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Verhalen en beelden augustus 2021  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

  

Vieringen - langzaam weer open 
 

 
Het is afgelopen maanden 
zoeken naar wat kan.  
 
We gaan van 30 naar 60, naar 
85 en dan weer naar 60 
kerkgangers. 
De kinderen hebben al weken 
tijdens de kerkdienst buiten 
hun eigen viering. Bijna altijd 
is het droog. 

  
Met Pinksteren 
drinken we buiten 
koffie en het is 
voelbaar dat iedereen 
hier volop van geniet. 
Vlaggetjes met 
woorden over 
“Verbinding, hoop en 
inspiratie” worden 
opgehangen en markeren dit nieuwe begin.  
 

 
 
Een paar keer hebben we weer mee gezongen maar 
meestal is er een zanggroepje. 
 
 
 
 

 
 

Jeugddienst 
 
Eind juli is er een dienst waaraan jongeren hebben meegewerkt.  
 
Gemeenteleden kunnen met rode en groene kaartjes hun 
mening geven en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. 
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Open armen 
Een oproep in de zondagsbrief voor foto’s met “Open armen”, leverde prachtige beelden op. Ds. Irene Pluim maakte 
er een indrukwekkend filmpje van met o.a. de volgende teksten: 
 
Je pijn kan ik niet wegnemen 
wat gebeurd is, is niet terug te draaien 
mijn armen zijn wijd geopened 
als je voelt dat het te veel wordt 
mijn armen zijn wijd geopend 
…. 
je tranen blijven vergoten 
wat gezegd is is gezegd 
je leven op zijn kop 
denk je dat God je verlaten heeft 
…… 
mijn armen zijn wijd geopend 
Op YouTube kunt u het filmpje alsnog bekijken 
https://youtu.be/JEXCpfAZhWk 
 

 
Omzien naar elkaar 

 
 

  
 
 
Steeds is er aandacht voor mensen thuis. Een roos 
met een zelfgemaakt kaartje wordt bij 
gemeenteleden thuis bezorgd.  
 
 
 
 
 

 
 
Met jonge (a.s.) ouders is een gezellige picknick achter de Oude Kerk georganiseerd. 
 
Met nieuw-ingekomen wordt buiten een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. 
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Nieuw ingekomen gemeenteleden 

 
Wij zijn Wietske (42), Arrien (42), Siebe (19), Jet (17) en Kees (12) Sietsma. 
We zijn in de zomer van 2020 verhuisd van Arnhem Zuid naar Wolfheze, 
waar we zijn gaan wonen aan Balijeweg 4B. Wietske is keramiste en geeft 
met haar bedrijf Atelier-W workshops en cursussen keramiek maken, 
waarvoor we een atelier aan huis hebben. Ik ben interim-manager en 
adviseur voor overheden via mijn bedrijf Sietsma & Sietsma. Ik werk 
vooral voor gemeenten, provincies en zorginstellingen. Siebe zit op 
kamers en studeert aan de Pabo, Jet doet examen Havo en Kees zit in V2 
van het Dorenweerd college. 
  
We waren lid van de Kruiskerk in Arnhem vanaf 2002, toen we in Arnhem 
kwamen wonen. Vanaf 2010 hebben we geholpen bij de kerkplanting van Hemelsbreed, een nieuw kerk-initiatief in 

Schuytgraaf. Hopelijk kunnen we spoedig weer een kerkdienst bezoeken.  
  

 

Kindervakantieweek 
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In de eerste week van de schoolvakantie (26 t/m 30 juli) is er voor de tweede keer een kindervakantieweek. 

De leiding schrijft: “Wat hebben wij een geweldige week gehad in Schaarsbergen! 
Op maandag, woensdag en vrijdag waren de kinderen van 4 t/m 8 jaar aanwezig en op dinsdag, donderdag en vrijdag 
de kinderen en jongeren vanaf 9 jaar. In totaal hebben wij 45 verschillende kinderen mogen ontmoeten. Elke dag 
kwamen gemeenteleden een heerlijke lunch brengen. Het was zeer afwisselend en lekker! 

Op de eerste dag stond het thema horen en zien centraal. 
We hebben nagedacht over het verhaal van Elia op de berg. We hoorden over de bliksem, storm, donder en het zachte 

ruizen van de wind. Er waren prachtige gesprekken tussen de oudste  jongeren en enkele gemeenteleden. In de 
middag gingen we lasergamen … verstoppen in het bos en het horen en zien van elkaar maakte veel los. 

Op de tweede dag was het thema ruiken en proeven. Het verhaal ging over de Bruiloft te Kana. 
Genieten van het leven daar staat God ook voor; het feest valt in het water en Hij redt het feest. Op deze dag hebben 
wij er een echt feestje van gemaakt. Slingers, ijs, lolly’s, chips mochten natuurlijk op deze dag niet ontbreken. 

Op vrijdag was het thema bewegen en gaan. We zijn net als Paulus in Malta, Efeze, Damascus en Jeruzalem geweest. 
We hebben deze dag genoten van een reuze stormbaan, een zeepglijbaan en een zelf gemaakt zwembad.  

Als afsluiter van deze geweldige week was er een mooi kampvuur met broodjes, popcorn en marsh-mallows!” 
 
Hierbij het adres om het filmpje over deze week alsnog te bekijken: https://youtu.be/G5Djk3voDtA 
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Andere activiteiten 

 
 

Bezinning en afsluitingsmoment kerkenraad 
 
Op een zondagavond eind juni heeft de kerkenraad een bezinning 
en afsluitings moment in en rond de Oude Kerk 

 
Pinksteractiviteit 
 
Drie zondagavonden wordt er rond een vuurkorf 
achter de Oude Kerk gewandeld met het thema 
“Het vuurtje brandende houden”. Het vuurtje 
voor ons zelf, het vuurtje in de kerk en een vuurtje 
van betekenis voor de wereld. 
 

 
 

  

 

 

Heidag 
 
Enkele redactieleden van het kerkblad bijEen volgden dit 
voorjaar een aantal webinars in het kader van “De Week van het 
kerkblad”. Zij zijn enthousiast over de lezingen en zo wordt er 
een “heidag” in juli afgesproken. 
Op een mooie zonnige dag bespreken ze in de tuin van één van 
de redactieleden het gehoorde. 
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Overstroming Zuid-Limburg 
 
Half juli worden we opgeschrikt door de 
overstromingen in Limburg, België en Duitsland. 
De diaconie roept op tot actie om de kerken in 
Zuid-Limburg te ondersteunen om hun diaconale 
taken te kunnen uitvoeren. 

 
 

 

 

Aandacht voor de kerken in Cuba 
 
De ZWO vraagt dit kwartaal verschillende keren aandacht voor 
de kerken in Cuba.  
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende 
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, 
theologie en diaconaat. 

 

Groene Kerk 
 
Op 11 juli is er een kerkdienst waar kerkgangers 
uitgenodigd worden hun schoenen uit te doen om 
te voelen wat het betekent te “aarden”. 
Een mooie manier om na te denken over hoe we 
ons verbonden voelen met de aarde en alles wat 
daarop leeft. 
 
Ook is een actie voor turfvrije compost. 

 
  

 
 
 
 
 
 
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  
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