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U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio
Voor meer informatie over onze dienstverlening
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Telefoon 026-333 30 29
info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl
Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum
Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT Wageningen
24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

DE IJZERWARENHANDEL

Voor het verzorgen van uw aangiften inkomstenbelasting
en bijbehorende werkzaamheden, en het aanvragen van
Toeslagen en benodigde administratieve ondersteuning.
Ellis de Groot
Bothaweg 7 - 6861CN Oosterbeek
026- 445.8045
info@bgbadvies.nl - www.bgbadvies.nl
Kantoor geopend: maandag tot en met woensdag

Acosti Notariskantoor

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Jacobaweg 12
Postbus 13
6860 AA Oosterbeek
Tel: 026 - 3391058
Fax: 026 - 3390652
E-mail: info@acosti-notaris.nl
www.acosti-notaris.nl

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Ariese Vastgoedonderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor
vakmanschap op gebied van:

BEHANG | GORDIJNEN
Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk
- Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten
- Behangen
- Wandafwerking
- Houtrot sanering
- Restauratie-werken
- Spuitapplicatie
- Periodieke controles
Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
info@berendsenschilderwerken.nl

RAAMDECORATIE
TAPIJT | LAMINAAT
PVC VLOEREN | VINYL

•B
 innen- en buitenschilderwerk
•R
 estauratie/renovatie en
reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435
E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21
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Perspectief
Of we dit woord nu wel of niet in de mond nemen,
het is hoe dan ook steeds bij ons.
We hebben het. We hebben het minder. Of we
hebben het niet. De vraag naar perspectief zit in
ons hoofd wanneer we een uitslag krijgen bij de arts.
Ons perspectief draagt bij aan onze standpunten. In
beelden zoeken we naar het perspectief.

zoals die is. Maar als ik een foto maak, dan is het soms
juist mijn eigen stap opzij die een beter perspectief
geeft. Soms is het even door de knieën gaan. Of
het hogerop zoeken. Perspectief is niet een statisch
gebeuren. Met Kerst vieren we dat ons perspectief
gegeven wordt. Maar het ontvangen, het knielen
naast het kind en kijken door zijn ogen is aan ons.

Perspectief is volgens Van Dale een synoniem
voor ‘doorzichtkunde’. En dat begrip kan al van
alles oproepen. Zeker in deze coronatijd die we
meemaken. Inmiddels vinden we het moeilijker
worden om het punt te ontdekken waarop ons leven
weer echt ongedwongen kan zijn. En dat doet wat
met ons. We voelen hoe de spanningsboog wel erg
lang is en we verlangen weer naar gewone tijden.
Zonder duidelijk perspectief worden de dagen leger
en de beelden vlak(ker) en kan ook ons gevoel aan
diepte verliezen.

Ds. Irene Pluim

Het eigene van de adventsperiode is dat we
als het ware vooruit getrokken worden naar het
kerstgebeuren. Als hoopvol focuspunt. In de liturgie
beleven we de jaarlijkse oefening van verstilling
en voorbereiding. Geef licht, zingt Stef Bos. En we
verlangen het met hem mee. Met de wereld in ons
hart. We steken kaarsen aan, als een gebed. En we
voelen tegelijkertijd aan dat naar licht verlangen ook
betekent: licht voortbrengen. En met Kerst vieren we
dan de komst van Het Licht.
Kerst vieren betekent perspectief toelaten, doorzicht
krijgen. Andere gezichtspunten opdoen en
verwelkomen. Want het verhaal gaat dat God zelf
erbij is, in het leven van alledag. Dat God zelf daarin
deelt. Welk perspectief we ook hebben. En het raakt
niet alleen aan de toekomst, als een vergezicht. Het
raakt aan ons hier en nu. De aarde bekeken door
een hemels perspectief. We doen ertoe, ieder mens
doet ertoe. God is erbij vanuit het perspectief van
het weerloze kind. Onbevangen, kwetsbaar. Een van
ons. Geboren op stro en niet in fluweel verpakt.
We kunnen de wereld om ons heen niet zomaar
veranderen. Alleen stap voor stap. We kunnen niet
vooruit rennen om het virus voorbij te snellen. En
ook moeten we onze eigen situatie soms ‘gewoon
uithouden’. Het kan bijna voelen dat we gevangen
zijn in een bepaald frame. Dat de werkelijkheid is

Geef licht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Deel van het lied ‘Geef Licht’ van Stef Bos

“Needle tower” van K. Snelson, ®Hans van de Ros
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Van de predikant
Persoonlijke berichten

Irene Pluim
Afgelopen week wandelde ik met onze hond Bibi
door de uiterwaarden.

Het was vroeg in de ochtend. Het licht was fantastisch
en ik genoot van de mogelijkheid die ik zomaar had.

Orgelspelen wordt hobby
Op 1 oktober 1969 begon ik als organist in de
Oude Kerk en later werd gevraagd of ik ook in
de Vredebergkerk wilde spelen.
Vorig jaar vierde ik mijn 50-jarig organistenjubileum. Het thema in die dienst was dankbaarheid
en dit gevoel heb ik ook nu ik heb besloten om
definitief te stoppen als organist van de Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze. Iedere zondag probeerde ik om een waardevolle
bijdrage aan de dienst te leveren. In mijn spel
probeerde ik iets tot uitdrukking te brengen van
waar het in de dienst van die zondag om ging
en de liederen zo goed mogelijk tot klinken te
brengen. Ik probeerde me bewust in te leven in
wat er tijdens de dienst gebeurde. Een enkele
zin uit een preek, een bijzondere voorbede, een
prachtig lied: het waren voor mij aanspreekpunten om daar in het vervolg van de dienst op te
reageren. In de toekomst hoop ik nog regelmatig de muziek als hobby te beoefenen en de trap
naar het orgel te bestijgen.
Moge het orgel blijven klinken tot Gods eer.
Henk Gerritsen
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Ik liet mijn gedachten gaan. Over de gesprekken die
ik met mensen mocht hebben. De levensverhalen
die mij toevertrouwd waren. De plannen waarvan
ik deelgenoot gemaakt werd. Bij een weiland stond
het hek een beetje open. Verwelkomend bijna. Het
was heiig en ik kon niet precies zien wat zich in het
weiland bevond. Maar boven het open hek zag ik
de langzaam opkomende zon. Duidelijk aanwezig
en tegelijk versluierd. Ik bleef staan. Het beeld raakte
mij. Verstild. Tot een groep ganzen beweging en
geluid bracht. We deelden deze scene, ieder vanuit
ons eigen perspectief.
Ik moet eraan terugdenken nu ik wat opschrijf
over mijn eerste periode in Oosterbeek. Ik voel mij
steeds meer thuis. In de uiterwaarden, én in de
geloofsgemeenschap. Gaandeweg zullen we
steeds meer met elkaar beleven en delen. Met elkaar
verstillen en in beweging zijn. Dat we ons welkom en
thuis zullen voelen bij elkaar en bij de Ene.

