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Inleiding 

 

Het jaar 2018 is inmiddels alweer ruimschoots voorbij en terwijl nu de eerste 

tekenen van de lente tevoorschijn komen, wordt de laatste hand gelegd aan het 
verslag van de diaconie. 

 
In het voorgaande verslag -over het jaar 2017- maakte ik al melding van vacatures 
in de kring van diakenen en ook over 2018 moeten we vaststellen dat de vacatures 

er nog zijn…Daarbij komt dat we ook te maken hebben gehad met langdurige 
ziekte waardoor de taken nog meer werden verdeeld over minder mensen. Graag 

wil ik dan ook als voorzitter van het College bij de inleiding de zusters en broeders 
van de diaconie danken voor hun geweldige en tomeloze inzet in het jaar 2018; 

maar tevens een aantal vrijwilligers die incidenteel of structureel vele uren 
beschikbaar stelden voor allerlei werkzaamheden “op de achtergrond”.  
Het is mooi om te zien en een zegen dat de onderlinge verbondenheid verder 

groeide, waar we samen in Gods koninkrijk dienstbaar mochten zijn. Zichtbaar 
voor u als gemeente, maar zeker ook onzichtbaar. Prachtig om te mogen weten 

dat God onze Vader dat verborgen werk wel ziet…..! 
 

Zoals u wellicht weet zijn diakenen ‘doeners’ en 

als u door dit verslag leest zult u dit zeker (weer) 
ontdekken!! Samen met u als gemeente, waar u 

ons in staat stelde met uw bijdrage en concrete 
hulp in projecten, is er weer heel veel moois tot 
stand gekomen in het afgelopen jaar. In onze 

stad, in ons land en op meerdere plaatsen over 
de wereld! We zijn onze Schepper dankbaar voor 

alles wat Hij ons gaf aan liefde, betrokkenheid en 
trouw om handen en voeten te geven aan het 
Evangelie. 

 
Wij hopen u met deze verantwoording goed te informeren over ons werk in en 

vanuit de gemeente. Heeft u vragen over dit verslag? Schroom dan vooral niet om 
één van ons aan te spreken!  
Ik wens u veel leesplezier! 

 

Gertjan Budding, voorzitter College van Diakenen 
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Uw handen zijn wij Heer 

Uw mensen zijn wij Heer, 

op hoop van zegen hier, daar uitgestrooid 
op velden over wegen van de wereld 
samenklonterend in uw kerken 

bang voor geweld, voor aanslagen, 
bang voor rechteloze machteloosheid 

onder de Hamans van deze wereld. 
Geïsoleerd en in de steek gelaten 
door wie ooit vrienden waren. 

Cynisch, oud, moe en uitzichtloos. 
 

Die afgehouwen stronk 
je gelooft het niet, 
je durft niet eens te kijken, 

daar groeit een twijg, een bad, een bloem 
van mensen die niet zwijgen 

die de handen strekken en armen buigen om een mens. 
Kerken die gaan staan 
die veilig opengaan, en branden 

van Gods vuur voor mensen. 
 

Wij blijven hier klinkt het in het oosten 
wij gaan niet weg maar zullen Gods naam heiligen 
door hier te zijn, en door Gods handen uit te strekken 

naar de naakte, de hongerige en de zieke, 
de gevangene, de argeloze. 

Zij zullen ons aanvallen, proberen te vernietigen, 
maar het zal niet gaan zoals zij denken. 
 

In heel het oosten klinkt de roep 
De roep tot heil en recht 

de roep van al die uitgestrooide mensen 
samengeklonterd in hun kerken. 
Hun roep klinkt door en door 

tot in het westen, net als ooit. 
Je gelooft het niet 

je durft niet eens te kijken 
God, zegen hen, ons, 

Uw handen zijn wij Heer, tot zegen, Amen 
 
Tekst Feije Duim Kerk in Actie  
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Verantwoording en conclusies 

 

ONDERSTEUNINGSCOMMISSIE  

De huidige commissie bestaat uit; Eric Albers, Wilma 

van Brakel, Arie Rietveld en Kees van Schagen. 
In deze commissie zitten vertegenwoordigers/de 

wijkdiakenen vanuit de wijken Johannes en Lukas. 

De ondersteuningscommissie probeert mensen die 

financiële problemen hebben of tijdelijke steun nodig 

te helpen. In 2018 zijn er door de 

ondersteuningscommissie geen leningen verstrekt. De 

aanvragen in 2018 waren onder andere voor 

schuldhulp, ondersteuning voor dagelijkse kosten en 

ondersteuning voor bijzondere kosten (zoals; ziekten-kosten, studiekosten, 

kleding, huishoudelijke apparatuur, auto reparatie etc.). Ook wordt er voor een 

aantal mensen het abonnement van “Om de kerk” betaald. Deze mensen hebben 

hier zelf de middelen niet voor. Er komen ook vaker vragen van oudere. Ouderen 

moeten tegenwoordig veel langer zelfstandig blijven wonen en hebben daarbij 

ondersteuning nodig bij boodschappen doen, verhuizing, wassen van kleding). 

De ondersteuningscommissie verwijst ook mensen door naar professionele 

instanties en helpt hen daarnaast bij de juiste instantie terecht te komen. 

In december zijn er weer kerstgaven uitgedeeld aan mensen die maar heel 

weinig geld te besteden hebben. Zij kunnen dan met kerst iets extra’s doen. 

Deze mensen komen vanuit onze eigen gemeenten, worden aangedragen vanuit 

vluchtelingenwerk en vanuit maatschappelijk werk. 

Ook dit jaar hebben weer een aantal mensen een bijdrage gekregen vanuit het 

fonds “vakantiegeld delen”. Zo wordt het mogelijk om een weekje op vakantie te 

gaan. 

Mensen van buiten onze gemeente kunnen voor een aanvraag voor dagelijkse 

kosten terecht bij het “Noodfonds”.  

Schroom niet om de leden van de Ondersteuningscommissie te benaderen voor 
advies. Er is strikte geheimhouding. 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjotYy8h-PgAhUBZ1AKHbVVAfYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hulpwijzerhasselt.be%2Fblok%2Fhulpwijzer%2Fsubcategory.php%3Fmain_category_id%3D13%26sub_category_id%3D34&psig=AOvVaw12vzqjI4cfvLZWOdJ9Dq28&ust=1551602384892426
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Vakantieweek in het Roosevelthuis (Hydepark) 

 

Het Roosevelthuis (Hydepark) valt onder 

de Protestantse Stichting Diaconaal  

Vakantiewerk (PSDV). De diaconieën 

van Nijmegen, Ede, Bennekom, Renkum 

en Wageningen huren gezamenlijk 1 

week per jaar het Hydepark van deze 

stichting.  

