
WELKOM BIJ DE 
ONTMOETINGSMOMENTEN  
IN WIJK NOORD 
      

14 december 2022 
 
Lieve mensen, beste gemeenteleden, 
 
Op zondag 9 oktober ben ik begonnen als predikant in Oosterbeek-Wolfheze. Van de Haagse 
duinen en de zee naar de rivier en de bossen. Het is goed om hier te zijn! 
Deze eerste tijd staat natuurlijk in het teken van kennismaken. Ik vind het fijn om mensen te 
ontmoeten. En probeer in korte tijd veel mensen (een beetje) te leren kennen. 
 
Daartoe, en ook om mensen gelegenheid te geven elkáár te ontmoeten, en zo samen gemeente 
te zijn, organiseren we in wijk Noord (dat is ‘mijn’ pastorale wijk: ten noorden van de 
Utrechtseweg in Oosterbeek én heel Wolfheze) ontmoetingsmomenten.  
Dat doen we rond het jaarthema ‘Aan Tafel’. Want aan tafel kun je met elkaar in gesprek raken, 
elkaar beter leren kennen, iets delen van je leven en van de manier waarop je in het leven staat, 
lachen en genieten. 
 
We nodigen u/jou van harte uit om aan één van deze momenten mee te doen. 
 
De ontmoetingen zijn bij mensen thuis en duren ongeveer anderhalf uur. 
Bij elke bijeenkomst kunnen 7 à 8 mensen aanschuiven.  
 
Als u meedoet, geeft u zich dan even op? Dat kan bij de ouderling van wijk Noord: Tineke de 
Rijk, tinekederijk@upcmail.nl // 026 84 04 244 of 06 16 73 40 73. Daarbij natuurlijk ook de 
datum noemen, waarop u mee wilt doen. We horen uw/jouw reactie graag vóór 6 januari. 
 
Data en locaties: 

 
dinsdag 10 januari, 10.00 uur, bij Jan Willem en Christien Heinen,  
de Smidse 12 in Oosterbeek 

 
donderdag 12 januari, 15.00 uur, bij Willem en Riet Merkens,  
Duitsekampweg 4 in Wolfheze 

 
donderdag 26 januari, 20.00 uur, bij Cathrien en Gerard Batterink, 
Graaf van Rechterenweg 21 in Oosterbeek 

 
maandag 30 januari, 15.00 uur, bij Tineke de Rijk, Molenberg 17 in Oosterbeek 
 
dinsdag 31 januari, 20.00 uur, bij Sanny van der Wagen en Fred Besselink,  
Stationsweg 25 in Oosterbeek 

 
Als het aantal aanmeldingen hoger is dan verwacht, organiseren 
we met liefde een tweede ronde ontmoetingen. We zien u/jou 
graag!  
 
Hartelijke groeten,  
mede namens Tineke de Rijk,  
 
Martine Nijveld, predikante Wijk Noord 
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl // 06 16 733 742 of 026 840 83 62 
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