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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 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uit liefde voor jou

Soms is liefde een heel waagstuk. Heb je lief tegen 
verwachtingen of tegen conventies in, kies je je 
eigen pad, niet altijd begrepen. Soms kan de liefde, 
ondanks alle inzet, er toch om spannen. En soms is 
het verliezen van je (ge)liefde aan dood of leven 
bijna niet te hebben, maar is er ook ergens de 
gedachte: ‘beter gevallen dan nooit gesprongen. 
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad’, 
zoals Stef Bos bezingt. 

‘Uit liefde voor jou’ is het prachtige thema voor de 
komende 40-dagentijd. En laat zich onmiddellijk 
raden wat de lading van deze woorden is in 
kerkelijke context. Uit liefde voor mensen heeft Jezus 
immers zichzelf helemaal opgebruikt, met hart en 
ziel betrokken op zoveel mensen die hij opzocht, 
die op zijn pad kwamen, die hem volgden en nodig 
hadden. Aandacht, tijd, lijf, liefde en leven heeft hij 
totaal gegeven. En we lezen in de bijbelse verhalen 
dat Jezus dit niet uit eigen belang heeft gedaan, 
maar steeds met de a(A)nder voor ogen. Jezus 
is hiermee een veelzeggende inspiratiebron voor 
gelovigen, een mens om je aan op te trekken, de 
ultieme naaste die wegen en bronnen opent. Zeker 
bij Jezus is te zien hoe liefde naast ontzagwekkend 
en bijzonder, ook vreselijk ongemakkelijk kan zijn en 
solidariteit niet zonder strijd.

Maar de liefde, als gevoel en handelen kan ook 
misbruikt worden. En de uitspraak ‘ik deed het 
(toch) uit liefde voor jou?’ kan heel spannend 
zijn. Als er iemand uit liefde voor jou of voor jouw 
zogenoemde bestwil over jouw grenzen gaat 

bijvoorbeeld, of als je (ongevraagd) de regie wordt 
ontnomen en je jezelf kwijtraakt. Liefde kan ook 
wel eens een dekmantel zijn, een manier waarop 
iemand zichzelf kan manifesteren en lijkt het eigen 
belang daarmee meer gediend. Liefde kan ook 
wel eens heel overrompelend zijn, benauwen, 
verstikken. Liefde is prachtig en kwetsbaar 
tegelijkertijd. Het vraagt om verantwoordelijkheid, 
compassie, begrip, om zorgvuldigheid.

Maar laten we ook het belang van de liefde voor 
onszelf niet onderschatten. Ik heb je lief, of ik hou 
van je, durven we dat ook tegen onszelf te zeggen? 
Het zal ons goeddoen, onszelf bekijken met 
liefdevolle, milde ogen. Even voorbij alle druk en 
prestatie, ons leven dat meer of minder geslaagd is. 
Uit liefde voor jou mag in deze periode allereerst het 
mantra zijn om onszelf op onze benen te zetten, als 
geliefd door de Bron van Liefde zelf. En hoe mooi is 
het om vanuit die liefde anderen lief te hebben. 

Irene Pluim

Liefde moet een beetje pijn doen hoor je wel eens. Net zoals de mooiste rozen fikse doornen kunnen 
hebben. En verliefd zijn, dat is niet altijd een pretje. Het kan gepaard gaan met allerlei onzekerheid, 
opvliegers, onrust, concentratieverlies; maar natuurlijk ook gewoon met vlinders in je lijf en die heerlijke 
onbezonnenheid. En als verliefde liefde overgaat op houden van, kom je bij de overtreffende trap. Dan hoor 
je bij elkaar door dik en dun, dan kun je (best ver) buigen zonder te barsten, dan kan het wat ‘lijden’.

Liefde, je raakt aan geluk haast te groot, 

liefde zo sterk, ja zo sterk als de dood. 

Liefde, het goede dat trekt en ons wenkt, 

leve de liefde ’t is God die haar schenkt

lied uit Iona
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Van de predikanten
Thuisraken 
Als je ergens nieuw begint, worden sommige 
vragen je meer dan eens gesteld. De vragen 
die mij het vaakst gesteld worden: ‘Ben je al 
een beetje gewend?’ (nou, dat gaat heel goed), 
‘Kan uw man een beetje wennen?’ (ook dat gaat 
prima) en ‘Heb je een elektrische fiets?’ (natuurlijk 
vanwege al die heuvels).

Ondertussen heb ik mijn eerste kerst met u en jullie 
mogen vieren. En genoten van de kinderen, tieners 
en iedereen die meedeed met de geluiden van 
het meedoekerstverhaal. 

Ook was het mooi om te ontdekken hoe soepel 
men omging met het feit dat we op zondag 22 
januari onverwachts zonder organist zaten. Het a 
capella zingen ging goed en mensen gaven aan 
dat het bijzonder was om een dienst te vieren met 
meer stilte. 

Verder zijn we het jaar begonnen met 
ontmoetingsmomenten rond het jaarthema ‘Aan 
tafel’. Het is genieten om met zoveel mensen aan 
tafel te gaan en (nader) kennis te maken, verhalen 
te horen over wat bezighoudt. En elke ontmoeting 
is anders. En laat mij weer een ander stukje zien 

En de recente bundel van Andries Govaart, waarin 
het prachtige lied staat: ‘De weg die goeddoet’. 
We hebben deze al een paar keer gezongen als 
slotlied en ook binnen de huiskamerontmoetingen 
in wijk Zuid. 

Zingen gaat om melodie en ritme, om tekst en om 
beleving, om nestgeur en herinneringen. In onze 
veelkleurige gemeenschap komt er een rijk palet 
aan liederen voorbij. Binnen de Kerkgroep Diensten 
en Vieringen hebben we hier de komende tijd 
ook speciale aandacht voor, de verscheidenheid 
in ons vieren en onze eigen plek daarin (en dat 
gaat natuurlijk verder dan ons zingen alleen). 
We hebben mensen uit de breedte van onze 
kerkgemeenschap gevraagd om daarin mee te 
denken en u en jullie daarin mee te nemen. Ik 
verheug mij op dat proces.

