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Verhalen en beelden in Coronatijd  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze – 22 mei 2020 

  

Verhalen van gemeenteleden  
 

 
 
Leen en Wil Wandel zijn één van de ouders met een kind dat 
extern woont. Vanwege de corona-maatregelen kunnen ze haar 
wekenlang niet bezoeken. Een week geleden komt er de 
mogelijkheid om in een daarvoor apart opgezette tent met een 
doorzichtige tussenwand hun dochter Mariska te ontmoeten. 
Het voelt vreemd maar ze hebben elkaar gezien! 
 
Ter bemoediging sturen gemeenteleden een kaart en als dank 
komt deze kaart terug met een door Mariska ingekleurde 
mandala. 
 
Een mooie manier om als gemeenteleden in deze tijd op elkaar 
betrokken te zijn. 

 
 
Roelien Touwen is actief met het maken van kaarten. Zij vertelt 
dat er de laatste weken meer kaarten worden gekocht.   
Roelien: “Kom gerust, elke donderdag en vrijdagmorgen kunt u 
in de hal bij het kerkelijk bureau van 10.00 tot 11.30 uur 
kaarten kopen. Samen met mijn zeven collega- 
kaartenmaaksters zorgen we er voor dat er voldoende kaarten 
in de standaard staan”. 
Roelien vertelt dat ze al voorbereidingen treft om op 
anderhalve meter afstand weer in een kerkzaal met elkaar 
kaarten te maken. Dat is gezelliger dan  alleen thuis, maar op dit 
moment kan het niet anders.  

 

 
 
 

Inge Brouwer schrijft: 
Op 3 april j.l. werd onze prachtige dochter Naomi geboren. 
Reikhalzend was hier door ons als ouders, maar vooral door 
onze drie andere kinderen naar uitgekeken. Spannend was het 
wel, met name ook door de Corona pandemie. Als gezin waren 
we al drie weken voor de bevalling in thuisquarantaine om de 
kans op besmetting tot een minimum te beperken. Het verlof 
bestond uit thuis lesgeven aan de kinderen en vanuit huis ook 
nog van alles regelen voor de huisartsenpraktijk van Inge. De 
bevalling moest gezien de voorgaande moeizame bevallingen in 
het ziekenhuis plaatsvinden, en dit was nu net de plek waar de 
Corona overduidelijk aanwezig is, dus het was spannend om 
juist daar naar toe te moeten. Gelukkig ging dit heel voorspoedig 
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en werd Naomi in goede gezondheid geboren en mochten we op haar tweede levensdag naar huis. Weer thuis 
opnieuw in thuisquarantaine: nu met z’n zessen! We hebben hierdoor heel intens de eerste levensweken van Naomi 
beleefd en elkaar leren kennen.  
De raambezoeken waren bijzonder, maar soms ook moeilijk. Bijvoorbeeld voor de opa’s en oma’s omdat ze Naomi 
niet konden vasthouden. Gelukkig hebben we tegenwoordig de mogelijkheid van beeldbellen. Van veel 
gemeenteleden mochten we felicitatiekaarten ontvangen: hartverwarmend! Veel dank hiervoor! 
 
 
 

 

Corona in tehuizen 

Ds. Oebele van der Veen schrijft: 
De coronacrisis heeft veel gevolgen, maar grijpt 
bijna nergens zo diep in als bij mensen die moeten 
toezien, dat een geliefde overlijdt in een 
verpleeghuis, terwijl zij er niet bij zijn.  
José vertelt: “Ik voelde mij een aantal dagen niet zo 
goed in orde en vroeg een buurvrouw om even de 
was naar Jan te brengen. Zij is de laatste die hem 
gezien heeft. De volgende dag kreeg ik een 
telefoontje dat alles op slot ging. Ik vroeg nog: kan 
ik dan niet een mondkapje opdoen…? Ik belde Jan, 
maar hij hoort slecht en begreep ook niet goed 
meer wat er aan de hand was. Steeds vroeg hij: 
Maar waarom kom je niet? Hadden ze maar van die 
glasschermen gehad, waarachter je elkaar 
tenminste nog kunt zien. 
Jan had ernstige buikklachten en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook daar mocht ik niet bij hem. Toen hij weer 
thuis was, is alles heel snel gegaan Ik kreeg een telefoontje van iemand van het verpleeghuis. Ze huilde en zei: Hij is al 
overleden. Ik vroeg: Mag ik er dan morgen heen? Het kon niet. Ik heb hem pas in het rouwcentrum gezien. Het is alsof 
je hart uit je gerukt wordt”. 
 

