Verhalen en beelden najaar 2020
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Vieringen
Afgelopen maanden zijn er twee kinderen gedoopt, van links
naar rechts: Remi Wind en Ines Monden. Het is mooi wanneer
ouders zelf vertellen wat de betekenis van de doop voor
henzelf en de opvoeding van hun kind betekent. En dat we
kunnen zien hoe de naam op het dooppaneel wordt
bijgeschreven.

Op 4 oktober is ds. Irene Pluim aan onze gemeente verbonden. Met een beperkt aantal kerkgangers in de
Vredebergkerk maar met veel mensen die thuis meevierden.
De jongeren bieden een blauwe
stola aan met daarop zelf gevilte
versiering.

Rond de oogstdienst begin
november worden houdbare
producten in gezameld voor
de voedselbank.
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Omzien naar elkaar
Nieuw ingekomenen stellen zich aan ons voor
Wij zijn Jaap en Attie Davelaar, sinds 1 november jl. nieuwe leden in de
Protestante Gemeente Oosterbeek.
Wij wonen in Arnhem in de wijk Heijenoord en hebben hiervoor jaren gekerkt in
de Diaconessenkerk.
Deze is met de Bethlehemkerk en de Opstandingskerk samengegaan in de
wijkgemeente Noord en huist nu in het kerkgebouw op de Rozendaalseweg in
Arnhem. Deze kerk heeft nu als naam “Nieuwe Kerk”.
Wij denken qua geloofsgemeenschap ons in Oosterbeek thuis te voelen. Attie is
geboren in Rotterdam, maar woont al langer in Arnhem als daar. Jaap is een
geboren en getogen Oosterbeker. We zijn beiden niet meer in het arbeidsproces bezig, maar vermaken ons prima in de
vrije tijd. Fietsen, wandelen in onze bosrijke omgeving, vrijwilligerswerk, etc. Wij hebben 3 dochters, de 2 oudste
wonen met partners in Arnhem en Nijmegen;
onze jongste woont in Heemstede.
Wij zijn al vaker, ook in het verleden, in de Vredebergkerk geweest; er zijn wel gemeenteleden die ons kennen van
naam en gezicht en andersom. Hopelijk voelen wij ons snel vertrouwd en op onze plek hier.
Tot ziens, Jaap en Attie

Hoe hou je het vol
Henrita is docent biologie op een vmbo en zij heeft een lieve man en twee kinderen in de leeftijd van 4 en 7 jaar.
Als redactie spreken we haar een week na de zomervakantie. Henrita laat merken dat ze het pittig vindt dat lesgeven.
“De leerlingen (12-16 jaar) worden zelf misschien nauwelijks ziek maar kunnen anderen wel besmetten. Ik voel me
best wat onveilig in de school. Organiseren we de lessen en het verhuizen van de leerlingen van het ene naar het
andere lokaal wel corona-proof? Hoewel ik de kerkdiensten mis, durf ik eigenlijk niet te gaan want ik wil de oudere en
kwetsbare mensen niet besmetten”.
Begin november spreken we Henrita opnieuw nadat ze voor het eerst toch de moed gevonden heeft om fysiek bij de
kerkdienst aanwezig te zijn. We zijn benieuwd hoe haar werksituatie nu is. Henrita vertelt dat ze wel minder onzeker
is maar zij heeft de indruk dat veel dingen op haar school misschien toch wel beter geregeld kunnen worden. “Nu
wordt er nagedacht om 's morgens de onderbouw op school te ontvangen en 's middags de bovenbouw waardoor het
veel minder druk is in het schoolgebouw. De leerlingen blijven dan zoveel mogelijk in een klaslokaal zodat ik weer
veilig door de gangen kan wandelen en veilig van het ene naar het andere lokaal lopen. Als het corona-proof is hoop
ik weer meer op zondagen in de diensten te zijn”.
Henrita dank je wel dat je dit verhaal met ons wilde delen.

Koffie na de kerkdienst
Veel mensen missen de koffie na de kerkdienst van zondagmorgen.
Een gemeentelid schrijft “Het grootste gemis van veel van onze kerkleden in deze corona-tijd is het niet meer
gezamenlijk koffiedrinken met de bijbehorende sociale contacten na de kerkdienst. Wij hebben op 2 manieren getest
hoe je dit kunt ondervangen. Eerst door mensen via de zondagsbrief bij ons thuis uit te nodigen en daarna door
gewoon bij mensen die we al kennen aan te bellen, te vragen hoe het met ze is en of ze een bezoekje van ons of van
hen aan ons op prijs stellen. We hebben het 4x gedaan en steeds met succes. Ook reageerden andere mensen
positief. In de praktijk krijgt het echter geen vervolg. De vraag is dan ook hoe we deze drempel kunnen slopen.
Volgens ons kan het simpel door elkaar te stimuleren dit zelf te doen, zowel bezocht worden als bezoeken. Wees
open naar elkaar”.
Toch horen we ook verhalen van gemeenteleden die met een grote regelmaat op zondag één of twee mensen
uitnodigen. Bijna altijd wordt positief op een uitnodiging gereageerd. Het gekke is dat kerkgangers, thuis of in de kerk,
nu veel gemakkelijker een vreemde durven uit te nodigen.
2/5