Afgelopen week mocht ik ook onder leiding van 
Hanna Rijken met een groepje zangers kerkliederen 
zingen in de Grote Kerk in Dordrecht. Opnames 
daarvan worden het komende jaar gebruikt bij de 
afleveringen van Petrus in het land (NPO 2). Zingen 
bij zes graden blijkt te lukken, maar ook bij de 
liederen die ergens in de lente en zomer een plek 
krijgen zullen de condenswolkjes te zien zijn. Daar 
ontdekte ik ook een pareltje uit het liedboek, door 
mij nog nooit gezongen, dat zeker een plek gaat 
krijgen in de Stille Week: U komt mij lieve God, zo 
nederig dichtbij (LB 852). Het is een gebed om licht, 
dat het mag dagen in ons hart. Dat kunnen we het 
hele jaar door wel zingen denk ik. Licht in ons hart 
en in de wereld!

Irene Pluim 

‘Het is de toon die de muziek maakt’
Wie mij kent, weet dat ik veel van muziek houd, van zingen en ook van nieuwe kerkliederen. Buiten het 
nieuwe liedboek (alweer van 2013) verschijnen er ook allerlei andere bundels, met prachtige liederen en 
teksten. Zoals de Psalmen Anders, als aanvulling op het liedboek dat we gebruiken.

van het ‘plaatje’ dat deze gemeente is.

Thuisraken doe ik ook door (al dan niet voor het 
werk) te wandelen en te fietsen. Waarbij ik verrast 
word door de leuke straatnamen: Overzicht en 
Keerweer, Welgelegen en Weltevreden. Of door 
een boerderij met de naam ‘gebedsverhoring’. 
Daar zitten vast verhalen achter. Of je zou er zelf 
verhalen bij kunnen vertellen. 

En ondertussen gaan we weer op weg naar Pasen. 
Altijd bijzonder om die weg te gaan – naar het licht 
van die eerste dag. 

Martine Nijveld
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In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Theodora Maria den Ouden-Zwiers, 4 juli 1934 - 6 december 2022 
Thea den Ouden was lange tijd een trouw bezoeker van de kerkdiensten en een zeer betrokken gemeentelid. 
Wonend op Oude Kloostertuin kwamen Thea en haar man die in een rolstoel zat, naar de kerk. Thea was heel 
zorgzaam en ook heel opgewekt, gezellig en betrokken. Na het overlijden van Wim heeft zij nog een aantal jaren 
in Oosterbeek gewoond. In 2020 is Thea ‘verhuisd’ naar Zinzia in Wageningen vanwege haar dementie. Na een 
ziekbed van vier dagen is ze omringd door familie rustig overleden. Op de rouwkaart wordt met genegenheid 
gesproken over de warmte en liefde van Thea voor haar omgeving. Vol dankbaarheid over deze mooie 

herinneringen heeft de familie afscheid van haar genomen. (JW)

Pieter Burgers, 18 oktober 1924 – 
16 december 2022 
Op woensdag 21 december namen 
we in de Vredebergkerk afscheid van 
Pieter Burgers, waarbij we in liefdevolle 
herinnering ook de namen van zijn 
vrouw Gerda en van hun dochter 

Marjolein noemden. Het gezin woonde jarenlang aan de 
Van Spaenweg. Pieter was een familieman. Hij uitte zijn 
zorg in zijn werk, in klussen, in meeleven. Met grote trouw 
heeft hij voor Gerda gezorgd. Blij was hij met kinderen en 
kleinkinderen. Dankbaar voor het omzien naar elkaar in 
de buurt. Ook de kerk hoorde erbij. Pieter ging ernaar toe 
zolang de zorg voor Gerda dat toestond. Daarna werd 
de i-pad een belangrijk communicatiemiddel met de 
buitenwereld. Toen hij zijn achterkleinkind in de armen hield, 
leek het leven voor hem rond. Boven de rouwkaart stond: 
‘Mijn hoop is alleen op U gevestigd’. Een uiting van zijn 
vertrouwen. Het is goed zo, kon hij ook zeggen, het is mooi 
geweest. Pieter is begraven in Oosterbeek. (MN)

Gretha Marie van Weelden-
Willems, 
20 juli 1939 - 4 februari 2023
Op vrijdag 10 februari namen we in de 
Oude Kerk afscheid van Gré van Weelden. 
Een betekenisvolle plek voor haar, 

jarenlang was ze daar koster. Zij werd in Enschede geboren 
en werkte op Schaarsbergen in de gehandicaptenzorg. 
Via een vriendin leerde zij haar man Hans kennen. Zij 
kregen twee dochters. Hans overleed op jonge leeftijd. Op 
moedige en krachtige manier ging Gré door met haar leven 
en bleef wonen in het grote huis aan de Klingelbeekseweg 
tot zij naar Heijendaal moest verhuizen. Met haar dochters 
en later hun gezinnen was zij intens verbonden. Zorgzaam en 
zelfstandig. ‘De Heer is mijn Herder’ klonk bij haar afscheid. 
Bij ervaren kwetsbaarheid mag er de nabijheid van God 
gedacht worden. We vertrouwden haar lichaam toe aan de 
aarde op de begraafplaats Zuid, bij haar man. (IMP)

Gert Wesseloo, 
27 juni 1927 – 13 januari 2023 
Op vrijdag 20 januari namen we in de 
dorpskerk van Schaarsbergen afscheid 
van Gert Wesseloo. In deze dankdienst 
voor zijn leven werden we door zijn drie 

kinderen welkom geheten en klonk het bijbelvers dat 
meeging met Gert en zijn vrouw Geurtje, bij huwelijk en 
afscheid: “God is ons een toevlucht en sterkte” (psalm 46). 
Gert was een man van structuur, principes, en avontuur. 
In zijn werk benutte hij de kansen die hij kreeg en met 
Geurtje bouwde hij een harmonieus gezin. Door karakter 
en omstandigheden (doofheid) was hij een man van 
veel woorden en verhalen. Zijn afscheid moest sober zijn: 
“Memento mori” schreef hij op. Gert leefde nuchter en met 
een diep innerlijk besef van de kwetsbaarheid van het leven 
en voelde zich daarin altijd gedragen door zijn Schepper. 
(IMP)

Albertus (Bert) Jansen, 18 februari 
1930 - 26 december 2022 
Op woensdag 4 januari namen we in 
de Opstandingskerk afscheid van Bert 
Jansen. Afkomstig uit het westen kwam hij 
vanwege werk, samen met zijn vrouw Ank, 
naar Wolfheze. Bert was daar bloemist-

werkmeester. Ze woonden op het terrein van ‘de stichting’, 
dat de vijf kinderen een groene en ruime leefomgeving 
bood. Na het overlijden van Ank verhuisde hij naar Het 
Schild, waar hij zijn tuintje in kon lopen en zorgde voor de 
vogels. Bij zijn uitvaart lazen we woorden over vertrouwen 
(Matteüs 6): ‘Kijk naar de vogels in de lucht, kijk naar de 
bloemen op het veld’. Bert was een bezig en dankbaar 
mens: blij met alle bezoek, met kinderen en (achter-)
kleinkinderen, met alle goede zorg. Een man die telkens 
weer zei: ‘Ik heb een mooi leven gehad’. Bert is begraven op 
de begraafplaats in Wolfheze. (MN)
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Gemeenteleden aan het woord
Eerst buurten, dan zorgen.

