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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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Verwachten

Deze bijEen cirkelt rond het woord ‘verwachten’.
In het boek ‘Werkwoorden in de bijbel’ (van Piet 
Schelling) staat een heel rijtje werkwoorden dat 
verwant is met ‘verwachten’. Elk werkwoord heeft 
de eigen kleur, de eigen lading: begeren, dorsten, 
dromen, heimwee hebben, hongeren, hopen, hun-
keren, smachten, snakken, wachten, verlangen, 
wensen. Bij elk werkwoord kunnen we verhalen en 
ervaringen uitwisselen. Waar verlang jij naar? Wat 
wens je voor jezelf en anderen? Waar droom je van? 
Waar wacht je op?

De laatste week van november had ik een weekje 
vakantie. Een mooi moment om wat andere dingen 
te doen. Zo heb ik gewandeld en door mooie 
herfstlanen gelopen met ‘licht aan het eind van de 
tunnel’ (ook dat is een beeld van verlangen). 
Ook ben ik naar Museum Arnhem geweest om de 
tentoonstelling ‘Tenminste houdbaar tot’ te zien. 
Misschien ben jij/bent u er geweest?! Het kan nog 
even…
Het is een tentoonstelling over kunst en natuur en 
klimaat. Ik bezocht de tentoonstelling ná de (niet 
echt gelukte) klimaattop in Egypte. En kwam zeer 
geraakt weer naar buiten. In de flyer staat: ‘Klimaat-
verandering, natuurbehoud en milieuvervuiling zijn 
onderwerpen die steeds meer mensen in Nederland 
bezighouden. Maar op veel plekken op de wereld 
worden de gevolgen van de uitputting van de Aar-
de al heel lang gevoeld. Hoe lang kunnen mensen 
nog blijven leven op de planeet?’
Die vraag komt in de diverse kunstwerken heel dicht-
bij. Vooral in de kunstwerken, die de uitbuiting van 
land (en van de mensen die erop leven) aan de kaak 
stellen. Je kent de verhalen: van kolonialisme tot kli-
maatschade. Elke dag weer lees en hoor je ze in het 

nieuws. Door de diverse kunstuitingen kwamen die 
verhalen flink binnen: tegels met daarop de levens-
fasen van mensen op Curaçao, levend met en bij 
een westerse olieraffinaderij, platen met steeds don-
kerder luchten en grauwere wolken. En wie neemt 
verantwoordelijkheid? Kunst kan je weer anders ra-
ken, dat voelde ik opnieuw toen ik daar rondliep en 
er stil van werd.
Na het zien van deze tentoonstelling kun je niet an-
ders dan verlangen naar verandering van onze ma-
nier van omgaan met de aarde en met elkaar als 
medemensen op deze aarde. Een verlangen met de 
kleur van ‘snakken’ en ‘hunkeren’. 
De tentoonstelling eindigde in een zaal met de titel 
‘verbeelding’. Want om te veranderen heb je natuur-
lijk een verhaal nodig, een droom, een verbeelding.
Deze week ben ik in de weer met de lofzang van Ma-
ria (Lucas 1; voor de 2e advent) en bedacht ik dat dit 
lied ook zo’n droom schetst, ons een andere wereld 
voor ogen tekent, een verbeelding aanreikt, waarin 
God ‘machthebbers hun macht afpakt en gewone 
mensen belangrijk maakt’.
Maria droomt in haar lied van een wereld omge-
keerd, alles andersom. En verzet zich tegelijk tegen 
alle mensen die de wereld naar hun hand zetten en 
niet willen kijken naar de gevolgen van hun daden. 
‘Advent is dromen’ zingen de kinderen in de dien-
sten in de tijd voor kerst.
En dan is het altijd weer bijzonder, vind ik, om na 
die weken van advent, van dromen en verlangen, 
van verwachten en wachten, met kerst ineens in de 
ogen van dat Kind te kijken. Om op dat feest elke 
keer weer te ontdekken dat grootse dromen klein 
beginnen, heel klein, zo klein als een kind. 

Martine Nijveld
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Van de predikanten

Inwerken

Het is nog maar twee maanden geleden dat ik 
verbonden werd aan de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze. Maar op de één of andere 
manier voelt het langer. Dat komt vast, omdat je in 
zo’n beginperiode zoveel nieuwe mensen ontmoet 
en nieuwe plekken ontdekt. Er gebeurt veel in een 
paar weken. En het is fijn om hier te zijn.

Deze periode kenmerkt zich door de dubbelheid van 
‘inwerken’ en ‘gewoon aan het werk zijn’. Het werk 
is natuurlijk vertrouwd en dient zich aan in uitvaarten 
en kerkdiensten en vergaderingen. Anderzijds zijn er 
veel vragen om eens kennis te komen maken. Waarbij 
u zich vast kunt voorstellen dat niet alles meteen kan. 
Ook leer ik mensen kennen door lopende activiteiten 
te bezoeken, bijvoorbeeld de 30-plus groep. Dat zijn 
mooie gelegenheden om jongere gemeenteleden 
te ontmoeten.

In het kader van kennismaken organiseren we 
in wijk Noord in het nieuwe jaar ook een vijftal 
ontmoetingsbijeenkomsten rond het jaarthema 
‘Aan Tafel!’. Voor iedereen die het mooi vindt om 
met anderen in gesprek te gaan: elkaar ontmoeten, 
horen waar een ander mee bezig is, met ruimte voor 
lachen en verdieping. Bij deze bijEen zit een A4 met 
meer informatie. Woont u/woon jij in Noord en mist 
u dit A4-tje? Laat het even weten aan ouderling 
Tineke de Rijk of aan mij (zie onze gegevens op de 
info-pagina). En blijken vijf ontmoetingsmomenten 
te weinig? Dan organiseren we graag een tweede 
ronde. 
Fijn om elkaar te ontmoeten!

Martine Nijveld

Duurzame energie

In deze maanden staat het energieverbruik van 
huishoudens en van gemeenschapsgebouwen 
behoorlijk onder de aandacht. En dat is ook hard 
nodig. De kosten rijzen de pan uit en vragen om 
aanpassingen en het is minstens zo belangrijk om 
zorgvuldig met de energievoorraden om te gaan. 
Voor wie in een wat ouder huis woont, merkt letterlijk 
hoe de warmte in deze koude(re) tijd van het jaar 
door de kieren heen weer trekt. En dan is het de 
kunst en de uitdaging om de woning én het lijf zo 
goed mogelijk te isoleren, zeker als de verwarming 
(minstens) een graadje lager gaat. 

Hoe belangrijk het monitoren van ons energieverbruik 
ook letterlijk is, figuurlijk valt er soms ook heel wat bij 
te stellen. Hoewel je er niet altijd zelf wat aan kan 
doen dat processen binnen je werk, binnen school of 
privé jouw energievoorraad zo kunnen aanspreken 
dat je die amper bijgevuld krijgt. 

