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UITVAARTVERZORGING

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

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

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

DE IJZERWARENHANDEL

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

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

Kantoor Oosterbeek | (T) 026 322 96 73 | www.braam.nu

Voor sieraden en reparaties
Con Vogel

Sieraden - atelier
Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek

Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilderwerk
•  Restauratie/renovatie en re-

paratie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl

U t r e c h t s e w e g 2 8 0
6 8 1 2 A R A r n h e m

M e e r i n f o r m a ti e o f
e e n a f s p r a a k i n p l a n n e n ?

S c a n d e Q R c o d e .

w w w . s k i n n e r g y . n l
0 6 1 7 4 2 3 2 4 2

H u i d v e r b e t e r i n g
B i n d w e e f s e l m a s s a g e
G e z i c h t s b e h a n d e l i n g e n

B r o w - T r e a t m e n t s
H e n n a B r o w s
M a s s a g e s

G e l c o l o r b y O P I
S u g a r W a x i n g



3

Pas op de plaats

De laptop van de overheid, die ik gebruik voor een 
deel van mijn werk, heeft een functie die ik nog niet 
eerder bij een computer gezien had. In een heel 
klein vakje van het scherm telt hij constant af: nog 
zoveel minuten tot een minipauze, zoveel minuten 
tot koffiepauze en zoveel minuten tot middagpauze 
of het einde van de werkdag. Die functie is er niet 
voor niks. Blijkbaar werken mensen uit zichzelf zo hard 
door, dat ze doorgaan tot ze niet meer kunnen. Daar 
heeft niemand wat aan en dus wil de werkgever dat 
mensen op tijd pauzeren.

De website secondjob.nl helpt mensen hun tweede 
baan te vinden. Met één baan per persoon kun je 
immers geen huis kopen en niet op vakantie. Als 
koppel heb je al gauw drie of vier banen nodig om 
mee te komen met een gemiddeld uitgavenpatroon. 
Dan is het maar te hopen dat elke werkgever 
aandacht heeft voor de tussentijdse pauzes. En, oh 
ja, misschien is er hier en daar ook nog een uurtje 
over voor je gezin. Op zondagmiddag kun je dan de 
was, de strijk en het poetswerk rond krijgen.

En tussen dat alles door schrijf ik nog een stukje voor 
het kerkblad. En dan denk ik: nu wordt het tijd voor een 
pas op de plaats! En ik grijp naar een oeroud ritueel 
dat al bestond ver voordat mijn laptop “minipauze” 
aangaf: het breviergebed dat voor monniken al vóór 
de Middeleeuwen een ritme aangaf van werken en 
bidden. Zo maakten zij vijf maal per dag pas op de 
plaats, van de (korte) metten tot de completen, 
want als je maar doorgaat met werken, houd je het 
niet vol en vind je jezelf veel te belangrijk.

Hendrik Mande, een Nederlandse mystieke 
schrijver van rond 1400, schreef al een prachtige 
tekst over de pas op de plaats. Je kunt het zien als 
een Middeleeuwse oproep tot mindfulness, een 
manier van leven die gelukkig ook in onze tijd veel 
aandacht krijgt. Hendrik kende het gebruik van het 
breviergebed, en het is mooi om te zien dat zijn tekst 
er nu een plaats in heeft gekregen bij de lezingen 
van de Veertigdagentijd. Maar omdat de tekst zo 
goed past bij de vakantietijd en het thema “Pas op 
de plaats” wil ik hem graag hier delen:

“Bij alle uitwendige bedrijvigheid moeten we ons 
steeds beijveren om, in de mate van het mogelijke, 
de rust van ons hart te bewaren en alle overdreven 
haast te schuwen, want verrichten we onze bezig-

heden met overhaasting, dan worden wij hierdoor 
erg gehinderd in ons binnenste. Daar komt bij dat 
we de dingen meestal slechter doen dan wanneer 
we werken met een vreedzaam hart en een rustig 
gemoed. Wij moeten alles doen met overleg en met 
een volkomen terzijdestelling van onszelf, zodat er 
geen eigen wil in onze werken overblijft. Laat ons 
steeds zeggen met de mond en met het hart: “Heer, 
niet mijn wil maar uw wil geschiede” (Lc. 22,42)

Ralf Smeets, geestelijk verzorger
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Van de predikant

Stilstaan en plukken

Er kan weer geplukt worden, in de tuin naast de 
Oude Kerk. Voor wie het seizoensgeld betaald heeft 
staan de slakroppen in slagorde klaar, schiet de munt 
flink omhoog, kunnen er radijsjes opgediept worden, 
rode bessen van de takken gerist en wachten de 
raapstelen op een lekkere salade. Voor wie denkt 
dat dit heerlijks zomaar groeit: er is zorgvuldige 
aandacht besteed aan het gereed maken van de 
bodem en het planten van de eerstelingen. Het 
waren weliswaar niet mijn eigen groene vingers die 
dit werk verrichtten, maar ik was er wel getuige van. 

“Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je 
zult eten of drinken, noch over je lichaam en wat 
je zult aantrekken”. Zo staat beschreven in de 
zogenoemde Bergrede, waarin Mattheüs troostende 
en aansporende woorden van Jezus optekent. 
Het is de hemelse Vader die voorziet. Hoopvolle 
woorden, maar het maakt vast verschil of je ze leest 
als bezoeker van de pluktuin of van de voedselbank. 

Zorgen kunnen we ons altijd maken. En zorgen zijn 
vaak ook terecht. Gaat het niet om onszelf, dan wel 
om een ander, dichtbij of verder weg. Moeten we 
de zorgenknop in de stilstand zetten? Hoe doen we 
dat? En raken we dan niet te veel alleen op onszelf 
gericht? 
“Kijk eens omhoog”, zegt Jezus, “naar de vogels, en 
kijk naar de bloemen in het veld”. Zij zíjn, en het is 
genoeg. Ze hebben genoeg. Er wordt voorzien.

Er komen allerlei tegenwerpingen bij mij naar 
boven als ik dit lees, zoals dat de wereld helemaal 
naar de prut gaat als iedereen maar stil blijft staan. 
Maar ik bedenk ook dat het doorjakkeren, de 
overspannen en onoverzichtelijke structuren en 
systemen die we voor onszelf gebouwd hebben, de 
eindeloze protocollen en (beleids)plannen niet erg 
zaligmakend zijn. Mensen verdrinken in de regels, in 
het werk, in hun eigen opgelegde prestatiedrang, in 
het ideale plaatje dat nog (net) niet bereikt is.

En hier schrijf ik weer een stukje, voor ieder die het 
leest en voor mijzelf: het is heilzaam om (ook) stil 
te staan, om te plukken wat voorhanden is, om te 
ontvangen. Soms even pas op de plaats dus. En dan 
weer gevoed en wel in beweging komen, want de 
tuin groeit en bloeit niet helemaal vanzelf en het rijk 
van God heeft onze handen en voeten nodig, zo 
zegt Jezus ook.

Mooie zomer gewenst, 
Irene Pluim
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Op vrijdag 3 juni overleed Wim 
Schiebelhout. Hij werd 87 jaar. Met zijn 
vrouw Judith woonde hij jarenlang in 
Wolfheze, waar hij zeer kerkelijk be-
trokken was en jarenlang de zondags-
school leidde (met toen nog 150 kin-
deren). Zij kregen vier zoons. Wim werd 

in Rotterdam geboren. Zijn jeugd en de oorlogservarin-
gen hebben indruk gemaakt. Naast zijn vak als elektri-
cien hield hij van muziek bij de Oosterbeekse 
Harmonie en de Lofstem en kon hij opgaan in het tuinie-
ren. Wim stond voor iedereen klaar, legde snel connec-
ties, was zorgzaam binnen het gezin. De laatste periode 
was moeilijk door zijn ziekte en ervaren kwetsbaarheid. 
Zijn geloof bleef een anker en zo klonk psalm 143 bij zijn 
afscheid in de Vredebergkerk: ‘mijn ziel verlangt naar U’. 
De gekozen liederen waren zijn geloofsgetuigenis. Nu bij 
God geborgen met heel zijn levensverhaal.

Op 30 april overleed op 93-jarige leeftijd Wil Kraaij-van Empel. Opgegroeid in Amsterdam trouwde ze 
in 1950 met Jan Kraaij. Ze kregen twee kinderen, Corine en Gert-Jan. Vanaf 1965 woonde ze in het 
Kraaiennest in Wolfheze. Wil werd de eerste vrouwelijke diaken in de kerk, voor die tijd heel bijzonder. 
Wekelijks was ze betrokken bij de soos in De Burcht; ook bracht ze maaltijden rond. Na het overlijden 
van Jan in 2013 pakte ze de draad weer op en beleefde ze nog een mooie tijd. Langzaam ging haar 
gezondheid achteruit en in juni 2021 verhuisde ze naar Het Schild. In een dienst met muziek, beelden uit 
haar leven en woorden uit Psalm 121 en 1 Korinthe 13 namen we afscheid van haar. In Gods hand en in 
de harten van de kinderen voor altijd.

