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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
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Aan tafel

Gastvrijheid rondom de tafel kent vele gezichten. En 
ik denk, ik hoop dat we daaraan allemaal wel goede 
herinneringen hebben. Maaltijden bij ons thuis, bij 
vrienden, familie, op vakantie in verre oorden en 
andere contexten. Delend in overvloed of juist in 
schaarste.
Van volwassenen die opgroeiden in grote gezinnen 
hoor ik vaak: ‘er was altijd wel een extra bord dat 
bijgezet kon worden, het was delen van wat er wás 
en anders was er vaak nog wel een boterham.’

Rondom de tafel is het goed toeven. Een maaltijd 
voedt én verbindt. Delen vermeerdert. En eten en 
drinken maakt letterlijk en ook figuurlijk de tongen 
los. Het is opvallend hoe vaak er over bijzondere 
ontmoetingen met Jezus verteld wordt tíjdens 
de maaltijd. En Jezus zelf dan meer dan eens de 
gelegenheid te baat neemt om het gesprek een 
diepere laag te geven. Zo kan het gaan over 
tafelmanieren, oftewel over de omgang met elkaar; 
of het kan gaan over hygiëneregels, oftewel de 
noodzaak om niet alleen aan de buitenkant maar 
ook aan de binnenkant ‘rein’ te zijn. En een heel 
belangrijk moment aan tafel is natuurlijk de maaltijd 
voor Jezus’ gevangenneming leidend tot zijn dood. 
Die ene maaltijd staat regelmatig centraal in 
vieringen en vertelt het verhaal van opofferende 
liefde en grenzeloze genade. 

In de laatste visienota van onze landelijke kerk 
staat een uitspraak beschreven van Johannes 
Chrysostomos, uit de 4e eeuw. ‘De kerk heeft 
twee altaren. Het ene staat in de kerk, het andere 
te midden van de armen, van hen die lijden en in 
nood verkeren.’ Een mooi beeld om vast te houden, 
waarin kortweg twee heel wezenlijke kanten van 
kerkzijn worden aangereikt. 

Het vertelt allereerst hoe in de Maaltijd het verhaal 
van ‘genade’ wordt overgeleverd, uitgedeeld. 
Wanneer je als kerk dit woord in de mond neemt, 
wordt het niet altijd meer begrepen. Het geldt als 
een ouderwets woord. Je zou ook het ook kunnen 
hertalen als ‘goed zijn voor een ander’, maar dan wel 
in de overtreffende trap. Want genade ontvangen 
gaat dan over goedheid ontvangen, terwijl je het 
niet hebt verdiend, je hebt er zogezegd geen ‘recht’ 
op. Het is het verhaal van nieuwe kansen, steeds 
opnieuw mogen proberen. Dat geeft een flinke 
steun in de rug en grond onder de voeten.

Als de ene tafel in de kerk staat en de andere 
daarbuíten en dan niet op willekeurig welke plek, 
dan gelden dezelfde begrippen. Maar begint het bij 
mij ook een beetje te schuren wanneer het gelezen 
wordt als dat de ene groep mensen ‘genadig’ is 
voor de andere groep; rijk versus arm, die het goed 
getroffen hebben versus die pech hebben. Het zou 
een beeld van ongelijkwaardigheid, liefdadigheid 
kunnen oproepen, de een boven de ander. 

Als we het beeld van de beide tafels goed willen 
verstaan, dan gaat het over het ontvangen en weer 
dóórgeven. Een beweging met een innerlijke én 
een uiterlijke kant. De genade is dan aan God zelf, 
waarin mensen ontvangers én beelddragers van die 
genade kunnen worden. 

Ik zit graag aan tafel, want daar is het goed toeven. 
En wat mij betreft vinden er veel ontmoetingen 
plaats in dit nieuwe kerkelijke seizoen rondom de 
m(M)aaltijd. 

Irene Pluim

Sieger Köder
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Van de predikant

Friluftsliv

De zomer(vakantie) is een tijd om wat meer stil te 
vallen en het dagelijkse los te laten. Toch is dat nog 
niet zo eenvoudig, merk ik. Er is altijd wel iets dat 
nog niet helemaal is afgerond, er zijn altijd plannen 
die er nog op wachten om ontwikkeld te worden, 
gedachten om verder te verkennen, mensen om 
te bezoeken. Nog net voor de start van het nieuwe 
seizoen komt dit kerkblad uit, in het staartje dus van 
de zomer en net voor alles ook in de kerk weer gaat 
beginnen. Terwijl ik dit schrijf ben ik met het gezin op 
ontdekking in Noorwegen, een prachtig land. En op 
de eerste dag lees ik al iets in de reisgids dat mij denk 
ik niet alleen deze zomer maar ook ná de zomer gaat 
helpen: friluftsliv. Het is een Scandinavisch begrip dat 
meer dan alleen de outdoorcultuur beschrijft, maar 
zelfs ook een levensfilosofie inhoudt. Het betekent 
iets als: een rijk leven hebben met eenvoudige 
middelen. De Noren zelf vullen dat zeker ook in met 
het buitenleven, erop uittrekken in de bergen, langs 
de fjorden, kansen genoeg hier.
 
Van jongs af aan leren de kinderen al klimmen en 
klauteren, en tot op de universiteit zijn er seminars 
over het hoe en wat van friluftsliv. Dat hebben ze 
goed bekeken hier en wat een heerlijk begrip. Ik heb 
het in de eerste vakantieweek al regelmatig in de 
mond genomen, want hier is vakantie immers voor 
bedoeld: lekker buiten zijn, ook als het net te koud 
is, losgaan op een bergpad met rotsblokken en dan 
bij een gletsjer of waterval uitkomen, net wat langer 
stilstaan bij een uitzicht, maar vooral ook genieten 
van de reis zelf en niet alleen van het doel. En daarin 
ook respect hebben voor de natuur, oftewel met 
een milieuvriendelijke instelling leven. 

Ik probeer het friluvtsliv hier extra te oefenen en dan 
vooral als levensfilosofie ook mee te nemen naar 
huis, het nieuwe seizoen in. Maar nu eerst: loslaten! 