Ieder kerkblad heeft een eigen thema. Het thema van deze keer: Uit liefde voor jou… is geen gemakkelijk 
thema om over te praten. Toch vonden we Anja Neerhof bereid om over haar passie, het werken bij 
Buurtzorg, te vertellen, maar dan vanuit de gedachte: omzien naar elkaar. Toen ik de slogan van 
Buurtzorg zag - eerst buurten, dan zorgen - kwam bij mij de gedachte op aan hoe het soms gaat in je 
eigen omgeving. Je constateert dat je iemand al een tijdje niet ziet. Er zal toch niets aan de hand zijn? Je 
besluit eerst maar eens te gaan buurten bij die persoon.

Dit ‘omzien naar elkaar’ 
spreekt Anja zeer aan. Als 
verpleegkundige heeft ze in 
verschillende omgevingen 
gewerkt: in een hospice (als 
vrijwilliger), in de revalidatie en 
in Het Dorp. Hoewel ze mooie 
ervaringen opdeed, groeit dan 
ook de onvrede over hoe de 
bestaande zorg geregeld is. 
Teveel inperkingen door regels, 
te veel tijd moeten steken in 
registratie.

Ze kiest er dan voor om 
wijkziekenverzorgende te 
worden, speciaal bij Buurtzorg. 
Ze vertelt daarover: “Hier 
staat de cliënt centraal. We 
werken vanuit een klein team 
in de eigen wijk. Het team, 
bestaande uit 10 à 12 personen, 
is zelfsturend. We werken met 
een eigen rooster en planning. 
Het is de bedoeling om zo min 
mogelijk tijd te verliezen met 
reistijd. Er is wel een regiocoach 
beschikbaar als er zaken zijn 
waar we echt niet uitkomen, 
maar die is op de achtergrond. 
Alle thuiszorgorganisaties werken 

samen en de aanvragen voor 
thuiszorg (meestal via de huisarts) 
komen op één punt binnen. Dat 
punt is 24 uur per dag bereikbaar. 
Soms worden alleenwonende 
patiënten op een onmogelijk 
tijdstip uit het ziekenhuis 
ontslagen. Ook dan is er vaak 
actie door ons geboden en 
speelt Buurtzorg een belangrijke 
rol.”

Ook niet onbelangrijk bij het werk 
van Buurtzorg is het stimuleren 
van de zelfredzaamheid van de 
patiënten. Via een inlogsysteem 
weet Anja wat ze moet doen 
op de dagen dat ze werkt. “Wij 
willen zorg verlenen, patiënten 
ontzorgen. Wat heeft deze 
persoon nodig? De protocollen 
die er zijn, zijn niet leidend, maar 
ondersteunend.”

Op mijn vraag: Wat maakt dat jij 
en Buurtzorg zo goed bij elkaar 
passen? is haar antwoord: “Ik 
denk mijn sociale gevoel.” 

Opgegroeid in een groot gezin, 
is dit Anja met de paplepel 
ingegeven.

Hoe ga je om met teveel vraag? 
“Dat blijft lastig, want je moet ook 
om jezelf en je team denken, maar 
het blijft natuurlijk de intentie van 
Buurtzorg om iedereen zo goed 
mogelijk te ondersteunen.” Fijn om 
te weten, dat er zulke betrokken 
Buurtzorgmensen voorhanden zijn, 
maar ik wens iedereen toe het 
voorlopig niet nodig te hebben.

Ik beëindig ons gesprek met 
de vraag: Welke intenties 
van Buurtzorg zou je kunnen 
meenemen naar ons kerkzijn? Daar 
hoeft Anja niet lang over na te 
denken: Omzien naar elkaar!

Anja wens ik nog veel plezier toe in 
haar prachtige werk, tot vreugde 
van de mensen die dit (hopelijk 
tijdelijk) nodig hebben.

Opgetekend door Joke Weening



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

7

Jeugd en Jongeren

Jeugdwerk zoekt versterking?!
Ja, het jeugdwerk zoekt versterking. Met name voor tieners is bezetting zo laag 
dat activiteiten soms afgezegd moeten worden. Concreet wat nodig is om 
activiteit door te kunnen laten gaan:
 
- Twee personen die eens in de acht weken van 20.30-22.uur aanwezig willen 
zijn voor een gezellige Blue avond. Doel van Blue is ontmoeten en gezellig 
samen zijn.
- Twee personen bij Tienergespreksgroep (TGG), om eens in de vijf á zes weken 
mee te draaien. Doel van TGG is samen met tieners inhoudelijk verdiepen op 
geloofs- en levensvragen. 

Daarnaast is versterking bij kindernevendienst en crèche ook altijd welkom! 
Immers, hoe meer mensen hoe lichter, leuker en inspirerender het resultaat. 

Kamp
Dit jaar gaan de kindernevendienst/wiebers en 
TTG/Blue afzonderlijk op kamp. Op 24/25 juni is 
het kamp voor de wieber-leeftijd (en het is ook de 
afsluiting voor de wiebers/ kindernevendienst van 
dit schooljaar). In het najaar zal er een kamp zijn 
speciaal voor de tieners; wie durft?!