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Op 3 april overleed op de leeftijd van 
90 jaar Elena Jacoba Gruizinga, Elly. 
In haar geboorteplaats Amsterdam 
groeide ze op. Hier leerde ze ook haar 
man kennen en trouwde ze. Helaas 
hield het huwelijk geen stand. Met 
vier jonge kinderen vertrok ze om een 

nieuw leven te beginnen in Doorwerth. Dit was een heel 
moeilijke periode, vooral het alleen opvoeden van haar 
kinderen. Toen de kinderen uit huis waren verhuisde ze 
naar Oosterbeek. Ze werd een trouwe bezoeker van de 
kerkdiensten en het inloophuis. Haar laatste levensjaren 
werden gekenmerkt door veel pijn en fysiek steeds 
meer inleveren. Tenslotte moest ze opgenomen worden 
in Insula Dei. Tijdens de uitvaart op Koningsakker namen 
haar kinderen afscheid van haar. Zij zal zeer gemist 
worden door haar kinderen en kleinkinderen.

Op zondag 8 mei overleed 
Harmannus Kraal in het hospice te 
Bennekom. Hij werd 73 jaar. Jarenlang 
woonde hij met zijn ouders op de 
Stationsweg in Oosterbeek. Daarvoor 
een, voor Harmannus onvergetelijke, 
periode in Amerika. Harmannus 

was een markante persoon, door zijn voorkomen, zijn 
vriendelijke betrokkenheid, in zijn eigenheid. Hij werkte 
lang bij een bank en toen hij wegbezuinigd werd gaf 
hij zijn leven zin en betekenis door veel vrijwilligerswerk 
te doen, bij de Hulpdienst voor Elkaar en het IVN 
waar hij wilgen knotte. Alles deed hij nauwkeurig en 
onvermoeibaar. Met zijn zus Jane en haar gezin was 
het contact warm en genegen. Bij zijn afscheid klonken 
vele dierbare herinneringen en als bijbels woord door 
hem gekozen: ‘The Lord is my Shepherd, I shall not 
want’. Harmannus werd bij zijn ouders begraven.

Op zondag 24 april overleed Nan 
Vanhaelen-Elffers. Nan werd 95 jaar. 
Met haar man Ad, die ruim vier 
maanden eerder overleed, woonde 
zij lange tijd in Wolfheze, waar zij veel 
vrijwilligerswerk deed, binnen en buiten 
de kerk. In het Schild, ProPersona en bij 

zieken in het dorp. Haar betrokkenheid en inzet reikte 
ver. Eerder in de verpleging had zij veel (kraam)gezinnen 
begeleid. Een eigen gezin was haar niet gegeven, 
maar Marlies kwam op haar pad, dochter van goede 
vrienden. Nan was bescheiden en dienstbaar en een 
heel eigen persoon. “Als ik ontwaak, dan ben ik nog 
bij U” stond er boven de rouwkaart. Nans geloof was 
vanzelfsprekend, los van leerstelligheden. Zij voelde zich 
troostend omgeven. Op de Koningsakker is zij aan de 
aarde toevertrouwd.
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Gemeenteleden aan het woord

Op zoek naar een gesprekspartner over het thema 
‘Pas op de plaats’ kwamen we bij Hanneke. Om 
te praten over dit thema is één ding, maar dit ook 
nog laten publiceren in ons kerkblad getuigt van 
moed. Als redactie zijn we Hanneke hiervoor zeer 
erkentelijk.

Pas op de plaats

Ze is een bezige bij, Hanneke Geuzebroek-Drewes. 
Ze heeft wel eens eerder pas op de plaats gemaakt, 
maar dan was er een leuke aanleiding, bijvoorbeeld 
de geboorte van één van haar kinderen. Eind 2021 
sloeg Covid ook bij haar toe en dat noodzaakte haar 
tot een gedwongen pas op de plaats.
Terwijl Hanneke voortdurend denkt: ik wil verder, 
moet ze begin februari naar het ziekenhuis voor een 
buikoperatie. Een operatie die haar noodzaakt om 
veel te liggen; ze kan dan weinig doen.
De vanzelfsprekendheid waarmee ze doorgaans 
samen met haar man Bauke het gezin runt en haar 
werk doet, is er in deze tijd niet.
Gelukkig staan er dan veel gemeenteleden klaar 
om te ondersteunen. Met maaltijden bijvoorbeeld. 
Iedere keer weer een verrassing wat er voor lekkers 
voor de deur zal staan.
“Deze periode hebben we vanuit de gemeente een 
enorme kracht en liefde mogen ervaren. Daar zijn we 
heel dankbaar voor. Het heeft onze geloofsbeleving 
meer diepgang gegeven.”
Hanneke noemt zo ook enkele andere inzichten op:
- het leven is kwetsbaar
- koester wat je mag ontvangen
- zorg goed voor elkaar.

Andere dingen worden belangrijker. Omdat 
Hanneke nu nog beperkte energie heeft, moet ze 
steeds keuzes maken waar ze haar aandacht aan 
geeft. Ze spreekt over prioriteren en relativeren.
Een ander fijn gebeuren was dat hun kinderen door 
andere gemeenteleden meegenomen werden naar 
de kerk. “Wij hebben in die periode enorm genoten 
van de online kerkdiensten.”