Irene Pluim
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Op 16 juli overleed Pietje Westerhof. 
Zij werd 89 jaar. Een groot deel van 
haar leven woonde zij in Oosterbeek. 
Het werk in de zorg bracht haar ook 
naar andere plekken en leverde haar 
hechte vriendschappen op. Pietje 
was trouw in haar contacten, ook met 

de Ierse familie die zij had leren kennen via de eerste 
Airborne herdenkingen. Binnen de kerk was zij trouw in 
het vele bezoekwerk. Pietje was dankbaar voor haar 
leven en het gezin waarin zij opgroeide. Haar afscheid 
was in de Oude Kerk, waar zij ooit moest schuilen onder 
de preekstoel. Zus Wil vertelde over haar leven en we 
lazen onder meer: ‘Werpt al uw bekommernis op hem, 
want Hij zorgt voor u’. Pietje voelde zich gehoord en 
gedragen door een betrokken en nabije God.

Op 8 augustus overleed Hendrika 
Berendina (Hentje) Bruggink. Hentje 
was geboren en opgegroeid op 
een boerderij in Leesten. Ondanks 
het feit dat Hentje slechtziend was, 
ging ze daar naar school en later 
naar de huishoudschool in Zutphen. 

Toen duidelijk werd dat ze blind zou worden, heeft ze 
opleidingen gevolgd in “De Schansenberg” waar ze 
leerde met haar handicap om te gaan. Als gevolg 
hiervan heeft ze een zelfstandig leven geleid. Ze heeft 
meer dan 25 jaar bij de Heidemij gewerkt. Ze woonde 
ook zelfstandig, de laatste 20 jaar in Het Schild. Ze was 
een gelovige, vriendelijke vrouw, betrokken bij haar 
familie en vrienden. In de dankdienst werd psalm 91 
gelezen die goed aansloot bij het vertrouwen dat zij 
had in haar Schepper.

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Op 5 augustus overleed op 67-jarige leeftijd Jenny Gerrist. Zestien jaar geleden keerde ze vanuit Arnhem terug naar 
Oosterbeek, waar ze ook geboren was. Jenny was werkzaam in de administratieve sector bij verschillende financiële 
instellingen. In de kerk heeft ze meegeholpen met koffieschenken na de kerkdienst en bij de maaltijden die werden 
georganiseerd. Toen ze longkanker kreeg, besloot ze niet behandeld te worden. De laatste weken bracht ze door in 
het Hospice Rozenheuvel. Daar leefde ze op en haar overlijden kwam toch nog onverwachts. Jenny is in besloten kring 
begraven bij haar ouders op begraafplaats Zuid in Oosterbeek.

Kerkenraad
Na een warme zomer, waarbij voor veel mensen het dagelijks leven wat naar de achtergrond geschoven was, 
staan we nu weer aan het begin van een nieuw seizoen.
We mogen vooruit kijken naar de intrededienst van dominee Martine Nijveld op 9 oktober. Zij start wel gelijk, 
maar zal zich ook in onze gemeente moeten inwerken. Heel fijn dat ze een woning heeft gevonden midden in 
ons dorp waar ze rond 1 oktober in hoopt te trekken.
Na de startzondag op 11 september zal het kerkelijk leven weer volop op gang komen, waarbij we hopen dat 
dit najaar corona ons niet teveel stil zal leggen.

Binnen de kerkenraad ontstaan dit jaar verschillende vacatures, die we graag zo goed mogelijk weer willen 
vervullen. Talenten en vacatures, in die volgorde willen we u als gemeenteleden graag benaderen. Maar soms 
lukt die volgorde niet omdat er “urgente” vacatures zijn omdat mensen hun termijn voor de kerkenraad of voor 
een andere taak al enkele keren hebben verlengd. Of omdat mensen door persoonlijke omstandigheden hun 
taak moeten teruggeven. Gemeente zijn we samen en daarom hopen we, dat wanneer de komende tijd een 
beroep op u wordt gedaan u zo’n verzoek serieus wilt overwegen.

Wij wensen u weer een goede tijd,
namens de kerkenraad, Jenneke Bal, scriba
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“Gemeenteleden” aan het woord

Een mooi vooruitzicht

Begin oktober wordt ds. Martine Nijveld bevestigd 
door ds. Irene Pluim als predikant van onze gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze. We kijken er naar uit. Ik kon niet 
wachten haar enkele vragen te stellen. Hierbij alvast 
een beknopte schriftelijke kennismaking.

Waarom heeft u voor de studie theologie gekozen?
“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de kerk en 
kerkgeschiedenis. Als er ergens een rijtje in zat, bij-
voorbeeld de bijbelboeken of de kinderen van Ja-
cob, kende ik het uit mijn hoofd.” Door de breedte 
aan onderwerpen, trok de theologiestudie mij aan. 
Ook houd ik van liturgie en catechese. De Bijbelver-
halen zijn op zoveel manieren van betekenis geweest 
voor mensen. Ook kerk-zijn kan altijd weer anders. Dat 
geeft ruimte. Ruimte ontvangen, ruimte delen.”

Na haar studie (in Utrecht en Leiden), was de eerste 
gemeente in Friesland. Een kleine gemeente waar je 
het “vak” goed kon leren. Via Deventer-Oost en Den 
Haag nu naar Oosterbeek-Wolfheze. Gelukkig heeft 
ze geen hekel aan opruimen, inpakken, uitpakken, 
verdergaan. “Steeds was er een mooi afscheid. Daar-
na: een nieuwe omgeving, nieuwe impulsen, nieuwe 
mensen.”

Kon uw gezin de verhuizingen begrijpen en er in mee-
gaan?
“Mijn man Theus is voor zijn baan niet aan een be-
paalde plek gebonden. Voor onze kinderen kwamen 
de verhuizingen op redelijk logische momenten. On-
dertussen hebben zij hun eigen woon- en werkplekken 
in de Randstad, dus wij gaan nu ‘op onszelf wonen’.”

Martine vertelt dat haar preken in de loop der jaren 
veranderd zijn: minder betogend, meer open, één 
gedachte of een paar gedachten is genoeg. “Wat 
gebleven is, is mijn voorliefde voor het woordje ‘hoop’. 

