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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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Verbondenheid

Een man van negentig legt een stapeltje stripboeken 
op tafel. Ze zijn gemaakt om kinderen te leren lezen 
en tegelijk iets bij te brengen over het leven. In 
Rwanda wel te verstaan. Trots laat hij ze zien. ‘Ik heb 
nog wekelijks contact met de mensen daar,’ vertelt 
de negentigjarige. Ooit stond hij aan de wieg van 
de Rwandese stichting die de boeken uitgeeft. Het 
leidde tot een levenslange intense verbondenheid 
met vrienden in het hart van Afrika. Temidden van 
het rumoer van de reünie is dat het verhaal dat hij 
nog graag wil delen.

Verbinding met mensen, over grenzen heen, is het 
mooiste wat zendingswerk en ontwikkelingswerk 
oplevert. Dat je het leven met elkaar kunt delen en 
diep met elkaar verbonden raakt.

Lange tijd was een uitspraak van René Descartes 
kenmerkend voor de manier waarop mensen in het 
Westen zichzelf begrepen. ‘Ik denk dus ik besta,’ 
schreef Descartes. Hij zocht naar een ontwijfelbaar 
uitgangspunt waarop we onze kennis kunnen 
bouwen. Ik kan aan alles twijfelen, maar niet aan het 
feit dat ik twijfel. En als ik twijfel, dan weet ik in elk 
geval zeker dat ik twijfel en dus besta. De uitspraak 
van Descartes is symbool geworden voor een sterk 
individualistisch denken. Kennis over de wereld begint 
helemaal bij mij zelf, als individu die aan alles buiten 
zichzelf kan twijfelen. Mijn zekerheid ligt in mijzelf.

In contrast hiermee wordt wel een Afrikaanse 
zienswijze aangehaald. ‘Ik besta omdat jullie zijn’. 
Dat is de betekenis van het woord ubuntu. Ik besta 
niet omdat ik denk, omdat ik overal aan kan twijfelen 
behalve aan het feit dat ik twijfel. Nee, ik besta omdat 
jullie er zijn. Kennis over mijzelf begint bij mijn relatie 
tot anderen. Zonder de mensen om mij heen ben ik 
niet. Ik leer mijzelf pas kennen, dankzij anderen. Zoals 
Desmond Tutu het zei: ik heb anderen nodig om te 
leren wat het is om mens te zijn.

De Bijbel is in dit opzicht meer Afrikaans dan Westers. 
In Genesis 2 lezen we: ‘het is niet goed dat de mens 
alleen is’. En zo komt er een tegenover, met wie de 
mens onlosmakelijk verbonden is. ‘Ben ik mijn broeders 
hoeder?’ is de (onoprechte) vraag van degene die 
dit verbond verbroken heeft. En de vraag ‘wie is mijn 
naaste’ wordt later omgebogen naar de aansporing 
om zelf naaste te worden. Zó krijg je deel aan het 
‘eeuwige leven’. 

Elkaars hoeder zijn. Elkaar nodig hebben om te leren 
wat het betekent om mens te zijn. Dat gaat het beste 
wanneer we in elkaars nabijheid verkeren. Wanneer 
we elkaar in de ogen kunnen kijken. 

Daarom blijft ontmoeting wezenlijk voor internationale 
solidariteit. Ontmoeting die leidt tot verbondenheid, 
omdat je geraakt wordt door wat je in de ogen 
van de ander ziet. Ontmoeting waarin je zelf weer 
iets leert over wat het is om mens te zijn. Zoals de 
ontmoeting met twee theologiestudenten vorig jaar 
in Schaarsbergen. Wie erbij was blijft betrokken. “Hoe 
zou het met ze gaan nu?” Dat soort ontmoetingen 
mogelijk maken hoort bij het werk dat ik nu doe. En 
daaraan beleef ik de grootste vreugde.

Hette Domburg (was predikant in Schaarsbergen 
en onderhoudt nu voor Kerk in Actie de relatie met 
partnerorganisaties in Afrika)

Fotograaf Rens Plaschek
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Van de predikanten

Begonnen

Lieve mensen, wat hebt u mij (en ook mijn man 
Theus en al onze gasten) een mooi en warm welkom 
gegeven op zondag 9 oktober. Je gunt het iedereen 
om zó op een nieuwe plek verwelkomd te worden.
De bloemen maakten van ons huis een bloemenzee. 
Wat mooi dat ik daarbij van het grote rode boeket 
uit mocht delen aan anderen. Heel veel kaartjes 
waren er ook geschreven: met goede wensen en 
kleine persoonlijke verhalen. Het schilderij van de 
kinderen (een boom in vier delen) krijgt een plek in 
mijn werkkamer (die aardig op orde is ondertussen). 
Die boom met zijn vier seizoenen is een mooie 
verbeelding van gemeentezijn: we gaan met elkaar 
de seizoenen door: met warmte, kou en tegenwind, 
vruchten en kleur, wind in de haren en zon in de rug. 
En dan altijd weer opnieuw beginnen mogen. 

Alles bij elkaar waren het bijzondere en intensieve 
maanden: afscheid nemen van de Haagse 
Bergkerk, verhuizen naar Oosterbeek en vervolgens 
intrede doen. Het is fijn om daarna de draad van 
het ‘gewone’ leven weer op te mogen pakken. 
De komende tijd zal voor mij in het teken staan van 
inwerken. En inwerken betekent vooral mensen 
leren kennen. Ontdekken wie wat waar doet en 
hoe dingen geregeld zijn. Die ontdekkingstocht ga 
ik graag samen met u en jou en iedereen aan. En 
dat alles in de geest van lied 697, dat we zongen en 
musiceerden bij de intrede: ‘Kom Schepper, Geest 
Jij, die ons roept te gaan en in beweging zet’. 