2018 was helaas het laatste jaar dat 

deze vakantieweek gezamenlijk is 

georganiseerd. Dit is besloten door de 

deelnemende diaconieën vanwege de kosten, het teruglopende aantal gasten en 

het uitblijven van nieuwe en jonge vrijwilligers vanuit de gezondheidszorg. Zo is 

er naar 42 vakantieweken (elk jaar één) een einde gekomen aan deze 

samenwerking. 

De laatste vakantieweek van zaterdag 27 november tot zaterdag 3 november 

2018. Er zijn 6 gasten vanuit Wageningen mee geweest. In totaal waren er dit 

jaar 30 gasten en 25 vrijwilligers.  

Het was weer een geweldige week. Veel gasten kennen elkaar van voorgaande 

jaren, dat voelt heel vertrouwd. Er is weer veel gewandeld en gefietst met de 

duo fiets in het schitterende park waarin het paviljoen staat. Er was een uitje 

naar het speelklokmuseum in Utrecht, er werd gewinkeld in Veenendaal, er was 

een verwenochtend en het koor ‘Con Amore’ uit Renswoude heeft voor de 

deelnemers gezongen. Kortom het was weer een schitterende week. 

Helaas komt er geen week meer in deze vorm. Wel hebben we in de herfst van 

2019, op initiatief van 4 vrijwilligers, 5 plaatsen gereserveerd tijdens een 

vakantieweek van het Vakantiebureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zorgvakantieshellendoornnijverdal.nl/wp-content/uploads/2014/11/DSC_6891-2-1024x674.jpg
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HARTENWENSPROJECT  

Dit jaar hebben voor het derde achtereenvolgende jaar weer veel kinderen uit 

financieel minderbedeelde gezinnen gelukkig kunnen maken door hen met 

sinterklaas te verrassen met een cadeau. 

In november heeft het rode hart wederom 2 

weken lang in de kerk gestaan, met daarop 

de wensen van bovengenoemde kinderen. 

Veel gemeenteleden hebben wederom een 

kaartje met een wens mee naar huis 

genomen. Vervolgens hebben zij het 

gevraagde cadeautje gekocht en weer 

ingeleverd. Alle wensen waren rond de €10. 

Voor gemeenteleden, die zelf niet in staat 

waren om een cadeau te gaan kopen, 

stonden er dozen waar men een donatie in 

kon doen. Vervolgens hebben de diakenen 

van dit geld de cadeaus gekocht.  

Nadat alle cadeaus waren verzameld, 

hebben de diakenen alle cadeaus van een 

naam voorzien, in wijken verdeeld en 

persoonlijk bij de kinderen gebracht. 

 

Dit project is ook dit jaar weer heel positief ontvangen. De hele gemeente heeft 

actief meegedaan. We hebben dit jaar 110 kinderen gelukkig kunnen maken.  
Dit is een heel erg mooi resultaat, maar aan de andere kant is het ook schrijnend 

om te ervaren dat er in Wageningen nog zoveel kinderen in relatieve armoede 
opgroeien. 

 
Het doel van dit project was om kinderen uit onze gemeente te laten zien dat 

ieder kind van waarde is en dat ieder kind wordt gezien. Juist in de tijd van feest 

en cadeaus willen we hen niet vergeten.  

Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend om cadeaus te krijgen. Hiermee 

worden we ons bewust van de armoede in onze stad en met dit project hadden 

we de mogelijkheid om te delen van onze rijkdom. Juist als gemeente van 

Christus willen we oog hebben voor alle mensen. 

Omdat het hartenwensproject steeds een succes is, organiseren wij in 2019 weer 

het hartenwensproject 
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Een verwenweekje om nooit te vergeten. 

Van 10-14 december in de “Noordster” te Dwingeloo. 

Dit weekje werd ons aangeboden door de diaconie via het Vakantiebureau van de 
landelijke kerk en is bedoeld voor mensen die bemoediging en aandacht nodig 
hebben en wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. 100 ouderen kwamen 

uit het hele land. Blij en verwachtingsvol. 
 

 
Dit jaar waren wij, Martha, Dicky, Foke 
en Mariana uitgenodigd om mee te gaan. 

Wij wilden wel eens extra worden 
verwend. Nou dat gebeurde ook. 

We werden van huis opgehaald met de 
auto en naar de “Noordster” te 
Dwingeloo gebracht waar onze 

begeleiders, Arie en Ria, ons opwachtten 
in een 6 persoons huisje op dit prachtige 

park. 
 
 

Wij hoefden helemaal niets te doen, 
alleen maar eten, drinken, praten en 

lachen. En dat hebben we gedaan. Ook 
mochten wij breien, puzzelen en 
lezen.  Maar NIET afwassen want daar 

waren Ria en Arie voor. 
Nou…. wij hebben wel geholpen hoor. 

 
 
 

Op het park was een taxidienst van vrijwilligers. Zij haalden en brachten ons 
naar de eetzaal en de vergaderzaal of naar waar wij maar wilden. 

 
 
 

Wat wij zo al gedaan 
hebben: 

Ontbijten, elke dag 
verse broodjes. 

Wandelen, konijnen 
en paardjes voeren, 
naar de 

schaapskudde.  
 

De sterrenwacht 
bekeken. Het mooie 
Siepelkerkje in 

Dwingeloo bezocht.  
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De bingo. (Onze tafel won nogal veel prijzen). De muziek. Het koortje.  

De zanger. De goochelaar. Samen zingen. Polonaise lopen. Knutselen. (O.a. 
zagen, pinda’s rijgen en vilten). De manicure en de kapper en daarna op de foto. 

 
En dit allemaal afgewisseld met: Koffie, thee, sap en lekkers. 
Lunchen, soep, kroketten, patat, salades en stamppot. 

Dineren met heerlijk eten, wijn en toetjes. De laatste avond kregen we een 
heerlijk kerstdiner. De bediening was snel en uitstekend. 

 
Wat hebben wij het naar onze zin gehad. Mede dankzij de goede zorgen van Ria 
en Arie en ondanks de hoofdpijntjes, de hoestjes, de griepjes en de piepjes. 

 
Op vrijdag was het klaar. Na de koffie werden wij door onze taxidienst uit 

Wageningen opgehaald en thuisgebracht.  Arie en Ria, jullie hebben het goed 
gedaan. Zo ook de taxirijders. Hartelijk bedankt. 
 