Interview
Perspectief
Veel mensen hebben behoefte aan zekerheid voor
de toekomst, een stip aan de horizon. Wie kan ons
meer vertellen over ‘perspectief’? Michiel van
Druten, gepassioneerd hobbyfotograaf, kan ons vast
wel op weg helpen.
Mijn eerste vraag is of we aan de hand van
zijn mooie foto’s het begrip perspectief kunnen
bespreken. Maar… ons gesprek gaat niet alleen
over fotografie, maar ook over zijn eigen leven en
over zijn werk, waarin perspectief voor hemzelf en
anderen heel belangrijk zijn. Drie jaar geleden kreeg
Michiel een eenzijdig fietsongeluk. Hij werd een uur
later in bewusteloze toestand door een toevallige
voorbijganger met hond, gevonden. Michiel was
ernstig gewond en het duurde driekwart jaar voor
hij weer helemaal hersteld was. Tijdens die lange
periode van revalidatie is Michiel zich weer intensief
gaan bezighouden met zijn grote hobby fotografie.
Zodra het kon, is hij naar buiten gegaan met een
camera bij zich.
Over fotografie zegt hij: “Zonder perspectief geen
fotografie.”
“Welk beeld wil ik vangen?” is zijn constante vraag
bij het zoeken naar bijzondere plekjes of momenten
met als resultaat foto’s met diepte erin.
Het weerbericht bepaalt voor een groot deel welke
kant hij op zal gaan met zijn hond: wordt het het bos
of de uiterwaarden om te proberen de mooiste foto’s
van dat moment te maken. Heeft hij in deze tijd ook
behoefte aan perspectief in zijn leven? “Je wereld
wordt kleiner, je mist een stuk van je vanzelfsprekende
vrijheid en dat vraagt om een nieuw perspectief. Ik
probeer me te focussen op het idee dat alles wat
we nu doen (of laten) in dienst staat van een hoger
doel: er samen doorheen komen en hopelijk er beter
uitkomen!”
Zijn houvast is altijd geweest: richt je eerst op de
dingen die je hebt.
“Natuurlijk is het nu een lastige tijd, maar er zijn altijd
uitdagingen. Probeer je te blijven ontwikkelen.”
Voor Michiel is dat met de fotografie: “probeer iets te
‘vangen’ dat een ander (misschien) niet ziet.”
In zijn werk als senior consultant bij ArboNed, geeft hij
preventie-adviezen aan bedrijven om het personeel
het perspectief te geven hun werk gezond, veilig en
vooral prettig te kunnen blijven doen. Ik vraag hem
of het nu voor hem door het thuiswerken misschien

Michiel van Druten
ook rustiger is op zijn werk. “Zeker niet, denk op dit
moment bijvoorbeeld aan veel productiebedrijven,
slachterijen, scholen, e.d.. Hoe kunnen ook deze
werknemers veilig blijven werken?”
Pas hierna komen wij toe aan zijn prachtige foto’s,
waarvan er ook in deze bijEen enkele afgebeeld zijn.
Als Michiel er op uit gaat, stelt hij zich steeds vragen:
Waar ben ik nu en waar richt ik me op.
“Ik snap heel goed dat mensen behoefte hebben
aan een richtpunt. Waar gaan we naar toe met z’n
allen en hoelang duurt het nog. Wat hebben we
hiervoor nodig?
Zijn advies is: “Richt je op het meest essentiële in je
leven. Voor wie wil je er zijn? En vooral: Houd vol! Er
komen andere, hopelijk betere tijden!”
Meer weten over Michiel van Druten?
www.michielvandruten.com
Reageren: info@michielvandruten.nl
Opgetekend door Joke Weening
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In Memoriam
In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Op 15 oktober overleed Johanna Faas-Grakist op 82 jarige leeftijd. Vanwege de geldende Covid-19
maatregelen hebben wij haar in een kleine doch intieme kring vanuit de Vredebergkerk naar haar
laatste rustplaats gebracht. Samen met haar echtgenoot Petrus vormde zij met hun vijf kinderen aan
de Parallelweg een gelukkig en hecht gezin. Jarenlang zongen zij de sterren uit de hemel in het koor
‘De Lofstem.’ Na het vroegtijdig overlijden van haar echtgenoot en drie van haar kinderen leidde zij
een teruggetrokken bestaan. Vanwege haar ongeneeslijke ziekte verhuisde de gelovige Annie later naar
Vilente zorgcentrum Mooi-Land waar zij na een lang ziekbed uiteindelijk in het bijzijn van haar zoons John
en Marco is overleden.