Dat vind ik één van de mooiste bijbelse grondwoor-
den. Ook zit er vaak een regel van een lied of gedicht 
in mijn hoofd. Nu lied 605: 
‘De toekomst is al gaande, verborgen en gezien, 
Een stem die te verstaan is,
Een God die draagt en dient’.
Ik zing het graag hardop als ik door het huis loop! Dan 
hoop ik maar dat de buren blij zijn met dit ‘delen van 
geloof’.”

Wat vindt u mooi aan voorgaan?
  “De tijd nemen om je te verdiepen in een Bijbeltekst.
  Het plezier in het zoeken naar liederen. 
   Zoeken naar woorden die raken aan het leven van 
mensen van nu. 

   De actualiteit ontdekken en ervaren van Bijbelver-
halen. 

  Samen met anderen werken aan een viering.
  Zingen en muziek.
   Inzet voor diversiteit; ruimte krijgen om iets nieuws te 
proberen.”

Wat hoopt u in deze gemeente te vinden?
“Tot nu toe heb ik lieve, bekwame, actieve en attente 
mensen ontmoet. Jong en ouder. Ik hoop op leven-
digheid en het verlangen om samen te werken, op 
ideeën en initiatief, aandacht voor elkaar en ande-
ren. Ik ben het al tegengekomen: in de beroepings-
commissie en bij de kerkenraadsleden.
Ik heb een filmpje gezien van de zomerweek bij 
Schaarsbergen; ik ontvang de zondagsbrief. Dat alles 
maakt dat ik zin heb om in Oosterbeek-Wolfheze aan 
de slag te gaan. Een heel fijne verandering zal ook zijn 
dat ik weer een directe collega heb. Ik verheug me 
op samenwerking met Irene.” 

Opgetekend door Joke Weening

Martine Nijveld



Gezellige afsluiting voor de zomer

Net voor de zomervakantie is het seizoen gezellig 
afgesloten door zowel de Wiebers als de Blue. De 
Wiebers zijn samen klimmend de hoogte in gegaan 
en de Blue heeft lekker ge-bbq’ed. Super om dit zo 
met elkaar af te sluiten!

Geslaagde Zomerweek

Ook dit jaar is er samen met Schaarsbergen een 
zomerweek georganiseerd. Meer dan 40 kinderen/
tieners zijn samen aan de slag gegaan met het thema 
‘de wereld is mooier met jou!’. Mede dankzij vele 
vrijwilligers was het een geslaagde week. Dank jullie 
wel! Zie voor een kleine impressie het filmpje op: 
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/jeugd

Uitnodiging aan alle kinderen en tieners

Ook komend seizoen zijn er weer volop activiteiten. 
Graag willen we alle kinderen en tieners hiervoor 
uitnodigen; leuk als jullie komen!

Jeugd en Jongeren

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

Op elke zondag is er om 10.00 uur voor alle kinderen 
tot vier jaar crèche. 
Voor de kinderen van de basisschool is er iedere 
zondag kindernevendienst. 

De tieners komen tijdens de vieringen op de 
volgende data samen: 11 september (startzondag), 
18 september, 2 oktober, 16 oktober, 6 november, 
20 november, 4 december, 18 december, 8 januari, 22 
januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 
2 april, 16 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli.
Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om 
elkaar ook naast de zondagen gezellig te ontmoeten. 
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er om de vrijdag 
Wiebers. Voor de middelbare scholieren is er Blue. 
De data voor beide groepen zijn: 16 en 30 september, 
7 en 21 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december, 
13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 
7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli.

Voor aanvangstijden en andere informatie over de 
verschillende groepen, kijk op: 
https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/jeugd/

Leuk om jullie allen weer te ontmoeten! 

Namens alle jeugdleiding, 
Hanneke Geuzebroek-Drewes

Blue

Zomervakantieweek

7

Klimmuur
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Kerk in de samenleving

De tafel van samen

In diensten waar de Maaltijd gevierd wordt delen we 
samen brood en wijn. Via de collectes delen we elke 
zondag van onze overvloed. Mijn gedachten blijven 
hangen bij het volgende diaconale lied:

Wij delen geloof, wij delen de hoop,
Die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
Totdat het een overvloed wordt.

Er moet nog veel gedeeld worden voordat er genoeg 
is voor iedereen. Hoog op onze agenda staat de 
armoede in Nederland en dus ook in de gemeente 
Renkum nu de energieprijzen oplopen. Hieronder 
vindt u een verslag van een bijeenkomst over dit 
thema. De eerste concrete stappen zijn gezet en 
binnenkort hoort u hoe wij dit gaan oppakken. En 
we hopen van harte dat door te delen – niet alleen 
van eten maar ook van onze welvaart - we onze 
medemensen in de knel in de gemeente Renkum 
kunnen ondersteunen. 

Jannie van Doorn     

Kookpansessie over armoede, 
verduurzaming en energie

We zitten begin juli met ruim 40 mensen buiten 
op een tribune bij het bezoekerscentrum en 
restaurant Renkums Beekdal. Allemaal mensen die 
in de zes dorpen van de gemeente Renkum met de 
thema’s armoede, verduurzaming, energie en hun 

onderlinge relaties, bezig zijn. Naast professionals is 
het merendeel van de aanwezigen als “vrijwilliger” 
aanwezig. Allemaal mensen die de noodzaak zien 
van goede en op elkaar afgestemde plannen 
maken en uitvoeren. 

Als diaconie/groene kerk hadden we in maart al een 
gesprek met wethouder Joa Maouche over onze 
plannen over “herverdeling energie-vergoeding”. 
We informeerden elkaar en spraken af dat we in 
overleg met de gemeente gaan kijken hoe we onze 
herverdelingsactie zo kunnen opzetten dat degenen 
die tussen wal en schip vallen, gebruik kunnen maken 
van onze actie.
Er is veel voorwerk gedaan door werkgroepen, 
ambtenaren en andere professionals, alles is in kaart 
gebracht en op deze kookpansessie bereiden we 
de ingrediënten voor een plan waar de wethouder 
mee naar de gemeenteraad kan.

