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Welkom! 
 

Beste herbergier(ster) / gastvrouw, -heer, 
 
Wat mooi en fijn dat je (voor het gemak tutoyeren we elkaar in de maand december) 
meedoet met de Popup-Herberg! Met elkaar bieden we iets moois aan de bezoekers van 
de Popup en aan elkaar. Geweldig dat we als kerken in Huizen op deze manier iets kunnen 
betekenen. 
 
In deze toelichting vertellen we iets over de Visie & Missie van de Popup, wat we van 
elkaar mogen  verwachten, geven we een aantal tips en staat er wat technische 
informatie in. 

 
 

Missie 
In navolging van Jezus willen de kerken in Huizen een Herberg bieden in het Oude Dorp, ruimte om elkaar te 
ontmoeten in de breedste zin van het woord. Er zijn en luisteren zijn kernwoorden. Verderop lees je de complete 
Visie & Missie. 
 

Welkom! 
Als mensen de Popup-Herberg binnen stappen, voelen zij zich direct thuis. Als gastvrouw/-heer stel je hen op het 
gemak door hen uit te nodigen wat rond te struinen en indien gewenst een plekje te vinden om even te zitten, 
praten, luisteren, relaxen, bidden, kaarsje aansteken, mijmeren, spelen in de speelhoek (voor de kids), etc. 
Koffie/thee/limo met wat lekkers bied je altijd aan, dring echter niet aan. 
 
Ochtend, sleutels en aanwezig zijn 
Het is fijn als je om uiterlijk 9:45 uur in de Popup bent. Vanaf 9:30 uur kan je de sleutel ophalen bij boekhandel De 
Echo. De voordeur is voorzien van 2 sloten. 
Bij binnenkomst van de Herberg zet je koffie. Er staan 2 thermoskannen bij. Zorg dat er geregeld verse koffie wordt 
gezet. Chocomel kan opgewarmd worden in de opwarmketel. Beide apparaten staan op de ‘bar’. Wil je ook het 
bord buiten zetten? 
 

Tip 

U hoeft niet per se bij iemand te gaan zitten. Voel even aan of iemand daar wel of niet behoefte aan 

heeft. Vooral in de stiltehoek laten we de bezoeker ongestoord zijn gang gaan. 

 
Middag, sleutels en aanwezig zijn 

’s Middags word je om 13:15 verwacht zodat je van 13:30 tot 17:00 uur aan de slag kan. De herbergiers van de 
ochtend dragen de verantwoordelijkheid aan het nieuwe team over en geven aan wat er (eventueel nog) moet 
gebeuren. 
Als er geen avondprogramma is dan de deur op slot doen. De voordeur is voorzien van 2 sloten en deze graag beide 
op slot doen. De achterdeur is eveneens voorzien meerdere sloten en ook deze graag op slot doen. 
 

Avond en sleutels 
Als je op een avond ingeroosterd staat, dan word je uiterlijk om 17:00 uur verwacht. Aan het einde van de avond de 
deur op slot doen. De voordeur is voorzien van 2 sloten en deze graag beide op slot doen. De achterdeur is 
eveneens voorzien meerdere sloten en ook deze graag alle gebruiken. De sleutels kan je bij De Echo brengen. 
 

Tip 

Misschien ken je de andere gastvrouw(en)/-he(e)r(en) niet. Stel je even aan elkaar voor en misschien 

heeft de ander al wat ervaring en kunnen jullie dat even delen met elkaar. 

 

Plaats genoeg! 
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Verlichting  
De schakelaars voor het aan- en uitschakelen van de verlichting zitten wat ‘verstopt’ en deze zullen als je voor de 
eerste keer in het pand komt, aangewezen worden. Bij het verlaten van het pand graag de verlichting geheel 
uitschakelen ook in de keuken/kelder. 
Niet alle lampen hoeven aan (i.v.m. de sfeer). Bij de schakelaars hangt een lijstje welke schakelaars aan moeten. 
 

Verwarming 
Hierover ligt een aparte instructie in de Popup. 
 

Tip 

Het pand staat open voor een ieder (jong en oud) en op bepaalde moment kan er sprake zijn van 

een behoorlijke toeloop. De taak van de gastvrouw/-heer is mede om toezicht te houden. 

 
Muziek 

Er staat een (kleine) muziekinstallatie. Het is gezellig als er wat muziek op de achtergrond te horen is. 
 
