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Verhalen en beelden rond Pinksteren 2020  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

  

Vieringen 
 

Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel “Wezenzondag” genoemd,  
wordt in de dienst stil gestaan bij het verhaal van de Goede Herder.  

Daniël en Thomas interviewen een “schaapherder” over haar zorg voor de schapen en de pianist Henk Gerritsen en 
fluitiste Bernadine Kok spelen o.a. “De Heer is mijn herder” uit de musical Saul. 

 
 

  
 
 

 

 
 
Pinksterdienst 
 
De liturgische bloemschikking in de 
Pinkstermorgendienst, gemaakt door Di-Ja Roelofs, zit vol 
symboliek.  
De twaalf vlammende lelies verwijzen naar de twaalf 
discipelen, de zeven rode gerberas  verwijzen naar de 
vruchten van de geest en de grasslierten verwijzen naar 
de wind, de geestkracht.  
De drie lichtjes staan voor de drie-éénheid Vader, Zoon 
en Geest. En de twee duiven verwijzen naar de Geest die 
met Pinksteren is uitgestort. 

 
 
Het projectkoor zingt “Venite, exultemus Domino”, Kom 
laten we jubelen voor de Heer (NLB 95a). 
De zangers zingen thuis het lied in en de dirigent Danny 
Nooteboom maakt er een digitale compositie van. 
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Jeugd en Jongeren 
 

Kinderfeestje 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

In de Pinksterdienst laat ds. Petra Doorn beelden zien van een 
kinderfeestje op Hemelvaartsdag in en rond de muziekkoepel 
in Schaarsbergen. Het is voor het eerst na de lock-down  dat 
de kinderen elkaar weer ontmoeten. Ze doen spelletjes. Ze 
blazen bellen en eten en drinken lekkere dingen. 

Ds. Petra Doorn geeft in de dienst de volgende toelichting bij 
het tonen van deze beelden: “Wij hopen dat u ook binnenkort 
elkaar weer zo onbezorgd kunt ontmoeten en genieten van 
elkaars gezelschap. Wij hopen dat deze beelden u hoop en 
vertrouwen geven voor een goede toekomst”. 
De beelden van het kinderfeestje, een digitale groet voor de 
volwassenen. 

 
 

Muffins versieren voor de verjaardag van de kerk 
Op het feestje krijgen de kinderen bakmeel en nog wat 
dingetjes mee om thuis wat lekkers te bakken voor het 
Pinksterfeest. Pinksteren is immers de verjaardag van 
de kerk en daar hoort iets lekkers bij. 
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Nationale Nacht Zonder Dak 

 

 

 
Bijna 30 jongeren hebben de nacht voor Pinksterzondag buiten geslapen. Zij vinden dat het tijd voor actie is. Zij 
slapen buiten tijdens de Nationale Nacht Zonder Dak voor het Corona Noodhulpfonds van Tear. 
Voor mensen in arme gebieden is honger nu een groot gevaar. Doordat ze binnen moeten blijven, kunnen ze 
geen geld verdienen. Jongeren hebben met deze actie hiervoor geld ingezameld. 
€ 1000 is hun streefbedrag maar op het moment van schrijven (5 juni) is er € 2166,20 gedoneerd. 
 
 

 

 

 
 
 

 
Suzanne in contact met jongeren die buiten 
slapen “We hebben de Blue een eindje op weg 
geholpen met een klein beetje vermaak deze 
avond, maar nu zijn ze zelf aan zet: vannacht 
brengt de jeugd van de kerk Schaarsbergen en de 
kerk Oosterbeek-Wolfheze de nacht buiten door. 
Met deze actie wordt geld ingezameld om 
mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen 
met medische zorg en voorlichting in deze 
coronacrisis”.   
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Diaconie 

  
Help een stille coronaramp voorkomen!  
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en Dorpskerk Schaarsbergen vragen 
de komende weken aandacht voor de oproep van Kerk in Actie over de gevolgen van de coronacrisis in Afrika en Azië.  
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. 
Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben 
mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. 
Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen. Uw bijdrage kan het volgende betekenen: 

Voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een hygiënepakket 
uitdelen. 
Voor 10 euro krijgen ouderen in Moldavië een voedselpakket. 
Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen 
en medische hulpmiddelen. 
Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met 
voedsel ondersteund. 
Voor 22 euro krijgt iemand in Zuid-Afrika een uitgebreid 
basisvoedselpakket. Een heel gezin steunt u met 132 euro. 
Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met medicijnen worden 
geholpen. 
Voor 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een maand 
eten. 

Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een hygiënepakket. 
Meer weten, https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 
 
Uw gift kunt u overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
foto: Unicef Dejongh 

Bloemen voor verzorgings- en verpleeghuizen 
 

 
Beste bewoners en zorgverleners, 
De afgelopen tijd hebben we veel aan u 
gedacht en met u meegeleefd. We zijn blij 
dat uw huis weer -beperkt- open mag voor 
bezoek van familie en vrienden. Fijn voor u 
als bewoner maar ook voor het verzorgend 
personeel. 
Deze bloemen maken deze nieuwe stap 
extra feestelijk. 

  

 
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 

 