De gemeente Renkum is bezig de ontvangen gelden 
in het kader van de energie-armoede goed uit te 
delen. Daarnaast zijn er extra gelden beschikbaar 
gekomen om gezamenlijke plannen op te zetten 
en uit te voeren zodat de verschillende partijen 
zich gezamenlijk voor de energie-armoede en 
verduurzaming gaan inzetten.

Aan het einde van de avond neemt wethouder 
Maouche de plannen in ontvangst.
Een deelnemer vertelt aan het einde van een van 
de groepsgesprekken, met tranen in de ogen, hoe 
ze tegen de winter opziet: “dit wordt een koude 
winter, ik kan die hoge energielasten niet betalen en 
mijn kinderen zullen dat merken”.
Naast de mooie en goed gemaakte plannen blijft dit 
persoonlijke verhaal haken, het motiveert ons nog 
meer om als kerk ons voor die herverdeling van de 
energie-vergoeding in te zetten. 

Greet Visser, Jannie van Doorn, Hannie Luiten 
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Groene Kerk: Voorkómen van afval

Op zoek naar mogelijkheden voor een groenere en 
duurzamere manier van leven? Denk ook eens aan 
het voorkómen van afval. Goed voor het milieu, 
goedkoper, leuk, vaak ook goed voor de sociale 
contacten en het levert voldoening op. Dat wij onze 
ogen openen en onze verantwoordelijkheid nemen, 
onderstaande tips kunnen daarbij helpen. 
1.  Verkort je boodschappenlijst, ook goed voor je 

portemonnee. Koop wat je echt nodig hebt en 
ga voor kwaliteit of koop tweedehands. Hoe vaak 
gebeurt het niet dat je eten weggooit omdat de 
datum al verstreken is? 

2.  Zeg nee tegen afval. Neem je eigen tas en 
wasbare (brood)zakjes mee naar de supermarkt. 
Koop zo min mogelijk verpakte etenswaren. Er 
zijn ook (deels) verpakkingsvrije winkels. Hier kun 
je zelf potten, flessen en glazen vullen met eten 
en schoonmaakproducten. Dagelijks vallen er 
folders op de mat, maar hoeveel hiervan wordt er 
gelezen? Bij de gemeente kan je een ‘ja-nee’ of 
‘nee-nee’ sticker aanvragen. 

3.  Deel je spullen, geeft ook nog eens leuke 
contacten. Een partytent aanschaffen en ‘m 
vervolgens maar één keer gebruiken. Deel je 
producten of leen van anderen. Vraag eens rond 
in je buurt(app), Nextdoor, Peerby of FaceBook 
ruilgroepen.

4.  Gooi niet gelijk defecte dingen weg, maar repa-
reer het of breng het naar de kringloopwinkel. 
Hergebruik is dé manier om direct je steentje bij te 
dragen aan het milieu. In het RepairCafé bijvoor-
beeld komen verschillende deskundige vrijwilligers 
samen om spullen te repareren. 

Repaircafé in de Vredebergkerk. 

Groene Doordenker: Waarom afval produceren 
als het toch wordt weggegooid? De leden van de 
Groene Kerk wensen u veel inspiratie!

Aan tafel in Roemenië

Aan tafel gaan in Roemenië betekent niet alleen 
eten. Kleine gesprekjes (of grotere), lachen, een glas 
wijn erbij, al deze ingrediënten horen erbij.

In al die jaren dat wij in Roemenië komen hebben 
wij de enorme gastvrijheid ervaren. En daar horen 
vanzelfsprekend maaltijden bij.

Er wordt gedeeld van wat men heeft: fruit en 
groenten uit eigen tuin, heerlijke zongerijpte 
tomaten, komkommers, paprika en het scharrelvlees 
(in kleinere porties, maar wel ruim voldoende). En 
ook: niets wordt weggegooid. Wat over is, wordt 
zorgvuldig bewaard voor de volgende maaltijd. 
Daar kunnen wij nog wel wat van leren! 

Afgelopen maand trokken we met ds. Endre Kozma, 
Daniela, Feri en Francesca Lorinczi door (een deel 
van) Roemenië. Onderweg deelden we het eten 
wat we meegenomen hadden. Een mooie ervaring 
om naast samen onderweg te zijn, ook samen ons 
eten te delen.

Leen en Jannie van Doorn    
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Activiteiten

Kerklunch

In de vorige bijEen las u al dat onze eerste kerklunch 
na de zomer op 27 september zal plaatsvinden. Met 
deze keer daaraan voorafgaand een presentatie 
over de White Ribbon Mile. Joop Bal zal hierover 
vertellen en filmbeelden laten zien. Toepasselijk als 
afsluiting van de Airborne-herdenkingsmaand.
Vanaf 11.00 uur is er een kopje koffie of thee. Om 11.15 
uur volgt de presentatie en om 12.00 uur lunchen we 
met elkaar. Aanmelden kan tot 24 september.

De oktober-lunch is op 25 oktober. Deze keer zonder 
een presentatie. Hiervoor bent u vanaf 11.45 uur 
welkom in de Vredebergkerk. U kunt zich aanmelden 
bij Rike van den Berg, 026 3341387 of per mail 
vandenbergrike92@gmail.com. 
Vervoer kan geregeld worden. 

Greet van Roest

 Gesprekskring 30+
De gesprekskring 30+ gaat per september weer 
van start. De bijeenkomsten worden gehouden op 
de eerste dinsdag van de maand. De besproken 
onderwerpen worden ingebracht door de gastheer/
vrouw van de avond in samenwerking met iemand 
anders uit de groep. De onderwerpen die die avond 
besproken worden hebben met geloof te maken, 
maar op welke manier is naar eigen inzicht (bijv. foto, 
film, gedicht). Iedereen is welkom om aan te sluiten.
Onze eerste bijeenkomst na de zomer vond plaats 
op 6 september, de volgende is op 4 oktober 2022. 
Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je je aanmelden 
bij Hanneke Monden-Oosterveld (06 45833520) of 
Elsbeth Mudde-van der Boon (06 24898748).