Martine Nijveld

De tijd gaat door

Omdat mijn ouders niet langer in hun eigen huis 
kunnen wonen, zijn we aan het opruimen. Een 
heel leven komt voorbij. Mijn eigen jeugd en de 
gezinsherinneringen, vele ook vastgelegd op dia’s. 
En de zorgvuldig bewaarde herinneringen van het 
voorgeslacht van mijn ouders. Mijn opa in Meppel 
bijvoorbeeld was wagenbouwer, met een eigen 
werkplaats. De houten modelwagens kunnen 
zo naar het Openluchtmuseum, als ze die willen 
hebben tenminste. Mijn andere opa was geliefd 
schoolmeester en wist ook goed woorden te geven 
aan zijn geloof. Hij las wel eens de preken van mijn 
vader, die ook predikant was en kon daar soms met 
een enkele opmerking een dimensie aan toevoegen. 
Hij is helaas jong overleden, ik heb hem nooit gekend. 
Bij het opruimen van de studeerkamer van mijn vader 
zie ik reeksen commentaren in de kasten staan, die 
ik vroeger in afleveringen per post zag arriveren. 
Zo werd zijn bibliotheek opgebouwd en staan de 
theologische commentaren op het Oude en Nieuwe 
Testament (in ingewikkeld Duits) in rijen opgesteld en 
staat Calvijn naast Carel ter Linden en Kohlbrugge 
naast Kuitert. De tijd gaat door. Inzichten, leeswijzen 
en bijbelwetenschappen gaan ook door. En je kiest 
daarin zelf hoeveel van de ruimte die er ontstaat bij 
je past om in te nemen. Veel van de oude boeken 
heb ik eerst maar eens meegenomen, misschien 
meer uit respect dan uit behoefte. En hier en daar 
vind ik kleine briefjes en tekeningen van mijzelf aan 
mijn vader in de studeerkamer. Het was een mooie 
jeugd en de tijd gaat door. 

Irene Pluim
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Op 23 augustus overleed Jaap van 
Hoogdalem. Hij werd 95 jaar. Zijn vrouw 
Cathrien overleed in 2012. Bijna 62 jaar 
waren ze getrouwd. Jaap miste haar 
heel erg, maar met kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen om zich heen 
pakte hij de draad weer op. De Heer is 
mijn herder. Met fijne mensen die hem 

opzochten praatte hij erover. Met die woorden namen 
we dan ook in een dankdienst afscheid van hem. 
Geduld met anderen is liefde, geduld met jezelf is hoop, 
geduld met God is geloof.

Op zondag 11 september overleed 
Doetie Leen-Leijsma, in het hospice 
in Bennekom. Zij werd 92 jaar. Zij werd 
geboren in Leeuwarden en leerde 
thuis de onderlinge betrokkenheid en 
gastvrijheid. Met haar man Rein, die 
al jong overleed, kreeg zij drie zoons. 
Doetie was daadkrachtig, zelfstandig 

en zorgzaam. Trouw in haar contacten en het vele 
bezoekwerk dat zij ook voor de kerk deed vanuit de 
gedachte: ‘heb je naaste lief als jezelf’. In haar geloof 
zocht zij de gelaagdheid in de verhalen en wist zij zich, 
ondanks het niet zeker kunnen weten, ook gedragen. 
“Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel 
om mij heen geslagen”. Bij het afscheid in de Oude Kerk 
klonken veel liefdevolle herinneringen en vertrouwden 
wij haar daarna toe aan de aarde.

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Op 30 augustus overleed Margaretha (Margot) Doude van Troostwijk-des Tombe op 92 jarige leeftijd. 
Margot groeide op in Velp waar zij de oorlogsjaren met de hongerwinter intensief meemaakte. Met haar 
man Wilco kreeg zij twee kinderen. Margot zette zich enkele jaren in als contactpersoon en ouderling in 
wijk Noord van de toenmalige Hervormde Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. De afgelopen jaren ging 
haar gezondheid achteruit en verhuisde zij naar een verpleeghuis in Arnhem. Margot behield in het 
verpleeghuis haar zonnige natuur en zij was daar een geliefde bewoonster. Haar kinderen verliezen in 
haar een lieve en betrokken moeder. Haar gezin en vijf kleinkinderen waren haar trots. In de Oude Kerk 
werd in kleine kring afscheid van haar genomen. De familie bracht haar naar Heidepol waar zij rust naast 

haar man. Zij zijn weer samen.

Van de redactie

Verbonden, verbondenheid en verbinden zijn woorden die u in dit kerkblad regelmatig tegenkomt. Het 
hoofdartikel zet de toon, de westerse manier van kijken en samenleven lijkt haaks te staan op de Afrikaan-
se zienswijze. Hette Domburg laat in het hoofdartikel haarscherp zien hoe de ontmoeting met mensen uit 
dit deel van de wereld ons een spiegel kan voorhouden en ons misschien wel verder  kan helpen.
Het interview met de 100 jarige en de teksten in de verschillende rubrieken nodigen uit tot zelfreflectie, 
bezinning en keuzes maken.
De foto op de voorkant is gemaakt in de tuin rond de Tiny Church op de Floriade in Almere. Het kunstwerk 
is van Carla Veldhuis. Een toelichting is ons inziens hier niet nodig. 
Verder leest u over komende activiteiten en thema’s waar de verschillende kerkgroepen mee bezig zijn.
Tenslotte zijn we heel blij te kunnen melden dat Joep Boonekamp – van Lit gereageerd heeft op onze 
oproep om als vormgever Nelleke Wensing op te volgen.
Als redactie wensen we u veel kijk- en leesplezier. En natuurlijk horen we graag uw reacties.

Hannie Luiten 
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Gemeenteleden aan het woord

Bijna 100!

Eén van onze contactdames tipte mij: mevrouw 
Velberg wordt 100 jaar. Misschien leuk om haar te 
interviewen.
 
Met een lekker kopje koffie erbij, beginnen we aan 
ons gesprek met als thema Verbinding.
Mevrouw Elisabeth Velberg vertelt boeiend over haar 
leven en verbindingen die er geweest zijn en die er 
zijn. Geboren in 1922 in Leiden. Toen ze twee jaar was, 
verhuisde het gezin naar Lent; haar vader werd daar 
‘hoofd der school’. In Nijmegen naar de middelbare 
school en vervolgopleiding aan de christelijke kweek-
school De Klokkenberg, ook in de oorlogsjaren. Tegen 
het einde van de oorlog wordt het te gevaarlijk in 
Lent en omgeving. Ze worden geëvacueerd door 
Canadezen en ondergebracht in België, vader blijft 
in Nederland.