En baart het mij zeker ook zorgen wanneer ik hoor 
dat veel jongeren te lijden hebben onder de druk 
om te presteren. Hoe kun je dan nog duurzaam met 
je energie omgaan? Duurzaam is natuurlijk ook een 
belangrijk thema binnen de kerk en gaat wat mij 
betreft veel verder dan de ‘groene kerk’. Duurzaam 
heeft te maken met zorgvuldigheid en met respect 
en misschien ook met matigheid. Niet in de zin van 
steeds minder, maar juist meer. Meer oog voor elkaar, 
meer oog voor jezelf, meer oog voor de aarde. Ik 
hoop dat we in die zin duurzaam met alle vormen 
van energie om zullen gaan en daar de ruimte voor 
krijgen en ontvangen: een mooi voornemen voor 
het komende nieuwe jaar. 

Irene Pluim
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Cornelis Willem Verhoef, 13 juni 1938 – 18 oktober 2022

Op dinsdag 25 oktober namen we afscheid 
van Kees Verhoef, echtgenoot van Greet 
Verhoef-Alffenaar. Boven de rouwkaart 
stond: Dankbaar voor zijn leven. Troost 
omdat hij nu daar is waar het goed is. In 
de dienst lazen we 1 Korintiërs 13, waarin 
ook de trouwtekst staat van Kees en Greet: 
‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze 

drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ Zo wilde ook 
Kees leven: gastvrij, je huis in liefde openzetten, iedereen is 
welkom. Hij bleef geloven in medemenselijkheid, ondanks 
wat hij had meegemaakt in de oorlog, pijn die pas later naar 
buiten kwam, met het herdenken van de 15e augustus. Een 
lieve man, een vrolijke lieve vader, een opa die opveerde bij 
binnenkomst van de kleinkinderen. De grootste is de liefde! 
(MN)

Greta Brederoo-Kühn, 21 juli 1941- 20 november 2022

Op 24 november namen we in de Vrede-
bergkerk afscheid van Greta Brederoo. Zij 
werd in Haarlem geboren in een gerefor-
meerd gezin met nog vijf zussen en twee 
broers en beleefde een hartelijke jeugd. Van-
af haar 15de werkte zij als dienstmeisje en 
leerde later door voor gezinsverzorgster. Met 
haar man Eddy woonde zij in Oosterbeek, 

vanwege zijn kwetsbare nieren overleed hij al jong. Greta had 
een optimistische inborst, hield van mensen en gezelligheid, 
teleurstellingen hield zij meer voor zichzelf. Binnen de fami-
lie was zij de verbindende factor en stelde haar huis gastvrij 
open. ‘De Heer is mijn herder’. Deze gedachte was haar tot 
troost, ook in de laatste levensfase. Bij haar afscheid ontstaken 
haar nichten en neven licht en zongen we haar dierbare lie-
deren. Met psalm 23 overdachten we haar leven en dankten 
voor haar veerkracht, ruimhartigheid en geloofsvertrouwen. 
(IMP) 

Elizabeth de Groot-Broos, 7 juli 1935 – 16 oktober 2022 

Op vrijdag 21 oktober namen we in de 
Vredebergkerk afscheid van Lies de Groot, 
waar zij door haar vier zoons en haar man 
Dick geschetst werd als een zelfstandige, 
nuchtere, toegewijde en eindeloos zorgzame 
vrouw. Als kind maakte zij de oorlog heel 
bewust mee en was haar jeugd niet zo rustig. 
Haar initiatief en avontuurzin bracht haar voor 

werk naar Kopenhagen, Parijs en Geneve, waar zij met haar 
talenkennis zeer gewaardeerd was. Met het gezin woonde zij 
jaren in Zwitserland tot de verhuizing naar Oosterbeek, waar 
zij de laatste jaren in de Molenberg woonde, trouw bezocht 
door Dick. Het bijbelse loflied op de liefde klonk als verwijzing 
naar de onderstroom in het gezinsleven en het geloofsleven 
van Lies. Zij stelde haar vertrouwen in de Schepper. Op de 
Koningsakker legden we haar lichaam in de aarde. (IMP)

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Jacob Jan Koert, 23 februari 1940 – 8 oktober 2022 

Jaap Koert had samen met zijn vrouw Grietje Bouman een boerderij in Drenthe. Later ging hij werken voor de Provincie Gelderland 
en woonden ze samen aan de Beelaertslaan in Oosterbeek. Beiden waren actief in het kerkenwerk. Na Grietjes overlijden probeerde 
Jaap de draad weer op te pakken. Hij was één van de oprichters en de eerste voorzitter van de Stichting Vrienden van de Oude 
Kerk. Ook als gids werkte hij jarenlang met veel plezier in de Oude Kerk. Jaap was bovendien een zeer innemende gesprekspartner 
in de gesprekskring “Noord – Zuid”. Heel beeldend kon hij vertellen over zijn mensenkennis opgedaan in Brabant. En het was altijd in 
het onderwerp wat besproken werd toepasbaar. Een hartelijk, belangstellend, innemend en gelovig mens is niet meer onder ons! (DB)

Cornelis Wichhart, 31 augustus 1930 - 4 november 2022

Op donderdag 10 november namen 
we in de Oude Kerk afscheid van Cees 
Wichhart. Cees zat, 14 jaar oud, op zondag 
17 september 1944, in diezelfde kerk. 
Hij zal als Airborne-man de herinnering 
levend houden. Op zijn verzoek stonden 
we stil bij Romeinen 1, vers 16: ‘Ik schaam 
mij het evangelie niet’, het devies van de 

CJMV, de Christelijke Jonge Mannen Vereniging, waar Cees 
jarenlang bij betrokken was. Ook daar leerde hij het belang 
van jezelf geven en je inzetten voor anderen. Trouw was hij: 
aan zijn inzet voor de Airborne-herdenkingen, aan zijn goede 
vrienden, familie en buren. Aan het eind van zijn leven zei 
Cees dat hij een mooi leven had gehad. Waarin hij ook 
Gods zorg had ervaren: ‘De Heer is mijn Herder’ (psalm 23). 
(MN) 

Dirk Frederik van der Gaag, 19 augustus 1939 - 11 november 2022

Op 17 november hebben we in de Opstandingskerk afscheid genomen van Dirk van der Gaag, echtgenoot van Joke van der 
Gaag-Buit. Dirk was, zoals zijn familie het zo mooi zei, ‘sterk in de praktisch uitvoerende kant’: voor zijn gezin en in zijn werk en in de 
kerk. Geboren in Wateringen kwam hij al jong te werken op de binnenvaart. Door Joke raakte ook hij verbonden met Wolfheze. Hij 
vond werk in de regio, o.a. bij Bio Revalidatie, waar hij met veel plezier werkte in het groen, de tuin, de kassen. Hij hielp zijn kinderen 
met het verbouwen van hun huizen en was een lieve opa voor zijn kleinkinderen. In de afscheidsdienst lazen we de toekomstdroom 
uit Openbaring 21: ‘En God alle tranen uit onze ogen zal wissen’. (MN)



6

Gemeenteleden aan het woord

Aflossing van de wacht

Sinds ons kerkblad een nieuw uiterlijk heeft, werken we met 
een vaste groep van vijf personen aan de totstandkoming 
van elk nummer. Vier personen verzamelen of schrijven de 
artikelen en zoeken foto’s. Daarna wordt het naar Nelleke 
Wensing-Bisseling, onze vormgeefster, gestuurd. Maar...
Nelleke heeft aangegeven na dit nummer te stoppen. Gezin 
en werk laten geen ruimte meer voor deze activiteit. We zijn 
Nelleke heel dankbaar voor de manier waarop ze inmiddels 
heel wat jaren het kerkblad heeft vormgegeven. We wensen 
haar het allerbeste voor de toekomst!