 
 

 

 
 

 
Vader en zonen de Haan met 
een hoogwerker op bezoek bij 
moeder de Haan in de 
Molenberg 
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Diaconaat in Corona-tijd 
 

De diaken Fedde Makkinga schrijft: “Dat de Corona-tijd veel mensen 
raakt, is bekend. Als diaconie ondersteunen we bijvoorbeeld de 
voedselbank. Alleen in Oosterbeek al komen er wekelijks rond de 25 
mensen. Ook geven we extra aandacht aan onze verpleeghuizen met 
tijdschriften of bloemen met Pinksteren. 
We zien ook steeds meer persoonlijke verhalen. Ik noem er twee van 
heel dichtbij. Jonge mensen die hun huis verkocht hebben. Maar de 
kopers zijn werkzaam als freelancer en in de horeca. En dus gaat de 
verkoop niet door. Want van de ene op de andere dag hebben ze geen 

inkomen meer. 
Een ander voorbeeld gaat over een dertigjarige, werkzaam in de detailhandel. Het contract wordt niet 
verlengd omdat er geen werk meer is. 30 jaar en dan werkloos. 
Ik ben bang dat de komende tijd meer persoonlijke verhalen op ons afkomen. En ook vragen om tijdelijke 
(financiële) hulp. Het drie jaar geleden opgerichte noodfonds van alle kerken in de gemeente Renkum kan 
wellicht ondersteuning bieden”.   

 
 

Inloophuis 
In de week van 13 mei hebben de bezoekers en gastvrouwen en 
-heren van het Inloophuis in de Vredebergkerk een kaart 
gekregen. 

Een kaart met een mooie lentefoto en de volgende tekst “In 
deze vreemde coronatijd wensen wij u het allerbeste toe. De tijd 
om elkaar weer bij de koffie te ontmoeten, op 
donderdagochtend, zal zeker nog even duren.  
Een hartelijke groet en……. alle regels  nog even volhouden!!” 

En als het weer mogelijk is, dan is iedereen weer van harte welkom op donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur in de Vredebergkerk voor een kopje koffie en een praatje. 
Riet Gerritsen en Corrie van de Voet maakten en schreven de kaarten en zij hopen dat de kaarten als een 
groet en een teken van meeleven wordt ervaren. 

 
De Voedselbank 
De Voedselbank gaat door en heeft meer klanten dan voorheen.  
In de gemeente Renkum worden er wekelijks 125 en in Arnhem 1200 pakketten 
uitgedeeld. De gemeente Arnhem is 4,5 groter dan de gemeente Renkum maar 
levert wel ongeveer 10 keer zoveel voedselpakketten uit. Hier zien we het 
verschil tussen ‘stad’ en ‘dorp’. 
 
Extra geld is nodig. Dit kunt u overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 
0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Ook kunt u elke donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur 
boodschappen in de kar doen in de hal bij het kerkelijk bureau. 
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Jeugd en Jongeren 
 

   
Sinds een paar weken 
komt de Blue tóch 
weer bij elkaar, maar 
nu iedere twee 
weken online. We 
kletsen bij, vertellen 
elkaar hoe we de 
dagen in deze gekke 
tijd doorkomen en 
spelen een quiz. Zo 
blijven we toch 
gezellig contact 
houden nu dat niet 
kan in de kelder. 

  

 
Op verschillende manieren worden kinderen en 
jongeren betrokken bij de digitale vieringen. 
Quirine en Fenne zingen het lied over David in de 
dienst van zondag 17 mei. 
 
Voor de Hemelvaartsdienst is aan kinderen 
gevraagd een mooie natuurfoto van vroeg in de 
morgen in te sturen.  
 
Op Hemelvaartsdag is er voor de kinderen een 
sport- en spelactiviteit op het grasveld bij de 
Dorpskerk in Schaarsbergen. 
Met Pinksteren horen en zien we daarover meer. 
 

 

  

Vieringen vanuit de Vredebergkerk of vanuit Schaarsbergen 
  
Een dienst over ‘samen zijn’, over ‘vriendschap en liefde’, kun je natuurlijk niet in je eentje voorbereiden. 
Nieske Wijnen en Greet Meijer vertellen hoe ze deze tijd beleven en ruim tien gemeenteleden lezen de bijbelteksten. 
 
Vanwege de dag tegen homofobie wordt de regenboogvlag gehesen als teken van “elk mens mag er zijn”. 
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Hemelvaartsdag 
 
Ds. Hette Domburg schrijft: “De beelden die Hemelvaart 
oproept, druisen in tegen de manier waarop we gewend zijn na 
te denken over de wereld. Maar zou het kunnen, dat die beelden 
toch iets laten zien van wat we niet kunnen missen?” 
 
Een dienst opgenomen op de boerderij  van de familie 
Varekamp. 

 

  
 

  
  

Virtueel koor  in de Pinksterdienst 
Leden van de cantorij uit Schaarsbergen en van het projectkoor uit Oosterbeek zijn uitgenodigd om samen met 
Pinksteren een meer stemmig lied te zingen. Danny Nooteboom schrijft: “Kort samengevat betekent dat, dat u thuis 
uw partij inzingt en dat u die opnames aan mij mailt. Ik monteer deze samen tot een koor met begeleiding. 
Experimenten met andere koren waren heel mooi en vooral leuk om te doen. ”  
 

 
Van de redactie 

Wij proberen zorgvuldig om te gaan met foto’s, maar hebt u ondanks dat toch bezwaren tegen het gebruik van een 
bepaalde foto, dan horen we dit graag. 
We weten niet hoe vaak zo’n verslag zal verschijnen. Maar hebt u ook beelden en verhalen die u wilt delen met 
anderen, mail het naar webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
 

 