“In 1945 begin ik mijn eerste baan aan een kostschool 
in Driebergen. Een school met een ‘sprookjesachtig 
strenge directie’. De leerlingen op die school zijn door 
hun ouders vanuit Indonesië hier naar toegestuurd.” 
Gelukkig kunnen ze hun hart luch-
ten bij mevrouw Velberg; zij begrijpt 
dat het hier soms moeilijk is zonder 
ouders. Eén van haar collega’s is Nel 
Benschop, toen nog leerkracht en 
later ook dichter van veel mooie ge-
dichten. Er ontstaat een langdurige 
vriendschap en nadat de één een baan vindt in 
Velp en de ander in Arnhem, besluiten ze om samen in 
één huis te gaan wonen. Ze willen allebei zelfstandig 
blijven, maar ze hebben toch jarenlang veel dingen 
samen ondernomen.
Ze sluiten zich aan bij de kerkelijke gemeente van 
Schaarsbergen. “Ik ben diep gelovig en heb al die 
40 jaar dat ik voor de klas stond, geprobeerd om het 

evangelie op een begrijpelijke manier aan mijn leerlin-
gen door te geven.”
Inmiddels is Nel Benschop overleden en begraven in 
Schaarsbergen. “Ik voel me nog steeds verbonden 
met Schaarsbergen en als ik er ben, ga ik altijd even 
langs het graf van Nel.”
Na haar pensionering hoort zij dat er aan de Utrecht-

seweg in Oosterbeek mooie appartementen 
gebouwd gaan worden en ze besluit er één te 
kopen.  Ze woont nu al vanaf het begin in één 
van de ‘geelbanders’.
Terugkijkend op een leven van bijna een eeuw, 
zegt mevrouw Velberg: “Het moeilijkste vind ik 
het wegvallen van familieleden. Gelukkig leeft 
mijn zusje nog; zij is tien jaar jonger dan ik.”

“Ik waardeer al het bezoek dat ik vanuit de kerk krijg. Ik 
ben dankbaar dat ik de zondagsbrief elke week krijg; 
ik hoef maar een seintje te geven en word opgehaald 
voor de kerkdienst, maar lang zitten wordt lastig.” Een 
paar nichtjes en enkele oud-leerlingen houden con-
tact met haar. Iemand anders doet haar administratie. 
De mensen om haar heen kijken goed naar haar om.

Als u terugkijkt op uw leven, welke periode had u dan 
liever overgeslagen?
“Dat was de oorlog, maar aan de tijd in België heb ik 
alleen maar fijne herinneringen.”
Verbindingen zijn voor iedereen belangrijk. Mevrouw 
Velberg beschikt over de mogelijkheden om er, 
dankzij de telefoon, zelf nog actief mee bezig te zijn.
We wensen u een heel bijzondere 100ste verjaardag 
in december!

Opgetekend door Joke Weening

Mevrouw Velberg

Ik vraag niet om een leven zonder strijd:
De vrede is het waard ervoor te vechten.
Als in mijn hart maar groeit de zekerheid
Dat ‘k mij door alles meer aan U ga hechten.
Want als ik bij U ben is alles goed-
Maar geef mij toch een heel klein beetje moed

 Uit: Gebed om moed van Nel Benschop



Tienergespreksgroep 

We zijn weer lekker van start met de Tienergespreksgroep. Iedere twee weken 
komen we tijdens de kerkdienst met een gezellige groep tieners samen. De groep is 
groter geworden en daarom zijn we begonnen met een uitgebreide kennismaking. 
Ook zijn we al wandelend in gesprek gegaan, over waar je gelukkig en blij van 
wordt en of je daar weleens bij stilstaat. We kijken uit naar meer mooie gesprekken 
met de jongeren. 
Henk, Andries, Petra, Henrita en Suzan. 

Blue 

Bij de Blue stond het begin in het teken van elkaar beter leren kennen. Dat deden 
we de eerste avond met smoothies en een spel waarbij de jongeren hun telefoons 
gebruikten. Inmiddels zijn we lekker op weg met de Blue-activiteiten en hebben we 
o.a. samen een kampvuur gebouwd en marshmallows geroosterd. Op naar een 
gezellig seizoen, bomvol leuks! 
Arie, Anita, Willem, Suzan

Kindernevendienst 

Soms lijkt iets nog heel ver weg…zo ook het adventsproject. Toch zijn de 
voorbereidingen al gestart, met dit jaar als thema: Ik kan niet wachten! De tijd 
van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we 
wachten op de geboorte van Jezus. We gaan ontdekken welke Bijbelse figuren elk 
op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte. Zo wordt ook in 
de kerk de kring van wachtenden steeds groter. Zowel in de kerk als voor thuis zal 
er materiaal volgen. Leuk als je meedoet met het project! 
 

Samen aan de slag voor de nieuwe predikant 

Met veel enthousiasme hebben de jongste crèche-kinderen, de kinderen van 
kindernevendienst en Wiebers en ook de tieners bijgedragen aan een warm 
welkom. Zo zijn er door de Wiebers meer dan 250 koekjes gebakken voor bij de 
koffie en is door peuters t/m tieners gewerkt aan het kunstwerk voor Martine. Dank 
voor de gezellige voorbereidingen, jullie heerlijke koekjes en het mooie resultaat 
(met zelfs een eekhoorn).  
 
De tieners komen tijdens de vieringen op de volgende data samen: 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.
De data voor Wiebers en Blue zijn: 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.

Jeugd en Jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst (basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 
Tieners: elke zondag welkom en iedere twee weken tijdens de kerkdienst Tienergespreksgroep

Vlaggetjes voor de 
nieuwe predikant

7

Kinderen schilderen de 
vier seizoenen

Wiebers bakken 250 
koekjes
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Kerk in de samenleving

Verbonden met elkaar

Een samenleving is samen leven en naar elkaar 
omzien. Delen van onze welvaart met degenen 
die -veel- minder hebben. In dat teken staat de 
komende oogstdienst, de voedselpakketten voor 
onze zustergemeente in Agnita en kinderen in 
Oekraïne in de School van onze dromen. 

In ons land gaat het momenteel vaak over de hoge 
energieprijzen en wat dat betekent voor veel mensen 
en gezinnen. De diaconie heeft dit onderwerp hoog 
op de agenda staan. De recente gesprekken met 
de gemeente Renkum bieden hoop dat we over 
niet al te lange tijd echt tot actie over kunnen 
gaan. We trekken daarin samen op met andere 
kerken in de gemeente Renkum. Ons bereiken nu 
al berichten dat er mensen zijn uit onze kerk die 
hun extra energiebijdrage willen doneren. Over de 
vormgeving is overleg gaande; uiteraard houden wij 
via de website en zondagsbrief u op de hoogte. 

Zijn er lezers die nu moeite hebben hun hoge 
energierekening te betalen of kent u mensen 
van wie u dit weet: de diaconie kan nu ook al 
ondersteunen. Het spreekt voor zich dat dit gebeurt 
met inachtneming van ieders privacy.
Jannie van Doorn

Oogstdienst

De oogstdienst op 6 november zal zoals gebruikelijk 
weer in het teken staan van het delen van voedsel en 
levensmiddelen met mensen die op de Voedselbank 
zijn aangewezen. 