Kerkenraad
Beroepingswerk
Het beroepingswerk om te komen tot een nieuwe
predikant is opgestart. Graag waren we persoonlijk
met u in gesprek gegaan op de gemeenteavond,
die gepland stond voor 10 november jl. Helaas
kon die avond niet doorgaan vanwege de
coronamaatregelen. In plaats van deze avond
is iedereen, die zich aangemeld had gebeld en
gevraagd naar zijn/haar mening. Deze meningen zijn
verzameld en samen met de mening van de groep
ouderen die begin november met de kerkenraad in
gesprek is geweest de basis geworden van de keus die
we gemaakt hebben op de kerkenraadsvergadering.
Er waren twee opties:
1. we starten een geheel nieuwe procedure, er komt
een nieuwe beroepingscommissie. Bij deze route
zijn we echter minimaal een jaar vacant.
2. De andere, kortere route waarvoor bijna unaniem
werd gekozen, is de volgende: op het moment
dat ds. Irene Pluim beroepen werd, was er nog
een predikant die net zo geschikt geacht werd als
Irene. Als op dat moment bekend was geweest
dat Petra Doorn per 1 december zou vertrekken,
zou de commissie beide predikanten voorgesteld
hebben. Nu werd gekozen voor Irene, omdat zij
complementair was aan Petra. De predikant, die
niet voorgesteld werd, is nog steeds beschikbaar. In
verband hiermee is de oude beroepingscommissie
opnieuw benoemd en gevraagd het traject van
een uit te brengen beroep te onderzoeken. Of zij
past bij Irene is hierbij een belangrijk onderdeel. Dat
zij past bij onze gemeente is tijdens de gesprekken
al gebleken.
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Mocht blijken dat de beroepingscommissie tot een
positieve aanbeveling komt, hoort u van ons. Wat zou
het fijn zijn als we als gemeente weer op korte termijn
compleet zijn en er weer meer tijd is voor alles wat er
op ons pad komt.
Bijstand in het pastoraat
Tot er een nieuwe predikant is, zal Irene Pluim voor
100% werken en komt er voor 40% bijstand in het
pastoraat. Op dit moment zijn er gesprekken met een
predikant, die deze bijstand wil en kan verlenen. Zodra
meer bekend is, hoort u hierover via de zondagsbrief
of het kerkblad.
Kosterswoning
De kerkrentmeesters zijn zich druk aan het bezinnen
over de verschillende mogelijkheden die bestaan
rond de herontwikkeling van de kosterswoning. Zodra
hierover meer duidelijk is wordt u geïnformeerd.
Begrotingen diaconie en CvK
Beide begrotingen zijn goedgekeurd. Het is duidelijk
dat kosten van onderhoud stijgen, dat inkomsten
teruglopen. Het is belangrijk dat we als gemeente
zien dat kosten doorgaan ook in deze coronatijd.
Verwachtingsvol gaan we op weg naar de actie
Kerkbalans, in de hoop dat de tekorten die dreigen
minder groot zullen zijn. Gemeente zijn we immers
met z’n allen.
Jenneke Bal

Jeugd en Jongeren
Zin in taart?
Veel kan niet … maar er is nog veel mogelijk.
Heb jij een idee wat je graag met andere
kinderen wilt doen van de kerk binnen de huidige
mogelijkheden? Bijv. een bijbelquiz, HeelHollandBakt
challenge of GEOcaching … Mail/app Hanneke
Drewes. Voor het eerste idee bakt zij een taart (of
brengt ze jou de ingrediënten).
Afscheid Petra
Op vrijdag 20 november heeft de jeugd swingend
afscheid genomen van Petra als dominee. Petra
heeft met de kinderen over hoop en over de
achtergrond van het lied Jerusalema gesproken.
‘Jeruzalem, mijn thuis, red me en ga met me mee,
laat me hier niet achter’.

Ondanks dat er geen fysieke KND is in de kerk, kunnen
de kinderen zo alsnog samen op weg naar Kerst*.
Jeugdwerk in coronatijd
Met het jeugdwerk spelen we in op de gewijzigde
omstandigheden en mogelijkheden. Dit betekent
dat ten tijde van dit schrijven KND* digitaal is, en
dat Wieberclub, TGG en Blue op een aangepaste
manier doorgaan.
Daarnaast organiseren we veel aanvullende
activiteiten. Zo hopen we met elkaar ook in deze tijd
het aanbod levend te houden en er te zijn voor de
kinderen. Extra activiteiten (onder voorbehoud):
•	Zaterdag 2 januari, 15.00-17.00 uur, Happy new year
onesie chill event, voor alle kids van 4 t/m 12 jaar.
•	Zaterdag 30 januari, 9.00-18.00 uur - Musical Esther,
voor alle kids van 4 t/m 16 jaar. In één dag werken
we met een professionele cast toe naar een
musical, die iedereen ‘s avonds kan volgen met
een livestream. Hiermee verzamelen we ook nog
eens geld voor Kerk in Actie.
Voor actuele agenda van alle jeugdactiviteiten:
Zie de zondagsbrief en de betreffende app-groepen.
Mis je nog informatie, laat het ons weten!

Meer dan 50 kinderen van de kerk hebben met
elkaar gedanst op dit lied. Het was een kleurrijke en
gezellige middag vol hoop voor de toekomst.

* Wil je toch liever fysiek met andere kinderen lekker
kletsen en aan de slag met het KND materiaal, we
horen het graag. Naast onderling afspreken, zijn er
meerdere gezinnen die het leuk vinden ook andere
kinderen te ontvangen tijdens kerktijd. Leuk om
elkaar te blijven ontmoeten?!

Adventsproject ‘Dicht bij het licht’
Het thema van de zondagen van advent en Kerst
is dit jaar ‘Dicht bij het licht’. Diverse Bijbelverhalen
waarin het licht centraal staat komen aan bod. Alle
verhalen van deze periode verwijzen uiteindelijk naar
het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes:
Jezus is het licht voor de mensen. De kinderen gaan
tijdens deze adventperiode op ontdekkingstocht via
de expeditiekaart. Het materiaal van de KND voor
elke adventzondag krijgen de kinderen thuis, inclusief
expeditiekaart en adventskalender. Per week wordt
er een filmpje rondgestuurd waarin wordt toegelicht
wat er met de materialen van die week kan worden
gedaan. Ook is er het projectlied ‘Kijk maar naar mij’.

Harten maken

Hanneke Drewes
jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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Diensten en vieringen
Adventsvespers
Dit jaar zijn er helaas geen adventsvespers in de
Oude Kerk te Oosterbeek. Ook het Festival of Lessons
and Carols kan niet doorgaan.
Kerstavond 24 december, ds. Hette Domburg en ds.
Irene Pluim
We verlangen ernaar om samen te komen, samen te
zingen, samen het kerstverhaal te horen. Om samen
opnieuw de betekenis te ontdekken van de geboorte
van Jezus voor onszelf en voor de wereld waarin we
leven. En dan nog even in de donkere nacht na te
praten, met warme chocomelk of glühwein. De
kerstnachtviering trekt gewoonlijk veel bezoekers.
Maar omdat we dit jaar met niet meer dan 30
mensen tegelijk in de kerk mogen zijn, zal de viering
online uitgezonden worden. De opnames worden al
in de weken voor Kerst gemaakt. Met mooie muziek
van o.a. blaaskwintet Het Kopertje en het Projectkoor
en met beelden uit verschillende kerkgebouwen
in Oosterbeek en op Schaarsbergen. Kinderen en
volwassenen hebben een rol in deze dienst. Van
harte welkom om deze alternatieve kerstavond mee
te beleven!
Kerstmorgen in de Vredeberg en de Oude Kerk
Met Kerst vieren we “Gods zoon is het ware licht, dat
schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.”

