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Inleiding 

‘Hier kan ik zijn wie ik ben’. Deze zin hoor ik regelmatig van mensen met een meervoudige beperking 

die ik ontmoet in het pastoraat/ geestelijke verzorging. In deze zin resoneert voor mij psalm 139 

waarin de zanger de lof zingt op God die de mens ziet zoals hij/zij is. Het is een groot geschenk dat er 

plekken zijn waarin mensen die doorgaans aan de rand of buiten de samenleving staan zich op deze 

manier gekend weten. 

In deze jaarrapportage 2017-2018 doe ik met plezier verslag van de activiteiten die in het kader van 

het pastoraat-geestelijke verzorgen aan mensen met een beperking van de Protestantse Gemeente 

Driebergen plaatsvinden war we waardevolle ontmoetingen en activiteiten mogelijk willen maken. 

Café Goedenavond 

Gedurende het hele jaar is het Goedenavondcafé iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand 

geopend van 19.30 – 22.15 uur in ‘t Hoge Licht, Klaproos 2.  (Vanwege de verfraaiing van ’t Hoge 

Licht in de zomer van 2017 moesten we drie keer uitwijken naar de hal van Nieuw Salem). Het is dé 

ontmoetingsplaats voor mensen met een beperking in Driebergen. We verheugen ons over grote 

groep die het café bezoekt (30-60 gasten per avond). Eén keer per maand organiseren we iets 

bijzonders in het café: nieuwjaarsreceptie, carnavalsavond met carnavalsstichting de Sparrenarren en 

dweilband ’t Lopend Vuurtje, samen snert eten, barbecue, creatieve avond, optreden duo Changé, 

Sinterklaas en Kerst. Zoals ieder jaar heeft het café ook weer meegelopen met de Driebergse 

Avondvierdaagse. 

In 2017 vierde het Goedenavondcafé zijn 10- jarig jubileum. We hebben dat gevierd met een 

voorstelling ‘ Goedenavond – de musical’ speciaal voor deze avond geschreven door Kees Posthumus 

en Juul Beerta. Daarnaast was er gelegenheid voor ontmoeting. Op deze avond konden we veel 

vrijwilligers die betrokken waren of zijn bij het Goedenavondcafé. Burgemeester Naafs was één van 

de genodigden en er was een brief van het koninklijk huis met de felicitaties voor het 

Goedenavondcafé. Wie jarig is krijgt cadeaus, maar wij wilden ook iets van onze feestvreugde delen 

met mensen die het niet zo makkelijk hebben. We hebben op de jubileumavond geld ingezameld, in 

een broodtrommel, voor de voedselbank van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er is een prachtig 

bedrag bij elkaar gekomen: 425,- Euro! 

We hebben in dit jubileumjaar de publiciteit gezocht om wat extra bekendheid te genereren. Er 

verscheen een artikel op de website van de Kaap, in de glossy van de Carnavalsstichting de 

Sparrenarren en in Woord en Dienst, een opiniërend magazine voor protestants Nederland en we 

hebben ons opgegeven voor de verkiezing van ‘smaakmaker van het jaar’ een initiatief van de 

landelijke diaconale dag. 

Het café draait op een groep vrijwilligers die plezier beleeft aan het contact met mensen met een 

beperking. Zij maken de ruimte klaar, ontvangen de gasten, serveren koffie/thee/een drankje/een 

hapje, zorgen voor een gezellige sfeer, ondersteunen bij zorgvragen en ruimen na afloop alles weer 

op.  



Taakgroep Samen Leven Gewoon Doen 

De organisatie van de caféavonden ligt bij de Taakgroep Samen Leven? Gewoon Doen!  De taakgroep 

bestaat uit 6 leden, met en zonder beperking. De taakgroep bestaat momenteel uit de volgende 

leden: Gerrie van Dijk-Zuidam, Jakob Hoeksema, Rianne Elferink, Gerard de Geus en Joke Ewoldt. 

Lenie Ploeg heeft afgelopen jaar na 10 jaar actief te zijn geweest in de taakgroep afscheid genomen. 

Rianne Elferink heeft haar plaats ingenomen. Ook namen we afscheid van onze contactpersoon 

vanuit de diaconie Leen Spits. 

De taakgroep komt 4x per jaar bij elkaar.  De activiteiten worden in Kerknieuws en op de Nieuwsbrief 

van de 3wijken aangekondigd. Foto’s van activiteiten staan op de site van de PG Driebergen evenals 

de agenda en de gegevens van de werkgroepleden.  

Nieuwsbrief Samen Leven Gewoon Doen 
In het afgelopen jaar is er één nieuwsbrief uitgegaan. 
De nieuwsbrief wordt in gedrukte en gesproken vorm bij mensen met een beperking, vrijwilligers en 
andere betrokken en geïnteresseerden bezorgd. 
 

Reis naar Taizé 

Van 3-7 mei 2017 zijn we met 12 mensen, 6 mensen met een beperking en 6 begeleiders, naar de 

oecumenische broedergemeenschap in Taizé geweest. Tijdens ons verblijf hebben we met het 

dagritme van Taize gevolgd:  

8.15 uur: ochtendgebed, daarna ontbijt 
10.00 uur: inleiding voor de dag met een broeder van de gemeenschap, daarna tijd voor bezinning of 
gespreksgroepen 
12.20 uur: middaggebed, daarna maaltijd 
14.00 uur: zangrepetitie en werk- , of gesprekgroepen 
17.15 uur: thee 
17.45: workshops  
19.00: avondeten 
20.30: avondgebed, daarna stilte 

Iedere vrijdagavond is het gebed rond het kruis en op zaterdagavond is er een viering met kaarsjes 
als symbool van het paaslicht. 