Zeker dit jaar met de hoge inflatie en de hoge 
prijzen, moeten veel mensen gebruik maken van 
deze voorziening.
Tevens krijgt de voedselbank minder levensmiddelen 
aangeboden, omdat winkels efficiënter inkopen in 
verband met de hoge prijzen.

De diaconie vraagt dus wederom aandacht voor de 
inzameling van lang houdbare levensmiddelen zoals 
voedsel in blik of glazen pot, schoonmaakmiddelen 
en verzorgingsproducten. Ook DE-waardepunten 
zijn nog steeds welkom. Evenals vorig jaar zal de 
diaconie zorgen voor verse groente en vers fruit. 
Zaterdag 5 november tussen 10.00 en 12.00 uur kunt 
u uw bijdrage afgeven in zaal 4 in de Vredebergkerk, 
zuidzijde. Zondag 6 november voorafgaand aan de 
kerkdienst kan natuurlijk ook. Doet u ook mee? 

Namens de diaconie en de klanten van de 
Voedselbank heel hartelijk bedankt!

De groenste auto is geen auto

Het bezit en gebruik van auto’s is in onze 
maatschappij nog steeds één van de grootste 
vormen van milieubelasting. Met elektrische auto’s 
wordt het wat beter, maar ook dat geeft een grote 
materiaalbelasting en voor het gebruik is er nog 
steeds te weinig duurzame elektriciteit. Om te laten 
zien dat het ook anders kan twee praktijkvoorbeelden 
uit onze gemeente.

Douwe en Dorienke de Vries hebben bewust nooit 
een auto gehad, en die ook nooit gemist, ook niet 
toen de kinderen klein waren. Met het OV en de fiets 
komen ze overal. Heel incidenteel lenen ze een auto 
van vrienden of familie, of rijden ze met iemand mee. 
Corry en Teus van Eck hebben vanaf januari geen 
auto meer. Door maximaal gebruik te maken van 
fiets en OV ontdekten zij dat de auto bijna altijd in 
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de garage stond. In noodgevallen huren zij nu een 
auto bij het plaatselijke verhuurbedrijf. Dit hebben ze 
in de afgelopen negen maanden vier keer gedaan 
en drie keer wilden vrienden hen beslist vervoeren.
 
Natuurlijk beseffen we dat de situatie per persoon 
zeer verschillend is. Iemand die dagelijks voor zijn 
werk de auto moet gebruiken is niet vergelijkbaar 
met een gepensioneerde met een flexibele agenda. 
Gebruik dit argument echter niet te snel en vergeet 
niet dat veel mensen geen auto kunnen betalen.
Gelukkig komen er, ook in Oosterbeek, steeds meer 
initiatieven om een auto te delen en zo het gebruik 
te beperken. Dit is een duidelijk bewijs dat het kan; 
nu het ook nog echt gaan doen.
Groene Kerk - Hannie Luiten

School van onze dromen, Oekraïne

De ZWO collecteert het vierde kwartaal van dit 
jaar voor kinderen in Oekraïne. De oorlog daar 
ontregelt veel en kinderen zijn vaak het slachtoffer. 
Daarom roept Kerk in Actie ons op tot steun. Veel 
weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen 
in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, 
die moeite hebben om een echt gezinsvervangend 
huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het 
internaat voor basis- en middelbaar onderwijs in 
Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen 
voor de kinderen: het eten was ongezond, de 
medische zorg was slecht, het personeel was 
onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice 
Liliya Svystovych richtte daarom de School van Onze 
Dromen op om deze kinderen betere kansen te 

geven. De school zet zich in om het speciaal onderwijs 
in internaten positief te veranderen. Personeelsleden 
worden getraind in hoe ze een goede, liefdevolle 
relatie kunnen opbouwen met kinderen, ouders, 
voogden of verzorgers. Ook leren ze om te gaan met 
sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een 
uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook 
voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt 
tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor 
kinderen.
De kinderen in Oekraïne zijn onze steun waard!
Bas van Helden 

Voedselpakketten voor Agnita

Dit jaar willen wij opnieuw een voedselpakkettenactie 
houden voor onze zustergemeente in Agnita. Ook 
in Roemenië lijden de mensen onder de gevolgen 
van de oorlog in Oekraïne, ook daar stijgen 
de energieprijzen en kosten voor de dagelijkse 
boodschappen. En dat bij lagere salarissen en 
pensioenen dan bij ons! Een goede reden dus om 
een voedselpakkettenactie te houden voor de 
gemeenteleden van onze zustergemeente en 
de allerarmsten van de burgerlijke gemeente. De 
pakketten (met basisvoedsel) voor de kerkleden 
worden geregeld door de plaatselijke oecumenische 
diaconie en de kinderen van de kerk krijgen een 
kerstpakket, terwijl een jongerengroep zorgt voor 
pakketten voor arme (en kinderrijke) gezinnen en 
voor ouderen in het seniorenhuis. De burgerlijke 
gemeente zorgt voor de adressen. Alle pakketten 
worden aangeschaft bij de plaatselijke middenstand 
en samengesteld door vrijwilligers. Kinderen krijgen 
naast een zoete lekkernij ook fruit uitgedeeld. Onze 
werkgroep zorgt voor een kerstgroet in het pakket.

Met uw hulp kunnen wij zorgen dat hiervoor weer 
voldoende geld beschikbaar is. Wij rekenen € 10,- 
per pakket maar ook andere bedragen zijn welkom. 
Na de kerkdiensten van 30 oktober en 13 november 
staan we met informatie in de balkonzaal van de 
kerk. Wij hopen dat u deze door onze zustergemeente 
zeer gewaardeerde traditie ook dit jaar weer wilt 
ondersteunen. 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL51 INGB 0008 
9106 86 t.n.v. Roemenië-project Kerken Oosterbeek 
o.v.v. voedselpakketten. 
Leen en Jannie van Doorn
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Activiteiten

Kerklunch

De eerstvolgende kerklunch vindt plaats op 22 
november. Dan is, voorafgaand aan de lunch, de 
heer Wiebe Selders te gast. Hij is vrijwilliger bij IVN en 
zal voor ons een presentatie verzorgen over het grote 
belang van onderhoud aan de Heelsumse beek, 
de enige nog stromende beek in beide Renkumse 
beekdalen. 
De beek wordt onderhouden door de IVN groep 
“Beken en Sprengen”. Zonder dit onderhoud zou 
de beek binnen een aantal jaren dichtgroeien en 
nauwelijks meer zichtbar zijn, mede door de daling 
van de grondwaterstand, die al sinds de jaren 60 van 
de vorige eeuw met 1.30 m. is gedaald. 