aantallen, maar kunnen via de kerk-TV verbonden
zijn. Deze kerstgezinsdienst is een viering voor alle
leeftijden, waarin we met licht, met muziek en zang,
met een kerstverhaal onder de kerstboom en een
overdenking (met bingo) de geboorte van Jezus
vieren. Vieren jullie mee?
De tweede dienst is om 11.30 uur in de Oude Kerk. Ook
op deze mooie plek zal het kerstevangelie klinken.
En zal de overweging ons het perspectief te binnen
roepen van God Immanuel. Voor beide diensten
volgt verdere informatie via de zondagsbrief.
Oecumenische eindejaarsavondviering
Het jaar 2020 sluiten we in kerkelijk verband af in
een oecumenische viering van Woord, gebed,
ensemblezang en we luisteren naar levende muziek.
We staan stil bij wat aan droefenis voorbij ging en
met het nieuwe Licht van Kerstmis als een lamp
voor onze voeten, gaan we hoopvol de drempel
over. Medewerkers zijn ds. Annemarieke van der
Woude (Remonstrantse Gemeente) en leden van
de Raad van Kerken. Plaats en tijd: Bernulphuskerk,
Utrechtseweg 129 te Oosterbeek, donderdagavond
31 december 19.00 uur. De Raad van Kerken
Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp nodigt
u voor deze viering van harte uit maar … Vanwege
de coronamaatregelen mogen slechts 30 personen
worden toegelaten.
Aanmelden is verplicht via 026 3342050 of 06 14980323
(ook voicemail). De viering kunt u niet mee maken
via Kerkomroep.nl of YouTube.
Morgengebed 3 januari

In de eerste dienst, om 10.00 uur in de Vredebergkerk,
verwelkomen we kinderen en jongeren met hun
ouders in de kerk. We zijn gebonden aan beperkte
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Een dienst van en voor gemeenteleden, voor oud
én jong. Een korte meditatieve gebedsdienst waarin
we een zegen willen vragen voor het komende jaar.
Heeft u een lied, gedicht, gebed wat mogelijk zou
passen? Of wilt u graag meedenken en meewerken
aan deze dienst? Hou dan woensdagavond 16
december vrij om hierover verder na te denken.
Alle inbreng is welkom. Graag willen we wel weten
wie aanwezig wil en kan zijn.
We hopen dat velen deze dienst met ons mee willen
vieren.
Hanneke Drewes en Jannie van Doorn
(contact zie pag. 19)

Kerkgroep Beheer
Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
Met als thema “Blijf in mijn liefde” sluit de Raad van
Kerken deze week af in een oecumenische viering
van Woord, gebed en ensemblezang. Tegen zijn
leerlingen zei Jezus: ”Blijf in mijn liefde en je zult veel
vrucht dragen”. Hiervoor gebruikt Jezus het beeld
van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de
wijngaardenier die snoeit en ons heel maakt, zodat
wij Hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die
zichtbaar wordt in eenheid.

Digitaal en corona-proof toezeggen voor
Kerkbalans 2021
In de vorige bijEen heeft u een oproep kunnen lezen
om u op te geven voor het digitaal invullen van het
toezeggingsformulier. Was u dit van plan maar bent
u hier nog niet aan toegekomen? Het is nog mogelijk
dit te doen. Bij de digitale toezegging krijgt u geen
bezoek van de kerkbalansloper die u een envelop
overhandigt en die later de antwoordenvelop op
komt halen. U krijgt in plaats daarvan een coronaproof mail met alle informatie en een link naar een
persoonlijke beveiligde toezeggingspagina op het
internet. Uw toezegging wordt zonder menselijke
tussenkomst in de gegevens van de gemeente
opgenomen. Aan het bijdragen zelf verandert niets;
dat gaat nog steeds met automatische incasso of
eigen overschrijvingen, wat u maar hebt opgegeven.
Met de nieuwe werkwijze besparen we papier, geld
en tijd. Opgave kan door een mail te sturen naar
kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Flitsactie kerk-TV

Dit is wat we hopen en dat er in deze week gebeurt.
Medewerkers: ds. Irene Pluim (Protestantse
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze), een gemeentelid
van de Ontmoetingskerk en leden van de Raad van
Kerken.
De Raad van Kerken Oosterbeek-WolfhezeDoorwerth-Heveadorp nodigt u voor deze viering
van harte uit maar, vanwege de coronamaatregelen
mogen slechts 30 personen worden toegelaten.
Aanmelden is verplicht via 026 3342050 of 06 14980323
(ook voicemail). Plaats en tijd: Ontmoetingskerk,
Bentincklaan 7, 6865 WC Doorwerth, op zondag 24
januari 2021 om 10.00 uur.