Thee met Thema

De oecumenische werkgroep Thee met Thema heeft 
weer een prachtig programma voor het komende 
jaar samengesteld. 
Op zondagmiddag 25 september is de inleider Erik 
Borgman. In het kader van de Airborne herdenkingen 
spreekt hij over het thema “Vrede, radicaal inclusief”. 
Hij neemt ons mee in zijn visie op een samenleving 
met ruimte voor iedereen.
Prof. dr. Erik Borgman is leken-dominicaan en 
hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder 
het christendom, aan de Universiteit van Tilburg en 
tevens lid van het theologisch elftal van dagblad 
Trouw. 
Op zondagmiddag 16 oktober is de inleider onze 
plaatsgenoot Daan Wensing over “Verduurzaming 
internationale handel, een blik achter de schermen”. 
Daan Wensing is directeur van IDH, Initiatief voor 
Duurzame Handel, een organisatie die met bijna 350 
medewerkers actief is in meer dan 20 landen en werkt 
met 600 bedrijven en organisaties in tal van sectoren. 
IDH brengt kennis in en ondersteunt en stimuleert hen 
op het pad van duurzamer en socialer omgaan met 
mens en milieu, waarbij de UN global development 
goals richtinggevend zijn. Daan werkt met de beslissers 
van kleine en heel grote bedrijven en regeringen en 
geeft ons een unieke blik achter de schermen.

Voor het gehele programma-overzicht, plaatsen en 
tijden, verwijzen we u naar de bijgevoegde gele 
folder of de informatie op de website.

Activiteiten in en rond de Oude Kerk 

Afgelopen zomermaanden zijn de activiteiten in 
de Oude Kerk onder de noemer “Zin op Zondag” 
weer opgepakt. Door corona waren er minder 
activiteiten mogelijk. Het is daarom mooi om te 
zien dat er weer een groot aantal vrijwilligers zich 
opnieuw willen inzetten om de Oude Kerk met haar 
lange enerverende geschiedenis een plek te laten 
zijn waar ruimte is voor stilte en bezinning, muziek en 
cultuur.
Zo waren er maandelijks op zondag van 17.00 tot 
17.30 uur kleine concerten met musici en vocalisten 
die graag op deze plek muziek en zang ten gehore 
willen brengen. Ook was er maandelijks op hetzelfde 
tijdstip in het koor van de kerk een oecumenische 
vesper in de sfeer en stilte van Taizé.



Oproep 
In de zondagsbrief hebt u het misschien al wel 
gelezen maar we vragen ook hier uw aandacht voor 
een belangrijke vacature bij de vormgeving van ons 
kerkblad.
De huidige vormgeefster van het kerkblad, Nelleke 
Wensing, heeft aangegeven per 1 januari te willen 
stoppen. De redactie is heel blij met het resultaat van 
haar werkzaamheden en is nu op zoek naar opvolging. 
Voor de opvolging wordt gedacht aan een grafisch 
vormgever of communicatie-professional (met 
grafische kennis). Het huidige blad wordt opgemaakt 
met Adobe InDesign.
Één kerkblad kost de huidige vormgeefster zes tot 
acht uur, inclusief de correcties. Het kerkblad komt 
zes keer per jaar uit en de planning wordt in overleg 
gemaakt.
De Kerkgroep Communicatie roept u op om mee te 
zoeken naar een vervang(st)er, want het kerkblad is 
een belangrijk visitekaartje van ons als gemeente. 
Voor een groot deel van de lezers is het kerkblad één 
van de weinige lijntjes met de kerk.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Hannie 
Luiten, voor contactgegevens zie pagina 19.

Van de redactie
Met veel plezier hebben we als redactie geprobeerd 
om het thema “Aan tafel” te verwerken in dit 
kerkblad. Het thema zal zowel op de startzondag 
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Ook in de Airbornemaand september is de Oude Kerk 
een plek waar velen stilstaan bij wat in 1944 gebeurde. 
Daarom zal de kerk van 10 tot 25 september elke 
middag open zijn van 13.00 – 16.00 uur. 

Leerhuis Raad van Kerken

De 41e leergang van het Leerhuis 2022-2023 heeft als 
rode draad “Eva of Madonna. Vrouwen in TeNaCH en 
vroegchristelijke geschriften”.
Op 3 oktober spreekt de inleider drs. T. Sip over  
Paulus visie op gemeenschap, seksualiteit en de vrouw. 
In welke context sprak Paulus, hoe zijn de teksten ont-
staan en wat betekenen ze voor mensen van nu. 
Op 24 oktober zal Alex van Heusden spreken over Sara 
en Hagar, moeders van volkeren in Genesis en Koran.

Kerkgroep communicatie

De avonden vinden plaats in de Vredebergkerk en 
beginnen om 20.00 uur. In de folder bij dit kerkblad 
vindt u alle gegevens over kosten en opgave. 

als het komende jaar regelmatig onze aandacht 
vragen. De artikelen en de foto’s spreken voor zich. 
De Maaltijd heeft alles te maken met wat we delen 
in de samenleving en wereldwijd en dat komt in de 
verschillende teksten duidelijk naar voren.

Hans van de Ros attendeerde ons op het ronde raam 
in de voorgevel van de Vredebergkerk en schreef 
daarbij de volgende toelichting: “De torenzaal van 
de Vredebergkerk werd bij de bouw van de kerk in 
1950 ontworpen als de ruimte waar de Maaltijd wordt 
gevierd. Het roosvenster met gebrandschilderd glas 
ondersteunt deze functie. Te herkennen zijn brood en 
druivenranken, maar 
ook de symbolen van 
het lam en de duif”. Als 
redactie vermoeden 
we dat velen van u 
net als wij nog eens 
extra naar boven 
zullen kijken om deze 
beelden te herkennen.