Het was een zeer geslaagd weekje. We waren verwend en helemaal uitgerust. 
 

                                                               Dicky, Martha, Mariana en Foke. 
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Vluchtelingen in Wageningen 

Nog steeds is het aantal vluchtelingen in de wereld op een heel hoog niveau: 

eind 2017 waren 68,5 miljoen mensen op de vlucht, waaronder 6,3 miljoen 

mensen uit Syrië. Recentelijk, zijn er nieuwe vluchtelingenstromen ontstaan 

vanuit Venezuela. Veel mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld, zoals in 

Syrië, terwijl de economie van Venezuela bezwijkt vanwege de dictatuur met 

economisch wanbeleid en corruptie. In Nederland wonen zo’n 200.000 tot 

250.000 vluchtelingen. In 2018 vroegen ruim 20.000 mensen asiel aan in 

Nederland. In Wageningen wonen 54 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

In Wageningen wordt actief gewerkt om vluchtelingen te helpen. Er is een Proces 

Opvang Locatie POL) op de plaats van het AZC aan de Keijenbergseweg en aan 

de Bosrandweg. De POL aan de Bosrandweg is sinds januari 2018 in gebruik. 

Veel van de vluchtelingen in Wageningen zijn er echter maar tijdelijk en gaan 

snel naar een andere opvanglocatie of naar een terugkeercentrum.  

Vluchtelingenwerk heeft haar plek in het Dienstgebouw aan de Markt. Hier is ook 

het Inloophuis gevestigd waar Vluchtelingenwerk mee samenwerkt. Stichting 

Vluchteling Onder Dak, die met name uitgeprocedeerde asielzoekers steunt, 

werkt ook vanuit Markt 17. Maimibath – dat zich met name op Aziatische 

vluchtelingen richt – werkt vanuit de Buurtseweg. 

In 2018 hebben de beide wijkraden van de Diaconie van Lukas en Johannes 
deelgenomen in het Steunfonds Vluchtelingen, samen met Caritas van de 

Rooms-katholieke Kerk Wageningen, en de Doopsgezinde Gemeente 
Wageningen. Het Steunfonds behandelt vooral aanvragen die via 

Vluchtelingenwerk binnenkomen. Er zijn 54 nieuwe aanvragen 

in behandeling genomen. In totaal werd bijna € 15.000,00 
aan aanvragen gehonoreerd, waarvan € 5.500,00 euro als 

lening en de rest als gift. Deze leningen worden vaak snel en 
volledig terugbetaald, waardoor het geld opnieuw ingezet kan 
worden.  De diaconie van de Protestantse Gemeente te 

Wageningen heeft het Steunfonds Vluchtelingen gesteund met de jaarlijkse gift 
van € 6000,00 euro en de opbrengst van een bestemmingscollecte van bijna € 

1.500,00 euro. 
 

De grootste post van uitgaven zijn bestemd voor gezinshereniging, 42%; een 

deel daarvan waren Syrische gezinnen. De bijdragen van het Steunfonds vormen 

nog steeds een noodzakelijke voorwaarde om erkende vluchtelingen de eerste 

periode in Wageningen te helpen doorkomen, maar ook om de leges en 

griffiekosten te kunnen betalen voor de noodzakelijke vergunningen, 

documenten ten behoeve van gezinshereniging of advocaatkosten bij eventuele 

afwijzing van een verblijfsvergunning of verzoek tot gezinshereniging. Daarnaast 

heeft het Steunfonds in een aantal gevallen voorzien in leefgeld voor vluchtelin-

gen zonder enige inkomsten. Verder worden er regelmatig vluchtelingen gehol-

pen bij medische kosten die voor eigen rekening zijn of de aanschaf van 

hulpmiddelen zoals een bril. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPutP_tIHhAhWOfFAKHTiIAHQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bd.nl%2Fbernheze%2Fbernheze-wil-extra-inzet-vluchtelingenwerk-voor-opvang-statushouders~a4be10fb%2F&psig=AOvVaw09GpX65T6DG5U0yPIEIbLO&ust=1552645394759810
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Vanuit de Wijkraad Johannes is Han Mulder de vertegenwoordiger, vanuit de 

Wijkraad Lukas is dit Barend Deetman. 

 

Buurtkastje 

 

In het voorjaar van 2018 is in een 
diaconie vergadering besloten om 
een little free pantry bij de 

Bevrijdingskerk te plaatsen.  
In september is dat gerealiseerd, 

naast de hoofdingang hangt nu 
ons 'buurtkastje'. Hans vd Goor, 
vrijwilliger, heeft het gemaakt 

n.a.v. de foto's op de website van 
de stichting SoGoed 

(http://stichtingsogoed.nl/).  
 

 

Een buurtkastje is bedoeld om producten, die men zelf niet meer kan of wil 
gebruiken, in te zetten zodat anderen van deze producten gebruik van kunnen 

maken. Op deze manier wordt er geen voedsel verspild en werken we mee aan 
een duurzame samenleving. 
 

Op het kastje hangt de 'gebruiksaanwijzing' maar het gebruik van het kasje is 
nog minimaal. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de ligging van onze 

kerk, een redelijk 'dure' (buiten)wijk, geen doorgangsweg en ook de meeste van 
onze kerkgangers hebben het kastje niet nodig.  

 
Iedereen vindt het wel een erg goed initiatief. Nicoline Beijderwellen bevoorraadt 
het kastje met producten die wekelijks door onze kerkgangers worden ingebracht 

voor de voedselbank.  
 

De diaconie gaat binnenkort plaatselijk meer bekendheid geven aan het kastje, 
door posters bij/info aan het inloophuis Markt 17 en andere kerken in 
Wageningen.  

 
Het kastje is ook aangemeld bij de Stichting SoGoed en zal ook via die weg 

binnenkort te vinden zijn. 

 

 

 

 

 

 

http://stichtingsogoed.nl/
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Student en jonge gezinnen 

 

In 2018 zijn we aanwezig geweest bij een 

potluck-dinner georganiseerd door christelijke 

studentenverenigingen uit Wageningen.  Hierdoor 

worden de contacten met de 

studentenverenigingen onderhouden. Ook zijn er 

door de diaken vele persoonlijke contacten 

gelegd. 

 

 

Tijdens de AID was er een stand van 

de kerk aanwezig om studenten met de 

PGtW te laten kennismaken. 

 

 

Er is een folder gemaakt om studenten te kunnen bereiken als zij in Wageningen 

komen wonen. 