In november hebben we een financiële actie
gevoerd om de uitgaven voor de aanschaf van
een mooi camerasysteem te dekken. We hebben
hiervoor meer dan € 7000 binnengekregen, een mooi
resultaat. De totale kosten zijn ruim € 10.000, dus we
hebben twee-derde van het benodigde bedrag bij
elkaar. Hartelijk dank hiervoor. Op het moment dat u
dit leest zijn de camera’s vermoedelijk al in bedrijf en
kunt u het resultaat bewonderen op kerkomroep.nl.
Als u op de valreep nog een bijdrage wilt geven, kan
dat op NL60RABO0373726686 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. “kerk-TV”.
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Kerk in de samenleving
Van de diaconie
We kijken met z’n allen uit naar Kerst, naar het feest
van licht en de geboorte van een kind. Maar hoe
kunnen we straks Kerst vieren? Niet zoals alle andere
jaren met een kerk vol of met een huis vol. Er zijn
genoeg vragen waar nu nog geen antwoord op
is. Maar we kunnen ons ook de vraag stellen: wat
kunnen we nu wel doen? Waar liggen mogelijkheden
en kansen? Niet alleen nu maar ook na Kerst ondanks
alle beperkingen?
Corona beïnvloedt ons leven en dat zal in het nieuwe
jaar ook nog wel zo zijn. De gevolgen zullen dan ook
steeds zichtbaarder worden. De kans bestaat dat er
meer mensen werkloos worden en/of in -financiëleproblemen komen. U bent de ogen en oren voor onze
diaconie. Wij verwachten dat u ons helpt om daar
te ondersteunen waar het nodig is, in Oosterbeek
of daarbuiten. Zo hopen wij ook in het nieuwe jaar
perspectief te bieden aan mensen bij wie het leven
even tegenzit.
Kwartaalgiften
De giften voor het derde en vierde kwartaal 2020 zijn
toegekend aan de volgende organisaties:
Derde kwartaal:
Stichting Kruispunt € 500,Laatste wens (Ambulancewens) € 500,Rudolphstichting € 500,Stichting Oase € 500,Vierde kwartaal:
PIT Pro Rege € 500,Huis van Renkum € 500,Het Fort, Arnhem, € 500,Kinderhospice Binnenveld € 500,Suggesties voor organisaties die mogelijk in
aanmerking komen voor een kwartaalgift blijven
welkom bij de diaconie.
Jannie van Doorn
Kledinginzameling
Veertien jaar lang was Diny Timmer hét inzamelpunt
voor goede gebruikte kleding voor onze
zustergemeente in Agnita, Roemenië. Daar wordt
de kleding verkocht in het winkeltje onder de kerk,
ten bate van de kerk. Stapels kleding zijn door Diny’s
handen gegaan, vele honderden dozen zijn gevuld.
Niet alleen kleding, maar ook thuiszorgmateriaal
(vooral incontinentiemateriaal), kinderspeelgoed
en de in Het Schild gebreide truien werd bij haar
gebracht. In Agnita waren en zijn ze erg blij met de
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tweedehandskleding en met de betrokkenheid van
Diny. Met pijn in het hart ziet Diny zich genoodzaakt te
stoppen met deze activiteit. Als Roemenië-werkgroep
danken wij haar zeer voor haar jarenlange inzet.
Wij gaan door met het inzamelen van goede gebruikte kleding, en enkele gemeenteleden hebben
zich aangeboden om hierin te ondersteunen. Leen en
Jannie van Doorn zijn voorlopig de contactpersonen
voor goede, schone kleding ten bate van Agnita.
Vooraf graag contact opnemen via 026 3333854.
Groene Kerk
Het was een voorrecht om als werkgroep Groene
Kerk mee te mogen werken aan een filmpje voor de
Landelijke Diaconale Dag (LDD) op 7 november jl.
In het filmpje vertellen enkele werkgroepsleden en
ds. Petra Doorn hoe in onze gemeente aandacht
gevraagd wordt voor Fairtrade en allerlei andere
duurzaamheidsvragen. Op die dag zelf waren er
twee webinars (digitale workshops) waarin met
andere belangstellenden ervaringen uitgewisseld
zijn over Groene Kerk activiteiten.
Wilt u het filmpje bekijken op onze website, vul bij de
zoekfunctie “Filmpje Groene Kerk” in, dan verschijnt
de film na even scrollen vanzelf op uw scherm.
Teus van Eck

Voedselpakketten voor Agnita
In Agnita rekenen ze op een bijdrage van ons voor de
voedselpakketten die rond Kerst uitgedeeld worden
aan leden van de protestantse en rooms-katholieke
kerken en – via de lokale jeugdgroep en gemeente
- aan de armsten in Agnita en omliggende dorpen.
De impact van de coronacrisis is daar groot zowel
mentaal als financieel. Helpt u mee? Elke bijdrage is
welkom op NL51 INGB 0008 9106 86 t.n.v. Roemeniëproject Kerken Oosterbeek o.v.v. voedselpakketten

Kerstpakkettenactie Raad van Kerken
De Raad van Kerken Oosterbeek e.o. bezorgt dit jaar
voor de 23e keer kerstpakketten bij inwoners die rond
of onder het minimum leven, of voor wie het leven
minder leuk is door eenzaamheid of ziekte. Vanuit de
gedachte dat Kerst een feest is van saamhorigheid,
van omzien naar elkaar, van bezinning wil de Raad
van Kerken met een kerstpakket zichtbaar maken dat
er ook aan hen is gedacht. Om 200 kerstpakketten te
kunnen maken zamelt de Raad van Kerken geld in.
De corona-epidemie treft mensen die aan de zijkant
van onze maatschappij staan wellicht meer dan
welke groep dan ook. In situaties van stille armoede,
of altijd alleen thuis, of de maatschappij niet helemaal
kunnen begrijpen, zijn alle maatregelen nog
ingrijpender, en wordt het leven nog ingewikkelder
dan het normaal al is.

De kerstpakkettenactie wordt in verband met
corona anders dan voorheen georganiseerd. Voor
de veiligheid van vrijwilligers en de veiligheid van
de mensen die kerstpakketten ontvangen, wordt er
dit jaar vooral geld ingezameld waarmee centraal
spullen kunnen worden ingekocht. Een donatie kan
worden overgemaakt op NL34INGB 0005270000 ten
name van Raad van Kerken Oosterbeek e.o. onder