Zomer driedaagse ‘bouw je mee?!’
In de zomervakantie is er een driedaagse van 
19 t/m 21 juli voor alle jeugd van 4 t/m 17 jaar. 
Hierbij gaan we ons verdiepen en aan de slag 
met bijbelverhalen en levensvragen rondom het 
thema ‘bouwen’. Elke dag gaan we bezig met een 
vraag. Bijvoorbeeld op welk fundament bouw jij? 
Hoe hoog en welke muren bouw je? En welk dak 
maak jij en voor wie? Elke leeftijdsgroep gaat met 
dezelfde vraag aan de slag maar wel met een 
eigen programma. In de ochtend zijn we vooral 
met een inhoudelijk thema bezig en in de middag 
gaat het dak eraf (of erop)!

Terugblik
Afgelopen maand heeft een groep ouders 
met de kinderen samen een maaltijd gedeeld, 
voorafgaand aan de Wieber/Blue avond. Er was 
een grote opkomst, iedereen bracht wat mee en 
het was heel gezellig en verbindend.

Een gemeentelid schrijft: “Door een jongere van 
de Wiebers werden wij uitgenodigd voor een 
maaltijd in de Vredebergkerk. De jongeren hadden 
de tafels feestelijk gedekt. We zaten aan tafel 
met een aantal jongeren. Om het gesprek tussen 
jong en oud te stimuleren had de leiding voor wat 
gespreksvragen gezorgd. Ook een spel hoorde 
erbij. Het eten zelf was verzorgd door de ouders 
van de Wiebers. Het was een heerlijke avond voor 
jong en oud, voor herhaling vatbaar”.

Hanneke Geuzebroek
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Kerk in de samenleving

Aan de oproep om energiegeld te delen heeft u duidelijk gehoor gegeven en er is ruim gedoneerd aan 
het Energienoodfonds van de gezamenlijke diaconieën. Nu is het de kunst om dit geld te verdelen. En daar 
hebben wij uw hulp bij nodig!

Energiegeld delen, hoe nu verder?

Wie komt in aanmerking voor hulp? Iedereen 
die niet in aanmerking komt voor de 
bestaande regelingen voor tegemoetkoming 
in de energielasten en moeite heeft om zijn 
energierekening te betalen. 

Het gaat om inwoners van de gemeente Renkum. 
Uiteraard zijn er enkele spelregels. Voor het 
fonds is het prettig als het verzoek binnenkomt 
via bijvoorbeeld Renkum voor Elkaar of de 
Rechtswinkel Renkum. Die kan zorgen dat de juiste 
informatie bij ons terecht komt. 

Wij roepen daarom iedereen op, die denkt in 
aanmerking te komen, om met ons contact 
te zoeken, het liefst via één van genoemde 

organisaties maar eventueel ook direct. En kent 
u mede-inwoners waarvan u denkt dat die in 
aanmerking komen voor een bijdrage, verwijst u 
hen dan naar onze website 
(www.noodfondsrenkum.nl), neem contact op met 
onze diaconie of direct met het fonds 
(energie@noodfondsrenkum.nl). 

Alleen zo kan ons Energienoodfonds een 
solidariteitsfonds zijn. Uit liefde voor hun naaste 
hebben mensen hun energiegeld gedeeld, en wij 
spannen ons er graag voor in om dit geld nu écht 
te delen. 

Jannie van Doorn

Wereldrecepten – sober – duurzaam – gezond

Veertig dagen op weg naar Pasen. Vanouds een 
periode van soberheid en bezinning. Soberheid, 
jezelf dingen onthouden, vasten om zo meer gericht 
te zijn op de weg die Jezus is gegaan.
Als ZWO en Groene Kerk vragen we deze periode 
aandacht voor ons voedsel. Want wat we eten, 
zegt veel over wie we zijn en welke waarden we 
belangrijk vinden. Daarom in deze 40dagentijd 
zes recepten met als kenmerk sober, duurzaam en 
gezond.

40dagenrecepten
Sober, duurzaam en gezond eten is een uitdaging, 
ze hebben alles met elkaar te maken en het 
gaat niet vanzelf. De reclame en de supermarkt 
verleiden ons op allerlei manieren en het vraagt om 
steeds bewust te kiezen. Waar komt het product 
vandaan en welke prijs heeft de producent gehad? 
Kunnen we ook kiezen voor meer lokaal voedsel? 
Je kiest dan voor producten die niet de hele wereld 
over gevlogen zijn. 

Sober betekent ook weinig of geen vlees en 
gebruik maken van peulvruchten en granen, 
zodat je toch voldoende voedingsstoffen binnen 
krijgt. Het betekent ook minder opwarming van de 
aarde. Duurzaam en sober kunnen dus heel goed 
samengaan. 

Een lekkere en voedzame maaltijd waarin per 
persoon niet meer is verwerkt dan er beschikbaar 
is draagt bij aan een eerlijke verdeling van 
voedsel wereldwijd. Als we ons elke dag aan 
die hoeveelheden houden, zal de verdeling van 
voedsel in de hele wereld veranderen en de 
ongelijkheid minder worden.

Elke week vindt u een recept bij de zondagsbrief en 
op de website. En op Palmzondag 2 april is er na de 
dienst een proeverij.

We nodigen u uit om mee te doen.

ZWO en Groene Kerk

MMV/Marjolein van Heumen, Lotte Huijser
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Het Vakantiebureau

Vakantie is even los 
zijn van alle dagelijkse 
beslommeringen en vooral 
het zorgen voor. Wat fijn dat 
Het Vakantiebureau er is voor 
vakanties met aandacht voor 
senioren en mensen met een 
zorgvraag. 

De vakanties van Het 
Vakantiebureau worden 
verspreid door het jaar 
georganiseerd en vinden 
plaats in Ermelo, Doorn 
en Wezep. Ook zijn er 
vaarvakanties op het schip 
de Prins Willem-Alexander. 
Tijdens de vakantieweken 
worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd. Gasten 
kunnen wandelen of 
(rolstoel-/duo-) fietsen in de 
prachtige omgeving van de 
hotels, mee met een excursie, 
deelnemen aan een spel of 
genieten van een optreden. 
Liever een boek lezen, 
puzzelen of lekker buiten 
zitten? Dat kan ook. Niets 
moet, (bijna) alles mag in zo’n 
vakantieweek. 

Interesse? Neem contact op 
met de diaconie voor meer 
informatie.

Oproep Amnesty

Om acties te blijven organiseren, zijn wij op zoek naar een vrijwillige 
bijdrage van die mensen die Amnesty een warm hard toedragen. 
Deze gevraagde bijdrage bestaat uit de vrijwillige inzet bij onze acties. 
Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij de verschillende acties die 
wij organiseren.