 

Er waren plannen voor een budgetcursus voor jongeren, die op zichzelf gaan 

wonen of studenten die (net) op zichzelf wonen. De transitie van een onderdeel 

zijn van andermans huishouden naar je eigen huishouden is spannend en we 

denken dat veel jongeren baat hebben bij een cursus om meer inzicht te krijgen 

in hun eigen financiën. ISOFA is voor de studenten hierin een aanspreekpunt. 

 

Voor het jaar 2019 wordt een jaarplanning gemaakt rondom de studenten. In het 

komende jaarverslag kunt u hier meer over lezen. 

 

 

 

 

 

https://www.aidwageningen.nl/nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz1YLd8r3iAhXIKFAKHSg2DYwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.snelafstuderen.nl%2Fvoor-wie%2Fattachment%2Fgroep-studenten-voor-wie%2F&psig=AOvVaw3KSgyY38w-BvyrrnH0PJNU&ust=1559121567285774
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Ondersteuning Voedselbank  
 

 
 

De Voedselbank is actief voor inwoners van de gemeenten Wageningen, Renkum 
en Rhenen. Voedselpakketten worden verstrekt wanneer mensen om welke 
reden dan ook te weinig geld overhouden voor noodzakelijk levensonderhoud. 

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kunt u zich samen 
met uw hulpverlener aanmelden door het formulier op onze site in te vullen. 

De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling 
van goed voedsel. Het is een zelfstandige Stichting die uitsluitend op sponsors en 
vrijwilligers draait. 

 
De gezamenlijke diaconieën ondersteunen de 

Voedselbank de komende jaren met een structurele 
bijdrage, die men voor de vaste lasten zoals 
energiekosten of het laten rijden van de 

vrachtwagen kan gebruiken. 
 

Daarnaast worden er met Dankdag in alle drie de 
kerken houdbare producten ingezameld.  

 

Afgelopen jaar heeft de jeugd van onze beide wijkgemeenten rondom Dank dag 

bij Albert Heijn een inzamelingsactie gehouden, die heel veel producten heeft 
opgeleverd. 
 

 
Ook zamelen we in beide wijkgemeenten gedurende het hele jaar 

Douwe Egberts en Perla punten in.  
In 2018 waren dit 60.000 punten, wat 120 pakken koffie 
opgeleverd heeft.  

In de Vredehorst en de Bevrijdingskerk staan plastic inzameldozen 
hiervoor.  

 
 
In de Bevrijdingskerk staat elke zondag een mandje waarin gemeenteleden 

producten kunnen leggen. Daarnaast staat er bij elk avondmaal een grote mand 
in de hal, waarin gemeenteleden kunnen delen met diegenen in de maatschappij, 

die dit zo nodig hebben. 
 
Wilt u meer over de Voedselbank Neder-Veluwe lezen, neemt u dan een kijkje op 

hun website of ga een keer langs om te zien hoe men daar werkt.  

https://www.voedselbanknederveluwe.nl/
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Kerk, milieu en zonnepanelen  
 

In de diaconie is zorgdragen voor de schepping een belangrijk onderwerp. We 
proberen de initiatieven en vergaderingen in de omgeving te volgen.  
Sinds 21 juni 2012 wordt op het dak van Markt 17 met 24 zonnepanelen de zon 

opgevangen en omgezet tot elektriciteit. De burgemeester kijkt er vanuit zijn 
werkkamer aan het Raadhuisplein recht op uit.  
 

Diaconaal gebruik van de opbrengst van de zonnepanelen 
1. € 3.200 euro van de afgelopen 4 jaar gaat naar de projecten van het 

FairClimateFund. Dit is een wereldwijd diaconaal doel wat zich richt op 

problemen veroorzaakt door de klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld droogte en ontbossing.  

2. In 2017 is er 400 euro gedoneerd aan het Fair Climate Fund.  
 
Naar wat nu blijkt is bij de installatie van de zonnepanelen het bedrag voor de 

geleverde energie te hoog is ingeschat. Dat is rechtgetrokken en in het vervolg 
wordt het reële bedrag vergoed. 
 

Duurzaamheid en diaconie 

De helft van het prijzengeld van de Virtuele Wageningse Diaconale Klimaatstaat 
mocht besteed worden aan duurzaamheids-maatregelen. 

 

Hiervan zijn isolatieplaten besteld, die op de 
zolderkamers van het Dienstgebouw aan de 

Markt gelegd zijn.  
Zo besparen we energie en hopen we van de 
opbrengst van de besparing later meer 

energiebesparende maatregelen te kunnen 
nemen.  

 
 

Daarnaast worden er allerlei duurzaamheidsmaatregelen binnen onze kerken 
genomen. Niet stoken in ruimten, die niet gebruikt worden, radiatorfolie achter 

de radiatoren zodat er minder energie verloren gaan, bij vervanging lampen deze 
vervangen door energiezuinige lampen. 

 
 
Wageningen Werkt Duurzaam 

 
De gezamenlijke diaconieën zijn lid geworden van 

Wageningen Werkt Duurzaam. 
Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente 
Wageningen en diverse ondernemers en instellingen om de 

klimaatdoelstellingen van de gemeente Wageningen mede te realiseren. 
Door te participeren geven wij uiting aan het Groene Kerk zijn en het werken als 

kerk als goede rentmeester voor de schepping.  

http://wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/
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Wethouder Peter de Haan overhandigt het 
certificaat aan de gezamenlijke diaconieën 

tijdens een klimaatontbijt van de gemeente 
Wageningen. 
 

 
 

 
Groene Kerkenroute 
In 2018 hebben we deelgenomen aan de Groene Kerkenroute in onze regio. 

Deelnemers kwamen op de fiets langs in het Dienstgebouw en werden van 
informatie voorzien over alle maatregelen, die wij als Groene Kerk genomen 

hebben en waarvan we de intentie hebben deze te nemen. 
 
Klokken luiden 1 december 2018 

Woensdag 1 december 2018 hebben we met vele kerken in Nederland de 
noodklok geluid voor het klimaat. Op deze manier is er door de kerken actief 

aandacht gevraagd voor de klimaatproblematiek. 
 

 
 

Dat we 5 jaar geleden zonnepanelen hebben kunnen 

plaatsen, blijkt nog steeds effecten te hebben:  
als het werpen van een steen in een vijver:  

de rimpelingen gaan door en worden steeds wijder.  
 