Vanaf 11.00 uur is er een kopje koffie. Van 11.15 uur 
tot 11.45 uur volgt de presentatie en om 12. 00 uur 
lunchen we met elkaar. Van harte welkom, ook als u 
nog niet bekend bent met de kerklunch. Opgeven 
kan bij Rike van den Berg, 026 3341387 of per mail 
vandenbergrike92@gmail.com.
Voor vervoer kan gezorgd worden. Voor december 
staat de kerklunch gepland op 20 december. 
Informatie hierover volgt later.
Greet van Roest

Thee met Thema

Gelegenheid voor een goed gesprek met 
deskundigen én met elkaar. Open ontmoetingen op 
de zondagmiddag, georganiseerd door de Raad 
van Kerken.
Voor 20 november is een bijeenkomst gepland in 
het Filmhuis van Oosterbeek. De film “Entre les murs” 
zal vertoond worden. Een inkijkje in een middelbare 
schoolklas in een moeilijke stadswijk anno 2008.
We zijn getuige van de botsing van culturen en 
denkwijzen. Aan de ene kant vermakelijk, aan de 
andere kant een enorme uitdaging voor de jonge 

leraar François. Hij wil respectvol omgaan met 
iedereen, maar wordt ernstig op de proef gesteld 
door zijn leerlingen.
Het is dusdanig in beeld gebracht, dat het voelt of 
de toeschouwer in de klas aanwezig is.
De film heeft een Gouden Palm gewonnen.
Vanwege de lengte van de film is de aanvangstijd 
vervroegd.
“Entre les murs”: Zondag 20 november 15.00 uur in 
het Filmhuis Oosterbeek

Het Leerhuis

“Het Leerhuis staat open voor hen die zich 
aangesproken voelen door de Bijbel en willen 
luisteren naar wat Joden en Christenen wederzijds 
beweegt. Doel is om tot een beter verstaan van de 
Schriften te komen.”
Zo wordt het Leerhuis op de site besproken. Ook 
dit jaar zijn er weer boeiende onderwerpen en 
boeiende sprekers.
Voor het seizoen 2022-
2023 is het thema: Eva 
of Madonna, vrouwen 
in TeNaCH en Vroeg-
Christelijke geschriften.
Maandag 14 november 
a.s. is Klaas Spronk de 
inleider met als onder-
werp: De opmerkelijke 
rol van vrouwen in het 
boek Rechters.
Maandag 28 novem-
ber is de inleider prof. 
dr. P.J.A. Nissen over:  
Mirjam/Maria in Oude en Nieuwe Testament
12 december: Corrie Zeidler over Ruth

Plaats van samenkomst: Vredebergkerk Oosterbeek
Aanvang: 20.00 uur

Gespreksgroep 30+

Elke eerste dinsdagavond van de maand komen ze 
bij elkaar, meestal bij één van de deelnemers thuis. 
Op tafel diverse menu-items met daaraan een vraag 
gekoppeld: Bitterkoekjes: wat was een bitterzoet 
moment in jouw leven? Melk en honing: wat heb jij 
in overvloed? Steen: wat ligt je als een steen op de 
maag? Manna: Zegen uit de Hemel - wat ervaar jij als 
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een zegen? Brood: wat wil jij met ons delen vandaag? 
(Koffie met) cake: wie mis je? Dropveters: waar zit jij 
soms aan vast/in verstrengeld? Mosterd(zaad): wat 
is klein, maar waardeer je enorm? Kers op de taart: 
wat is de kers op de taart in jouw (geloofs)leven?
Eén van de deelnemers bedacht deze creatieve 
manier om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar 
ook beter te leren kennen.
De groep heeft nog ruimte voor nieuwe mensen, 
heb je interesse neem dan contact op met Hanneke 
Monden-Oosterveld (06 45833520) of Elsbeth Mudde-
van der Boon (06 24898748).

Adventskalender

Op de zondagen 13 en 20 november kunt u in de 
balkonzaal een adventskalender kopen. Kosten € 1,-
De adventskalender 2022 sluit aan bij het jaarthema 
‘Aan tafel!’ en laat zien hoe we juist met Advent en 
Kerst mogen ervaren dat we uitgenodigd worden 
in Gods nabijheid. De kalender bevat voor elke 
dag een korte overdenking, aangevuld met mooie 
citaten, liederen en (gespreks)vragen.

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

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

30 okt. 10.30 Opstandingskerk 
Pro Persona, 
Wolfheze

“Preek van de leek” door Patricia 
Esveld. Thema ‘Verduren’

Taco Bos

5 nov. 10.00 -12.00 Vredebergkerk, 
zuidzijde

Afgeven bijdrage oogstdienst Jantien Ruisch

12 nov. 14.00 PDC De Herberg Najaarsconcertarrangement met in 
de ochtend bezoek Airborne Museum

Jeroen de Wind

14 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis: De opmerkelijke rol van 
Vrouwen in het boek Rechters

Klaas Spronk

20 nov. 15.00 Filmhuis  
Oosterbeek

Thee met Thema: Film ‘Entre les murs’ Janneke de Vries

22 nov. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. De heer Wiebe Selders: een 
presentatie over de Heelsumse beek.

Greet van Roest

28 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis: Mirjam/Maria  in O.T. en N.T. prof.dr. P.J.A. 
Nissen

12 dec. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis: Ruth Corrie Zeidler
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Met de jas aan in de kerkbanken?

In de media lezen we momenteel veel over de stijgende energiekosten voor de gemiddelde burger maar 
ook wat die stijging betekent voor de kerken. Zitten we de komende winter weer met de jas aan in de kerk 
en sluiten monumentale kerken hun deuren om zo de kosten te drukken?
De redactie maakte een keuze in wat er geschreven werd over dit onderwerp.

kunnen er vaak ook geen zonnepanelen opgelegd 
worden.
Op de website van een katholieke kerk in Den Haag, 
Parochie Maria Sterre der Zee, lezen we: “Om de 
kerkgangers niet in de kou tijdens de vieringen te 
laten zitten schaffen we voor alle kerken een groot 
aantal plaids/dekens aan, die tijdens de viering 
gebruikt kunnen worden. Uiteraard adviseren we 
iedereen om in de koude maanden warme kleding 
en schoenen te dragen en uw jas aan te houden.”
 