Hoe nu verder? Een professioneel bureau, speciaal gericht 
op kerkbladen, inschakelen?
We zijn gaan rondkijken en -vragen in de gemeente. En het 
is gelukt! Joep Boonekamp-van Lit gaat ons helpen met de 
vormgeving en hij stelt zich nu aan ons voor:
“Ik ben Joep Boonekamp - van Lit, geboren in Delft, 
gestudeerd in Leiden. In Delft heb ik mijn vrouw Marianne 
ontmoet. We waren beiden lid van het Delfts studentenkoor- 
en orkest. Marianne zingt en ik speel cello. We zijn in 2021 
voor de eerste keer getrouwd, midden in de COVID-tijd. 
Een kleine ceremonie bij de burgerlijke stand. In de zomer 
van 2021 ging het ineens allemaal heel snel en hebben 
we een huis in Oosterbeek kunnen kopen. Marianne komt 
oorspronkelijk uit Arnhem, ik had net een baan in Nijmegen 
gekregen, dus terug naar het Oosten was een logische 
stap! Precies een jaar na ons eerste trouwen zijn we voor de 
tweede keer getrouwd, met een mooie, feestelijke dienst 
in onze nieuwe gemeente Oosterbeek, in de Oude Kerk. In 
Nijmegen werk ik aan mijn proefschrift naar democratisch 
verval en de verdediging van democratie. Wie staat er op 
om te protesteren als een democratisch verkozen leider 
ineens anti-democratische dingen doet of zegt? En wanneer 
zijn de pro-democratie mensen succesvol?  
Daarnaast geef ik les in Politicologie aan de Radboud 

Universiteit. In mijn vrije tijd speel ik graag cello en lees ik 
veel.”
Heb je ervaring met een kerkblad/ kerkbladen in het 
algemeen, ons kerkblad bijEen?
“In Delft ben ik betrokken geweest bij het opzetten van 
het kerkblad nadat wijkgemeentes gefuseerd waren tot 
één Protestantse Gemeente Delft. Daarna ben ik nog een 
aantal jaren redacteur geweest van de pagina’s die ‘mijn’ 
wijkgemeente moest vullen. Het kerkblad is denk ik vooral 
belangrijk om de verbinding te blijven zoeken met mensen 
die minder vaak op zondag naar de kerk kunnen of willen 
komen. De zondagsbrief vertelt heel goed over het dagelijkse 
reilen en zeilen van de kerk, en over het pastoraal omzien 
naar elkaar. Met het kerkblad kunnen we ons laten zien 
aan mensen die anders de verbinding dreigen te verliezen. 
Elke twee maanden komen we hiermee bij mensen over 
de vloer en laten we zien hoe we elkaar kunnen helpen 
en ondersteunen. Daarom is het denk ik altijd goed als we 
zowel verdieping kunnen bieden en ook laten zien op welke 
manier de kerk in de samenleving staat.”
Het thema voor dit kerkblad is ‘wachten/verwachten’. Heb 
jij daar ervaring mee of voorbeelden van?
“Soms voelt het in de drukte van alledag weleens alsof je 
heel veel doet, zonder dat je echt verder komt. Je gaat je 
agenda door, streept je to do’s af, en komt vaak net een 
stukje dag tekort. En als we dan in de file staan, of voor een 
rood stoplicht, of de trein heeft vertraging, dan voelt het 
allemaal als verloren tijd. En ik moet mezelf dan altijd even 
toespreken, want soms is het heerlijk om even een moment 
rust te nemen. Zon op je gezicht, even helemaal niets doen, 
lekker zitten wachten. Heerlijk! Dan is veel van wat je allemaal 
‘moet’ doen toch maar relatief en dat is wel zo fijn!”
We kijken uit naar weer een stimulerende samenwerking 
met onze vormgever!

Opgetekend door Joke Weening

Joep en Marianne

Nelleke met haar kinderen



Tienergespreksgroep 

Op eeuwigheidszondag hebben we bij de Tienerge-
spreksgroep gesproken over de hemel. We zouden 
allemaal weleens een kijkje willen nemen in de wol-
ken, en nog verder dan dat: de hemel.
We zijn daarom op deze zondag “in de wolken” ge-
start om ons te verbinden met het thema. Watten in 
de vorm van wolken, hoeveel wolken blijven er aan 
jou vastkleven?

We bespraken dat de hemel een troost kan zijn voor 
mensen die een dierbare hebben verloren. Tegelij-
kertijd roept dat ook vragen op. Is er leven na de 
dood? Hoe ziet de hemel er voor jou uit? Kunnen ze 
ons zien? Hoe werkt dat precies? 

In zaal 4 zijn we allen bij een kunstwerk naar keuze 
gaan staan.   De vraag hierbij was, in welk schilde-
rij zie jij een stukje van de hemel terug? Water, zee, 
lucht, licht, bloemen, bossen en kleur waren woor-
den die bij de uitleg klonken.

Samen muziek maken?

Op de eerste adventszondag is er door een aantal 
kinderen tijdens de kerkdienst mooi gezongen en 
muziek gemaakt.

Jeugd en Jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst (basis-
schoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 
Tieners: elke zondag welkom en iedere twee we-
ken tijdens de kerkdienst Tienergespreksgroep

7

Tienergespreksgroep over hemel en eeuwig

Het lijkt ons leuk om dit vaker te gaan doen in wis-
selende samenstellingen. Speel jij een instrument of 
zing jij graag? Het zou leuk zijn als je met ons mee wilt 
doen!
Je kunt je opgeven bij: Henrita Woudenberg 
06-48156788

Kindernevendienst zoekt versterking

Elke zondag is er kindernevendienst voor de leeftijd 
van 4 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar. Wij vinden het super dat 
we dit kunnen bieden. Echter, er is versterking nodig 
zodat het voor de leiding behapbaar blijft en ieder 
eens in de zes tot acht weken kindernevendienst 
heeft. Vind je het leuk om hierbij te helpen, van harte 
welkom! 
Twijfel je of wil je eerst even een keer meekijken? 
Laat het ons weten. Het is een aanrader … naast 
een gezellige club van leiding zorgen de kinderen 
voor prachtige gesprekken, inspiratie en waardevol-
le momenten. 
Neem contact op met Petra Jonkers, jeugdwerk@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl of 06 27384870

Zanggroepje

Adventsproject: eeuwigheid
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Kerk in de samenleving

Wachten …

Wachten kan soms echt een oefening in geduld zijn. 
Wachten tot er iemand langs komt, wachten tot je 
opgeroepen wordt voor een behandeling, wachten 
tot er geld op je rekening gestort wordt. Wachten 
kleurt op dat moment je leven en je bent alleen nog 
maar met wachten bezig want daarna kan ik/kun-
nen wij weer …

En als we verder kijken, hoe voelt wachten nu in 
Oekraïne? Wachten op water uit de kraan, op een 
uurtje stroom en dan kun je snel iets doen totdat alles 
weer wegvalt? Hoe houdt een mens dit wachten 
vol? Waar haal je de veerkracht vandaan? Geloof in 
en wachten op betere tijden en vrede? We wensen 
hun van harte vrede toe en niet alleen een pauze 
rondom kerst.