 

Eind 2018 is er opdracht gegeven, samen met de 
kerkrentmeesters, voor een uitgebreide energiescan van 

het dienstgebouw Markt 17/17A. 
Naar aanleiding van deze energiescan zullen verduurza-
mingsmaatregelen genomen worden voor het gehele 

gebouw. 
 

 
 
Ook gemeenteleden kunnen bijdragen aan het besparen van energie. Immers 

wat men niet gebruikt, behoeft niet bespaard te worden. Naast het besparen van 
energie en het niet gebruiken van de grondstoffen van de schepping, scheelt het 

ook aanmerkelijk in de portemonnee.  
 

 

 

 

 

 

  

https://inloopcentrumwageningen.nl/nieuws/dscn3749/
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Jaarverslag ZWO Wageningen 2018 
 

Introductie 

De ZWO-commissie bestaat uit leden die Zending, Werelddiaconaat en Ontwik-
kelingssamenwerking een warm hart toedragen en afkomstig zijn uit de 
verscheidenheid van de wijkgemeenten Johannes en Lukas binnen de Protestantse 

Gemeente te Wageningen. De leden zijn Harm Jan Kwikkel, Bart Slump, Sander 
Schot (voorzitter) en Erik Albers. In 2018 heeft Els Upperman afscheid genomen. 

Els heeft jarenlang de communicatie voor de collectes en andere stukjes in Om de 
Kerk en weekbrieven voor haar rekening genomen. Daarvoor zijn we haar heel 

erkentelijk. Ook had ze altijd veel goede ideeën en was ze erg gemotiveerd om 
activiteiten op te zetten zoals de pannenkoekenactie, een startzondag bij Lukas in 
het kader van Colombia, etc. We presenteren u graag het jaarverslag 2018 met 

een overzicht van de activiteiten die we in het afgelopen jaar weer mochten 
organiseren.  
 
Doel en werkwijze 

De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is gestart in 
november 2007.  
 
De doelstelling van de ZWO-commissie is: 
Verbinden, inspireren, en het oproepen van gemeenteleden van PGW en mensen 

daarbuiten om wereldwijd getuige van Christus te zijn, waarvan het onderling 
delen in en vieren van de gemeenschap met Christus integraal onderdeel is. 

 
De ZWO-commissie valt onder de Algemene Kerkenraad. Omdat de aandachtsvelden en 
werkwijze de gehele Protestantse Gemeente te Wageningen betreft, wordt daarnaast ook 
actief contact onderhouden met de kerkenraden van de verschillende wijkgemeenten.  
 

In 2012 is een plan van aanpak opgesteld waarin ook de werkwijze van de ZWO-commissie 

uiteen is gezet, wat ook in 2018 onze leidraad was. De ZWO-commissie treedt initiërend en 

stimulerend op, maar neemt in principe niet de verantwoordelijkheid van de gemeente over. 

Door middel van verschillende initiatieven, acties en projecten wordt de doelstelling in de 

praktijk uitgedragen. De ZWO-commissie komt vier keer per jaar bij elkaar en draagt zorg voor 

de coördinatie en neemt besluiten. Kleinere werkgroepen binnen de commissie doen het 

voorbereidende en uitvoerende werk, en betrekken hierbij actief andere gemeenteleden. De 

werkgroepen hebben in principe een tijdelijk en kortdurend karakter zodat gemeenteleden zich 

makkelijk voor een korte periode kunnen verbinden aan het organiseren van een activiteit. 

 

Activiteiten 

Algemeen 

De ZWO-commissie heeft in 2018 viermaal vergaderd, namelijk op 13 februari, 15 mei, 
3 oktober en 20 november. Er zijn notulen beschikbaar van alle vergaderingen. 
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Laatste jaar voor Colombia 

In 2018 betekende het 6de en laatste jaar van onze band met Colombia, via het 
programma Interactief van Kerk In Aktie. Zo ondersteunden we drie projecten: 

1. Partner Mencoldes: Opvang en begeleiding van ontheemden  
2. Uitzending Inge Landman: Geloven in Verzoening (tot halverwege 2017). 
3. Partner Fundación Pequeño Trabajador (FPT): Vaktraining voor werkende 

kinderen in Bogota. 
 

Er werd twee keer gecollecteerd voor Colombia in de wijkgemeenten, en de ander 
twee keer voor de Filipijnen. In Om de kerk en in de weekbrieven kwam hiervan 
een aankondiging. 

 

 
   

 
We kregen ook de vraag vanuit Kerk In Actie over hoe wij vanuit de ZWO de 

samenwerking met hen hebben gewaardeerd. 

Positieve punten: 
• In het begin hebben we een goede presentatie gekregen van KIA over het 

programma in Colombia. Ook werden we regelmatig uitgenodigd voor avonden 
of de werelddiaconaatsdag georganiseerd door KIA.  

• Er waren veel materialen beschikbaar; rapportages, foto's en PowerPoint. 

Gedurende de hele periode. Er was ook de mogelijkheid voor jongeren om aan 
te sluiten voor een reis naar Colombia (waar we geen gebruik van gemaakt 

Opbrengsten collecten in diensten 2018 voor Colombia project(en)

Datum Wijkgemeente Collectebedrag Bestemming (project)

4 maart 2018 MML 565.17€                Colombia

13 mei 2018 MML 607.13€                Colombia

2 september 2018 MML 691.00€                GZB/Filipijnen

11 november 2018 Zendingsdienst (via ZWO) 1,163.20€             GZB/Filipijnen

Totaal collecteopbrengst 3,026.50€             

Giften prive personen (via diaconie) 1,745.00€             Colombia

175.00€                TFC/GZB/Filipijnen

1,920.00€             

GZB zendingscollectebussen 1,362.55€             

GZB dagboekjes 560.00€                

Gift voor Iljo de Keijzer (via ZWO) 844.50€                

2,767.05€             

Sub-totaal 7,713.55€             

Colombia via KIA 2,917.30€             

Filipijnen via GZB 4,796.25€             

Totaal 7,713.55€             

Per project KIA Colombia Verdeling

FPT Thema K00500 1,000.00€              

Mencoldes PLUSproject W 009204 1,000.00€              

IMCOL/Landman PLUSproject Z020054 917.30€                 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-begeleiding-van-ontheemden-in-bogota
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/inge-landman-2
https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-werkende-en-ontheemde-kinderen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-werkende-en-ontheemde-kinderen
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hebben - wel hebben we een van de jongeren vervolgens uitgenodigd bij ons 

in de kerk). 
• De aanwezigheid in Colombia van ds. Henk Vijver en later ds. Inge Landman; 

de blogs die ze schreven, en ook de avonden/kerkdiensten waarbij zij uitleg 
gaven aan onze gemeente over hun werk. Dat was erg krachtig. 
 