Wij zoeken mensen die creatief, actief en sociaal bewogen zijn. 
Mensen die ideeën hebben voor acties en die met ons mee willen 
denken. Wanneer je je voelt aangesproken, neem dan contact op 
met Corry van Eck (06 12108015) of Anneke Brummer (06 52405334).

Veel vrouwen in Guatemala 
krijgen te maken met 
discriminatie en huiselijk 
geweld, zeker als ze tot een 
inheemse groep behoren. Het 
opleidingscentrum Cedepca 
helpt deze vrouwen thuis en 
in hun omgeving weerbaar te 
worden en ook in de kerk hun 
stem te laten horen. Vrouwen 
kunnen (bijbel)cursussen 
volgen over eigenwaarde en 
inspirerend leiderschap. Ze leren 
trots zijn op zichzelf en durven 
de bevrijdende kracht van het 
Evangelie uit te dragen: geweld 
en onrecht tegen vrouwen moet 
stoppen!

Kerk in Actie ondersteunt de 
volgende activiteiten:

Het Tamar-project leert 20 jonge 
Maya-vrouwen hun rechten en 
hoe te handelen bij (seksueel) 

Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala

Er is al veel gesproken over de rol van de vrouw die nog steeds 
zoveel onderdrukt wordt, maar er wordt weinig actie ondernomen. 
Dit thema wil ZWO in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw onder 
de aandacht brengen.

geweld (n.a.v. verhaal in 2 
Samuel 13). Zij komen vier 
weekenden bij elkaar.

Het José-project leert 20 jonge 
Maya-mannen hoe ze op een 
gelijkwaardige manier met 
vrouwen kunnen omgaan. Ook 
leren ze welke wetten er zijn om 
vrouwen te beschermen tegen 
geweld.

Bijbellezen in eigen context 
geeft 30 mannen en vrouwen 
de kans om nieuwe inzichten 
op te doen, zich te bevrijden 
van oude geloofsbeelden die 
vrouwen onderdrukken en 
verandering in gezin, kerk en 
samenleving teweeg te brengen. 
De deelnemers volgen een 
vierdaagse cursus.

Bas van Helden
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Raad van Kerken – 40dagenvespers

Elke zondag van de 40dagentijd, beginnend op 
26 februari, zullen in de Remonstrantse kerk te 
Oosterbeek om 19.00 uur de vespers plaatsvinden. 

Het onderwerp van de vespers is God ontmoeten 
in Paulus. Rowan Williams belicht in dit mooi en 
speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek 
de kern en het doel van Paulus’ brieven. Hij richt 
daarbij vooral de focus op de sociale omgeving 
van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met 
zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. 
Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke 
manier waarop het gedrag en de taal van de 
christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd 
gevormd. Daarmee helpt hij ons dichter bij de 
spiritualiteit van Paulus te komen.

Met gebed, samenzang en muzikale meditatie 
gaan we zo samen op weg naar het paasfeest.

Nanda Jansen

Diensten en vieringen
40dagen tijd

Op zondag 26 februari start de 40dagentijd: de tijd 
van inkeer en bezinning op weg naar Pasen. Thema 
is dit jaar: ‘Uit liefde voor jou’, dat ook het thema is 
van dit nummer van bijEen.

Op zondagavond 5 maart gaat Martine Nijveld voor 
het eerst voor in Het Schild en vieren we ook het 
avondmaal. Welkom iedereen ‘aan tafel’!

Op 12 maart is er weer een viering voor jong 
en oud. Deze wordt met een aantal mensen 
voorbereid en we hopen dat jong en oud zich ook 
met elkaar thuis voelen in het vieren.

Viering rond pastoraat
De kerkgroep pastoraat heeft zich voorgenomen 
om zondag 26 maart speciaal te wijden aan 
het pastoraat. Pastoraat is tenslotte niet iets wat 
alleen door ambtsdragers en bezoekers en andere 
vrijwilligers gedaan wordt, maar door iedereten. Het 
is omzien naar elkaar. Hoe zijn we samen pastorale 
gemeente? Hoe kunnen we het onderling omzien 
versterken en stimuleren? 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daarbij ook 
de vele vacatures voor bezoekmedewerkers, die 
er met name in wijk Noord zijn, in ons achterhoofd 
zitten. Zijn er mensen beschikbaar voor deze 
vacatures? Of ideeën om het omzien naar elkaar 
anders te organiseren? Voor deze viering is een 
klein groepje gevormd dat plannen gaat maken 
om deze dienst creatief en zinvol vorm te geven. En 
de creativiteit zal zich vast ook uitstrekken tot het 
koffiedrinken ná de dienst.

Goede Week
En alles wat liturgie heet komt samen in de diensten 
in de Goede Week: Palmpasen, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paasmorgen. Als 
we Pasen vieren raken we aan de kern van ons 
geloof: we vieren de trouw van God aan mensen 
en aan de wereld. En waar ons leven ook zó vaak 
door het donker gaat, wordt ons toegezegd en 
toegezongen dat er licht zal zijn.

Aan deze diensten zullen vast weer meerdere 
mensen meewerken. Dat is op dit moment nog niet 
bekend. Wel dat op Paasmorgen het projectkoor 
haar medewerking verleent!

Kerklunch

Zoals u al eerder kon lezen, is er eens in de twee 
maanden, voorafgaand aan de kerklunch, een 
presentatie. In januari was dit het geval en hadden 
we Hans van der Ros te gast.

De volgende lunch vindt plaats op 21 maart. Dan 
heten we Marijke Wasser welkom. Zij vertelt vóór de 
lunch over de 14 kruiswegstaties in de Bernulphus-
kerk, geschilderd door Jan Toorop. Op de staties 
staan verschillende personen die Jezus hebben 
bijgestaan op zijn weg naar het kruis. Voor deze per-
sonen heeft Toorop onder meer gebruik gemaakt 
van bekende of minder bekende mensen uit onder 
andere Oosterbeek. Meer informatie krijgt u te zijner 
tijd via de zondagsbrief.