Op donderdagmiddag hadden we een ontmoeting met broeder Sebastiaan en op zaterdag een 
gesprek met broeder Jasper. Ook moesten de handen uit de mouwen: eten moest uitgedeeld, de vat 
gedaan. Tussen de bedrijven door was er genoeg ruimte voor ontmoetingen met andere bezoekers, 
om samen te wandelen, een kopje koffie te drinken. 

Na afloop van de reis is er een Taizékrant verschenen waarin we verslag hebben gedaan van onze 
belevenissen. 

In november brachten broeder Japser en broeder Sebastiaan een bezoek aan Nederland. Bij de 
ontmoeting met hen in Utrecht waren ook wij weer aanwezig. 

Pastorale begeleiding- geestelijke verzorging 

De pastorale begeleiding-geestelijke verzorging van mensen met een beperking loopt als rode draad 

door het jaar heen. Een enkele keer is er een eenmalig contact, maar meestal gaat het om langdurige 



periode van pastorale begeleiding met betrekking tot gebeurtenissen die grote impact hebben op het 

leven. 

Vanuit het pastoraat voor mensen met een beperking hebben we in het voorjaar van 2017 

meegedaan met de huiskamergesprekken rondom het thema: Geloven in delen, delen in geloven. 

Ik mag me verheugen over een goede samenwerking met de pastorale dienst van Bartimeüs en met 

de begeleiders op de woningen en op de verschillende werkplaatsen. 

In november startte Bartimeüs een training tot gespreksleider moreel beraad. Op uitnodiging van de 

geestelijke verzorging volg ik die training die tot april 2018 duurt zodat ik als gespreksleider ingezet 

kan worden wanneer er op woningen morele beraden gehouden worden.  

Het zou fijn zijn wanneer het pastoraat-geestelijke verzorging van mensen met een beperking 

versterking zou kunnen krijgen voor een speciaal hiervoor aangestelde ambtsdrager. Tot nu toe is het 

ondanks de inspanningen van de wijkkerkenraad Catharijne nog niet gelukt om hier iemand voor te 

vinden. 

Eredienst 

Ik vind het fijn om de mensen met een beperking in de eredienst te ontmoeten. Gemiddeld eens per 

maand ga ik voor in de Grote Kerk. Het is een uitdaging om de erediensten zo vorm te geven dat 

geloven gevierd en beleefd kan worden zodat ook mensen met een beperking zich gezien en 

verstaan voelen. 

Catechese 

Er zijn binnen de PGD twee bijbelgespreksgroepen die maandelijks bij elkaar komen. Deze catechese 

wordt door vrijwilligers gegeven. Ik voorzie hen van materiaal waarmee ze in de catechese aan de 

slag kunnen gaan. Twee keer per jaar is er een overleg met de catecheten. Bij de gezamenlijke 

kerstviering en de afsluiting van het catecheseseizoen ben ik aanwezig. 

De locatie van Philadelphia aan de Meerkoet is in het afgelopen jaar opgeheven. De nieuwe locatie 

aan het Alfred Tepepad werd geopend. Hier begeleid is twee catechesegroepen. 

Dorpsteam Driebergen 

In het voorjaar van 2017 heb ik contact gelegd met het sociaal dorpsteam Driebergen. In een 

oriënterend gesprek met teamleider Ineke Knottnerus en Robert Graner hebben we met elkaar 

verkend op welke manier we voor elkaar van betekenis zouden kunnen zijn. 

De 1 eurowinkel was de plaats waar in oktober voor de eerste keer de lunchmarkt ‘social daten’ 

plaats vond. Het Goedenavondcafé zich heeft gepresenteerd. Albert Mittendorp en Marc van Zeijl 

waren er namens het Café aanwezig om informatie te verstrekken. 

Indien mogelijk probeer ik aan te schuiven bij de bijeenkomsten van het informele zorgoverleg in 

Driebergen die iedere 6-8 weken door de sociaal makelaar Driebergen worden georganiseerd. 

Overig 

Zingend geloven is een initiatief van de geestelijke verzorging in Nassau Odijkhof. Ook dit jaar heeft 

één van onze gemeenteleden met een beperking de adventsbijeenkomst met zijn zang opgeluisterd. 

Ter afsluiting 



Van Ton Baeten, emeritus abt van Berne, komt onderstaande geloofsbelijdenis die mijns inziens ook 

met het oog op de inclusie van mensen met een beperking gelezen kan worden. 

Ik geloof in een kerk 

die haar deuren wijd open zet 

waar ieder welkom is 

en niemand buitengesloten wordt 

Die geen onderscheid maakt 

tussen man en vrouw, 

tussen goed en slecht 

Waar ieder heilig en zondig is 

Die geen rangen en standen kent 

maar waar allen, van hoog tot laag 

werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn 

Die haar eigen grenzen overschrijdt 

en een tafel bereidt voor allen 

die zich tot Jezus Christus bekennen 

Die het Woord van God in dialoog belijdt 

en waar gemeenschap hand in hand gaat 

met communicatie 

Die niet heerst maar dient 

Waar recht gedaan wordt aan allen 

Die niet denkt in eigen roem 

maar de kleinen eert 

en hen optilt uit hun vernedering 

Die op uittocht is uit het land van slavernij 

en op weg is naar werkelijke bevrijding 

voor allen 

Die haar crisis te boven komt 

en blijft getuigen van hoop 

die in haar leeft. 

 

Driebergen, februari 2018 

 