Dichter bij huis zijn er ook mensen die wachten. 
Door contact met asielzoekers merk je dat zij 
soms lang moeten wachten en veel geduld 
moeten opbrengen. Procedures duren lang en de 
onzekerheid is groot. Zolang je in de procedure zit 
mag je niet werken, de taal niet leren en verblijf 
je in een asielzoekerscentrum zonder veel privacy. 
Verveling slaat dan snel toe. En dan duurt wachten 
lang vooral in grote locaties met veel mensen. 
Het is fijn dat er in Oosterbeek nu een kleinschalig 
asielzoekerscentrum is. Een grote groep vrijwilligers 
zorgt voor activiteiten samen met de bewoners. 
Hierdoor wordt het wachten wat verzacht.

Wachten is een oefening in geduld. Na de 
feestdagen wachten we tot de dagen weer langer 
worden en het wat lichter wordt. Maar eerst vieren 
we kerst en de geboorte van het Kind. Dat Kind dat 
een belofte brengt: ooit komt alles goed en is er 
vrede voor alle mensen.

Jannie van Doorn     
 

Oliebollen en appelbeignets

Misschien geen vuurwerk met ‘Oud en Nieuw’, maar 
wel oliebollen!
U hoeft er de deur niet voor uit als u ze bij ons bestelt. 
Wel zo veilig. De opbrengst is bestemd voor onze 
partnergemeente Agnita in Roemenië; we gebrui-

ken dit geld ook om het transport van tweedehands 
kleding van Oosterbeek naar Agnita te bekostigen. 
We leveren tien oliebollen voor 6,50 euro en vier ap-
pelbeignets voor 5,50 euro. Wij stellen het op prijs als 
u vooraf betaalt op rekening: 
NL51 INGB 0008 9106 86 
t.n.v. Roemenië project Kerken Oosterbeek, 
onder vermelding van ‘oliebollen’.
Bestellen en meteen betalen kan via onze eigen 
beveiligde betaalsite:
site.skgcollect.nl/322/pagina/6096/roemeni-werk-
groep.html en de app Appostel; zorgt u dat het 
adres in uw account compleet en juist is?

We bezorgen op vrijdag 30 december vanaf on-
geveer 10.30 uur op het adres dat u opgeeft; we 
bezorgen in Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze en 
de noordwestkant van Arnhem. 
U kunt bestellen tot en met 24 december, 
oosterbeek-agnita@xs4all.nl of 
Diny Timmer 06 20029614. We hebben ook bezorgers 
nodig; als u wilt helpen, dan graag! 

Henk Romein 
     

Energiegeld delen 

Energienoodfonds
Het heeft lang geduurd maar er ligt nu ook een 
goed doordacht en mooi actieplan. Alle kerken in 
de gemeente Renkum doen mee en er is een goede 
afstemming met de gemeente Renkum. Doet u ook 
mee?

Ruim een jaar geleden kwamen de ideeën. Wat 
zou het mooi zijn wanneer we als kerk een actie 
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konden bedenken waarbij we herverdeling van 
energielasten concreet gestalte konden geven. 
De werkgroep Groene Kerk kwam met het idee en 
samen met de Diaconie groeiden mooie plannen. 
Ook elders in den lande ontwikkelden kerken 
initiatieven.
De landelijke en de lokale overheden voelden ook 
de noodzaak om maatregelen te ontwikkelen en 
de uitvoering daarvan is echter complex. 
‘Door energiegeld te delen helpen we anderen 
de winter door’. Deze slogan geeft aan dat we, 
geïnspireerd door woorden uit de Schriften, wat 
willen doen met het verschil tussen “rijk en arm” en 
de stijgende energielasten.
Want deze energiecrisis laat één ding duidelijk 
zien: de hoge energieprijzen treffen vooral mensen 
met de laagste inkomens, mensen en gezinnen in 
(vaak slecht geïsoleerde) huurhuizen. Maar ook 
middeninkomens worden hard geraakt. En vooral 
deze laatste groep valt buiten heel veel regelingen.
En dat is de reden dat de initiatiefgroep Energiegeld 
Delen van het Interkerkelijke Diaconaal Platform 
Renkum heeft een Energienoodfonds gestart.

Wat kunt u concreet doen?
Als u de tegemoetkoming van de landelijke over-
heid niet nodig hebt, dan kunt u (een deel van) dat 
bedrag doneren aan het Energienoodfonds. 
U kunt uw gift overmaken naar: 
NL 63 RABO 0373 740 212 
t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum 
o.v.v. Energienoodfonds. 
Wanneer blijkt dat de opgebrachte gelden van het 
Energienoodfonds niet volledig gebruikt worden, 
is besloten het resterende geld te doneren aan de 
Voedselbank Neder-Veluwe.

Wat te doen bij hoge energiekosten?
Kijk op de website van de gemeente voor veel tips 
en informatie over mogelijke toeslagen en regelin-
gen. www.renkum.nl/energie 
De regelingen rondom het Energienoodfonds vindt 
u op de website:
www.noodfondsrenkum.nl

De bijbel als levensbron 

Betrokken predikanten opleiden in Zambia
Het eerste kwartaal van 2023 collecteren we als ZWO 
een aantal keren voor de opleiding van predikanten 
in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook 
twee Nederlandse docenten daar les aan de theo-
logische faculteit: Thijs en Marike Blok. Een deel van 
de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Voor 
hun studie verhuizen ze soms met hun hele gezin naar 
het universiteitsterrein. Deze opleiding gebeurt aan 
de Justo Mwale Universiteit die nu bijna 50 jaar gele-
den gesticht werd als een opleidingsinstituut voor de 
Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Zambia (Re-
formed Church of Zambia). Deze kerk heeft 500.000 
leden en is in de 19e eeuw ontstaan door zendings-
werk van de Nederduits Gereformeerde Kerk van de 
Oranje- Vrijstaat in Zuid-Afrika. Justo Mwale was de 
eerste Zambiaanse hervormde predikant. Het insti-
tuut leidt sinds het begin jonge Zambianen op voor 
hun belangrijke taken in de maatschappij.

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. 
Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. 
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar 
goede predikanten toe, vooral op het platteland. 
De studenten krijgen niet alleen theologisch onder-
wijs. Omdat op het platteland van Zambia extreme 
armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze 
de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 
hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
de dorpsgemeenschappen, zijn ze betrokken bij de 
gezondheidszorg, bij man/vrouw vraagstukken, bij 
het bouwen aan sociale cohesie, aan voedselzeker-
heid en veel andere zaken. Ze worden dus een cen-
trale figuur in de (dorps) gemeenschap. 