 

Drinken 
Bezoekers kunnen een kopje koffie, thee of chocomel gebruiken. De naam Popup-Herberg geeft dit al aan. Er zijn 
ook pakjes drinken voor de kinderen als ze dat liever hebben dan choco. We schenken de dranken uit aan de bar. De 
keuken bevindt zich in de kelder van het pand en daar bevinden zich de koelkast, kraan en de voorraad. Als er een 
tekort dreigt aan koffie of thee etc. dit graag doorgeven aan: Ina Bakker, telefoon 06-27 292 273. 
 

Tip 
Het gaat altijd om de bezoeker, hij/zij is de aangever van wat jij zou kunnen bieden. Houd de deur 

van de Herberg in het oog of er iemand binnen stapt. Denk aan hoe je jezelf voelt als je voor het 

eerst ergens in een onbekende omgeving binnenstapt. 

 
Engel 

Op diverse plekken in de Popup liggen engeltjes. Op deze engeltjes kan een wens of een ‘Ik mis je’ geschreven 
worden. De engel kan in de kerstboom gehangen worden (in de etalage). 
 

Boeken 
Er kunnen boeken gratis meegenomen worden en er kunnen ook boeken ingeleverd worden. Er is daarvoor speciaal 
een aantal planken voor beschikbaar. 
 

Tip 
Er staan prachtige kerststallen tentoongesteld. Wil je er een beetje op letten dat er gekeken wordt 

met de ogen en niet met de handen? 
 

In gesprek? 
Er is ruimte voor de kinderen om even te spelen zodat vader/moeder/oma/opa even kan relaxen van bijv. het 
boodschappen doen. Als je met bezoekers in gesprek raakt, kan het over van alles gaan. Jouw mening schort je 
even op, het gaat er meer om dat je luistert. Word je mening gevraagd, dan mag je hem natuurlijk gewoon geven 
en zeggen wat je ervan vindt en/of gelooft. De Popup is wel namens de kerken, het is er niet om bezoekers ín de 
kerken te krijgen. We respecteren het (on)geloof van de ander. De herberggast is koning. 
Je mag uiteraard - nadat de ander jou heeft uitgenodigd - het evangelie delen. Ook hierin past bescheidenheid. 
 

Tip 

Het kan gebeuren dat er iets vervelends gebeurt in de Herberg. Het is dan belangrijk om even na te 

denken hoe je ervoor kiest hier mee om te gaan. Overleg ook even met de collega herbergier(ster) 

hoe jullie het zullen aanpakken. Blijf vooral zelf rustig, heftige stemverheffing werkt meestal 

averechts. 
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Voor noodgevallen (ook bij ziekte en onraad) kan je contact opnemen met: Arnold de Visser, tel. 06 

125 98 152 of mail: a.devisser@ziggo.nl Bij onbereikbaarheid: Jan Verkerk 06 5799 2829. 

 
Activiteiten 

Op een aantal dagdelen tijdens de openstelling zal er een activiteit plaatsvinden. De activiteit hoef je niet zelf te 
verzorgen, want er is altijd iemand die daarvoor verantwoordelijk is. 
 

Tip 

Aan het eind van de dag is het fijn dat je het pand netjes achterlaat en lege bekertjes etc. even 

opruimt en de afwas doet. De keuken is in de kelder. 

 
Prikbord 

Vlak voor de voordeur links rechts een prikbord. Daar mag van alles op geprikt worden. Hier hangt ook het rooster 
en de activiteiten. 
 

Tip 
Er worden ook buiten de Popup-Herberg engeltjes uitgedeeld. Het kan dus zomaar zijn dat een 

bezoeker alleen maar even een engel in de boom wil hangen, ook prima. 

 
Kerkelijke VVV 

Er is ruimte ingericht waar allerlei folders en flyers van de kerken en (kerst)activiteiten liggen. Deze folders kunnen 
meegenomen worden. Wil iemand een bijbel, dan is deze beschikbaar en kan deze meegegeven worden. 
 

Tip 
Denk aan de privacy van de bezoekers, wees dus voorzichtig met het maken van foto’s en/of 

filmpjes. Vraag eerst toestemming en vertel wat je er mee wil doen. 

 
Verkoop 

Er staat opkikkers. Deze Opkikker kan verkocht worden voor de prijs die erbij vermeld staat. Het geld doe je in een 
bekertje in de bar. 
 