vermelding van Kerstpakkettenactie 2020.
U kunt ook kerstpakketten of levensmiddelen inleveren in de hal van de kerken op zondag 6 en 13
december, of bij de Vredebergkerk in Oosterbeek op
donderdag 17 december tussen 18.30 en 19.30 uur.
De doelstelling is dit jaar 200 pakketten, dat is best
ambitieus en daar is veel geld voor nodig. Helpt u
mee?
Contactpersoon: Frans Kappen, kappen@hetnet.nl,
06 13260803)
Oliebollen en appelbeignets
Misschien geen vuurwerk met ‘Oud en Nieuw’, maar
wel oliebollen!
U hoeft er de deur niet voor uit als u ze bij ons
bestelt. Wel zo veilig. De opbrengst is bestemd
voor onze partnergemeente in Agnita, Roemenië;
we gebruiken dit geld ook om het transport van
tweedehands kleding van Oosterbeek naar Agnita
te bekostigen.
We leveren tien oliebollen voor 6 euro en vier
appelbeignets voor 5 euro. Om de contacten bij
het afleveren te beperken in verband met corona
vragen we u zo veel mogelijk op rekening te betalen:
NL51INGB0008910686 t.n.v. Roemenië project Kerken
Oosterbeek, onder vermelding van ‘oliebollen’.
We bezorgen op woensdag 30 december vanaf
ongeveer 10.30 uur op het adres dat u opgeeft: in
Oosterbeek, Wolfheze of Doorwerth. U kunt bestellen
tot 24 december. We hebben ook bezorgers nodig;
als u wilt helpen, dan graag! Geeft u zich op bij
ondergetekenden.
Diny Timmer: batimmerjansen@gmail.com,
06 20029614
Henk Romein: h.j.romein243@kpnmail.nl
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Kerkgroep Pastoraat
In Liefde gedenken wij …
Zondag 22 november staan de kerkgangers en de
thuisluisteraars van de kerkdienst in de Vredebergkerk
stil bij degenen die recentelijk of wat langer geleden
zijn overleden.
In de kerkdienst zijn de namen voorgelezen en wordt
een lichtje aangestoken.
Ds. Petra Doorn spreekt over het verdriet, als je
iemand moet missen. Aan de hand van een touw
laat ze zien dat een drievoudig koord, God en de
mensen, stevig is en niet stuk te krijgen, én mensen
hebben elkaar nodig om in moeilijke perioden verder
te kunnen.
met hen gaat. Op de vraag of contact aan de deur
wel eens afgewezen wordt, wordt hoofdschuddend
nee gezegd. “Ja het komt wel eens niet uit, maar
bijna altijd wordt er een praatje gemaakt over het
wel en wee van een ieder”.
Op de vraag of het moeilijk is om zomaar bij iemand
aan te bellen, vertelt iemand dat het wel even een
stap is. “Ik moet wel even moed verzamelen, ik wil
me niet opdringen en de ander denkt misschien wat
komt hij hier doen. Maar meestal is men positief en
dan is het ijs snel gebroken”.
Een ander vertelt dat hij regelmatig van de fiets stapt
om een praatje te maken met een gemeentelid die
hij op straat tegenkomt en dan ook tijden niet gezien
of gesproken heeft.
Omdat in de dienst 30 nabestaanden fysiek aanwezig
kunnen zijn, is er op de trappen van de Vredebergkerk
een gedachtenisplek ingericht waar nabestaanden
en gemeenteleden na de dienst een bloem kunnen
leggen. Er komen veel mensen om een bloem te
leggen op de trappen voor de Vredebergkerk.
Op het kerkplein is ruimte en gelegenheid elkaar
te ontmoeten. En daar wordt volop gebruik van
gemaakt. Mensen komen soms van ver en gaan ook
de kerk in, blijven staan bij het gedachtenispaneel,
waar de naam van hun geliefde opgeschreven
staat. En steken vaak een kaarsje aan.
Een heel bijzondere manier van herdenken!
Wandelend pastoraat
Als redactie horen en zien we veel creativiteit in het
omzien naar elkaar.
We horen van gemeenteleden die een wandeling
maken en dan tijdens de wandeling bij verschillende
gemeenteleden even aanbellen om te horen hoe het
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Van de redactie
Afscheid correctoren
Als redactie van bijEen kijken we altijd uit naar de kopij die er binnen
zal komen. Spannende momenten. Hebben we genoeg, te veel of
te weinig. Dan moet er in korte tijd veel beslist worden. We zijn dan
‘s ochtends met elkaar bezig om het zo goed mogelijk per rubriek te
verdelen. Het was dan heel fijn als er ‘s middags door onze dames
correctoren, nl. Ali Tijmes en Roelien Touwen kritisch naar alles gekeken
werd.
Toen kwam “corona”. Om elke mogelijkheid van besmetting te
voorkomen, moesten wij helaas besluiten dat wij geen gebruik meer
zouden maken van de correctie-kwaliteiten van Ali en Roelien.
Nog steeds hebben we met dezelfde regels te maken. Nu we het al een
tijdje doen zonder het ondersteunende werk van de dames, hebben
we besloten dat we op deze manier door gaan. We hebben Roelien
en Ali inmiddels hartelijk bedankt met een bijbehorend bloemetje en
willen hen ook op deze plek nogmaals danken voor hun jarenlange
correctiewerk!

Alie Tijmes

Dit nummer van bijEen kreeg
het thema Perspectief en
daar heeft iedereen wel een
gedachte bij. Zeker in een periode wanneer we wereldwijd
geconfronteerd worden met
een pandemie, waarvan de
gevolgen groot zijn.
Wanneer we over perspectief
nadenken, dan kan het bijna
niet anders of we moeten ook
een gesprek aangaan met
een fotograaf, want bij elke
keuze van het maken van een
foto komt de vraag naar perspectief aan de orde. We zijn
blij dat plaatsgenoot Michiel
van Druten met ons in gesprek
wilde over dit thema en daarbij
enkele prachtige foto’s heeft
aangereikt. Ook het hoofdartikel gaat over perspectief; en
de keuze van de foto’s, soms
aangereikt door gemeenteleden, proberen dit ook in beeld
te brengen.
Wij wensen u veel kijk en leesplezier.

Roelien Touwen

Afscheid van jarenlang redactiewerk
Dertien jaar lang zat ze in de redactie van de zondagsbrief, eerst
alleen voor de zondagsbrief in Wolfheze en vanaf begin 2017 voor de
gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
Mieke Kuik, ze is 82 jaar en ze heeft nu besloten het stokje over te
dragen. Wanneer we haar bezoeken op een druilige morgen vertelt ze
met een glinstering in haar ogen met hoeveel plezier ze dit werk heeft
gedaan. Toen Mieke steeds meer afhankelijk werd van een rolstoel
was het werken achter de computer een mooie manier om zich in te
zetten voor de kerk. Voor 2017 was het wel een coproductie met haar
partner Jan, want Jan ging naar Pro Persona om de zondagsbrief te
laten printen en voor de bewoners van Het Schild een versie met een
groot lettertype te verzorgen.
Mieke bedankt voor je jarenlange bijdrage en we wensen je samen
met Jan alle goeds toe.

