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Verhalen en beelden van de 40dagentijd en Pasen 2021  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

 
Ontmoeting en Gesprek 

 
 
Digitaal koffie drinken, het is mooi om te zien dat dit 
eigen mogelijkheden heeft. Een paar keer is dit 
gebeurd na een morgendienst. 
Het is bijzonder om te ontdekken hoe dit ook tot 
kennismaking en mooie gesprekken kan leiden.  

 

 

 
In maart kijken gemeenteleden naar een interview met 
Ralf Smeets, geestelijk verzorger en partner van onze 
predikant. TV-Limburg interviewt hem over hoe verder 
na één jaar corona. 
N.a.v. dit interview is er een digitaal gesprek over wat 
corona met ons doet, hoe we uit balans raken en hoe 
we die balans weer kunnen hervinden.  
In kleine groepjes delen we onze verhalen. 

 
De werkgroep contactmiddagen voor senioren komt met een videobericht bij mensen thuis 

 
 

 
 
In de Stille Week zien en horen we beelden en 
verhalen van mensen die vorm geven aan één van de 
werken van Barmhartigheid “Ik ben er voor jou”.  
Dinie Timmer vertelt over haar werk bij het inzamelen 
van kleding voor Roemenië. 

 
In februari interviewt ds. Irene Pluim gemeenteleden 
over hun vrijwilligerswerk of hun passie voor een 
bepaalde hobby. 
Zo vertelt Jan van Roest, buiten in de sneeuw voor 
Oranje Nassau-oord, over zijn vrijwilligerswerk in dit 
verpleeghuis. 
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Pasen buiten in de pastorietuin (rechts)  
Op Eerste Paasdag is er de mogelijkheid om 
buiten in de pastorie koffie of thee te 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. 
 

De Kerktelefoonluisteraars ontvangen de 
liturgie met een paasattentie. 

  

40dagen activiteiten 
 

De 40dagenkalender met het thema Ik ben er voor jou is door 
veel mensen gebruikt. We volgden de zeven werken van 
barmhartigheid. De kalender stond op de homepage van onze 
site en alle 80 plussers kregen de kalender persoonlijk 
thuisbezorgd.  
 

Gemeenteleden kunnen een huispaaskaars bestellen die 
bijvoorbeeld gebrand kan worden bij het online samen vieren 
van de kerkdienst. Een vorm van 
verbondenheid.  
 

De kaarsen worden persoonlijk thuisbezorgd en een gedicht van Hans Andreus vergezelt 
de kaars: 

 
Gelukkig dat het licht bestaat 
en dat het met me doet en praat 
en dat ik weet dat ik er vandaan 
kom, van het Licht of hoe dat heet.  
 

Wandelend op weg naar Pasen 
 
In de Stille Week wordt er op drie middagen in tweetallen gewandeld met een tekst en voorwerp, passend bij die 
specifieke dag. De Oude Kerk biedt daarna meditatieve ruimte. 
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Jeugd en Jongeren 
 
40dagenproject kindernevendienst “Een spoor van liefde”. 

De kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen voor het 
begin van de 40dagentijd een tasje thuisbezorgd met alle 
materialen voor de zes zondagen op weg naar Pasen. 
Elke zondagmorgen komt er via hun groepsapp een 
filmpje van Quinta of Henriette met een uitleg over het 
verhaal en de verschillende verwerkingsmogelijkheden. 
De verbeelding met het grote kruis heeft zeven luikjes en 
elke zondag 
gaat er één 

open met een afbeelding van het verhaal van die zondag.  
  

Op de vrijdag voor Palmzondag wordt er corona-proof een 
palmpasenstok versierd en het filmpje met de optocht in de tuin 
van de Oude Kerk, hebt u in de dienst kunnen zien en horen. 
 

Van 27 t/m 31 maart is er een PaasChallenge 
Even is Oosterbeek “Jeruzalem” en jong en oud kunnen op eigen 
gelegenheid met smartphone en QRcodes een speurtocht lopen 
langs 10 opdrachten. Bij de toelichting lezen we “We duiken in de 
historische achtergrond van het paasverhaal en u wordt tijdens de wandeling een karakter uit de tijd van Jezus”. 
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Vieringen 
 

Bij alle vieringen klinkt het Taizélied 
Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. 
Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. 

 
Witte Donderdag  

We staan stil bij de voetwassing en een verbeelding van de kunstenaar Sieger Köder helpt ons hierbij. 

 

 

 
 
Wij vieren de Maaltijd van de Heer. 

 

Goede Vrijdag 
 

 

Erbarme dich, Mein Gott, Um meiner Zähren willen! 
Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir 
Bitterlich.