“Voor dit moment hebben we wel andere keuzes 
gemaakt. Of die blijvend zijn, is moeilijk te zeggen. 
Als het weer goed gaat, ben je geneigd in het oude 
patroon terug te vallen.”
Zijn jullie tevreden over hoe het nu gaat? “Het is zoals 
het is en dat moet je omarmen, we moeten beide 

nog herstellen. Ik ben nog niet de oude en de ander 
mag ook niet omvallen.
Gelukkig weten we dat we het niet alleen hoeven 
doen. We hebben heel wat knipoogjes van de 
Schepper gekregen.”
Ook tijdens ons gesprek werd duidelijk dat Hanneke 
niet alleen in de energievoorziening nog niet op orde 
is, ook kan ze niet lang achter elkaar blijven zitten.

Tot slot vertelt ze van de keuze die ze gemaakt hadden 
voor de vrije dagen rondom Hemelvaartsdag: 
“Normaal gaan we altijd met onze eigen tent 
kamperen, maar nu hebben we een kant en klare 
tent besproken.”

Dank voor dit gesprek en ook voor de zomer een 
fijne vakantie die iedereen weer veel energie geeft! 

Opgetekend door Joke Weening

Hanneke Geuzebroek-Drewes



Tienergespreksgroep

We hebben een mooi seizoen Tienergespreksgroep 
gehad met de jongeren. Van interessante gesprekken 
in de kelder van de kerk, over bijvoorbeeld 
(on)eerlijkheid in de wereld of hoe je gelooft in het da-
gelijks leven, tot een bezoek aan Abdij Koningsoord, 
waar we een andere manier van geloven leerden 
kennen en vragen konden stellen aan de nonnen. De 
voorbereidingen voor komend seizoen zijn inmiddels 
gestart. Daarover begin september meer. We hopen 
in ieder geval weer op een boel gezellige ontmoetin-
gen en fijne gesprekken binnen én buiten de kerk.

Blue

Een filmavond, beachvolleyballen, schaatsen, le-
vend stratego, uilenballen ontleden en een jij-bent-
toch-ook-jarig-geweest-feest (om de verjaardagen 
van de afgelopen twee jaar in te halen). De Blue had 
dit seizoen weer een bomvol, actief programma. 
Met dank aan het enthousiasme van de jongeren 
hebben we veel leuke avonden beleefd met elkaar. 
We gaan vol nieuwe ideeën op naar het volgend 
seizoen. De groep gaat wat uitbreiden, dus dat be-
looft nog meer gezelligheid op de vrijdagavond

Zomerweek – 4 t/m 16 jaar - Kom je ook?

De zomerweek in Schaarsbergen zal dit jaar 
bestaan uit twee in plaats van vijf dagen. Iedereen 
vanaf 4 jaar is welkom op donderdag 28 en 
vrijdag 29 juli. Het worden spetterende dagen met 
een mooi programma! Voor de verschillende 
leeftijdsgroepen, ook voor de tieners, is er een apart 
programma op deze dagen. Nog niet opgegeven? 
App Henrita Woudenberg: 06 48156788

Jeugd en Jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst (basis-
schoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 
Tienergespreksgroep: na de zomer iedere eerste 
zondag van de maand tijdens de kerkdienst en 
iedere derde zondag van de maand van 16.30 
- 17.30 uur. 

Muziek oproep: Doe je mee?

Afgelopen maanden hebben er in een aantal 
diensten kinderen gezongen en muziek gemaakt. Wil 
jij ook meezingen of speel jij een instrument waar je 
tijdens de dienst op wilt spelen? Laat het ons weten! 
Je mag een app sturen aan Henrita Woudenberg op 
nummer 06 48156788

Wist je dat….

•  de kinderen die in groep 8 zitten op 10 juli 
overstappen van de kindernevendienst naar de 
tienergespreksgroep. De kinderen die overstappen 
zijn: Willemijn, Anne-Brecht, Tristan, Arthur, Eline, 
Koen, Naomi, Hasse en Anne-Roos. 

•  mocht je wel over willen stappen maar nog geen 
uitnodiging hebben ontvangen, laat het weten 
aan de kindernevendienst. 

•  ten tijde van dit schrijven, 14 juni 2022, de 
voorbereidingen van het kamp in volle gang 
zijn. In het weekend van 17 juni zullen meer dan 
35 kinderen van de Wiebers/Kindernevendienst/
Blue/Tienergespreksgroep samen op kamp gaan. 
Volgende keer meer .

•  bij de Wiebers meer dan 20 kinderen flipperkasten 
hebben geknutseld? 