Greet van Roest
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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

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

Hannie Nusselder

27 feb. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Thekla. Inleider: Magda van der 
Ende

mw. R.M.C. Enklaar - 
Cooymans

11 maart 10.30 Koetshuis van 
De Herberg 
Pietersberg 19

Koffie en daarna wandeling op Landgoed 
Duno. Concert om 14.30 uur

Nelise Westeneng

13 maart 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Ester en Wasti, twee sterke 
vrouwen. Inleider: Dineke Houtman

mw. R.M.C. Enklaar - 
Cooymans

21 maart 11.45 Vredebergkerk Kerklunch. Marijke Wasser vertelt vóór de 
lunch over de 14 kruiswegstaties in de 
Bernulphuskerk

Greet van Roest

26 maart 16.00 Vredebergkerk Thee met Thema. Wout Herfkens vertelt 
over de beeldenserie Jésus à l’hopital

Hannie Nusselder

16 april Na de 
dienst

Vredebergkerk gemeentebijeenkomst Jenneke Bal

40dagenkalender

De 40dagenkalender van de landelijke kerk daagt uit tot bezinning 
in de 40 dagen op weg naar Pasen en heeft hetzelfde thema als dit 
kerkblad, ‘Uit liefde voor jou - ontvangen en delen’. 

Op zondag 26 februari is de kalender te verkrijgen voor en na de kerk-
dienst in de Vredebergkerk. 

U kunt u zich ook inschrijven op de online kalender. Op onze website 
vindt u een digitale versie met elke dag een korte overdenking (video) 
van 45 seconden.

Thee met Thema

Voor 26 februari staat Jan van der Werff aangekondigd. Meer dan 30 jaar heeft hij bij Vluchtelingenwerk 
Oost-NL gewerkt, eerst als vrijwilliger, daarna als directeur. Op 26 februari kijken we terug op die 
periode, maar we kijken zeker ook vooruit: hoe krijgen we een humaan en rechtvaardig opvangbeleid?

26 maart komt de Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens. Hij maakt van bestaande voorwerpen iets 
heel nieuws. Jésus á l’Hopital is daar een heel mooi voorbeeld van. Wout legt Christus in een bed en 
verzorgt zijn wonden. Een oud beeld krijgt een nieuwe betekenis. Dat beeld doet een appèl op de 
toeschouwer. Op 26 maart kunt u dit ervaren.

De bijeenkomsten van Thee met Thema vinden plaats in de Vredebergkerk om 16.00 uur
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Kerkgroep Beheer
Afscheid en welkom op het Kerkelijk Bureau

Op 31 januari nam Käthy Jansen afscheid van haar werk op het Kerkelijk Bureau van onze gemeente. 16 jaar 
lang was zij de vraagbaak voor veel mensen die even binnen kwamen.

Bij het afscheidswoord 
door de voorzitter van de 
kerkenraad Cathrien Batterink 
op zondag 29 januari wordt 
benadrukt dat Käthy een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel 
had, voor velen een vraagbaak 
was en vanwege haar luisterend 
oor bijna onbedoeld een 
pastorale taak erbij had.

Käthy zelf schrijft in de 
laatste zondagsbrief: “Ik wil 
iedereen bedanken voor 
de samenwerking en fijne 
gesprekken in de 16 jaar dat ik 
op het kerkelijk bureau werk. 
Ik heb ander werk maar geen 
andere kerk. We zien elkaar nog 
vaak.”

Het College van Kerkrentmeesters 
schrijft over de opvolging het 
volgende: “De werkzaamheden 
van Käthy worden grotendeels 
overgenomen door Martin 
Kohrman, die tot dusverre als 
medewerker bij de zaalverhuur 
in dienst is. Wij hebben er, gelet 
op zijn achtergrond, ervaring en 
persoonlijkheid, alle vertrouwen 
in dat hij daar op zijn plaats zal 
zijn. Een aantal activiteiten van 

Käthy zal worden overgenomen 
door vrijwilligers van diverse 
kerkgroepen.

“De periode van overdracht van 
de werkzaamheden is kort. Martin 
zal zich ook moeten inwerken. 
We vragen er uw begrip voor dat 
wellicht niet alles meteen geheel 
verloopt zoals u gewend was.”

Hoewel op meerdere tijden van 
de week werkzaamheden op 
het kerkelijk bureau worden 
uitgevoerd, zullen vanaf 1 
februari de openingstijden 
van het kerkelijk bureau 
beperkt worden tot de 
donderdagmorgen. 

Tijdelijk voorzitterschap

Door het afscheid van Joop Kruithof als voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters ontstond daar een leemte die niet direct kon 
worden opgevuld. Op verzoek van de kerkenraad heeft Hans van 
der Ros die functie tijdelijk op zich genomen. Continuïteit is daarmee 
gewaarborgd doordat hij deze functie tussen 2011 en 2019 al 
eerder bekleedde. In het college zijn en ontstaan dit jaar meerdere 
vacatures, waarvoor een beroep zal worden gedaan op nieuw 
bloed vanuit de gemeente. Hebt u belangstelling? Laat het de 
scriba Jenneke Bal weten.
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Armoedebestrijding door kerken
overgenomen van de site van de PKN

De organisatie van armoedebestrijding namens de Protestantse Kerk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie. 
Kerk in Actie werkt aan armoedebestrijding in Nederland en armoedebestrijding wereldwijd. Diaconieën 
van kerken die behoren tot de Protestantse Kerk doen veel aan lokale armoedebestrijding, zoals 
bijvoorbeeld de Actie Vakantietas.

Standpunt Protestantse Kerk over Armoede
Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is 
naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrou-
wen voelen we ons geroepen om te delen wat 
ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, 
geloof, geld en goed. 

Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is: de 
hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, 
de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak 
bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven (Matteüs 25). Zo 
inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als 
ultieme daad van goedheid gaf Hij Zijn leven en 
stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, 

geven we door: door barmhartig te zijn en goed te 
doen.

Het meeste werk rond armoedebestrijding 
vanuit de kerk wordt verzet door lokale kerken 
en diaconale organisaties. Wereldwijd bestrijdt 
de Protestantse Kerk armoede door - via Kerk in 
Actie - lokale projecten rond armoedebestrijding 
financieel te ondersteunen. In kerken wordt 
regelmatig voor deze projecten gecollecteerd. 
Meer weten over de armoedebestrijding 
in Nederland en wereldwijd? Kijk op www.
protestantsekerk.nl en zoek ‘rapport 
armoedebestrijding’.