Verbeterpunten: 
• We hebben ons in totaal 6 jaar ingezet voor Colombia. We hebben 2 keer een 

overeenkomst opgesteld. Echter in het een na laatste jaar bleek opeens dat 
een aantal partner/relaties/projecten werd beëindigd, maar we waren daar niet 
van op de hoogte gesteld. 

• Op het financieel overzicht dat eens per jaar wordt opgestuurd naar de 
penningmeester van de ZWO in Wageningen met een overzicht van de 

inkomsten uit Wageningen, is het bijna ondoenlijk om erachter te komen welke 
bedragen wij hebben overgemaakt op de verschillende projecten. Dat zal wel 
goed komen (wetend dat KIA naar de partners de financiering garandeert), 

maar gevoelsmatig roept het de vraag op waaraan onze financiële bijdrage is 
besteed.  

 
Tot slot een dankwoord vanuit Kerk In Actie voor onze inzet: 

Namens Kerk in Actie wil ik u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en steun 
bij ons werk in Colombia. U hebt met gebed en financiële steun bijgedragen aan 
verschillende projecten van Kerk in Actie in de afgelopen 5 jaren. Voor onze 

partners is het van groot belang dat christenen aan de andere kant van de wereld 
met hen meeleven! Ze staan er niet alleen voor en samen mogen wij delen in wat 

ons gegeven is. In navolging van Jezus Christus. 
Zeer hartelijk bedankt voor uw steun en medeleven! 

Jaantje Vink van Kerk In Actie/Interactief 

 

 

Oriëntatie op nieuwe periode en nieuwe ambities: thema “Laat je zien” 
Vanaf februari 2018 zijn we gestart met een bezinningsproces om te bepalen waar 
we ons als ZWO en dus PGtW op zendings- en ontwikkelingswerk gebied aan 

zouden willen verbinden voor de komende jaren. We hebben het College van 
Diakenen hierbij betrokken, de jongerenleiding en later – toen duidelijk werd dat 

we ons op de Filipijnen zouden gaan richten – ook de ThuisFrontCommissie van 
Iljo de Keijzer.  Toen Iljo de Keijzer in oktober op verlof was in Nederland hebben 
we een avond belegd met Iljo en ook een vertegenwoordiger van de GZB.  

 
 

Voor de komende jaren willen we ons dus op het volgende richten: het behalen 
van een aantal doelen, dichterbij brengen van de activiteiten door een gezamenlijk 
thema, en synergie creëren door een gemeenschappelijke activiteitenkalender.  
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Doelen: “Missionair met hoofd, hart en handen” 
Hoofd: 

o Bekendheid vergroten over zending, 

werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
(geloofsopbouw & omzien naar elkaar), met andere 

woorden: “missionair zijn”.  
o Bekendheid vergroten over de GZB (onder Lukas 

gemeente) en de samenwerking tussen Kerk In Actie 

en GZB. Plus dat GZB meer doet dan zending met 

het woord. 

 

 

• Hart: 

o Onderlinge verbinding vergroten tussen Iljo en de kerk/wijkgemeenten 

waarin de wederkerigheid tussen de kerkelijke gemeente hier en op de 
Filipijnen centraal staat. 

o Bewustwording vergroten van jongeren over zending en wereld buiten 

Wageningen. 
o Identificatie met mensen op de Filipijnen door herkenbaarheid met 

levensthema’s van mensen hier en daar.  
• Handen: 

o Samen (vanuit Lukas & Johannes) inzetten voor anderen 

o Jongeren expeditie opstarten voor 16+ “Expeditie Robinson 😊” 

o Gemeenteleden activeren 

 

Thema: “Laat je zien” 
Het thema van de GZB het komende jaar is: “Laat je zien”, en richt zich daarbij op 

Nepal. Maar het lijkt ons ook een interessant thema in relatie tot de Filipijnen. Je 
kunt er eigenlijk heel veel mee om de 

wederkerige relatie tussen ons hier en 
mensen op de Filipijnen daar naar voren te 
brengen. Je kunt het gebruiken om meer 

begrip te krijgen van de overeenkomsten en 
de verschillen. 

Associaties die het thema bij ons oproept 
zijn: 
• Ieder heeft talenten  

• Lef tonen/ durven 
• Verstop niet langer, maar beken kleur  

• Herkenning/verbinding 

• Ook diepere laag: opening tot geloofsgesprek 

 

We stellen vast dat dit thema genoeg in zich heeft om uit te werken in verschillende 

activiteiten, als een soort campagne. 

Je kunt het thema opknippen in verschillende onderdelen, bijvoorbeeld: 
• Wie ben jij? (om contact met anderen te kunnen maken – en jezelf te laten 

zien – moet je jezelf bekend maken aan anderen) 
• Hoe ziet je wereld eruit? (anderen leren jou kennen door wat je doet, maar ook 

door te zien in welke omgeving je leeft) 

https://www.gzb.nl/doe-mee/predikanten/catecheseproject-2018-2019
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju-YXe6bviAhWMZlAKHcsKBSAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gzb.nl%2Fuserfiles%2FFile%2Fcustomfiles%2Fkeijzeriljojun10_20180619142826.pdf&psig=AOvVaw2uDWbTxLW9I1oVW7kqfS6Y&ust=1559050378288904
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• Wie is God voor jou? (wat betekent het geloof voor je; kijk je daardoor anders 

naar jezelf en anders naar anderen)  

 

Activiteitenkalender 2019 
We willen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande activiteiten en die helpen 

vormgeven, in plaats van aparte activiteiten op te zetten. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld aansluiten bij de jongerendienst van Lukas (april 2019), het diaconale 
project van de jongeren van Johannes richten op de GZB (in plaats van HGJB), 

helpen bij de themadienst van Johannes, het stapeldiner in Filipijnse sfeer 
brengen, etc.  

Ten tweede zijn we ons ervan bewust dat we een realistisch plan voor 2019 willen 

hebben dat uitvoerbaar is. 

 
Daarnaast:  

• In 2019/2020: Eventueel fondswervingsacties voor de jongerenreis “Filipijnen 
2020”? 