In de zondagsbrief van 9 oktober schreef het College 
van Kerkrentmeesters van onze gemeente: We lezen 
het in de krant of op internet en we horen het op de 
televisie: energieprijzen stijgen aanzienlijk. Het raakt 
ook ons als kerkgemeenschap. Onze kosten voor de 
Oude Kerk en de Vredebergkerk zullen aanmerkelijk 
hoger worden. Wat gaan we daarmee doen? Wij 
krijgen er terecht vragen over van gemeenteleden. 
Het is voor ons voortbestaan van belang dat onze 
gemeente financieel gezond blijft. Het College 
overlegt op dit moment met de kerkenraad welke 
gevolgen een en ander moet hebben voor het 
gebruik van de gebouwen. Het zijn moeilijke keuzes 
die voorliggen. We hopen u daarover op korte 
termijn verder over te kunnen informeren.

De gascrisis heeft grote gevolgen voor kerken. 
Blijven de komende winter de jassen aan of 
worden monumentale panden de komende winter 
gesloten? Grote historische kerken moeten soms drie 
tot vier keer zoveel gaan betalen voor hun gas en 
elektriciteit.

In een landelijk dagblad lezen we dat de katholieke 
kerk in Harlingen er rekening mee houdt dat ze een 
stijging zullen zien van € 37.000 naar € 150.000. De 
pastoor in Harlingen zegt dat deze verhoging voor 
hen niet te dragen is.

In de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg 
verwachten ze een stijging van € 17.000 naar  
€ 30.000. De penningmeester van de Domkerk in 
Utrecht verwacht dat hun energiekosten drie tot vier 
keer zo hoog worden. 
De Westerkerk in Amsterdam heeft nog een contract 
tot eind van het jaar, maar ze houden hun hart vast. 
Nu kost de energie voor een dienst slechts € 100, bij 
een prijs van € 2,60 per kuub gaat de verwarming 
voor één dienst € 580 kosten. Bij een prijs van € 4,00 
per kuub zal dat € 880,00 zijn. De koster zegt dat dit 
geen optie is. “We moeten mensen vragen de jas 
aan te houden zodat we de kachel lager kunnen 
zetten.” 
Het verwarmen van een grote oude monumentale 
kerk met gewelven en veel glas-in-lood ramen, 
slurpt energie. En vanwege de monumentale status 
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Samen eten verbindt

“Aan tafel” was het thema op de startzondag en dit thema zal komend jaar op verschillende plekken 
terugkomen. In onze gemeente maar ook daarbuiten zien we allerlei voorbeelden van samen eten en samen 
aan tafel gaan.

Kerklunch

De contactmiddagen voor senioren zijn kerklunches 
geworden. Elke derde dinsdag van de maand kan er 
in de Vredebergkerk samen geluncht worden. Soms 
is er een spreker die een half uurtje, voorafgaand 
aan de lunch, een verhaal of lezing houdt.
In het kerkblad, de zondagsbrief en op de website 
wordt u steeds geïnformeerd over de data en de 
eventuele sprekers.

Maaltijd als plek van ontmoeting

Henk Romein schreef een korte tekst over de eetkring 
waar hij aan deelneemt.
“De maaltijd is een plek van ontmoeting. Gezellig 
samenzijn met familie, vrienden of kennissen; vaak 
ontstaat de groep vanzelf. Dat geldt echter niet 
altijd en niet voor iedereen. Veel maaltijden worden 
in eenzaamheid genuttigd. Vanuit deze gedachte 
ontstond het initiatief om met enige regelmaat 
een maaltijd in huiselijke setting te organiseren, 
en daarbij mensen uit te nodigen die gewoonlijk 
alleen zijn. Doordat de groep een tamelijk vaste 
samenstelling heeft leren we elkaar kennen en 
ontstaat een ongedwongen sfeer. Er is onderling 
zoveel vertrouwen dat wezenlijke onderwerpen 
besproken kunnen worden als we dat willen. De 
maaltijd wordt begonnen met gebed of een lied en 
er is een moment van bezinning.”
Het is een goed concept. Deze groep zit qua ruimte 
aan zijn maximum deelnemers. Het zou mooi als er 
meer eetgroepen ontstaan. 

Warm(t)e maaltijd

In Delfgauw werd 9 oktober 
de eerste Warm(t)e maaltijd 
georganiseerd. Het is een 
maaltijd voor iedereen uit 
onze buurt die wel wat extra 
warmte kan gebruiken. De 
initiatiefnemer schrijft: “Want 
net als bij liefde geldt voor 
warmte: als je deelt, wordt 
het meer. De Warm(t)e 

maaltijd is een heerlijk voedzame warme maaltijd, 
in een verwarmde zaal zodat iedereen thuis de 
verwarming uit kan zetten, waar we allemaal een 
beetje warm van worden.”

Shared Dining & Filmavonden in het filmhuis

De eerste Shared Dining is voorbij en de volgende 
twee “Shared Dining” zijn op 1 en 22 november. 
De werkgroep SAMEN Oosterbeek en het 
Asielzoekerscentrum organiseren deze maaltijden. 
Hannie Nusselder was er bij en zij vertelt hoe ze 
daar zomaar een beetje toevallig binnenkwam. Er 
waren ongeveer 25 jonge mannen. We aten samen 
en velen hadden wat eten meegenomen. Na de 
maaltijd werd er film gekeken met een Arabische 
ondertiteling. Ik raakte in gesprek met een Irakese 
jongen van 14 jaar. Hij zei “Wat leuk dat u zo met me 
praat. Komt u ook op onze open dag?” Zijn moeder 
woont nog in Irak.

Tenslotte

Op een startzondag, op Paasmorgen en in de 
verschillende wijken wordt met een bepaalde 
regelmaat in kleine of wat grotere groepen sa-
men gegeten. Mooie voorbeelden van mensen 
die ontdekt hebben dat samen eten verbindt.
Wilt u ook zoiets doen of gewoon meer weten, 
laat het de redactie weten dan zorgen zij ervoor 
dat de vraag bij de juiste mensen terecht komt.
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Kerkgroep Pastoraat

Een nieuwe opzet van het pastoraat, secties 
worden wijken

Op 30 september kwamen we met ongeveer 50 
bezoekmedewerkers bij elkaar in een gezellig 
ingerichte kerkzaal in de Vredebergkerk.
De overgang van tien secties naar twee wijken 
wilden we als Kerkgroep Pastoraat niet zomaar 
voorbij laten gaan. Symbolisch hebben we deze 
overgang gemaakt door eerst met de bestaande 
secties aan tien tafels koffie te drinken met heerlijk 
eigengemaakt gebak. Daarna hebben we aan 
twee lange tafels, Noord en Zuid, pannenkoeken 
gegeten. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, 
we hebben stil gestaan bij wat was en kijken met vol 
vertrouwen vooruit naar wat komt.
We zijn heel blij dat veel bezoekmedewerkers hun 
werk blijven voortzetten. Toch zijn er nog steeds 
bezoekmedewerkers nodig die willen omzien 
naar bijvoorbeeld vijf adressen. Pastoraat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin we 
allemaal een opdracht hebben. We hopen dat u 
daar in meedoet en ook een actieve rol op u wilt 
nemen!