Feiten en cijfers armoede

Op 30 januari 2023 werd het Armoedeonderzoek 
2020-2022 gepresenteerd aan de minister voor 
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 
Carola Schouten. Het onderzoek wijst uit dat de 
aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar 
voor hulpvragers vaak onbekend.

Wereldwijd leven 115 miljoen mensen in extreme 
armoede (volgens de Wereldbank).

In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen 
mensen in een huishouden onder de lage-
inkomensgrens, van wie 398.000 al ten minste vier 
jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking) 
(volgens het CBS). 

Er zijn veel gezinnen die structureel onder de 
armoedegrens leven: het gaat in Nederland om 
10% van de kinderen.

Kerken helpen iedereen die dat nodig heeft. 
Kerken helpen vooral op de terreinen van eerste 
levensbehoeften, sociaal netwerk, maaltijden, 
kleding, onderdak.

In 2018 kregen diaconieën van de Protestantse 
Kerk 19.047 aanvragen die te maken hebben 
met het thema ‘armoede’ (volgens het 

Armoedeonderzoek).

In 2018 waren 1101 protestantse organisaties en 
gemeenten bezig met armoedebestrijding. Zij 
besteedden € 10.805.051 aan armoedebestrijding 
in Nederland (volgens het Armoedeonderzoek).

Het werk van SchuldHulpMaatje is ontstaan 
vanuit Kerk in Actie en dankzij de samenwerking 
tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij 
vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen 
een structurele oplossing te bieden aan de 
toenemende armoedeproblematiek in ons 
land. Samen met gecertificeerde christelijke 
bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een 
professionele werkformule en trainingen. 
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Kerkgroep Pastoraat
Ontmoetingsmomenten

Wij kijken met veel genoegen terug naar de verschillende samenkomsten van de afgelopen tijd. 13 januari 
kwamen de bezoekmedewerkers en de medewerkers van inloophuis en kerklunch bij elkaar voor een 
nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje werden goede wensen gedeeld. 
Een interactief spel waarbij een bol wol een hoofdrol speelde, bracht de gesprekken goed op gang. Hoe 
dat precies in zijn werk is gegaan, kunt u wellicht zelf binnenkort eens ervaren. 

Daarnaast werden in de beide wijken Zuid en 
Noord huiskamergesprekken georganiseerd.

Wijk Noord organiseerde in januari 
ontmoetingsmomenten om iedereen in de 
gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten én 
kennis te maken met ds. Martine Nijveld. De 
bijeenkomsten werden goed bezocht en de 
deelnemers waren enthousiast! Ook in februari 
staat nog een ontmoetingsmiddag gepland (in 
de kerk). En een laatste bijeenkomst houden 
we op dinsdag 7 maart om 10.30 uur in de 
Vredebergkerk.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij de 
ouderling van wijk Noord: Tineke de Rijk 

(026 8404244 of 06 16734073, tinekederijk@upcmail.
nl)  

Ook in wijk Zuid vonden meerdere 
huiskamergesprekken plaats. In een prettige open 
sfeer aan tafel bij onze gastgevers werden aan de 
hand van fotokaartjes, trefwoorden of open vragen 
gesprekken gevoerd. We kijken terug op mooie 
gesprekken waarbij emoties en gedachten vrij 
konden worden gedeeld. Mocht er in wijk Zuid nog 
behoefte zijn aan een extra bijeenkomst, dan kan 
dat gemeld worden bij de ouderling van wijk Zuid: 
Nanda Jansen (06 13874349 of 
nj161062@gmail.com)

Nanda Jansen



Een beetje liefde

kan als een druppel water zijn

die een bloem de kracht geeft

zich weer op te richten

Een beetje liefde

kan een mens genezen!

Een mens genezen is hem helpen

de verloren moed terug te vinden

Meer dan door je mond

zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen

de tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans

Uit: Medemens 5 (Kerk in Actie, 2017)



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 -



17

Kerkenraad

Op zondag 29 januari hebben we in een feestelijke 
dienst afscheid genomen van vijf ambtsdragers. 
Ds. Irene Pluim sprak een dankwoord en 
overhandigde een ieder een bloem. Nanda Jansen 
werd deze dienst bevestigd als ambtsdrager. Zij 
is begonnen binnen de Kerkgroep Pastoraat. Wij 
wensen haar Gods zegen toe bij haar belangrijke 
taak.

Ook van Käthy Jansen werd afscheid genomen. Na 
16 jaar werken op het kerkelijk bureau heeft ze een 
andere baan. We zullen haar missen, maar wensen 
haar alle goeds bij haar nieuwe werk.

Martin Kohrman  heeft een groot deel van de taken 
van Käthy op het kerkelijk bureau overgenomen.

Bloemen tijdens de kerkdienst: altijd feestelijk zo’n 
mooi boeket voor in de kerk. Met ingang van 
februari is dit boeket iets kleiner geworden en gaat 
voortaan naar één persoon. Het pastoraat zal 
wekelijks bekijken voor wie de bloemen bestemd 
zullen zijn. Dit hoort u dan tijdens de dienst. 
Anderen, die ook een bloemetje nodig hebben, 
zullen dit op een ander moment ontvangen via de 
wijkmedewerkers.

Jenneke Bal-Oosterbeek

Tijdens de kerkenraadsvergadering in januari heeft de kerkenraad besloten om twee á drie keer per jaar 
een gemeentebijeenkomst te organiseren, zodat wat leeft in de gemeente en wat speelt in de kerkenraad 
met elkaar gedeeld en besproken kan worden. Op 16 april zal de eerste bijeenkomst zijn na kerktijd, 
waarin gesproken zal worden over gastvrijheid, energie en verdere actuele zaken. Op 16 mei en 12 oktober 
staan er gemeente-avonden gepland. U kunt te zijner tijd hier meer over lezen in de zondagsbrieven, 
voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Het leerhuis
Voor het Leerhuis staan voor het seizoen 2022-2023 nog twee interessante avonden gepland. Op 27 februari 
behandelt dr. Magda Misset-van de Weg een vrouw uit het vroege christendom waar veel meisjes/vrouwen 
naar zijn vernoemd: Thekla.