Een gemeentelid zei “Ik heb het laatste half jaar nog nooit zoveel minder of niet bekende “kerkgangers” op de koffie
gehad”.
Als redactie zijn we benieuwd naar uw ervaringen? Nodigt u ook wel eens iemand uit, hebt u een tip hoe je dat het
beste kunt aanpakken? Bel je door de week iemand op of wacht je bij de uitgang na de dienst? Of brengt een ander u
op een idee om iemand uit te nodigen?

Diaconie
Namens onze diaconie nam Jannie van Doorn deel aan een
gesprek van burgemeester Schaap met de kerken.
Het is goed om te lezen hoe de burgemeester namens de
plaatselijke overheid belangstelling heeft voor het
functioneren van de kerken maar ook over de vraag hoe
tijdens deze pandemie optimaal samengewerkt kan worden.

Startzondag
De kerkdienst is een feestelijk gebeuren. Een groot aantal jongeren “vliegen over” van kindernevendienst naar de
Tienergespreksgroep, Jenneke Bal-Oosterbeek wordt bevestigd als scriba en enkele ambtsdragers verlengen hun
ambtsperiode.
De tieners maken een fietstocht door Oosterbeek en bij verschillende gemeenteleden is er iets om te eten, te
bespreken of een activiteit om te doen. De anderen kunnen een gemeentewandeling maken.

Samen eten is vanwege corona niet mogelijk maar een gemeentewandeling maken door het dorp met onderweg koffie met appeltaart
bij de Concertzaal, daar doen veel gemeenteleden aan mee op deze
zonnige september.
Tijdens de wandeling staan er standjes van Amnesty International,
van Het Projectkoor, de Groene Kerk, de Stichting Vrienden van de
Oude Kerk, de diaconie en het jeugdwerk.
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Jeugd en jongeren
Zoals u in bijEen heeft kunnen lezen, doet de leiding van de Kindernevendienst, de Wieberclub, de Tienergespreksgroep
en de Blue er alles aan om de ontmoetingen , ondanks alle Corona-maatregelen zoveel mogelijk te continueren.
Niet alleen de ontmoetingen tussen de jongeren onderling worden gestimuleerd, maar ook het contact tussen “oud
en jong”.
Zoals de actie op de startzondag waarbij de kinderen tekeningen hebben gemaakt voor gemeenteleden die zondags
meeluisteren via Kerktelefoon of Kerkomroep.
De tekening van Daniel
Deetman werd na de dienst
gebracht naar mevrouw
Westerhof.
Ze was blij verrast en
stuurde een kaart naar
Daniel en alle andere
kinderen van onze kerk met
de tekst:

Fijn dat tekeningen zo
gewaardeerd worden!

Hersfstvakantie
In de herfstvakantie werd er een gezellige middag voor de kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerd waarbij er
volop harten werden gezaagd, gekleid en versierd.
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Blue en Wiebers
Tijdens de Blue-avonden worden de tieners vermaakt met diverse
activiteiten, zoals een spel op locatie of een film, e.d. Een afscheidsfeestje
van Petra staat binnenkort gepland.
Bij de Wieberclub vindt om de andere week een buitenactiviteit plaats.
De speurtocht met als thema “vissen” was een groot succes! Met behulp
van een zaklamp moesten in het park reflecterende visjes gezocht worden.
Vervolgens was het de bedoeling opdrachten op te lossen (een rebus
oplossen: vijf broden en twee vissen; een plaat van Jona en de walvis
herkennen; e.d.) Als afsluiting stond er heerlijke chocolademelk klaar met
iets lekkers erbij.
De Kindernevendienstleiding stuurt elke zondag een berichtje naar de besloten app-groep met een link naar het
verhaal, een proefje (vuur- waxinelichtje), een creatieve opdracht .…
Wat een enthousiasme om in deze tijd toch zoveel mogelijk door te gaan!

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 zelf ook beelden en verhalen die u wilt delen met
anderen, mail het naar webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
nr. 7 november 2020
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