Vanwege de late vakanties in onze regio was het nog 
niet zo gemakkelijk om de goede informatie op tijd 
binnen te krijgen.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier en zijn benieuwd 
naar uw reacties
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De wijkteams treffen elkaar in de Kerkgroep pasto-
raat. Predikanten, wijkouderlingen en wijkcoördi-
natoren overleggen binnen deze Kerkgroep regel-
matig met elkaar. Vertegenwoordigers van andere 
groepen die zich met pastoraat bezighouden, zoals 
bijvoorbeeld inloophuis en kerklunch, worden naar 
behoefte van de Kerkgroep Pastoraat ook uitgeno-
digd bij dit overleg aanwezig te zijn. Daarnaast or-
ganiseert de Kerkgroep twee maal per jaar een bij-
eenkomst waar bezoekmedewerkers elkaar kunnen 
ontmoeten en een stukje toerusting wordt geboden.
De personele bezetting voor beide wijken is inmid-
dels rond en treft u aan in bijgaand schema:

Bezoekmedewerkers van de secties gaan deels mee 
in de nieuwe structuur, maar er zijn ook bezoekme-
dewerkers die aan hebben gegeven na vele jaren 
te willen stoppen met hun werkzaamheden. De 
overgang van secties naar wijken is voor hen een 
goed moment. Inmiddels hebben alle bezoekmede-
werkers een uitnodiging ontvangen om op 30 sep-
tember tijdens een gezamenlijke maaltijd dankbaar 
stil te staan bij wat was en vooruit te kijken naar wat 
komt.
Pastoraat is een taak van de gehele gemeente. Wij 
hopen daarom veel gemeenteleden bereid te vin-
den als nieuwe bezoekmedewerker een klein aantal 
adressen (5 à 10) onder hun hoede te nemen. Ook 
willen we door middel van doelgroepenpastoraat 
jong en oud meer betrekken op elkaar. In de dienst 
van 2 oktober 2022 hopen wij u nader te informeren 
over deze nieuwe wijkindeling.

Namens de werkgroep
Nanda Jansen

Pastoraat

Een nieuwe opzet van het pastoraat

Pastoraat is een belangrijke pijler van het gemeen-
te-zijn: pastoraat is overal waar mensen elkaar ont-
moeten en bijstaan in de naam van Christus, het is 
meeleven met elkaar in en vanuit onze geloofsge-
meenschap. Het is in die zin een taak van de gehele 
gemeente, maar vraagt toch om een vorm van or-
ganisatie.

De aanleiding tot een nieuwe opzet

In onze gemeente wordt in 9 secties het pastoraal 
bezoekwerk georganiseerd. Elke sectie heeft een 
eigen coördinator die een team van bezoekme-
dewerkers bijstaat. Deze opzet heeft heel wat jaren 
goed gefunctioneerd, maar de gemeente van van-
daag is niet dezelfde als die van 20 of 30 jaar terug. 
De binding met de kerk is minder vanzelfsprekend 
geworden. Onze huidige werkwijze is door vergrijzing 
en beschikbaarheid van onze vrijwilligers niet meer 
toekomstbestendig. 
Eind 2021 is daarom een werkgroep gevormd die 
zich heeft gebogen over een nieuwe opzet van het 
pastoraat. In het voorjaar van 2022 zijn de plannen 
voorgelegd aan de huidige secties en inmiddels zijn 
we zo ver dat we u als gemeente ook willen inlichten 
over deze nieuwe structuur.

De nieuwe structuur in woord en beeld

De 9 secties gaan op in twee wijken, wijk Noord en 
wijk Zuid. Wijk Noord omvat de secties Sonnenberg, 
Dreijen, Dennenkamp, Veritas en Wolfheze. Wijk Zuid 
de secties Vredeberg, Nieuwland, Stenenkruis/Arn-
hem, Pietersberg/Doorwerth. 

Kerkgroep pastoraat
Predikanten, wijkouderlingen en wijkcoördinatoren

Wijk Noord
Wijkoverleg bestaande uit:
• Predikant: Martine Nijveld
• Wijkouderling: Tineke de Rijk
• Wijkcoördinator: Barbara Elenbaas
• Bezoekmedewerkers wijk Noord

Wijk Zuid
Wijkoverleg bestaande uit:
• Predikant: Irene Pluim
• Wijkouderling: Rika Gerritsen*
• Wijkcoördinator: Rika Gerritsen
• Bezoekmedewerkers wijk Zuid

* Rika Gerritsen zal begin 2023 haar taak als ouderling neerleg-
gen en als wijkcoördinator betrokken blijven bij het pastoraat.
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de pot schaft, brood en beleg zijn er altijd, soms al 
gesmeerd door een gulle instantie. Je hebt veel 
contact met de klanten, je weet wie kiespijn heeft en 
je gaat op zoek naar yoghurt, je weet wie even zijn 
hart moet luchten of zijn eigen rituelen moet doen. 
Daar hebben we respect voor en dat maakt het 
bijzonder.”
Op startzondag 11 september collecteren we voor 
dit doel “Koken voor daklozen”.
Geraakt door dit artikel, vindt u koken leuk en wilt u 
ook eens meedoen? 
Neem dan contact op met Marina de Vries, 
06 53330820 of devriesmarina@icloud.com

Jannie van Doorn

Koken voor daklozen in Het Kruispunt

Een kerkblad met als thema ‘Aan tafel’ is mooie gelegenheid om het koken voor daklozen voor het voetlicht 
te plaatsen. Een aantal gemeenteleden doet hier enthousiast aan mee maar nieuwe mensen blijven welkom. 
Het Kruispunt is een plaats in Arnhem waar mensen zonder vaste woonplek terecht kunnen en een gastvrij 
onthaal ervaren. Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt. De deur 
staat open van 10.00 tot 13.00 uur en van 16.30 tot 19.00 uur. Vanaf 17.30 uur wordt er een maaltijd voor 
maximaal 35 mensen geserveerd. 

Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een 
maaltijd, een gesprek, internet, een spelletje of 
gewoon even niks. Kruispunt is een rustpunt voor de 
bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks. 
Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige 
haven. Iedereen is welkom, de drempel om binnen 
te komen is laag.

Een belangrijk middel voor gastvrijheid is het 
organiseren van activiteiten die dienen als 
ontmoetingsmogelijkheden. Naast deze activiteiten 
kunnen bezoekers van maandag t/m vrijdag een 
warme maaltijd krijgen. Daarvoor wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd in de vorm van een klusje of geld.