“We gaan haar zoeken en 
vinden op een verborgen plek 
achter het Nieuwe Testament. 
Maar vooral in vroegchristelijke 
geschriften, met name de 
Handelingen van Thekla. Daarin 
zullen we haar belevenissen 
vinden met en rond de fameuze 
Paulus”.

Op de laatste avond van het 
seizoen, maandag 13 maart, 
komt prof. dr. Dineke  Houtman 

ons laten zien wat het boek Ester 
ons leert over de positie van 
vrouwen. 

“De opening, over koningin 
Wasti, lijkt slechts een proloog, 
maar is meer dan dat. Het 
verhaal van koningin Wasti is 
een kleine novelle op zich, een 
verhaal over een vrouw die zich 
niet klakkeloos conformeert aan 
wat er van haar gevraagd wordt, 
een vrouw die een grens trekt 

en daarbij niet alleen opkomt 
voor zichzelf, maar ook voor haar 
seksegenotes. We leren twee 
sterke vrouwen kennen”.

 Mevrouw Houtman vertelt ons 
welke lessen we kunnen trekken 
uit deze verhalen voor zowel 
mannen als vrouwen.

De avonden beginnen om 
20.00 uur en vinden plaats in de 
Vredebergkerk.
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Rondom de kerkdiensten
Collecte zondag 26 maart: Kinderen met een gedetineerde ouder

Ruim 25.000 kinderen Nederland hebben een vader of moeder in de gevangenis. Stichting Exodus 
organiseert herfstkampen waar deze kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen 
doorbrengen.

Op bezoek bij papa
Wanneer papa in de 
gevangenis zit, staat het leven 
van een kind volledig op zijn 
kop. Plotsklaps moeten ze voor 
korte of lange tijd hun ouder 
missen. Behalve dat er thuis een 
lege plek is, durven ze er vaak 
niet met vriendjes over te praten. 
Stichting Exodus partner van 
Kerk in Actie, geeft aandacht 
aan gedetineerden en hun 
families. In de herfstkampen, 
vaak een midweek, kunnen 
kinderen tussen de 8 en 15 jaar 
hun gedetineerde ouder - het 
gaat vrijwel altijd om vaders 
- meerdere dagen opzoeken 
in de gevangenis en samen 
activiteiten doen. Zo ervaren zij 
samen weer even iets van het 
echte gezinsleven.

Troostknuffel
Tijdens de midweek kunnen de 
kinderen ook een troostknuffel 
maken. “Zo’n knuffel - waarin 
kleren van papa worden 
verwerkt - is heel speciaal voor 
een kind met een afwezige 
ouder. Kinderen mogen 
helemaal zelf zeggen hoe de 
knuffel eruit gaat zien. Dat biedt 
veel troost: kinderen slepen de 
knuffel overal mee naartoe. Zelfs 
pubers stellen echt prijs op zo’n 
knuffel.” 

Meer lezen: https://petrus.
protestantsekerk.nl/artikel/
samen-activiteiten-doen-met-je-
vader-in-de-gevangenis/

Rampencollecte
De actuele informatie voor de inzameling voor de slachtoffers van 
de aardbevingen in Turkije en Syrië vindt u in de zondagsbrief 
en/of op de website.

Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.

Diaconie, kwartaalgiften 2022
3e kwartaal
St. Ambulancewens, € 500,-
Kerk in Actie: ondersteuning diaconaat in arme 
regio’s, € 500,-
Noodhulp Pakistan, € 500,-
Goed Gestart Gezinsspullenbak, € 500,-

4e kwartaal
Rudoplhstichting, € 700,-
Manege zonder drempels, € 500,-
Hoeve Klein Mariëndaal, € 500,-

Van de redactie
Het thema “Uit liefde voor jou” en het beeld op de voorkant is van de Kerk in Actie- campagne in de 
40-dagentijd. Jongeren in Moldavië zetten zich in voor kwetsbare ouderen. Zowel in het hoofdartikel, 
het interview als elders wordt dit thema vertolkt en verbeeld. Ook de 40-dagenkalender en 
40-dagenrecepten dragen daaraan bij. We hopen dat de woorden en beelden ons zullen raken en 
ons inspireren in de 40 dagen naar Pasen.

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 
13 april t/m 22 juni 2023. 
Inleveren kopij uiterlijk 29 maart 
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 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 a.i. dhr. Hans van der Ros 026 3391722
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 a.i. 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 26 februari 2023, eerste zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. D.H.J. Steenks, Dordrecht
Bernulphuskerk 19.00 uur oeumenische vesper
Zondag 5 maart 2023, tweede zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld  
Remonstrantse Kerk 19.00 uur oecumenische vesper
Het Schild 19.00 uur M.E. Nijveld, Heilig Avondmaal
Zondag 12 maart 2023, derde zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
  viering voor jong en oud
Remonstrantse Kerk 19.00 uur oecumenische vesper
Zondag 19 maart 2023, vierde zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. H. Domburg  
Remonstrantse Kerk 19.00 uur oecumenische vesper
Zondag 26 maart 2023, vijfde zondag in de 40dagentijd
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, pastoraatsviering
Remonstrantse Kerk 19.00 uur oecumenische vesper
Zondag 2 april 2023, zesde zondag in de 40dagentijd,   
   palmzondag
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim  
Remonstrantse Kerk 19.00 uur oecumenische vesper
Het Schild 19.00 uur dhr A. van Laar
Witte Donderdag 6 april 2023
Oude Kerk 19.30 uur* ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld
  Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag, 7 april 2023
Oude Kerk 19.30 uur* ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld
Stille Zaterdag, 8 april 2023
Oude Kerk 19.30 uur* ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld
Opstandingskerk 20.30 uur ds. T.M.C. Bos
Zondag 9 april 2023, eerste paasdag
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
  m.m.v. projectkoor
Zondag 16 april 2023 
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Overzicht van de kerkdiensten 

www .pkn-oost er beek -w ol fhez e. nl

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)

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

Correcties vorige nummer 
van bijEen

Pagina 5: In het in memoriam 
van Greta Brederoo-Kühn 
is per abuis een verkeerde 
naam gezet. De correcte 
naam van haar echtgenoot 
was Jenno Brederoo.

Pagina 20: De naam onder 
de foto van de dopeling is 
niet Ester Groot Zwaaftink 
maar Elise de Graaf.

De TOP2000-dienst op zondag 12 februari