Bezoek klooster boekbinderij

Muzikale bijdrage tijdens de Paasdienst
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Kerk in de samenleving

Van de diaconie

De zomer is een mooie periode om tijd te nemen om 
even stil te staan en even wat afstand te nemen. Om 
de drijfveren waarmee je werkt te herontdekken, te 
her-bronnen. Als diaconie hopen we dat u ook tijd 
hebt om uw bronnen te herontdekken en nieuwe 
energie opdoet voor het komende kerkelijk jaar.
Als diaconie zijn wij heel blij dat we met Hannie 
Nusselder een nieuwe voorzitter hebben. Dat geeft 
nieuwe energie bij het diaconale werk. Hannie, 
welkom en we hopen op een goede samenwerking. 

“Nog niet zo lang ben ik, Hannie Nusselder, lid 
van deze gemeente, maar al wel lang zijdelings 
betrokken. Ik heb namelijk van 1984-2010 als 
geestelijk verzorger in Wolfheze (nu ProPersona) 
gewerkt. Sinds ik met mijn werkzame leven stopte 
heb ik me altijd voorgenomen dan ook écht met 
mijn werk te stoppen. Diaken zijn, en lid van de 
kerkenraad, voel ik als iets nieuws, en daar wil ik wel 
weer aan gaan staan. Als geestelijk verzorger aan 
een instelling verbonden zijn heeft soms iets ‘rand-
kerkelijks’, je hoort er wel bij, maar ook weer niet. Net 
als veel mensen die ik in mijn werk ontmoette. Met 
deze ervaring, aan de rand van de kerk en midden 
in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, 
hoop ik in de diaconie en de kerkenraad een zinvolle 
bijdrage te kunnen leveren.”

Kwartaalgiften

Verantwoording van de giften van het eerste en 
tweede kwartaal 2022.
Eerste kwartaal: 
De volgende organisaties ontvingen ieder € 500,-: 

Stichting Oase en Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg. Hulpdienst voor Elkaar ontving € 1000,-.
Tweede kwartaal:
We hebben € 1000,- bestemd voor Unicef voor ernstig 
ondervoede kinderen, € 500,- voor de Christelijke 
Blindenbibliotheek en € 200,- voor het opknappen 
van fietsen van vluchtelingen.
Jannie van Doorn

Jaarrekening 2021 van de diaconie (en 
ZWO-commissie)

Elk jaar ondersteunen veel gemeenteleden via 
Kerkbalans of via collectes in de kerk het werk van 
onze diaconie en ZWO-commissie. In de zondags-
brieven vermelden we waar de collecten voor be-
stemd zijn en hoeveel ze opgebracht hebben. Hierbij 
willen we ook een korte toelichting geven op de 
jaarrekening 2021. Het merendeel van de inkom-
sten voor de diaconie en ZWO in 2021 bestond 
uit de vrijwillige bijdrage via de Actie Kerkbalans  
(€ 50.556) en collectes/giften via de bank (€ 22.720). 
De diaconie heeft naast een aanvulling op de collec-
tes in de kerkdiensten met name diverse plaatselijke 
doelen ondersteund (€ 12.771). De ZWO-commissie 
ondersteunde de projecten waarvoor gecollec-
teerd werd, Stichting Child en coronaslachtoffers in 
het buitenland. 

Omdat de inkomsten van de diaconie hoger waren 
dan was voorzien -en mede door een wijziging in 
de regels voor het opstellen van de jaarrekening- is 
het resultaat over 2021 positief (€ 10.930). Het eigen 
vermogen van de diaconie nam daardoor toe tot  
€ 102.024. De diaconie heeft besloten om het eigen 
vermogen ongeveer tussen de € 95.000-100.000 
te houden voor de komende jaren. Van dit eigen 
vermogen is ongeveer de helft (€ 50.000) belegd 
bij Oikocredit. Oikocredit investeert in microkrediet 
voor mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
Dat betekent toegang tot leningen voor kleine 
ondernemers, die daarmee zélf aan hun toekomst 
kunnen bouwen. Op deze belegging wordt geen tot 
weinig dividend uitgekeerd. 

We willen als diaconie alle gemeenteleden hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen en de financiële 
bijdragen want ‘Delen is vermenigvuldigen’. Een 
beeldspraak waar wij ons als diaconie zeker in 
herkennen. Mocht u nog vragen hebben over de 
jaarrekening 2021 of meer willen weten over het 
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werk van de diaconie aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen na de kerkdienst of via de 
secretaris van de diaconie.
Irene Bouwma

Onderwijs voor achtergestelde kinderen in 
Colombia

In het derde kwartaal collecteert de ZWO een aantal 
keren voor achtergestelde kinderen in Colombia. 
Velen van ons hebben van dit land gehoord, bijna 
altijd in negatieve zin: criminaliteit, burgeroorlog en 
armoede.