Mieke Kuik
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Afscheid Petra
Op zondag 29 november hebben we tijdens de kerkdienst als gemeente afscheid genomen van Petra. Een
feestelijke dienst waarin Petra zelf voorging, een dienst vol herinneringen aan de afgelopen zes en een half
jaar. Een periode waarin veel geleefd, meegeleefd en beleefd is. Zo’n 45 kinderen waren een vrolijke noot
binnen de dienst. Deze kinderen zijn onze toekomst als kerk.
Een dienst met veel zang en muziek. De overdenking over vrede was wel heel toepasselijk. Zwaarden die
omgesmeed werden tot ploegijzers, geweren veranderd in kunstvoorwerpen en dat in de dienst waarbij
Petra ingetreden en ingezegend is als predikant bij de krijgsmacht.
De dienst werd afgesloten met dank- en afscheidswoorden en cadeaus voor Petra. Petra schonk de
gemeenteleden een schilderij met de drie kerkgebouwen, waarin ze heeft gewerkt. Het schilderij is gemaakt
door Maarten Langelaar.
Petra, wij willen je bedanken voor alles wat je voor onze gemeente betekend hebt de afgelopen jaren.
Omdat je lid blijft van onze gemeente en hier blijft wonen, komen we elkaar vast nog vaak tegen. Wij
wensen je veel heil en zegen op je nieuwe pad.
Jenneke Bal
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Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde,
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.
Liedboek 500:1

AARDAPELEN
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN
PANKLARE GROENTEN
EN RAUWKOSTEN

Richard
van de Weerd
Weverstraat 21
Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

W. Klaassen & Zn. B.V.

Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG
ONDERHOUD - BESTRATING

(Dagelijks) ambachtelijk
brood, heerlijke chocolade
en losse theesoorten.

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134
6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Douze
Weverstraat 12
6862 DP Oosterbeek
www.douze.nu

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25
Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17
E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Automobielbedrijf
G. Westerhof
Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27
Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s, alle merken
Verzorging van totaal
onderhoud van uw auto
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Zet je huid aan het werk!
Kom langs
voor een persoonlijke
huidmeting + advies
www.manonvanlent.nl 06 15 50 03 51
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek

DEALER

SERVICE DEALER

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek
T: 026 334 20 37
E: vragen@autohooijer.nl

Vrienden van
de Oude Kerk
Oosterbeek

Stichting Vrienden
Oude Kerk
- WORD VRIEND -

www.oudekerkoosterbeek.nl

Beter een goede buur…
Bij onze vorige redactievergadering was ds. Irene
Pluim aanwezig en dat was een leuke verrassing. Irene
deed de suggestie om contact in stand te houden
met onze kerkelijke buurgemeentes. Een mooi idee
en zodoende zocht ik contact met de voorzitter
van de locatieraad van de Bernulphuskerk: Molleke
Willems. Molleke wil graag dit gesprek aangaan.
De Bernulphuskerk: een markant punt in Oosterbeek.
Niet alleen een mooie kerk, opgesierd met de
prachtige kruiswegstaties van Jan Toorop, ook een
fijne ruimte voor muziekuitvoeringen. Achter de kerk
ligt een eigen begraafplaats.
Uit ervaring weten wij, dat er bij inkrimping ingrijpende maatregelen nodig zijn. Oosterbeek wordt
nu onderdeel van de Titus Brandsma-parochie. De
parochie loopt van Oosterbeek tot Veenendaal en
heeft acht locaties. Sommige kerken zijn al gesloten,
zoals bijvoorbeeld Doorwerth, anders waren er zelfs
elf locaties geweest. Voor Oosterbeek is de toekomst
ook een tijd onzeker geweest, maar deze plek is
behouden en valt nu onder het parochiebestuur. Er
is helaas geen eigen pastor meer. Wageningen is nu
de hoofdvestiging.

Molleke Willems is als voorzitter
al een paar jaar druk bezig
om te zorgen dat deze locatie
toekomst houdt. Er is contact met
onze gemeente om te kijken wat
we samen kunnen doen, wat we
voor elkaar kunnen betekenen.
“We hebben natuurlijk al mooie,
oecumenische vieringen, maar
dat zouden er wat mij betreft, best meer mogen zijn.
Op het gebied van ‘toerusting’ zouden we misschien
ook dingen samen kunnen doen”.
Ze constateert ook dat de protestantse kerk een
strakkere structuur heeft, besluiten worden langs
vaste lijnen genomen. In de RK parochie is er
bestuurlijk overleg met de andere locaties en de
besluiten worden genomen op basis van het beleid
van de bisschop.
Molleke Willems heeft hier in Oosterbeek 25 jaar
geleden Senior Service opgezet nadat zij directeur is
geweest van twee verschillende verzorgingshuizen
en tot de conclusie is gekomen: er ontbreekt iets. Nu
is het een zeer welkome instantie waar beroep op
gedaan kan worden als je er in je eigen omgeving
niet meer uitkomt om praktische zaken op te lossen.
Molleke vindt het pastoraat heel belangrijk, maar voor
haar ligt het zwaartepunt toch bij de diaconie. Het is
goed, vertelt zij, dat er een interkerkelijk noodfonds
bestaat waarin alle kerken in de gemeente Renkum
samenwerken en met behulp van een verdeelsleutel
de eventuele problemen proberen op te lossen.
Leuk om te horen in welk proces deze ‘buren’ nu
zitten en fijn dat er bereidheid is tot samenwerken.
Ik wens Molleke succes bij het gestalte geven aan
locatie Oosterbeek in zijn nieuwe vorm en hoop
dat we inderdaad iets voor elkaar betekenen:
een geloofsgemeenschap ruimte geven om in
afgeslankte vorm overeind te blijven.

Voor de toekomst moeten er veel vragen worden
beantwoord: ”we willen deze kerk niet kwijt, maar hij
is eigenlijk te groot,” zegt Molleke.
“Er is overleg met Vilente rondom de nieuwbouw
van Overdal. Gekeken wordt naar de mogelijkheid
een deel van de kerk een maatschappelijke functie
te geven en het achterste deel een (kapel)kerk te
laten blijven met eigen ingang en toegang tot het
kerkhof”.