Bas van Helden
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Diensten en vieringen

Uit de Kerkgroep

De Kerkgroep Diensten en Vieringen heeft nagedacht 
over mogelijk nieuwe en andere manieren om de 
diensten en de vieringen vorm te geven. 
Zo is aan de kerkenraad het idee voorgelegd om een 
werkgroep ‘Veelkleurig Vieren’ op te richten. De basis 
voor dit idee is de wens om een pluriforme gemeente 
te willen zijn. Hierbij passen ook verschillende 
manieren van invulling geven aan de diensten en 
de vieringen. De gedachte is dat deze werkgroep 
nadenkt, onderzoekt en voorstellen doet over 
mogelijk nieuwe of andere manieren om diensten 
in te vullen. De kerkenraad heeft aangegeven het 
idee van een werkgroep ‘Veelkleurig Vieren’ te 
ondersteunen.  
De Kerkgroep Diensten en Vieringen zal in de 
komende maanden dit idee verder uitwerken in een 
meer concrete taakomschrijving en zal tevens op 
zoek gaan naar mensen die hieraan een bijdrage 
willen leveren. In een volgende bijEen zullen wij 
hierop terugkomen.
Vooruitlopend op deze werkgroep is gekozen om in 
de periode oktober 2022 tot in de zomer 2023 in de 
vorm van een pilot op drie zondagen op een andere 
manier invulling te geven aan de vieringen.  De 
eerste zondag was afgelopen oktober. Naast een 
cantatedienst in de middag die in de Vredebergkerk 
plaatsvond, was er een ochtendgebed in de 
Oude Kerk. Op 12 februari is er wederom een 
ochtendgebed in de Oude Kerk en in de middag 
zal in de Vredebergkerk een Top 2000-dienst 
plaatsvinden. 
Over de invulling van de andere twee zondagen 
wordt nog nagedacht. Na de laatste zondag van 
deze pilot zal de kerkgroep reflecteren of en hoe 
hiermee een bijdrage is geleverd aan onze pluriforme 
gemeente.

Martine Deetman

Kerstavond

Voorafgaand aan de viering op kerstavond in 
de Vredebergkerk zullen we al zingend in de 
kerststemming kunnen komen. Voor wie van zingen 
houdt: kom vooral een kwartiertje eerder. Het 
oecumenisch projectkoor zal meewerken aan deze 
kerstdienst.

Kerstnachtviering Opstandingskerk

Vanaf 20.45 uur bent u op kerstavond in de 
Opstandingskerk te Wolfheze welkom voor een 
samenzang. De viering begint om 21.00 uur en
ds. Taco Bos gaat voor. Verder werken mee het 
koor Zingerderwijs o.l.v. Marianne van Liempt-
Kramer, piano Mieke van Dommelen en saxofoon 
Hilde Büchner. Het thema is: Mensen gevraagd van 
goede wil. Na de dienst is er buiten op het Kerkplein 
glühwein en warme chocolademelk.

Kerstmorgen 

Op kerstmorgen willen we er graag een mooi feest 
van maken, voor iedereen, voor jong en ouder, met 
de nodige creativiteit en speelsheid. De kinderen 
gaan, net als anders, even naar hun eigen ruimtes 
voor de kindernevendienst. We werken met de 
verhaallijn van Bijbel Basics. Met advent en kerst 
horen we uitnodigende en hoopvolle verhalen, 
waarin we ontdekken dat steeds wijdere kringen zich 
laten raken door het verhaal over een nieuw begin 
van vrede. 

Oudejaarsavond

Het oude jaar luiden we uit met een oecumenische 
gebedsviering in de Bernulphuskerk.

Nieuwjaar

Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zondag. Een 
mooie gelegenheid om elkaar meteen op die eerste 
dag van het nieuwe jaar rond de dienst te ontmoeten 
en vrede en alle goeds toe te wensen. 
En bij de koffie en thee worden (nog) oliebollen ge-
serveerd.
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Gebedsweek voor de eenheid 

Zondag 15 januari is er 
een oecumenische dienst 
vanwege de “Week van 
gebed voor de eenheid”. 
De lokale Raad van 
Kerken sluit aan bij het 
landelijke thema waarin extra aandacht is voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid en racisme. De voorganger is
ds. A.M van der Woude en de dienst vindt plaats in de 
Vredebergkerk.

Afscheid en welkom

Op 29 januari is er een dienst van afscheid en 
bevestiging van ambtsdragers. Waardevol om dit in 

het midden van de gemeenschap (ritueel) vorm en 
inhoud te geven. 

Top 2000-dienst

Op 12 februari is er eindelijk weer een Top 2000-dienst 
mogelijk. De band staat te popelen en de inhoudelijke 
voorbereidingen zijn gestart. Via de zondagsbrief 
krijgt u op een later tijdstip nog de uitnodiging voor 
input.

Projectkoor op 19 februari

Met het projectkoor is gekeken aan welke diensten 
het koor haar medewerking verleent in 2023. De 
eerste keer in het nieuwe jaar is op zondag 19 
februari. We gaan er iets moois van maken!

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

20 dec. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Korte meditatie door ds. Martine 
Nijveld. Muzikaal intermezzo: Govert de 
Kleer

Greet van Roest

9 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Inleider: Lieke Smit. De bruid als 
beeld voor de ziel.

mw. R.M.C. 
Enklaar - Cooymans

17 jan. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Hans van der Ros over 
middeleeuwse muurschilderingen in 
Nederland

Greet van Roest

22 jan. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Inleider: Herman Pleij. 
Met een scheef oog. Schetsen van 
tijdsbeelden aan de hand van mijzelf

Leo van Weele

23 jan. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Inleider: Caroline van der Stichele. 
Maria Magdalena in woord en beeld

mw. R.M.C. 
Enklaar - Cooymans

13 feb. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Inleider: Magda van der 
Ende. Vanuit de Kabbala

mw. R.M.C. 
Enklaar - Cooymans

21 feb. 12.00 Vredebergkerk Kerklunch Greet van Roest

26 feb. 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Inleider: Jan van der 
Werff. Vluchtelingenbeleid; kan het 
humaner?

Hannie Nusselder
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Kerkgroep Beheer

Ad B:  Organisatorische problemen
De VBK vervult al sinds lang een bredere rol dan al-
leen als kerkgebouw voor het houden van zondags-
diensten en onze eigen kerkelijke activiteiten. De VBK 
wordt ook gebruikt als ontmoetingsplek voor allerlei 
niet direct kerk-gerelateerde zaken. We noemen 
dit ook wel ‘verhuur aan derden’. Dit kunnen koren 
zijn die gebruik maken van de kerkzaal of de lokale 
bridge- of schaakclub of andere verenigingen die er 
hun bijeenkomsten houden. Vanuit het verleden is 
dit altijd een bewuste keuze geweest. Maar, om ons 
kerkgebouw op die manier in te zetten is er wel een 
(professionele) organisatie nodig. 

Er is een lange periode geweest waarin we werkten 
met een fulltime koster/beheerder. De laatste drie ja-
ren werken we met een model met inzet vanuit werk-
nemers (parttime kosters/beheerders, medewerkers 
op het Kerkelijk Bureau) en een deel vrijwilligers (kos-
ters/technisch beheerder, CvK-ers, anderen). Helaas 
heeft het CvK moeten constateren dat het ons als or-
ganisatie simpelweg op dit moment onvoldoende lukt 
om op een verantwoorde manier invulling te geven 
aan dit model van ‘ontmoetingsplek voor derden’. 

Oorzaken zijn o.a. de nasleep van corona, ziekte bij 
het personeel, sterk toenemende eisen t.a.v. arbo/
regelgeving/compliance regels als ook een capaci-
teitsgebrek bij het CvK. 

