Verhalen en beelden in de zomer van 2020
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Het aansteken van een (Paas)kaars thuis
Ds. Petra Doorn nodigt, tijdens een online viering, iedereen uit thuis ook een (Paas)kaars aan te steken bij het begin
van de kerkdienst. Aan de oproep om foto’s van dit ritueel op te sturen, is gehoor gegeven.

Gedicht
Wij zijn voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken we elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal
het is voor allemaal
het licht verbindt ons met elkaar.
Greet Brokerhof- van der Waal
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De vieringen
Het verhaal van de vijf
wijze en de vijf dwaze
maagden. Tien
vrouwen vertellen hoe
zij hun in deze tijd hun
lampje brandend
houden.

Schatzoeken. Hoe doe je dat?

Worden als de kinderen? Hebben zij ons iets te leren?
Veel jongeren kregen een diploma in die week. Hoe
verloopt zo’n laatste dag. Is het eindexamen een
kruisverhoor over wat je wel en niet weet of kunt?
Of is het zoals in Equador? Daar kwamen de professoren
met een handdoek en een kan met water naar de geslaagde
theologie studenten. Ze wasten de voeten van de
geslaagden om met dit gebaar te laten zien dat je
dienstbaar mag zijn aan de mensen met wie je gaat werken.

Ds. Petra Doorn in gesprek met Robin over de bloemen
die groeien en bloeien en die zich geen zorgen maken
over de dag van morgen. Matth. 6.
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Hoe is het om in onze gemeente te komen nu veel activiteiten stil liggen?
Drie gemeenteleden/families vertellen hierover.
Tettie Wiechers en Jaap Sap
“Na een verblijf van vier jaren op Aruba, zijn wij in januari
van dit jaar in Oosterbeek komen wonen. Sindsdien
bezoeken we de diensten in de Vredebergkerk. De
ontmoetingen met de andere mensen smaakte naar meer.
Tot in maart jl de “intelligente lockdown” een feit werd en
we op onszelf (en de televisie) waren aangewezen. Tettie
werkt, vanuit haar muzikale achtergrond, graag mee aan de
digitale vieringen. Langzaam maar zeker bouwen we ook
onze contacten in Oosterbeek uit. De kerkelijke gemeente
vinden wij plezierig en warm. We voelen ons hier ook welkom. We zien uit naar een verdere kennismaking ”.
Jet Makkinga
“Begin maart verhuisden we van Alphen aan den Rijn naar Oosterbeek. Vol plannen om dit mooie dorp en omgeving
te ontdekken, te genieten van de rust, natuur en ons leuke huis. Het bleek,
door de lockdown, echter wel een hele rustige start te worden.
Ik vond het jammer dat er geen kerkdiensten waren en ik niet kon
kennismaken met mijn nieuwe kerkelijke gemeente. Wel had ik al leuk
digitaal en telefonisch contact met al een aantal kerkelijk medewerkers en
dominee Petra.
Op zondagmorgen keek ik vaak naar de digitale dienst, maar ook vaak naar
de dienst van mijn oude gemeente, want dat voelde nog net iets
vertrouwder. Maar de nieuwsbrief en de bijlage met verhalen en gedichten,
brachten voor mij de gemeente hier ook dichterbij. Zeker het gedicht van
Henri Nouwen: Toch blijven leven, raakte mij. Proberen moed te houden,
ook al is alles onzeker en spannend. Van de Troubadours, mijn zanggroep in
de vorige gemeente, kreeg ik bijgaand lied met een opwekkende tekst:
https://youtu.be/fcKRcxE1QVY .
Uit lied en gedicht haal ik de hoop dat we binnenkort weer samen mogen Vieren en ik met u/jullie mag kennismaken
en een eigen plekje mag gaan vinden. Dus hopelijk tot gauw”.

Maurice de Does en Liesanne van den Brink zijn vorig jaar april in
Doorwerth komen wonen. De mooie omgeving en het lekker kunnen
wandelen, heeft een belangrijke rol gespeeld bij hun keuze voor
Doorwerth. En na wat wikken en wegen zijn ze lid geworden van onze
gemeente.
In het eerste jaar hebben ze verschillende mensen leren kennen en zijn ze
in en rond de kerkdiensten in de Vredebergkerk door gemeenteleden
aangesproken: “Een nieuw gezicht, zijn jullie hier nieuw komen wonen of
gewoon vakantiegangers?”
Maurice zingt graag mee in het projectkoor en heeft ook meegedaan met
de uitvoering van de Misa Criola. Zo heeft hij de afgelopen maanden ook
al verschillende keren in een zanggroepje meegewerkt aan de online
kerkdiensten.
Maurice zit in de verkoop en Liesanne werkt als bestuursondersteuner bij de politie in Apeldoorn.
Maurice heeft uit een eerdere relatie drie dochters die voor een belangrijk deel zijn uitgevlogen.
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Kindervakantieweek “Op ontdekking”

Ds. Petra Doorn: “Afgelopen week was de vakantie-week ‘Op
ontdekking’ voor kinderen van de kerk uit Schaarsbergen en van
onze eigen gemeente. We hadden twee leeftijdsgroepen. De
kinderen van 3,5 tot en met 8 kwamen op maandag, woensdag en
vrijdag. De kinderen van 8 tot en met 12 kwamen op dinsdag,
donderdag en vrijdag. In totaal deden er 40 kinderen mee.
De eerste twee dagen was het thema aarde. We vertelden het
scheppingsverhaal uit Genesis 2 en hadden leuke
verwerkingsopdrachten. Zo hebben
we geprobeerd om mensen van klei
te boetseren en deden we een
speurtocht. Op woensdag en
donderdag was het thema water. We luisterden naar het verhaal van Mozes in het
biezen kistje en hadden een gesprek over de doop. Baby Naomi werd (in haar doopjurk)
welkom geheten in de kring en zo konden
we uitleggen wat er eigenlijk gebeurt bij de
doop.
Elke dag werd de lunch door andere
gemeenteleden verzorgd en elke dag was
het heerlijk.
De vakantieweek was een mooie
gelegenheid om de band tussen de kinderen
onderling te versterken en om te ervaren hoe fijn het is om samen kerk te
zijn. Dankzij de grote betrokkenheid van vrijwilligers zijn er ook weer veel
nieuwe lijntjes ontstaan tussen jong en oud. Terwijl ik dit schrijf zijn we
pas halverwege de week, maar ik durf nu al te zeggen dat het een groot
succes was”.

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
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