Opgetekend door Joke Weening
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Collectes

Activiteiten

Kerstcollecte: Geef licht

Contactmiddagen
Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige kerkblad,
is op 17 november j.l. een “alternatieve”
contactmiddag gehouden. Velen hebben
gekeken of geluisterd naar de videoboodschap
van ds. Irene Pluim en ds. Petra Doorn via
Kerkomroep.nl. Wát was het fijn om op deze
manier elkaar te ontmoeten.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten.
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte
en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit.
Kerken staan op omdat ze geloven in een beter
leven voor hen. Juist met advent leven we toe naar
een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker,
en dat geven wij door. We helpen de kinderen met
voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen
op een betere plek te krijgen. Ook investeren we
in de landen van herkomst in een beter leven voor
kinderen.
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Uw gift is welkom op NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.
kerstcollecte

De volgende contactmiddag staat gepland voor
15 december. De bedoeling was dat we dan een
kerstlunch zouden organiseren, met daarbij een
kort meditatief moment.
Voor deze middag moet opnieuw een alternatief
worden gekozen vanwege het virus.
Irene Pluim zal dan met een kerstboodschap “in
uw huiskamer” komen. Van 15.00 uur tot 15.15
uur kunt u op 15 december kijken via www.
kerkomroep.nl (zoek op plaatsnaam Oosterbeek,
daarna Vredebergkerk) of inschakelen naar de
kerktelefoon. Informatie vindt u ook op de website
van onze kerk.
Voor de eerste maanden van het nieuwe jaar
maken we nog even geen plannen. Omdat het
eerstvolgende kerkblad pas in februari verschijnt,
houden we u op de hoogte via zondagsbrief
en website. Hopelijk kunnen we vanaf het
voorjaar voorzichtige plannen maken voor een
persoonlijke ontmoeting.
Voor nu wenst de commissie u gezegende
kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar.
Greet van Roest
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze
Ds. Irene Pluim		
026 8441279
woensdag vrije dag
Werkgebied 	ten zuiden van de Utrechtseweg
en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek
Adres
Benedendorpsweg 136 - 6862 WP Oosterbeek
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vacature
Werkgebied
Adres

ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Pietersbergseweg 40, 6862 BV Oosterbeek
petra.doorn@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau

van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
donderdag en vrijdag 10.00 – 11.30 uur
postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Openingstijden
Postadres
Kerkenraad
Voorzitters
Scriba

mw. Cathrien Batterink
dhr. Pieter Stolwijk
mw. Jenneke Bal-Oosterbeek 	
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

026 3333094

06 23196159
06 23460068
06 25037321

Kerkgroep Beheer
Voorzitter
dhr. Joop Kruithof

026 3390950
Secretaris
mw. Karin Braam
06 53525222
kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter
dhr. Fedde Makkinga 
026 3337457
Secretaris
mw. Jannie van Doorn
026 3333854
diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter
Gerard Batterink, zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
026 3334552
	NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator
mw. Hannie Luiten
026 7370475
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator
mw. Martine Deetman
026 8405212
diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon

mw. Hanneke Geuzebroek-Drewes
jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Pastoraat
Voorzitter
mw. Tineke de Rijk
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134
Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
026 3333415
Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
komend nummer loopt van
18 februari t/m 29 april 2021.
Inleveren kopij uiterlijk 3 februari
om 20.00 uur: kerkblad@pknoosterbeek-wolfheze.nl
N.B. De redactie behoudt zich het
recht voor lange stukken in te korten
Zondagsbrief:
kopij inleveren donderdag tot 9.00
uur: zondagsbrief@pknoosterbeek-wolfheze.nl
beamer@pkn-oosterbeekwolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Bijdrage bijEen:
NL38 RABO 0373 7266 94
Prot. Gemeente OosterbeekWolfheze Kerkblad
Drukker Editoo

De redactie doet zijn uiterste best
om van alle teksten en foto’s de
rechthebbende te achterhalen.
Hebt u toch nog vragen, laat het de
redactie weten.

06 29582016

026 8404244
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Overzicht van de kerkdiensten
Voor de diensten in de Vredebergkerk en de Oude Kerk, livestream opname,
geldt: aanmelden kan elke week vanaf maandag tot uiterlijk vrijdag 18.00 uur
voor de eerstvolgende dienst.
Opgeven via: aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Voor het bijwonen van de oecumenische diensten: zie artikel pag. 8-9.

Zondag 13 december 2020, derde advent
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. S. de Vries, Schalkwijk

Zondag 20 december 2020, vierde advent
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. T.M.C. Bos, Arnhem

Donderdag 24 december 2020, Kerstnacht
Vredebergkerk
21.30 uur* ds. I.M. Pluim en ds. H. Domburg,
vooraf opgenomen dienst in samenwerking met Schaarsbergen
Het Schild
19.00 uur dhr. R. Smeets (geestelijk verzorger)
Opstandingskerk
20.45 uur geen dienst

Doopouders en oogstdienst

Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag
Vredebergkerk
Oude Kerk

10.00 uur* ds. I.M. Pluim, gezinsdienst
11.30 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 27 december 2020
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. D.H.J. Steenks, Wemeldinge

Donderdag 31 december 2020, Oudejaarsdag
Bernulphuskerk
19.00 uur
		

mw.ds. A. van der Woude,
oecumenische eindejaarsviering

Dooppaneel

Zondag 3 januari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* gemeenteleden

Zondag 10 januari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 17 januari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. P. ’t Hoen, Ede

Zondag 24 januari 2021
Ontmoetingskerk 10.00 uur
Doorwerth		

ds. I.M. Pluim, oecumenische dienst

Zondag 31 januari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* mw.ds. E. Rijks, Twello

Zondag 7 februari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Herfstmiddag
De met een * aangegeven
dienst wordt uitgezonden via de
kerktelefoon; en via internet: www.
kerkomroep.nl, zoek op plaatsnaam
Oosterbeek – Vredebergkerk

Zondag 14 februari 2021
Vredebergkerk

10.00 uur* mw. M.W. Spoelstra, Deurne

Zondag 21 februari 2021, eerste zondag in de 40-dagentijd
Vredebergkerk
Oude Kerk
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10.00 uur* ds. I.M. Pluim
19.00 uur* pastoor H. ten Have, oecumenische vesper

Cover foto (brug tussen Denemarken en Zweden) en foto pagina 5 ®Michiel van Druten

Andere diensten/vieringen in
instellingen e.a.
Bernulphuskerk: Elke woensdag om
19.00 uur Taizé gebedsviering (Raad
van Kerken)