Kookgroepen, bestaande uit vrijwilligers van 
verschillende kerkelijke en maatschappelijke 
organisaties en serviceclubs uit de regio, doen 
hier aan mee. Zij bepalen het menu, doen de 
boodschappen en betalen deze ook. 
Ook de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze 
Doorwerth-Heveadorp levert hier, vanaf de 
oprichting van de Stichting Kruispunt in 1995, een 
bijdrage aan. Met heel veel plezier wordt er al jaren 
lekker gekookt. 
Het Oosterbeeks menu (aardappelen, vlees, vega, 
groenten en heel veel jus), is inmiddels een begrip 
bij de bezoekers van het Kruispunt en wordt zeer 
gewaardeerd. Dit blijkt wel uit de bedankjes die we 
na afloop dikwijls krijgen. “Lekker gekookt hoor. Dank 
je wel hoor. Dat toetje wil ik volgende keer wel weer. 
Heb je nog een beetje?”

Op www.stichtingkruispunt.nl staan mooie verhalen 
van bezoekers.
We lezen daar bijvoorbeeld: Een bezoeker van 
Kruispunt belt op uit de gevangenis en vraagt de 
pastor van Kruispunt op bezoek te komen. “Het klinkt 
misschien maf, maar ik mis jullie, jullie zijn zo’n beetje 
mijn familie. En het eten is bij jullie zoveel lekkerder 
dan het bajesvoer, je proeft dat het met liefde klaar 
gemaakt wordt.”
En een vrijwilliger vertelt: “Ik help vooral in de keuken. 
Liters koffie en thee gaan er door heen. Verder wat 
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Diensten en Vieringen

Bij de diensten 

Zondag 11 september markeren we de start van het 
nieuwe kerkelijk seizoen. We volgen op onze ‘start-
zondag’ het landelijke thema ‘aan tafel’. De viering 
begint deze keer om 10.30 uur. Tussen 9.45 en 10.15 
is er de mogelijkheid voor ’tafelgesprek’ mét koffie. 
Rondom het thema zijn er dan gespreksvragen. De 
kinderen van de kindernevendienst hebben dan 
een eigen kort programma. In de viering wordt ook 
Harper Elizabeth Kruithof gedoopt. 
Het thema nodigt uit tot samen eten, dat zullen we 
ook doen, liefst buiten. Meer informatie volgt via de 
zondagsbrief. 

Zondag 18 september is er ‘s morgens om 9.00 uur 
in de Oude Kerk weer een dienst voor onze Engel-
se gasten. Deze service of Holy Communion zal naar 
verwachting worden geleid door Revd Nigel Kinsella, 
legerpredikant van het parachuteregiment, en Revd 
Dorienke de Vries. De dienst zal volledig Engelstalig 
zijn. ‘s Middags is er om 16.30 uur een tweetalige 
Choral Evensong, met medewerking van het pro-
jectkoor o.l.v. Danny Nooteboom. Voorgangers zijn 
dan ds. Irene Pluim en Revd Dorienke de Vries. 

Op zondag 2 oktober zullen we aandacht besteden 
aan de overgang naar de nieuwe structuur van het 
pastoraat. Omzien naar elkaar is iets van ons samen. 

Zondag 9 oktober zal in de morgendienst de intrede 
zijn van ds. Martine Nijveld.

Zondag 16 oktober zijn er twee verschillende vierin-
gen. Om 10.00 uur een ochtendgebed in de Oude 
Kerk en in de middag om 16.00 uur zal de Bachcan-
tate BWW 48 uitgevoerd worden door het oecume-
nisch projectkoor met ondersteuning van professio-
nele musici. Wilt u meezingen dan moet u zich zo snel 
mogelijk opgeven bij Corrie van der Voet, 
06 27120537.

Vredesdienst zondag 25 september

Het thema van de Vredes-
week van 17 tot 25 sep-
tember is “Generatie Vre-
de”. De situatie in Europa 
vraagt om een “Generatie 
Vrede”. Een coalitie van 
generaties die het over 
één ding eens is: wij willen 
vrede. 
De tekening van Len 
Munnik op de poster zet 
de toon. De vredesduif is 
getransformeerd tot een kwetterend twittervogeltje 
zonder olijftak. Laten we ons ongeremd uitspreken 
voor vrede. 
De oecumenische Vredesdienst vindt plaats in de 
Bernulphuskerk op 25 september om 10.00 uur. De 
voorganger is ds. M.de Jong uit Doorwerth.



Wij delen ver weg

We delen dichtbij

Eén kerk, één wereld, één God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En niemand kwam iets te kort

Dat wonder voltrekt zich

Nog iedere dag 

Als delen een deel van ons wordt

Matthijn Buwalda



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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Uit de landelijke kerk

Een peiling over de Maaltijd van de Heer

Aan tafel
Met deze woorden werden wij, mijn broers, zus en ik, 
vroeger door mijn moeder uitgenodigd om de war-
me maaltijd te komen gebruiken. Iets waarvoor we 
graag ons huiswerk en dergelijke even lieten voor 
wat het was.

De landelijke Protestantse Kerk heeft als jaarthema 
“Aan tafel” gekozen. In dat kader is er een peiling 
gehouden onder het onderzoekspanel Protestantse 
Kerk. Bijna 1000 mensen namen deel aan dat onder-
zoek. Zij kregen vragen voorgelegd over het vieren 
van de Maaltijd in hun gemeente en hun persoonlij-
ke beleving hierbij.

Maar hoe vraag je op een goede manier naar de 
beleving van de Maaltijd van de Heer. Er is toen ge-
bruik gemaakt van een rapport van de Wereldraad 
van Kerken waarin vijf uitspraken over die Maaltijd 
staan, die wereldwijd worden erkend:
• Dankzegging aan de Vader
• Gedachtenis van Christus
• Aanroeping van de heilige Geest
• Maaltijd van het Koninkrijk
• Gemeenschap van de gelovigen

In welke mate werden deze stellingen herkend door 
de ondervraagden?
• Voor 93% is het de gedachtenis aan Christus
•  Voor 89% is de gemeenschap van de gelovigen 

belangrijk
• Voor 73% dankzegging aan de Vader
• Voor 64% maaltijd van het Koninkrijk
• Voor 49% is het de aanroeping van de heilige Geest

Frequentie
Boeiend is ook te zien hoe vaak de Maaltijd wordt 
gevierd. In 84% een paar keer per jaar, in 11% van de 
gemeenten maandelijks en in slechts 2% wekelijks.