Voorgestelde maatregelen

De hierboven geschetste omstandigheden t.a.v. de 
kosten van het energieverbruik én de organisatori-
sche problemen hebben ertoe geleid dat het CvK 
zich helaas genoodzaakt heeft gezien de Kerken-
raad te adviseren, welke adviezen de Kerkenraad 
heeft overgenomen, om:
-  Per 1 januari 2023 te stoppen met ‘verhuur aan der-

den’; met een uitzondering voor huwelijken en uit-
vaarten.

-  Voorlopig de ruimtes in de VBK m.u.v. de kerkzaal 
alleen in te zetten voor eigen activiteiten en die 
dan zo te organiseren dat we, mede op grond van 
onze wens om energie-solidair te zijn, zo min moge-
lijk energie verbruiken. Hoe we dit precies zouden 
kunnen organiseren (welke dagen welke activitei-
ten, bij welke temperaturen?) wordt op dit moment 
door ons onderzocht. Zodra we de gegevens heb-
ben zullen we deze bespreken met de kerkenraad. 

Energie en organisatie

In de afgelopen periode zagen we twee uitda-
gingen op ons afkomen die inhoudelijk los van el-
kaar staan maar zich wel tegelijkertijd voordeden 
en elkaar versterkten. Beide zijn dan ook van in-
vloed op het voorgestelde besluit t.a.v. het gebruik 
van de beide kerkgebouwen vanaf 1 januari 2023. 
A. Het energiegebruik en hiermee samenhangende 
kosten van beide kerkgebouwen als gevolg van de 
stijgende energieprijzen en de toenemende behoef-
te binnen onze gemeente aan energiesolidariteit 
(minder energie gebruiken los van het kostenaspect). 
B. Organisatorische problemen t.a.v. de exploitatie 
van beide gebouwen 

Ad. A:  Energiegebruik /-kosten
Ons 3-jarig energiecontract loopt op 31 december 
a.s. af en voor het nieuw afgesloten contract gaan 
we fors meer betalen. Als reactie hierop heeft het 
College van Kerkrentmeesters (CvK) aan de Kerken-
raad een aantal (nood)maatregelen voorgesteld 
om waar mogelijk zoveel als kan te bezuinigen op 
energiegebruik. De Kerkenraad heeft besloten deze 
voorstellen over te nemen.

Naast deze reeds u bekendgemaakte (nood)maat-
regelen was het CvK al, in samenspraak met de 
werkgroep Groene Kerk, begonnen met onderzoek 
naar de verdere verduurzaming van beide kerkge-
bouwen. De uitvoering hiervan gaan we, daar waar 
mogelijk, versneld doen. Concreet betekent dit dat 
we op korte termijn externe adviezen zullen ontvan-
gen waar we vervolgens mee aan de slag kunnen:
a. Hoe kunnen we de huidige energiesystemen 
van de Vredebergkerk (VBK) en Oude Kerk (OK) 
zo inrichten zodat het energiegebruik per di-
rect omlaaggaat. In dit onderzoek wordt dan re-
kening gehouden met het scenario waarin de 
OK vooralsnog niet meer gebruikt wordt en de 
VBK alleen voor eigen gebruik wordt ingezet; 
b. Welke duurzame energiesystemen zijn op termijn 
geschikt voor de OK en de VBK (helemaal van het 
gas af, deels van het gas af, zonnepanelen, gebouw 
als energiehub etc.)?

Voor de OK geldt dat al uitvoering is gegeven aan 
de eerste stap (bestaande installatie optimaliseren). 
Voor de VBK hopen we dit advies op korte termijn te 
kunnen bespreken. 
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De Kerkenraad heeft besloten het nieuwe beleid na 
één jaar te evalueren. Dan kan worden bezien wat 
de gevolgen zijn van de maatregelen en welke aan-
passingen mogelijk of noodzakelijk zijn.
We gaan in ieder geval versneld door met verduur-
zaming van beide kerkgebouwen. Verder gebruiken 
we deze periode om als gemeente na te denken 
over de vraag of we eventueel beide gebouwen in 
de toekomst willen gebruiken voor niet-kerkelijke ac-
tiviteiten.

Tot slot

We zijn er ons goed van bewust dat we binnen een 
kort tijdsbestek een aantal drastische maatregelen 
hebben genomen wat mogelijk tot onduidelijkheid 
heeft geleid. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling ge-
weest. Maar helaas zagen wij ons door de combina-
tie van de bovengenoemde moeilijke omstandighe-
den genoodzaakt toch op de aangegeven manier 
actie te moeten nemen. We hopen dat u inmiddels 
voldoende duidelijk is waarom snelle besluitvorming 
noodzakelijk was. 

Het College van Kerkrentmeesters

Toelichting begroting 2023

Op 17 november 2022 heeft de Kerkenraad de door 
het CvK opgestelde begroting goedgekeurd. Deze 
is niet eenvoudig tot stand gekomen, omdat na de 
moeilijke jaren van de coronacrisis, zich in 2022 drie 
nieuwe situaties aandienden die gevolgen hebben 
voor onze financiën: hoge inflatie, exploderende 
energieprijzen en rentestijgingen. Wat deze laat-
ste betreft, worden er in 2023 nog niet veel hogere 
opbrengsten op onze spaargelden verwacht. Ne-
gatieve rente op spaargeld en rekening-courantte-
goeden is gelukkig wel verleden tijd. De deposito’s 
renderen overigens wel. 

De hoge inflatie heeft gevolgen voor de geplande 
(uitgestelde) onderhoudswerkzaamheden aan onze 
gebouwen. Ook de schaarste aan bouwmaterialen 
speelt hier een rol. Een kleine meevaller is, dat naast 

de Oude Kerk, nu ook de Pastorie als monument een 
subsidie ontvangt om de kosten van onderhoud ge-
deeltelijk te verlichten. Omdat wegens drukte bij de 
aannemer in 2022 bijna geen van de onderhouds-
werkzaamheden aan de Oude Kerk en Pastorie 
uitgevoerd kon worden en deze naar 2023 zijn ver-
plaatst en ook de Vredebergkerk diverse geplande 
en ongeplande reparaties vereist, is een flinke ont-
trekking (€85.000) aan de bestemmingsreserve voor 
onderhoud gebouwen opgevoerd. Desondanks 
geeft de begroting een negatief resultaat van 
€97.350 te zien. Van de totale baten (€310.000) wordt 
het grootste deel (€257.300) opgebracht door ons-
zelf met de actie Kerkbalans, collectes en giften. Het 
totaal van kosten en uitgaven bedraagt €493.250, 
waarvan het grootste deel bestaat uit salariskosten 
van predikanten en medewerkers (€227.000) en kos-
ten van de kerkelijke gebouwen (€203.500), welke 
post, zoals hierboven uitgelegd, in 2023 uitzonder-
lijk hoog is vanwege uitgesteld onderhoud. Verder 
heeft de inflatie ook een rol gespeeld in de salarison-
derhandelingen voor kerkelijk medewerkers en pre-
dikanten. De verkoop van het perceel kosterswoning 
is nog niet gerealiseerd. Het in vorige jaren begrote 
bedrag voor de bestemmingswijziging van het per-
ceel zal nu bij verkoop in mindering op de opbrengst 
worden geboekt.

