrief en website
Het kerkblad BIJEEN verschijnt 6 keer per jaar. Elk kerkblad heeft een
thema met een hoofdartikel en een interview. Verder een overzicht van
kerkdiensten, informatie over activiteiten, een agenda, collecte-informatie
en belangrijke contactgegevens. In het kerkblad is een “In memoriam”
opgenomen van gemeenteleden, die de afgelopen periode overleden zijn.
Ieder gemeentelid ontvangt het blad, tenzij wordt aangegeven dat hierop
geen prijs wordt gesteld.
Iedere zondag is een zondagsbrief beschikbaar voor leden van onze
gemeente en bezoekers van de kerkdiensten. In deze zondagsbrief kunt u
informatie over de dienst lezen, maar ook waar de bloemen naar toe gaan.
Er is een rubriek meeleven en de activiteiten van de komende week
worden vermeld.
Kopij inleveren tot donderdagmorgen 09.00 uur.
E-mail: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.
U kunt zich via hetzelfde e-mailadres abonneren op de digitale
zondagsbrief.
De website www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl geeft uitgebreide informatie
over de gemeente en haar activiteiten.

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau verzorgt de leden- en de financiële administratie. Ook
kunt u er terecht voor de uitgifte van collectebonnen. Collectebonnen
kunnen ook via de website besteld worden.
Veranderingen in adres en status graag zo snel mogelijk doorgeven.
Medewerker:
Adres:

mw. Kathy Jansen
Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
Postadres:
Postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
Tel.:
026-3333094
E-mail:
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.
Openingstijden: donderdag en vrijdag 10.00 – 11.30 uur
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Financiële bijdragen en collectebonnen
De uitgaven van de Protestantse Gemeente bestaan voor een groot deel
uit de salarissen van de predikanten, de kosten van gebouwen en
uitgaven voor pastoraat, catechese, kerkdiensten, jeugdwerk e.d.
Daarnaast moet de plaatselijke kerk bijdragen aan de landelijke kosten
van de Protestantse Kerk.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de jaarlijkse bijdragen die via
de actie Kerkbalans worden toegezegd en in mindere mate de wekelijkse
kerkcollecten.
Alle leden krijgen in januari toelichtend materiaal aangereikt plus een
formulier om de bijdragen voor dat jaar vast te leggen. De actie
Kerkbalans wordt in onze gemeente niet alleen gehouden voor de kerk,
maar ook voor Diaconie, incl. Zending en Werelddiaconaat (ZWO).

Rekeningnummers
Voor uw kerkelijke bijdrage en het bestellen van collecte-bonnen:
NL60 RABO 0373 7266 86
Protestantse Gemeente
te Oosterbeek-Wolfheze
Voor diaconale bijdragen:
NL87 INGB 0004 9753 30

Voor ZWO-bijdragen:
NL87 INGB 0004 9753 30

Diaconie Protestantse Gemeente
te Oosterbeek-Wolfheze

Diaconie Protestantse Gemeente
te Oosterbeek-Wolfheze
onder vermelding van ‘ZWO’

Voor de Roemenië werkgroep:
NL51 INGB 0008 9106 86
Roemenië Project Kerken
Oosterbeek
Contactadres Informatiegids:
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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