• In 2020: Debat over noodhulp op de Filipijnen met vertegenwoordigers van 

W&D, ICCO, Tear, etc. – rol van de kerk bij het geven van (nood)hulp (in 
samenwerking met de christelijke studentenverenigingen) 

 

 

Pannenkoekenactie voor de Filippijnen 

Op 14 oktober werd voor de 6de keer door de leden van de ZWO en de 
Thuisfrontcommissie van Iljo pannenkoeken gebakken in Markt 17 ter onder-

steuning van Iljo’s inzet op de Filippijnen om kerkleiders op te leiden. De opbrengst 
was een paar honderd euro. De aanwezigheid van Iljo was wel het hoogtepunt, 
velen hadden leuke gesprekken en kennismaking met haar werk. We hebben de 

activiteit geëvalueerd en nemen de verbeterpunten voor 2019 mee. Weer voor 
herhaling vatbaar! 

 
 
Zendingscollectes (GZB en KIA) 

Er werd viermaal per jaar een zendingscollecte gehouden. Een voorjaar-, pinkster-
, zomer-, en een najaarscollecte. Deze zendingscollecten zijn voor Kerk in Actie1 

(wijkgemeente Lukas) en voor de GZB (wijkgemeente Johannes). Voorafgaand aan 
of op de zondag dat er gecollecteerd wordt, worden er folders uitgedeeld met 
informatie over het project waarvoor wordt gecollecteerd. Daarnaast heeft de wijk 

Lukas een aantal donateurs die regelmatig geld op de rekening van de zending 
doneren. De wijk Johannes maakt gebruik van zogenaamde kerkbussen in de 

Vredehorst en de Grote Kerk waar men geld voor de zending in kan doen. Deze 
bussen worden om de twee maanden geleegd. Het geld en de collectebonnen 
worden door de penningmeester (Bart Slump) van de ZWO geteld. Ook zijn er 

inkomsten uit de verkoop van “Een handvol koren”, een Bijbelsdagboek dat door 
de GZB wordt uitgegeven. De penningmeester maakt het geld daarna over naar 

de GZB en Kerk in Actie. De opbrengst uit de vier zendingscollectes van de wijk 

Lukas wordt door de penningmeester van de diaconie naar Kerk in Actie overgemaakt.  
 

                                                           
1 Deze zendingscollecten zijn niet hetzelfde als de bestemmingscollecten voor Colombia. 



21 
 

 
 
De penningmeester van de ZWO krijgt ieder jaar een giftenrapportage van Kerk in 
Actie en de GZB. In 2018 zijn de volgende bedragen overgemaakt door de ZWO aan 
de GZB: 
• Een handvol koren dagboekjes: € 560 
• GZB Pinksteren, zomer en najaarcollectes: € 936 

 
 

Gezamenlijke zendingsdienst 
Ds. De Groot uit Ede ging voor in de dienst. Nieuw was dat de kerkdienst in de 
ochtend plaatsvond, hierdoor waren er meer jongeren en kinderen aanwezig. De 

feedback en verbeterpunten staan hieronder weergegeven. 
 

Positieve feedback 
• Veel positieve geluiden van de gemeente over de gezamenlijke dienst in de 

ochtend (dat was nieuw) 

• De boodschap was ook voor jongeren goed overgekomen, het sprak een hoop 
gemeenteleden en hen ook aan. 

• Volle bezetting in de kerk. 
• Ds. de Groot leidde een mooie dienst vanuit zijn verleden kon hij het 

zendingswerk goed onderbouwen. 

• Bas Stolk van de GZB gaf een duidelijk beeld van de GZB, zendingswerk en de 
ondersteuning van Iljo. 

 

Verbeterpunten 
• Liturgie wel erg gericht op Johannes 
• Liederen keuze mag beter  

• Aandacht op samenstelling liturgie 
• Koffiedrinken ging toch wel in Johannes en Lukas apart 
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Financiële verantwoording 

Hieronder treft u het financiële verslag voor alle transacties die via de ZWO-
rekening lopen.

 
 
Conclusie 
Het jaar 2018 is een overgangsjaar geweest. We hebben Colombia op een mooie 

manier kunnen afsluiten, en met veel energie hebben we een nieuw thema en land 

mogen omarmen. We zien er naar uit om dit in 2019 en de jaren erna op een 

mooie manier verder vorm te geven binnen onze kerkelijke gemeenten. 

ZWO commissie PKN Wageningen

wijken Lukas en Johannes

Jaarrekening  2018

Jaarrekening Jaarrekening

2017 2018

Inkomsten in euro's

Saldo per 1 januari 1,728.83€          724.18€            

Bijdragen kerkleden wijk Lukas 756.10€             568.50€            

Collecten Johannus 2,657.75€          3,270.25€         

Dagboekjes 595.00€             1,151.60€         

Erfg. Zend.Kalenders. 270.00€             180.00€            

Abusievelijkestorting

Giften. 1,400.00€          

Totaal 7,407.68€          Totaal 5,894.53€         

Uitgaven in euro's

Missionairaandeel Kerk in Actie 853.64€             568.50€            

GZB. 2,718.46€          3,370.25€         

Dagboekjes. 595.00€             560.00€            

Abonnnementen. 11.12€               -€                 

Erfg. Zend.Kalenders. 182.40€             120.00€            

Abusievelijkestorting 120.00€             -€                 

Bankkosten 83.44€               83.31€              

Giften. 1,900.00€          -€                 

Diversen. 219.44€             54.70€              

Saldo 31 -12 724.18€             1,137.77€         

Totaal 7,407.68€          Totaal 5,894.53€         

Opmerkingen:

De zendings collecteopbrengsten van wijk

Lukas worden rechtstreeks overgemaakt

naar Kerk in Actie.

De totale opbrengst was in het jaar 2017 € 1369.03                        

De totale opbrengst was in het jaar 2018 € 1,519.89

Diversen:

Boekenbon. € 17.50

Cadeau ivm afscheid ZWO lid € 17.20

Boekenbon Ds. De Groot zendingsdienst € 20.00

€ 54.70

Wageningen  8 Februari  2018

B. Slump, penningmeester.
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Het Passion 

Het Passion, diaconaal werkbezoek, zaterdag 17 maart 2018, 8.30 - 17.00 uur. 

 

We waren er klaar voor, maar…. het weer 

zat tegen. Het vroor dat het kraakte en 

de vorst zat in de grond.  

 

Helaas konden we niet naar Hummelo 

gaan om in de tuin te werken. We hebben 

het afgezegd en gelijk een afspraak 

gemaakt voor 2019. 

 

We hopen dat in 2019 het weer meewerkt. 