Per 1 januari 2023 zal ons nieuwe energieleverantie-
contract via Energie voor Kerken ingaan en er moet 
rekening worden gehouden met drie tot vier keer 
hogere energietarieven dan in ons oude contract. 
Dit is mede de reden waarom de Kerkenraad op 20 
oktober 2022 heeft besloten per 1 januari 2023 de 
verhuur stop te zetten en een streng stookregime in 
te voeren. Desondanks zal er een aanzienlijk hoger 
bedrag aan energiekosten gemoeid zijn.
Op 9 oktober 2022 deed onze nieuwe predikant
ds. M. Nijveld haar intrede. In de begroting 2023 is 
dus weer rekening gehouden met een predikants-
bezetting van 1.4 FTE. Hoe erg inflatie en gestegen 
(energie)prijzen ons als gemeenteleden zullen tref-
fen, valt moeilijk te voorspellen. 

Marianne van Helden-Welmers, penningmeester

Verkorte begroting 2023:

Inkomsten in € Uitgaven in €

Kerkbalans, giften, collectes, enz 257.300 Traktementen en salarissen 227.000

Huren, subsidies enz.   53.600 Kosten gebouwen 203.500

Reserve onderhoud gebouwen   85.000 Kosten kerkdiensten, beheer, enz.   62.750

Verlies   97.350

Totaal 493.250 Totaal 493.250
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Kerkgroep Pastoraat

In Liefde gedenken wij …

Op zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, her-
dachten we tijdens de kerkdienst hen die het afgelo-
pen jaar in onze gemeente zijn gestorven. Hun namen 
zijn genoemd en bij elke naam werd een kaars aange-
stoken. Ds. Irene Pluim heeft voor de overdenking een 
gedeelte gekozen uit Psalm 144 vers 3 – 4 en uit
1 Tessalonicenzen 5 vers 5. In psalm 144 noemt de psal-
mist de vluchtigheid van ons bestaan als een adem-
tocht, zijn dagen glijden als een schaduw weg. In de 
Tessalonicenzen lezing horen we dat we allen kinderen 
zijn van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe 
aan de nacht en aan de duisternis. Het zijn woorden 
waarbij het beeld mee komt hoe mensen ten diepste 
verbonden zijn, niet alleen met elkaar, maar ook met 
het licht, met de bron van leven.
Op het liturgisch centrum stond het gedachte-
nispaneel waarop alle namen van de overledenen zijn 
geschreven.
Voor het liturgisch centrum stond een gedachtenis 
standaard met kaarsjes. Alle lichten werden ontsto-
ken. Families van overledenen hadden een bloem 
meegenomen en deze werd op de standaard tussen 
de kaarsjes gelegd. Bij dit alles komt in ons de herin-
nering hoe mensen hun levensweg gegaan zijn. Een 
levensweg is nooit een rechte weg, maar een weg van 
bochten, met struikelblokken, maar ook een weg met 
welkome ontmoetingen en mooie momenten.

Op de trappen van de Vredebergkerk was een gedach-
tenisplek ingericht waar nabestaanden en gemeentele-
den na de dienst een bloem konden leggen. Het was een 

dienst waarin we de verbondenheid met elkaar op een 
bijzondere manier beleefden!
Het oude kerkelijk jaar hebben we afgesloten en we mo-
gen weer starten met een nieuw kerkelijk jaar, het is ad-
vent. Een periode waarin we ons mogen voorbereiden 
op het kerstfeest. We mogen uitkijken naar de komst van 
Het Christuskind. Zijn licht biedt ons houvast en perspectief.
De Kerkgroep Pastoraat hoopt u in het nieuwe jaar weer 
op veel momenten te mogen ontmoeten. Meeleven met 
elkaar is kostbaar, het hoort bij het hart van de kerk: om-
zien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Een van 
de vormen van omzien naar elkaar, waar we vele jaren 
voor hebben gekozen, is het brengen van een kerstkaart 
bij veel gemeenteleden. Om verschillende redenen ont-
vangt u dit jaar geen kerstkaart. Met Pasen hopen wij 
hier op een andere manier aandacht aan te geven. 
De Kerkgroep Pastoraat wenst u van harte gezegende 
kerstdagen toe en een vreugdevol nieuw jaar.

Rika Gerritsen

Kerklunch
Zoals u in eerdere zondagsbrieven heeft kunnen 
lezen staat de kerstlunch, waarvoor u zich tot 13 
december heeft kunnen aanmelden, gepland voor 
20 december. Om 11.00 uur heten we u welkom. 
Ds. Martine Nijveld houdt een korte meditatie en 
Govert de Kleer zorgt voor een muzikaal intermezzo.

In het nieuwe jaar gaan we de lunches weer 
elke derde dinsdag van de maand houden, 
zoals oorspronkelijk was bedoeld. Dat was, door 
omstandigheden, een paar keer anders. In januari 
wordt dat dus de 17e januari. Van harte welkom 
om 11.00 uur. Deze keer komt Hans van der Ros, 
voorafgaand aan de lunch, ons vertellen over 

 
middeleeuwse muurschilderingen in Nederland. 
Deze muurschilderingen vinden we vrijwel 
uitsluitend terug in kerken. Met beelden, vooral 
van dichtbij uit Gelderland, krijgen we een indruk 
welke boodschap in die tijd aan gelovigen werd 
overgedragen. Apostelen, heiligen, het laatste 
oordeel, maar ook vrolijke noten komen aan bod.

De daaropvolgende lunch is op 21 februari. Dan 
gaan we om 12.00 uur aan tafel, deze keer zonder 
eerst een presentatie.
Aanmelden kan alle keren bij Rike van den Berg, 
026 3341387 of per mail vandenbergrike92@gmail.
com . En schroom vooral niet om te vragen naar 
vervoer. Wij regelen het voor u.



Op wie wij wachten hoe dan ook:

die opricht wie is neergeslagen,

die vrijmaakt wie is opgesloten,

een licht voor wie in donker gaan,

die mensen uit het dal zal halen,

Kind van mensen, kind van God.

Michaël Steehouder



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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Kerkenraad

Op zaterdag 12 november heeft de kerkenraad een 
bezinningsdag gehouden. In de kerk op Schaarsber-
gen zijn we als leden van de kerkenraad de hele dag 
bijeengeweest. ’s Ochtends hebben we geëvalueerd 
hoe de kerkgroepen functioneren, wat gaat er goed, 
wat kan beter. Hieruit is naar voren gekomen dat er 
meer actiemomenten met de gemeente moeten zijn. 
Ook is het belangrijk om meer mensen in te schakelen 
voor kleinere taken. Zo wordt kerk-zijn meer van ons al-
lemaal. Hopelijk gaat u hiervan meer merken in de tijd 
die voor ons ligt. ’s Middags hebben we gesproken 
over wat geloof voor ons persoonlijk betekent. Het 
was een zinvolle en energie-gevende dag.

In de kerkenraadsvergadering van oktober is Anne 
Veenstra benoemd tot vertrouwenspersoon. Het is 
belangrijk dat wij als kerk iemand hebben kunnen be-
noemen in deze functie. Iedereen moet zich geres-
pecteerd weten in onze kerk en zo niet, dan kunt u 
terecht bij Anne Veenstra. Elders in bijEen kunt u een 
persoonlijk door haar geschreven kennismakingsarti-
kel lezen. Hier vindt u ook, net als op de website haar 
e-mailadres en telefoonnummer.