Gedenken….

In veel protestantse gemeenten worden hen die ons 
zijn voorgegaan herdacht op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, ook wel de Eeuwigheidszondag 
genoemd, dit jaar is dat op 20 november. In 
Oosterbeek, in de Vredebergkerk, doen we dit tijdens 
een kerkdienst.

De nabestaanden krijgen begin november een kaart 
met een afbeelding van het gedachtenispaneel en 

een brief met een uitnodiging om hierbij aanwezig te 
zijn. In de gedachtenisviering klinken de namen van 
hen die binnen onze gemeenschap het afgelopen 
jaar zijn overleden. Unieke mensen met een eigen 
levensverhaal. Met familie en geloofsgenoten 
ontsteken we steeds een eigen licht aan de 
paaskaars en luisteren we naar bijbelse woorden om 
ons te laten troosten en zegenen.

Op het gedachtenispaneel staan al deze namen. Na 
deze zondag worden de namen gevernist, zodanig 
dat de namen vervagen en weer nieuwe namen 
kunnen worden opgeschreven. Zo mogen hen en 
allen die ons (korter of langer geleden) voorgingen 
zich geborgen weten in Gods hand.
Voorganger in deze dienst is ds. Irene Pluim.

Namens de Kerkgroep Pastoraat,
Rika Gerritsen



Annette J.H. van der Kraats-van Wijk (99)

Egbert L. van Hoogstraten (88)

Diederika T. Hijmans-Hardon (88)

Johanna van Leeuwen-van Kooten (82)

Geertje Hoogeveen-de Vos (89)

Adrianus Vanhaelen (91)

Everdina H. Bosveld-Vleeming (85)

Ruurd Koopmans (97)

Christa Krol-Pawelzig (83) 

Johanna Langelaar-van Lingen (93)

Frieda M.C. Marsman (86)

Elsje G. Welgraven (76)

Hinke Takens-Huizinga (87)

Antonie Hendriksen (90)

Evert van de Kraats (98)

Teuna D. Middelhoven-van Dolderen (96)

Johanna C. Brekveld (82)

Ottolina Kooij-van der Gronden (93)

Roelof D. Krol (82)

Helena J. Rutjes-van Wageningen (96)

Jozias C. van de Velde (94)

Ellena J. Gruizinga (90)

Pieter A.S. van den Broek (97)

Peggy J. Broekema-Dijkstra (92)

Hendrik van Otterlo (91)

Nantje Vanhaelen-Elffers (95)

Aukje A. Bloemink-Slagman (96)

Gerritje van de Kraats-van de Craats (97)

Gemeenteleden die ons ontvielen

Wilhelmina C. Kraaij-van Empel (93) 

Harmannus H. Kraal (73)

Wilhelmina Hekkelman-Roerdinkholder (79)

Grietje Robertus-Blik (87)

Willem H.J. Schiebelhout (87)

Leendert van Weelden (83)

Aalbertha van der Gronden- Peer (89)

Pietje Westerhof (89)

Johanna A. ten Boom-Spijkerboer (97)

Cornelia Seegers-Visscher (86)

Engelbert Seegers (82)

Jenny J. Gerrist (67)

May I. Struyk-Siwy (93)

Hendrika B. Bruggink (90)

Metty C. van Doorn-de Leeuw (96)

Femmigje van Steenbeek-Flederus (88)

Thea M. Lamers-Alferink (79)

Jantiena W.R. Vriesema-Tonsbeek (96)

Anna T. van Doorn-Gravendeel (98)

Jacob G. van Hoogdalem (95)

Margaretha A.L. Doude Van Troostwijk-des Tombe 

(92)

Jeannette Kluistra-Martinus (73)

Doetje Leen-Leijsma (92)

Aukje Spee-Smid (86)

Elizabeth Marchal-de Jong (90)

Jacob J. Koert (82)

Thiemen Kruk (95)

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

NLB 199, Sytse de Vries



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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Kerkgroep Beheer

College van Kerkrentmeesters

De begroting voor 2023 is in voorbereiding. Zoals 
de afgelopen jaren onvoorspelbaar waren door de 
corona-pandemie, zo is het deze keer de energiecrisis 
die de verwachte tekorten waarschijnlijk in moeilijk 
te voorspellen mate zal doen oplopen. De concept-
begroting zal van 9 t/m 16 november 2022 ter inzage 
liggen op het kerkelijk bureau tijdens de openingsuren. 
Wie graag elektronisch een exemplaar ontvangt, 
kan een seintje geven aan de penningmeester via: 
kerkrentmeester.penningmeester@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl
Marianne van Helden-Welmers, 026 4821988

Kerkbalans digitaal? Ja, graag

Ook bij de kerkbalans-actie die we in januari 2023 
hopen te organiseren is het weer mogelijk om 
het toezeggingsformulier digitaal in te vullen. Dit 
heeft voordelen voor u en voor ons. Voor u is het 
gemakkelijker; u hoeft geen afspraak te maken met 
de kerkbalansloper over het ophalen en als u het 
formulier met de post krijgt toegestuurd, hoeft u zelf 
geen envelop via de post terug te sturen. Voor de 
kerk is belangrijk dat we besparen op grondstoffen 
en kosten: enveloppen, retourenveloppen en 
toezeggingsformulieren kosten uiteraard allemaal 
geld en zorgen voor een klein afvalbergje. De digitale 
verwerking bespaart ook heel wat tijd. De loopwijken 
kunnen wat kleiner blijven en de verwerking van de 
ingevulde gegevens in onze ledenadministratie gaat 
volledig automatisch.

Hoe werkt het?

U krijgt bij de digitale toezegging in plaats van een 
papieren formulier met een antwoordenvelop een 
mail met daarin een link naar een persoonlijke en 
beveiligde website. Op deze website kunt u de 
gegevens van uw toezegging op een overzichtelijke 
manier invullen. U krijgt te zien wat uw gegevens in 
het voorafgaande jaar waren. Aan de manieren 
waarop u kunt geven (automatische incasso of 
eigen overschrijvingen) verandert niets.
U kunt u opgeven voor de digitale kerkbalans door 
een mail te sturen naar kerkbalans@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl.  Degenen die voor 2022 dit al hadden 
gedaan, hoeven zich niet opnieuw op te geven. 