In de achterstandswijken van de Colombiaanse 
hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op 
in een onveilige omgeving met geweld en 
drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun 
ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. 
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, 
die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar 
maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten 
oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te 
voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum van de Stichting is voor honderd kinderen 
en jongeren een veilige haven te midden van een 
omgeving van armoede en geweld. Kinderen leren 
prachtige producten van papier maken (filigraan) 
en leren groenten verbouwen in de moestuin op 
het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 
jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, 
waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse 
producten. De medewerkers leggen ook contacten 
met hun ouders, verzorgers en leraren.

Dit project wil kennis en zelfvertrouwen van de 
kinderen bevorderen om zo betere kansen te krijgen 
in hun harde maatschappij.
Bas van Helden

Vrienden maken met de Mammon?!

Het was in mei een inspirerend gesprek met spreker 
Koert Jansen en een klein groepje belangstellenden 
over het thema Inkomen en bezit: welke keuzes kun 
je maken?

De spreker liet zien hoe belangrijke filosofen en juist 
ook de bijbel veel aandacht besteedt aan dit thema. 
•  Doorgaans: Bezit, het is van mij; ik heb het 

verdiend. Bijbels: Het is mij toevertrouwd; ik heb het 
ontvangen.

•  Doorgaans: Ik zoek maximaal rendement. Bijbels: Ik 
zoek financieel, sociaal èn ecologisch rendement.

•  Doorgaans: Ik maximaliseer mijn bezit, het kan altijd 
beter. Bijbels: Er is een grens aan wat ik nodig heb, 
ik ben dankbaar voor wat ik heb. 

•  Ook het begrip ‘eigendom van grond’ kwam aan 
de orde. In ons land vanzelfsprekend dat je land 
kunt bezitten, maar je kunt het ook beschouwen 
als een gemeenschappelijk goed, net zoals schone 
lucht, en dan zie je grond met heel andere ogen. 

•  Uiteraard ging het ook over duurzaam beleggen: 
ben je tevreden met ‘mijn beleggingen richten 
geen schade aan’, of leg je de lat hoger: ‘ik wil dat 
mijn beleggingen de wereld beter maken’? 

Richtlijnen
De spreker reikte voor het maken van keuzes 
richtlijnen aan. Hierin staan woorden als rentmeester, 
dienen, durven hopen op een betere wereld, kijken 
wat nodig is en risico’s durven nemen.
Op de website vindt u op de pagina Groene Kerk het 
uitgebreide verslag van de avond en de PowerPoint 
van de spreker.
Leen van Doorn en Hannie Luiten
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Kerkenraad

In mei hebben we binnen de kerk afscheid genomen 
van Niek Wilmink als ouderling. Dankbaar zijn wij dat 
hij op een positieve manier binnen onze gemeente 
actief geweest is. In dezelfde dienst is Hannie 
Nusselder bevestigd als ambtsdrager. Zij zal als voor-
zitter van de diaconie haar aandeel leveren. Fijn dat 
er steeds weer mensen opstaan om binnen onze ge-
meente mee te werken.

Gemeenteochtend zondag 19 juni

Pieter Stolwijk opende de bijeenkomst. Vanuit het 
pastoraat meldde hij dat hun werkwijze na de zomer 
gaat veranderen. Hierover zult u binnenkort kunnen 
lezen in de zondagsbrief of het kerkblad.
Daarna nam Joop Kruithof, voorzitter van de kerkrent-
meesters het woord. De plannen rond de kosterswo-
ning staan centraal in zijn toelichting. Als kerk mogen 
wij niet zelf bouwen. Het doel is de grond te verko-
pen met daarop als bestemming zes tot acht appar-
tementen, twee woonlagen hoog. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging nodig, daarvoor zijn we in 
overleg met de gemeente Renkum.
Op korte termijn zal het terrein rond de woning op-
geruimd worden. Zodra er meer bekend is, hoort u 
dit. Het was goed om als gemeente met elkaar in 
gesprek te gaan.
En dan het beroepingswerk. De kerkenraad heeft in-
gestemd met het advies van de beroepingscommis-

sie tot het beroepen van een predikant. Op 21 juni 
is een gemeentebijeenkomst geweest, waarbij meer 
bekend gemaakt is door de beroepingscommissie. 
Omdat informatie hierover niet meer opgenomen 
kon worden in ”bijEen” van juni, vindt u een los inleg-
vel in dit kerkblad met de laatste stand van zaken. 