Kinderen en de Maaltijd
In 59% van de gemeenten wordt iedereen uitgeno-
digd voor de Maaltijd. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen jongeren en ouderen. In 1% van de 
gemeenten wordt voor kinderen een alternatieve 
maaltijd geregeld. Ook het betrekken van kinderen 
bij het uitdelen wordt slechts in 3% van de gemeen-
ten gedaan.
Op de vraag hoe kinderen en jongeren verder wor-
den betrokken bij de Maaltijd, geven meerdere res-
pondenten aan dat er geen kinderen (meer) in de 
gemeente zijn.

Uit dit onderzoek bleek ook dat 95% van de respon-
denten de Maaltijd van de Heer belangrijk vinden 
en er graag aan deelnemen. Slechts 7% overweegt 
in sterke mate om thuis te blijven als op zondag de 
Maaltijd wordt gevierd.
Voor 75% van degenen die de vragen hebben be-
antwoord is er een verband tussen ‘aan het avond-
maal deelnemen’ en ‘het goede doen in de wereld’.

En dat is waar het bij het jaarthema ‘Aan tafel’ om 
draait. Bij Christus aan tafel is overvloed. 
‘De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van 
te leven en om uit te delen’.

Als redactie hopen we dat het komende jaar ook in 
onze gemeente het gesprek over de viering van de 
Maaltijd opnieuw gevoerd zal worden. Hoe beleven 
wij die Maaltijd en hoe vaak zouden we die Maaltijd 
willen vieren?

Joke Weening
overgenomen uit Protestant no 3-2022.
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ZWO-steun aan project Child

De ZWO-commissie van onze kerk heeft onlangs be-
sloten om de meerjarensteun aan Stichting CHILD 
met een derde jaar te verlengen. De afgelopen 
twee jaar werd twee keer € 4800,- overgemaakt.
De stichting wordt geleid door ons gemeentelid Jaap 
Mulder en beoogt de directe steun aan schoolkinde-
ren in de Kilimanjaro regio in Tanzania. In Tanzania is 
onderwijs vrij maar schooluniformen, lunches en boe-
ken moeten zelf bekostigd worden. Tanzania is een 
arm land en velen kunnen dit niet betalen. Daarvoor 
zorgt dan de stichting. Per leerling is € 80,- per jaar 
nodig en zo worden een paar honderd kinderen ge-
steund om hen in staat te stellen de lagere school en 
soms ook de middelbare school te doorlopen. Het 
gaat vooral om kansarmen; weeskinderen (waarvan 

de ouders vaak aan Aids zijn overleden) en hier-
bij zijn ook veel dove kinderen. Lokale steun en 
supervisie wordt verleend door een Nederlands 
bedrijf, actief in de Kilimanjaro regio.

Jaap Mulder heeft in mei een actuele presen-
tatie gegeven aan de ZWO-commissie die het 
vertrouwen in het project nog heeft versterkt. Het 
project blijkt effectief geleid met een doeltref-
fend gebruik van de fondsen en zeer lage be-
heerskosten.
Het is goed te werken met dit project, zo direct 
door onze gemeente aangedragen.

Bas van Helden 

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

11 sept. 9.45 – 
10.15

Vredebergkerk Activiteiten startzondag

25 sept. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Inleider: prof.dr. Erik 
Borgman. Radicale inclusiviteit

Marlies Raaijmakers

27 sept. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch, Joop Bal vertelt over ontstaan 
van de “White Ribbon Mile 

Maartje Stolwijk

3 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis: Paulus visie op gemeenschap 
seksualiteit en de vrouw

drs. T. Stip

4 okt. 20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

16 okt. 16.00 Remonstrantse 
Kerk

Thee met Thema. Inleider: Daan Wensing. 
Verduurzaming internationale handel

Leen van Doorn

24 okt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis: Sara en Hagar, moeders van 
volkeren, in Genesis en Koran

Alex van Heusden

25 okt. 11.45 Vredebergkerk Kerklunch 
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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

Ds. Martine Nijveld 
   

 
Werkgebied   vanaf 9 oktober telefonisch bereikbaar op 

bovenstaand  telefoonnummer 
ten noorden van de Utrechtseweg en WolfhezeAdres 

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

 
 d

 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

iaconie@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
27 oktober t/m 15 december 2022   
Inleveren kopij uiterlijk 12 oktober   
om 20.00 uur: kerkblad@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl. N.B. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor lange stukken in te korten.

026 8408362



Zondag 11 september 2022, startzondag 
Vredebergkerk   10.30 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 18 september 2022, Airbornezondag
Oude Kerk    9.00 uur* Revd N. Kinsella en Revd 
     mw. D. de Vries, Engelse dienst,  
     Holy Communion  
Oude Kerk   16.30 uur* ds. I.M. Pluim en 
     Revd mw. D. de Vries, 
     a service of Choral Evensong
Vredebergkerk   9.30 uur* ds. I.M. Pluim 

Zondag 25 september 2022, Vredeszondag
Vredebergkerk  10.00 uur geen dienst 
Bernulphuskerk  10.00 uur ds. M. de Jong, Doorwerth, 
     oecumenische dienst

Zondag 2 oktober 2022 
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, H. Avondmaal
Het Schild   19.00 uur ds. I.M. Pluim, H. Avondmaal 

Zondag 9 oktober 2022
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M. Nijveld, intrededienst

Zondag 16 oktober 2022
Oude Kerk   10.00 uur* ds. I.M. Pluim 
Vredebergkerk 16.00 uur* ds. I.M. Pluim, cantatedienst 
     m.m.v. Projectkoor

Zondag 23 oktober 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. M. Nijveld
 
Zondag 30 oktober 2022
Vredebergkerk  10.00 uur* ds. M. Nijveld

Overzicht van de kerkdiensten 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Gemeente overleg

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)

Vrijwilligersavond

Zomervakantieweek

Autodienst

De kerktaxi functioneert. In 
de zondagsbrief leest u wie 
er dienst heeft op de betref-
fende zondag.