Douwe de Vries 

Kerkenraad

Op zondag 9 oktober werd in een feestelijke 
dienst dominee Martine Nijveld bevestigd 
als predikant aan onze gemeente. Veel 
gemeenteleden, maar ook veel gasten van 
buitenaf, met name familie en vrienden van 
Martine waren aanwezig om deze viering bij 
te wonen. Liederen werden gezongen, mooie, 
hoopvolle woorden gesproken “De toekomst is 
al gaande”.
Er werd nog lang nagepraat, koffie met plaattaart 
gegeten en geluncht met de gasten. Goed om 
zo weer samen op weg te gaan.
Dank aan ieder die heeft meegeholpen deze 
dienst zo goed te laten verlopen.
Martine, weet je welkom. 

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 15 
september is uitgebreid gesproken over hoe 
we binnen ons kerkgebouw om moeten gaan 
met energie en verhuur. Dat het verhogen van 
de energietarieven ook invloed op de kerk als 
totaal zal hebben is onomkoombaar. Zodra 
hierover binnen het CvK en de kerkenraad 
afspraken gemaakt zijn, zullen we u als gemeente 
informeren.
Ook is er de afgelopen maanden veel gesproken 
over “veilig gemeente zijn”. Hierover is een stuk 
geschreven, dat binnenkort geplaatst gaat 
worden op de website van onze kerkelijke 
gemeente. 
Op zaterdag 12 november hoopt de kerkenraad 
een bezinningsdag te houden. Deze zal 
plaatsvinden in de kerk in Schaarsbergen. In de 
volgende bijEen hoop ik u te kunnen vertellen 
wat deze dag ons gebracht heeft.

Jenneke Bal, scriba
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Rondom de kerkdiensten

Collecte zondag 21 augustus

Deze boodschappenkar staat al weer heel wat jaren in de Vredebergkerk. 
Hier kunnen lang houdbare levensmiddelen, schoonmaakmiddelen en 
verzorgingsproducten in gezet worden voor de voedselbank. Wekelijks is de 
Vredebergkerk een van de uitgiftepunten. 

Uit het jaarverslag van de Voedselbank
“Voedselbanken streven ernaar om wekelijks een gevarieerd, gezond en 
voedzaam pakket aan te bieden. We werken eraan om zeker 15 houdbare 
producten mee te kunnen geven en daarnaast 10 versproducten, zoals 
groente, fruit en zuivel. Daarnaast geven wij ook regelmatig schoonmaak- en 
verzorgingsartikelen mee. De gemiddelde waarde van een pakket is ongeveer 
40 euro. Het samenstellen en het vervoeren van een pakket kost ongeveer 5 
euro. Wekelijks worden er meer dan 200 pakketten gemaakt voor onze zes 
uitgiftepunten- verdeeld over drie dagen.

Eind van het jaar 2021 deelden wij voedselpakketten uit aan 206 huishoudens. 
Gedurende het jaar waren dat in totaal ongeveer 11.000 voedselpakketten.
In Renkum worden de meeste pakketten aan klanten uitgedeeld (37%).
Circa 20% van de huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. De overige 80% 
bestaat uit meerpersoonshuishoudens variërend van twee tot acht personen. De 
grootste gezinnen wonen in Wageningen en Renkum.

Wanneer kan iemand rekenen op hulp van de Voedselbank? Voor al onze 
klanten geldt, dat zij voldoen aan de landelijke criteria voor hulpverlening. Bij 
aanmelding is vaak acuut hulp nodig. Daarom reageren wij altijd zo snel mogelijk, 
vaak binnen een week, soms zelfs binnen een dag. Bij noodgevallen helpen we 
eerst en checken daarna”.
http://www.voedselbanknederveluwe.nl

Autodienst

De kerktaxi functio-
neert. In de zondags-
brief leest u wie er 
dienst heeft op de 
betreffende zondag.

Diensten en Vieringen

Op zondag 6 november is het oogstdienst en zijn we 
getuige van de doop van Elise Dorothea Maria de 
Graaf en Jan Arend Wind. In het artikel op pagina 
8 vindt u een oproep voor het inzamelen van 
producten voor de Voedselbank.

In onze gedachtenisviering op 20 november 
brengen we ons verdriet om wie we moesten 
loslaten, onze herinneringen aan wie ons lief waren, 
en onze dankbaarheid om wat we in hen mochten 
ontvangen in de ruimte van Gods nabijheid. We 
noemen nog een keer hun namen in verbondenheid 
met de Naam van de Eeuwige, bij wie wij hen 
geborgen mogen weten, en we ontsteken licht. 

Op de adventszondagen volgen we het project 
van Bijbel Basics, waarin we teksten aangereikt 

krijgen over wachten en verlangen, onderweg naar 
het geboorteverhaal van het Kind dat ons leert wat 
Leven is. 

Adventsvespers
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer 
adventvespers en wel op 27 november en 4 en 11 
december in de Oude Kerk in Oosterbeek. De laatste 
vesper, op de vierde adventszondag 18 december, is 
in de Bernulphuskerk in Oosterbeek. Deze vesper heeft 
ook een andere vorm, namelijk naar Engelse traditie als 
een viering met Lessons en Carols. Het oecumenisch 
projectkoor verleent hieraan medewerking.
De aanvangstijd van alle vespers is 19.00 uur.
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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 

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
   

ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze 
Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek 
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Adres 

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
15 dec. 2022 t/m 23 feb. 2023    
Inleveren kopij uiterlijk 30 november   
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 30 oktober 2022
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Zondag 6 november 2022
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, oogst- en 
  doopdienst
Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd, Arnhem

Zondag 13 november 2022
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Zondag 20 november 2022, gedachtenisviering
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 27 november 2022, eerste advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper

Zondag 4 december 2022, tweede advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper
Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd, Arnhem

Zondag 11 december 2022 derde advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, H. Avondmaal
Oude Kerk 19.00 uur* oecumenische vesper

Zondag 18 december 2022, vierde advent
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Bernulphuskerk 19.00 uur Lessons and Carols

Overzicht van de kerkdiensten 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Intrededienst, in de rij voor een 
warm welkom

Overgangsritueel pastoraatDe 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) m.u.v. 2 november
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Oogstdienst opstelling kerkzaal

Doop van Harper Kruithof