Nood 
Het zou kunnen dat iemand in (grote) geestelijke of financiële nood is en om hulp vraagt. Verwijs deze persoon dan 
door naar: ds Richtsje Abma (richtsjeabma@gmail.com), ds. Geertje de Vries (dsgeertje@gmail.com) of naar 
evangelist Jan Verkerk (evangelist@debrughuizen.nl). Laat het initiatief tot contact opnemen zoveel mogelijk bij 
de bezoeker zelf liggen. 
 

Tip 

Er staat een aantal kratten die gevuld kunnen worden voor de voedselbank. Er kan ook iets 

uitgehaald worden door iemand die het nodig heeft. 

 
Veiligheid 

In de stilteruimte kunnen bezoekers een kaarsje (waxinelichtje) aansteken: 
- het aansteken van de kaarsjes moet veilig gebeuren 
- kaarsjes mogen alleen op de aangewezen plaatsen branden 
- er mag niet met brandende kaarsjes gelopen worden 
 
In het pand is een EHBO-koffertje en een brandblusser aanwezig zodat een klein incident ter plekke opgelost kan 
worden. Uiteraard voor ernstige zaken direct 112 bellen. 
 
Aan de achterzijde van het pand is een deur aanwezig die bij een ontruiming van het pand als vluchtweg gebruikt 
kan/moet worden. Dit betekent dat deze deur tijdens de openingstijden niet op slot mag zitten. De gastvrouw, -
heer dient deze deur bij aankomst van het slot te doen. 

mailto:a.devisser@ziggo.nl
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Controleer bij het verlaten van het pand even dat er zich niemand meer in het pand bevindt - inclusief de kelder - 
dat alle deuren op slot zitten en dat er geen brandende kaarsjes meer aanwezig zijn. 
 

Tip 

In het pand kan ingelogd worden op openbare wifi-netwerken in de omgeving.  Let op dit zijn geen 

beveiligde verbindingen. 

 
Rooster 

Het rooster voor de bemensing van de Popup-Herberg wordt beheerd door Dick (e-mail: oosterdijk17@gmail.com), 
dus eventuele wijzigingen graag tijdig aan hem doorgeven. 
  

Verantwoordelijkheid 
Het pand dat voor de Popup-Herberg gebruikt wordt is niet van één van de kerken maar mogen wij gratis gebruiken 
van de eigenaar. Dit is een mooi gebaar, dat we dankbaar aanvaarden. Dit betekent wel dat op ons allen de 
verantwoordelijkheid rust het pand op een goede en juiste manier te gebruiken en te zorgen dat er geen schade en 
overlast ontstaat. 
 

Compleet? 
Grote kans dat we iets over het hoofd gezien hebben. Is er iets onduidelijk of mis je iets in deze toelichting, 
schroom niet om even te bellen, mailen of te appen met: Arnold de Visser, tel. 06 125 98 152 of mail: 
a.devisser@ziggo.nl 
 
Deze toelichting is ook te vinden en te downloaden op: debrughuizen.nl/pop-up-herberg  
 
 
 

Visie & Missie De Popup-HERBERG 
 
Visie 

In de maand december is het meer donker dan licht. Om de duisternis te verdrijven, het gezellig en sfeervol 
te maken worden allerlei soorten lichtjes ontstoken en vinden allerlei activiteiten plaats. 
In deze maand wordt het feest van Sinterklaas gevierd, het Kerstfeest vanwege de geboorte van Jezus 
Christus en vindt er een overgang plaats van het oude naar het nieuwe jaar. 
In de maand december zindert een wat ondefinieerbare stemming door de lucht. Het is duister en toch 
gezellig en sfeervol. Het is koud en toch is er een bepaalde warmte. In de winkels en winkelstraten klinken 
herkenbare en vertrouwde liedjes, voor de ramen van de huizen hangen kerststerren en kerken gaan open 
om te zingen van de nieuw geboren Heer. Langs de wegen komt de kerstbomenverkoop op gang waardoor 
een zachte dennengeur zich verspreidt. Mocht het sneeuwen, dan is de maand december compleet, alles is 
bedenkt met de kleur van onschuld, puurheid en vrede, wit. In december worden allerlei gevoelens wakker 
geroepen en vinden min of meer weerklank in levens van mensen.  
Er staat een nieuw jaar voor de deur. Daarmee wordt het oude afgesloten, met opluchting, verdriet en/of 
gevoelens van naar de geborgenheid en de zekerheden van het oude bekende.  
De deur van het nieuwe jaar staat op en kier en kondigt zicht. Dat geeft gevoelens van verwachting, een 
nieuw beging, angst en/of onzekerheid. Wat gaat er gebeuren in mijn leven, mijn omgeving en in de wereld? 
De maand december is misschien wel de gelegenheid bij uitstek waarin meer dan anders ruimte voor 
gesprek en delen over de diepere waarden van het leven. 