Op zondag 29 januari nemen wij afscheid van een 
aantal ambtsdragers en hopen wij ook weer nieuwe 
ambtsdragers te kunnen benoemen. De komende 
periode leest u in de zondagsbrief wie er voorgesteld 
worden en zonder bezwaar van uw kant, zullen wor-
den bevestigd. We proberen als kerkenraadslid vier 
jaar als ambtsdrager onze functie uit te oefenen. 
Doorstroming vinden we belangrijk en zo blijft het werk 
overzichtelijk en uitdagend.  Op deze manier blijft het 
werk overzichtelijk en uitdagend. Spreek vooral een 
kerkenraadslid aan als u mee wilt helpen met dit be-
langrijke werk. 

Jenneke Bal, scriba

Kennismaken met nieuwe 
“vertrouwenspersoon”

In oktober heeft de ker-
kenraad mij benoemd als 
vertrouwenspersoon “Vei-
lige Gemeente”. Toen ik 
hiervoor gevraagd werd 
dacht ik “Dit is iets wat bij 
mij past en wat ik graag 
in deze gemeente wil 
doen”.

In een “Veilige Gemeen-
te” werken we met elkaar 
aan een sfeer waarbinnen een ieder zich gerespec-
teerd weet. We gaan zo met elkaar om dat recht 
gedaan wordt aan ieders geestelijke en lichamelijke 
waardigheid en integriteit.
Bovenstaande tekst en meer leest u in de notitie 
“Veilige Gemeente” die u onderaan in de footer op 
de website vindt.
Ik ben zestig jaar, moeder, oma en werkzaam 
als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. De 
zondagsdiensten bezoek ik al jaren met grote 
regelmaat samen met mijn man Ron Half. Voor mij 
telt het vertrouwen in een vredige rechtvaardige 
wereld, liefst snel.

Als vertrouwenspersoon luister ik in de eerste plaats 
zorgvuldig en aandachtig naar uw verhaal. Samen 
onderzoeken we dan wat er precies speelt en hoe 
verder te gaan.
Het gaat om situaties die grensoverschrijdend zijn, 
dus níet vanwege een verschil van mening, maar 
vanwege het gevoel dat respect of waardigheid in 
het geding is. Het gesprek is natuurlijk vertrouwelijk. 
En kan plaatsvinden bij u thuis, tijdens een wandeling 
of een andere locatie die vertrouwd voelt.
Ik ben bij voorkeur bereikbaar via:
anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl
Heeft u geen e-mail dan kunt u bellen 06 42803204 
privé telefoon. Laat gerust een bericht achter als ik 
niet opneem, dan bel ik u terug.

Anne Veenstra
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Rondom de kerkdiensten

Collecte zondag 25 december, kerstmorgen

Vluchtelingen die in Griekenland aankomen, wacht 
niet het welkom waarop ze hoopten. Soms worden ze 
meedogenloos teruggeduwd de zee op. Mensen die 
hen willen helpen, riskeren een boete. Journalisten 
die over hun situatie willen schrijven, wordt de mond 
gesnoerd. “Dit verhaal mag niet worden verteld.”
Vluchtelingen terugsturen de zee op: Griekenland 
ontkent dat het zich schuldig maakt aan deze 
‘pushbacks’. Alice, medewerker bij Kerk in Actie-
partnerorganisatie Borderline op Lesbos, zag het 
voor haar ogen gebeuren.

“We zien heel brute vormen van pushbacks,” vertelt 
ze, “zelfs van mensen die Lesbos al hadden bereikt 
en zich hadden verstopt op de stranden, in bossen 
en in dorpen. We waren dit jaar al getuige van vier 
pushbacks, waarbij in één geval zeventien kinderen 
op een reddingsvlot werden gegooid. Ze dreven 
urenlang op de donkere Egeïsche Zee voordat 
ze werden gered door de Turkse kustwacht. Deze 
kinderen waren al veilig op het strand aangekomen, 
maar na dit ‘welkom’ van de autoriteiten zaten ze 

Autodienst

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

enkele uren later weer op zee. Levensgevaarlijk.”
Alice voelt zich machteloos. “Wat mensen wordt 
aangedaan, alleen maar om te voorkomen dat 
ze een asielaanvraag indienen, is onmenselijk. Het 
is hoopvol dat de grenzen zijn opengesteld voor 
vluchtelingen uit Oekraïne, maar we zouden zo 
graag willen dat ook mensen uit andere delen 
van de wereld hier de bescherming vinden die ze 
zoeken.”

Van de redactie

Verwachting, verwachten, uitzien naar, verlangen naar, het zijn woorden die u in dit kerkblad regelmatig 
tegenkomt.
De foto op de voorkant is van het Asielzoekerscentrum aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek. Twee 
bewoners met hun eigen geschiedenis, die al lang wachten op een nieuwe toekomst. 
In het hoofdartikel wordt een relatie gelegd met de droom van Maria die zingt van een wereld omgekeerd. 
De verhalen en beelden in dit kerkblad spreken verder voor zich.
Opvallend is dat in dit kerkblad de problematiek van de energiecrisis op verschillende manieren aandacht 
vraagt. 
Als redactie wensen we u veel lees- en kijkplezier. En we horen graag uw reacties.

Hannie Luiten 
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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:
komend nummer loopt van 
23 februari t/m 13 april 2023 
Inleveren kopij uiterlijk 8 februari 
om 20.00 uur: kerkblad@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl
N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

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

Beamergroep: 
beamer@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  026 8408362
  woensdag vrije dag                                    
Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

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 026 3342296
 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  
Secretaris mw. Jannie van Doorn 026 3333854
 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink     026 3334552
 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
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
Secretaris mw. Nanda Jansen 06 13874349
 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.



Zondag 18 december 2022, vierde advent

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Bernulphuskerk 19.00 uur Lessons and Carols

Zaterdag 24 december 2022, kerstnacht

Vredebergkerk 21.30 uur* ds. I.M. Pluim, 

  m.m.v. het projectkoor 

Opstandingskerk 20.45 uur ds. T.M.C. Bos

Het Schild 19.00 uur ds. W. Blanken

Zondag 25 december 2022, eerste kerstdag

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Zaterdag 31 december 2022, oudejaarsavond

Bernulphuskerk 19.00 uur ds. I.M. Pluim

Zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd

Zondag 8 januari 2023

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 15 januari 2023, gebedsweek voor eenheid

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. A.M. van der Woude, 

  oecumenische dienst 

Zondag 22 januari 2023

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, H. Avondmaal

Zondag 29 januari 2023 

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, afscheid en 

  bevestiging ambtsdragers

Zondag 5 februari 2023

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Het Schild 19.00 uur dhr. A. van Laar

Zondag 12 februari 2023

Oude Kerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Vredebergkerk 16.00 uur* ds. I.M. Pluim, Top2000

Zondag 19 februari 2023 

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, 

  m.m.v. het projectkoor

Zondag 26 februari 2023, eerste zondag in de 40-dagentijd

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. D.H.J. Steenks, Dordrecht

Oude Kerk  19.00 uur* oecumenische vesper

Overzicht van de kerkdiensten 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

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 donder-
dag van de maand om 18.30 uur 
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

Doop Esther Groot Zwaaftink

Naam dopeling Jan Wind wordt 
op het dooppaneel geschreven