 
 

Paaswake 
De kerk is donker en stil. Volgens de traditie lezen we uit Genesis, Exodus en Jona, verhalen van schepping en 
verbond, van donker naar licht. De nieuwe Paaskaarsen worden binnengedragen en we worden herinnerd aan 
onze eigen doop waarbij onze naam naast de Naam van God klinkt.  
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Paasmorgen 
De stenen met de uitbundig bloeiende narcissen spreken voor zich. Het graf is open, Jezus is opgestaan. 
Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten en de twee voorgangers en zr. Pascalle van de abdij 
Koningshof vertellen over wat Pasen betekent. Zr. Pascalle legt een verbinding met de natuurbegraafplaats 
Koningsakker, waar het filmpje met haar is opgenomen.  
Kopieer de link om het gesprek met haar nog een keer te volgen: https://youtu.be/6nIgCNdox5E 
   

  
  

  
  

Nieuw ingekomenen vertellen hun verhaal 
 

Wij zijn Gerrit en Coby van Zuijlen 
We wonen al 62 jaar in Arnhem en hebben twee dochters en drie kleinkinderen. Wij zijn naar deze gemeente 
gekomen omdat het voor ons dichterbij is en onze jongste dochter ook bij deze gemeente aangesloten is. Wat 
we erg attent vonden is dat we een mooie paaskalender toegestuurd kregen van dhr. Klein Nibbelink en dat we 
persoonlijk van Jaap Davelaar het kerkblad mochten ontvangen. We luisteren elke zondag naar de dienst op onze 
tablet zo blijven we betrokken bij de gemeente. We hopen na de coronatijd elkaar te ontmoeten in de 
Vredebergkerk!  
 

Even voorstellen ........ Arno Huibers 

Na bijna 15 jaar wonen in woongroep De Vicarie in 
Huissen heeft onze jongste zoon Arno op 1 februari jl. zijn 
intrek genomen in een prachtig appartement van De 
Busehoek in Renkum, een kleinschalige woongroep voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  

Hij woont daar nu dus al ruim 2 maanden en heeft het 
daar heel erg naar z’n zin.  

https://youtu.be/6nIgCNdox5E
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Wij zagen voor Arno in Huissen geen toekomst meer, omdat de woongroep in Huissen zal opgaan in een grotere 
woonvorm op een andere plek. Waar en wanneer is op dit moment nog niet bekend. 
 
Na zijn verhuizing van Oosterbeek naar Huissen in 2006 was hij lid geworden van de Protestantse Gemeente 
aldaar. Zo nu en dan gingen wij met hem in Huissen naar de kerk, maar als Arno een weekend bij ons was, dan 
ging hij ook vaak met ons mee naar onze kerk.  
Nu hij naar Renkum is verhuisd zou hij lid worden van de Protestantse Gemeente in 
Renkum, maar Arno gaf aan dat hij liever met ons mee wil gaan naar de kerk in 
Oosterbeek. Daarom is Arno nu voorkeurslid geworden van onze kerkelijke 
gemeente.Voor veel gemeenteleden is Arno al een bekende, want zij kennen hem 
immers uit de tijd dat hij nog bij ons woonde. Maar ook van scouting en door zijn werk 
bij Albert Heijn in Oosterbeek zullen velen hem al wel kennen. 
Willy en Fred Huibers 
 

Diaconaat 
 

Op zondag werelddiaconaat neemt Bas van Helden van de ZWO-groep ons 
mee naar de volgelopen uiterwaarden en hij vertelt over een soortgelijke situatie 
in Bangladesh. Te vergelijken maar toch heel anders. Wij kunnen ons wapenen 
tegen te veel water.  Het is belangrijk om te kijken wat we kunnen bijdragen in 
een context waarin mensen geen of veel minder mogelijkheden hebben. 

 
 
 

Bloemengroeten en Paaswensen 
In de week voor Pasen bezorgt de 
diaconie bloemen bij zeven 
verzorgingshuizen en twee 
huisartsenpraktijken. Een kaart met 
woorden van dank, bemoediging en een paaswens wordt bijgevoegd. 
De ontvangers reageren verrast en positief. 

Vanuit de partnergemeente Agnita in Roemenië ontvangen we een paasgroet. 
 

 
 

Viering Maaltijd van de Heer  
Zowel op een zondag in februari als op Witte Donderdag is de diaconie 
betrokken bij de vormgeving van de viering van de Maaltijd van de Heer.  
Veel mensen vieren thuis de Maaltijd online mee. 

 

 
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 beelden en verhalen die u wilt delen met 
anderen, mail het naar communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
 
nr. 9 april 2021 
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