Veilige gemeente

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig 
ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is veilig-
heid niet altijd vanzelfsprekend.  Net als in de maat-
schappij komt ook in kerkelijke relaties grensover-
schrijdend gedrag voor.  
Als kerkenraad hebben we recentelijk over dit on-
derwerp gesproken en intussen is er een document 
gemaakt waarin staat beschreven wat wij als ker-
kenraad onder “Veilige gemeente” willen verstaan. 
Daarnaast gaat de kerkenraad op zoek naar twee 
vertrouwenspersonen. Zo gauw de tekst over dit the-
ma is afgerond en de namen bekend zijn van ver-
trouwenspersonen zullen we dit publiceren en u via 
de zondagsbrief laten weten.
Roept bovenstaande vragen op, dan kunt u contact 
opnemen met de scriba.

Op 15 september vergadert de kerkenraad weer en 
ik wens u namens de kerkenraad een goede zomer,
Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Agenda

Datum Tijd Waar Wat Informatie

elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting 
en een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk, 
zij-ingang

Stiltekapel

8 juli 19.30 Vredebergkerk Bedankavond voor vrijwilligers Joop Bal

10 juli 10.00 Vredebergkerk Overstapdienst knd - tgg

10 juli 17.00 Oude Kerk concert Maartje Stolwijk

24 juli 17.00 Oude Kerk Taizéviering

28 en 29 juli Schaarsbergen Zomerweek voor kinderen vanaf 4 jaar Henrita Woudenberg

14 augustus 17.00 Oude Kerk concert Maartje Stolwijk

28 augustus 17.00 Oude Kerk Taizéviering

11 september 10.00 Vredebergkerk startzondag



Geniet van

het moment ...

waarop de auto

tot stilstand komt,

de motor afgezet wordt

en we uiteindelijk

aangekomen zijn.

Tom Wright



www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

(Dagelijks) ambachtelijk 
brood, heerlijke chocolade 

en losse theesoorten.

Douze
Weverstraat 12

6862 DP Oosterbeek
www.douze.nu

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -
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Diensten en 
vieringen

In de viering van 10 
juli zullen er maar liefst 
acht kinderen de 
overstap maken van 
de kindernevendienst 
naar het jeugdwerk. 
Als kerkgemeenschap 
geven we hen 
graag woorden van 
betekenis mee, voor 
onderweg. Dat doen 
we ook letterlijk door 
hen een bijbel mee te 
geven.

De viering van 7 
augustus wordt 
voorbereid samen met 
de werkgroep Groene 
Kerk. 

“Aan tafel!” is het 
landelijke thema voor 
de startzondag. We 
haken hier op aan 
in onze viering op 11 
september die wordt 
voorbereid door een 
divers samengesteld 
groepje.

Activiteiten

Zin op Zondag

Welkom bij de kleine concerten en korte Taizévieringen op zondagmiddag van 
17.00 – 17.30 uur in de Oude Kerk. 
Er zijn concerten op 10 juli en 14 augustus en Taizévieringen op 24 juli en 28 
augustus.
In de zondagsbrief en op de website vindt u meer informatie.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Kerklunch

Het eerste seizoen van de “kerklunch” zit erop. 
Wat was het gezellig om eens per maand met 
een grote groep mensen samen te eten. Daarom 
hebben we alweer plannen gemaakt voor na de 
zomer.
Op 27 september is dan weer de eerste lunch. 
Voorafgaand hieraan zal Joop Bal te gast zijn 
en verhalen en beelden presenteren over het 
ontstaan van de “White Ribbon Mile”: een 
terugblik op en herinnering aan het einde van de 
Slag om Arnhem tijdens de terugtrekking van de 
Poolse en Britse militairen over de Rijn in de nacht 
van 25 op 26 september 1944. Een indrukwekkend 
onderwerp in deze herdenkingsmaand.
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom in de 
Vredebergkerk voor een kopje koffie. Om 11.15 
uur volgt de presentatie, waarna we om 12.00 uur samen lunchen.
Ook als u nog niet deelnam aan de lunch, heten we u van harte welkom. 
Aanmelden kan bij Rike van den Berg, 026 3341387 of per mail vandenberghl@
tele2.nl. Tevens kan voor vervoer gezorgd worden.
Namens de werkgroep, Greet van Roest 

Kennismaking met Annemarie Koopmans

Geboren in Rotterdam ben ik eind jaren 70 gaan studeren in Wageningen en 
altijd in deze omgeving blijven wonen. Heb diverse werkgevers gehad en werk 
nu als teamleider bij het ministerie van justitie en veiligheid. Op het kerkelijk 
vlak ben ik opgegroeid in de Hervormde Kerk Ridderkerk en tijdens mijn studie 
overgestapt naar de vergadering van gelovigen. Hierna in de Vineyard Wage-
ningen weer veel geleerd en sinds eind 2018 is de cirkel rond en ben ik bij de 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze aangesloten. Ik vind het fijn om 
dichterbij huis mijn kerkelijke banden aan te halen en mijn steentje bij te dra-
gen. Met plezier ga ik nu als notulist aan de slag bij het College van Kerkrent-
meesters (CvK) en heb reeds twee keer kennisgemaakt met de andere leden 
van het CvK.
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Rondom de kerkdiensten

Collecte zondag 21 augustus

Op deze zondag collecteren we voor Kinderhospice 
Binnenveld te Barneveld.
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 
‘gewoon’ door….

Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, 
voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke 
kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, 
waardoor ouders en het gezin even rustig op adem 
kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in 
professionele handen is.

De doelstelling van het hospice is het bieden van 
complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke 
kinderen met een beperkte levensverwachting. 
Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en 
huiselijke omgeving. Naast het bieden van deze 
zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis 
op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te 
ontwikkelen en uit te dragen.

Kinderhospice Binnenveld heeft een landelijke 
dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland. Een 
kenmerk van de zorg in Kinderhospice Binnenveld is 
dat het veelal gaat om kortdurende -ofwel respijt-
zorg. Dit is complexe zorg ter verlichting van de 
thuissituatie. Incidenteel wordt ook langdurige zorg 
aan zieke kinderen aangeboden.

Autodienst

De kerktaxi functioneert. In de zondagsbrief leest 
u wie er dienst heeft op de betreffende zondag.

Van de redactie

Het thema “Pas op de plaats” kleurt deze 
nieuwe bijEen. Op verschillende plaatsen in dit 
kerkblad wordt dit thema uitgewerkt. En de foto’s 
proberen op een eigen wijze ons uit te nodigen 
na te denken hoe we zelf dit thema proberen 
vorm te geven. Hopelijk lukt ons dat de komende 
weken nu de agenda voor veel mensen minder 
vol staat.
Een minder dik nummer deze keer omdat 
allerlei plannen voor het nieuwe seizoen nog 
onvoldoende uitgewerkt zijn.
Als redactie zijn we benieuwd naar uw reacties 
op de teksten en de beelden die worden 
aangereikt.
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze

Adressen kerkgebouwen

Oude Kerk  
Benedendorpsweg 134 

Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 
026 3333415

Het Schild  
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag tot 
9.00 uur 
zondagsbrief@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94  
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

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
Voor het werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en 
Wolfheze is een vacature. Hebt u hierover vragen, neem dan 
contact op met de scriba van de kerkenraad mw. Jenneke 
Bal-Oosterbeek. Zie de gegevens elders op deze pagina. 

Kerkelijk Bureau  van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek 026 3333094

Openingstijden donderdag en vrijdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink 06 23196159 
 dhr. Pieter Stolwijk 06 23460068 
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek   06 25037321

scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 

Kerkgroep Beheer
Voorzitter dhr. Joop Kruithof                                       026 3390950 
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld                                                                                        06 27318964
 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder  
Secretaris mw. Jannie van Doorn 026 3333854

026 3342296
 

 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004  9753 30  Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
Voorzitter  Gerdhr. ard 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 . 06 45838873
 jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Pastoraat
Voorzitter mw. Tineke de Rijk 026 8404244
 pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

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.

komend nummer loopt van
8 september t/m 27 oktober 2022   
Inleveren kopij uiterlijk 25 augustus   
om 20.00 uur: kerkblad@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl. N.B. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor lange stukken in te korten.



Zondag 3 juli 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* mw. B. Elenbaas, Oosterbeek
Het Schild  19.00 uur ds. M. de Jong, Doorwerth

Zondag 10 juli 2022
Vredebergkerk  10.00 uur*   ds. I.M. Pluim, overstapviering 

Zondag 17 juli 2022
Vredebergkerk  10.00 uur*   mw. B. Elenbaas, Oosterbeek 

Zondag 24 juli 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. K.A.E. de Waard, Doorwerth

Zondag 31 juli 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 7 augustus 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Het Schild  19.00 uur mw. D. de Vries

Zondag 14 augustus 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* mw.ds. M.G. Fernhout, Arnhem

Zondag 21 augustus 2022 
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. K.A. Bakker, Doetinchem

Zondag 28 augustus 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. J.D. de Bruin, Ermelo 

Zondag 4 september 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. D.J. Deunk, Malden
Het Schild  19.00 uur mw. A. Mosterd, Arnhem

Zondag 11 september 2022, startzondag
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Overzicht van de kerkdiensten 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Bruidspaar Márton en Catelijn 
Polos-van Doorn

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

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donderdag van de maand om 18.30 uur 
Bernulphuskerk: elke woensdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed (Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur Coventrygebed (Raad van Kerken)

Slinger met wensen voor nieuwe 
diaken

Burgemeester en Gedeputeerde 
bij gidsenjubileum Oude Kerk

Bruidspaar Marianne en Joep 
Boonekamp-van Lit