 
Mensen struinen misschien juist wel in deze maand met de ballast van de maanden daarvoor. Zou het niet kunnen opluchten 
om elkaar te ontmoeten en gewoon eens te luisteren zonder oordeel? 
December kenmerkt zich ook door gevoelens van eenzaamheid en tijdelijkheid. Zou het ontmoeten van en delen met elkaar de 
eenzaamheid niet kunnen verlichten? 
Zou de ontmoeting ons kunnen helpen om met nieuwe durf in deze wereld te staan en te leven? 
Zou een plek waar mensen elkaar herbergen iets van het licht van God kunnen zijn? Een herberg, een huis voor onderweg! 

 

mailto:oosterdijk17@gmail.com
mailto:a.devisser@ziggo.nl
https://debrughuizen.nl/pop-up-herberg/
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Missie 
De duisternis moet wijken. Jezus is hierin voorgegaan, Hij zegt: Ik ben het Licht van de wereld. Licht geeft 
zicht en daardoor ruimte. Licht geeft ook verlichting en daarmee is het leven dragelijker. Licht helpt om 
elkaar te zien, dat geeft verbondenheid. Licht geeft warmte en dat geeft geborgenheid. 
In navolging van Jezus willen de kerken in Huizen in het Oude Dorp een Herberg bieden, ruimte om elkaar 
te ontmoeten in de breedste zin van het woord. Er zijn en luisteren zijn kernwoorden. 
Wat de ontmoeting inhoudt, is mooi verwoord door de auteurs Feijer en Van IJzendoorn (zie einde paper).

 
In de ontmoeting mag ieder mens, eigen mens zijn en wordt dit het volle gewicht gegeven. De kerken (initiatiefnemers) zijn er 
van overtuigd dat Jezus Christus het leven kan verlichten en richting geven. De initiatiefnemers zijn zelf geraakt door het 
evangelie van Jezus en dat inspireert hen om in navolging van Jezus hun leven te delen. In de Popup-Herberg is er ruimte om het 
evangelie te delen en dat vindt plaats op aangeven van de ander. In de Popup-Herberg is ook een soort kerkelijke VVV met 
allerlei materiaal om bezoekers kennis te laten maken met God, geloven en de kerk. 
De kerken in Huizen zijn in de Popup-Herberg ook luisterpost voor de nood van de mensen. Financiële, materiële en andere 
nood kan verlicht worden door ondersteuning van de diaconie. Bij geestelijke nood kan doorverwezen worden naar een pastor 
van een van de kerken. 
 
Er is ruimte voor creatieve, ontspannen en spelactiviteiten. Koffie, thee, een glas limonade en een zoethoudertje zijn vaste 
ingrediënten. 
Er is in de ruimte een deel min of meer afgeschermd om een kaarsje aan te steken, te zitten en stil te zijn. Daarnaast is er 
ruimte voor hen die wat achteraf een min of meer vertrouwelijk gesprek willen voeren. 
 
Om te delen in de kosten, staat er een offerpotje in De Herberg om financiële ondersteuning en/of tijd te geven voor De 
Herberg. 
De Popup-Herberg is geopend op woensdag en donderdag van 10 to17 uur, vrijdag van 10 tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 17 
uur. 
 
 

ONT-MOETEN  
  
Ontmoeten is 
kijken en zien, 
luisteren en horen, 
verbazen en verwonderen. 
 
Echt zien en echt horen. 
Horen wat de ander zegt  
in plaats van wat je zou willen horen. 
 
Ontmoeten is een avontuur, 
open staan voor de ander, 
open staan voor je omgeving. 
 
Ontmoeten is jezelf tegenkomen 
in de ogen van de ander, 
die een spiegel zijn voor jezelf. 
 
Ontmoeten is de ander 
het beste van jezelf laten zien 
en het beste in de ander willen ontdekken. 
 
De ruimte krijgen 
en de ander de ruimte geven 
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken. 
  
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn, 
samen groeien. 
Elke ontmoeting een nieuw begin. 
 
Feijer en Van IJzendoorn 
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