 

Namens Diaconaat & Apostolaat,  

Dick Verkerk 

verkerkd@xs4all.nl 
06-16164588 
 

 
 

 
Voor actuele informatie over Het Passion raadpleeg: 

www.hetpassion.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetpassion.nl/
https://www.hetpassion.nl/het-passion
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Pro Persona 

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulp-
vragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Pro Persona 
heeft een locatie in Wolfheze daar worden zo’n 400 cliënten behandeld.  

 
De Opstandingskerk in Wolfheze staat midden 

op het terrein en heeft een kerkzaal waar 
zondags gemiddeld 40 mensen de eredienst 
bijwonen.  

Er is een team van vier pastorale medewerkers 
verbonden aan de instelling en zij gaan 

beurtelings voor in de kerkdienst en 
organiseren activiteiten in het pastoraal 
centrum, naast de kerkzaal gelegen.   

 
 

Elke zondagochtend is er een Oecumenische viering in de Opstandingskerk om 
10.30 uur. De ene week is de viering een woorddienst, de andere week een 
viering van Woord en Tafel.  Bij het laatste is altijd een ambtsdrager uit een van 

de omringende gemeenten vertegenwoordigd. 
 

De wijkgemeente Johannes van de PGtW te Wageningen heeft een aantal 
diakenen die beurtelings worden ingezet om - vaak samen met een gemeentelid 
- mee te helpen in de dienst. Verschillende gemeenteleden uit beiden wijken 

werken vrijwillig aan de diensten mee. Na afloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting in het pastoraal centrum, onder het genot van een kopje koffie of 

thee.  
 
De samenkomst worden door de cliënten en pastoraal medewerkers als zeer 

prettig ervaren 
 

Het is goed om hier ons meeleven en betrokkenheid te tonen en te laten merken 
dat we gezamenlijk gemeente van Christus willen zijn, in onze eigen woonplaats 
en in de regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiozK3skOPgAhWMJlAKHZG2C7UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.hansbraakhuis.nl%2FRenkum%2Fkerken%2Fkerken.html&psig=AOvVaw37PvzewO-mULDsVowuxeTx&ust=1551604897686555
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Goulashexpress  

 

Goulash Express – Een project om met een groep jongeren hulp te verlenen in 

het tehuis Magdaleneum in Nyíregyháza (Hongarije). 

 

Magdaleneum is een tehuis 

voor meisjes en vrouwen met 

een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking.  

Er wonen zo’n 70 meisjes en 

vrouwen.  

 

Vanuit onze Protestantse Gemeente te Wageningen zijn wij daar al 3 maal 

geweest met een groep jongeren om werkzaamheden uit te voeren in en rond 

het tehuis.  

Het huis is afhankelijk van de giften en de werkzaamheden die door verschillende 

gemeenten in Nederland worden uitgevoerd. Met de collecten willen we een 

bijdrage leveren om jongeren uit onze gemeenten de kans te geven om het 

tehuis te bezoeken en daar werkzaamheden te verrichten of mee te helpen in de 

dagelijkse zorg voor de bewoners.  

Het geld wordt ook gebruikt om materiaal te kopen voor de klussen, die door 

onze groep wordt uitgevoerd en ook voor het aanschaffen van hulpmiddelen 

waar het tehuis zelf niet of moeilijk in staat is.  

Wij proberen elk jaar een groep jongeren enthousiast te maken om mee te gaan 

naar Hongarije. 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Bobo en Trudy Freeke,  
e-mail: bobotrudyfreeke@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:bobotrudyfreeke@gmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.magdaleneum.hu/_frame/img-9427j-k.jpg&imgrefurl=http://www.magdaleneum.hu/&docid=FwyEEOhVYLka8M&tbnid=h7PgIu-YezHyOM:&vet=10ahUKEwiwg8T73aDaAhXJDcAKHUcPDk4QMwhXKBYwFg..i&w=940&h=350&bih=501&biw=1366&q=magdalenum%20hongarije&ved=0ahUKEwiwg8T73aDaAhXJDcAKHUcPDk4QMwhXKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Inloopcentrum Markt 17 

De diaconie is actief betrokken bij het 
Inloopcentrum “Markt 17” in Wageningen. Het 
inloopcentrum is een gezamenlijk initiatief van 

8 Wageningse kerken, waaronder de 
Protestantse Gemeente Wageningen.  

Het is een plek om op adem te komen in het 
centrum van Wageningen.  

 

Voor nieuwe vrijwilligers is het belangrijk dat zij vertrouwd raken met de 

Presentiebenadering, waar binnen Markt 17 voor is gekozen. Daar worden met 
enige regelmaat cursussen voor opgezet. Op woensdag 21 november verzorgde 
Anja Hacquebord de training ‘Aansluiten bij de ander’.  

Markt 17 heeft daarnaast deelgenomen aan het project Samen Wageningen in de 
twee clusters: Ontmoeten& Meedoen en Meedoen& Initiatieven.  Markt 17 is op 

deze manier ook onderdeel is van de sociale infrastructuur en behoudt vanuit de 
burgerlijke gemeente een sociale basis. Hierdoor is financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente Wageningen voor een aantal jaren gewaarborgd.  

 
En er was weer de jaarlijkse pannenkoekactie ten behoeve van het project Iljo de 

Keizer, de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
(ZWO) bakte, samen met de Thuisfrontcommissie van Iljo voor haar werk in de 
Filippijnen.  
 

De diverse kerkgenootschappen zijn nog steeds actief betrokken bij Markt 17. Zij 

steunen Markt 17 niet alleen financieel, maar ook een grote groep vrijwilligers 
ondersteunt de vrij constante kern van bezoekers.  
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Jaarverslag 2018 Diaconaal Platform Wageningen (DPW) 
 

In het algemeen functioneerde het Diaconaal Platform Wageningen (DWP) in 

2018 vooral in de concrete activiteiten van zijn Werkgroepen voor onder meer 

begeleiding bij schulden (ISOFA), financiële nood (Noodfonds Wageningen) en 

advisering en verwijzing (WIDIP).  

Daarbij kwam in 2018 een zekere verbreding tot uitdrukking, die ook blijkt door 

de overgang van de naam Diaconaal WMO Platform Wageningen (DWPW) naar 

Diaconaal Platform Wageningen (DWP). 

Voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van het Platform vindt plaats door 

de Kerngroep.  

In het Platform nemen naast de diaconie van de PGtW vertegenwoordigers van 

RK tot Gereformeerde Gemeente deel, ieder vanuit eigen diaconie resp. Caritas-

organisatie.  

 

Ook wordt geprobeerd zich te verbinden met de sociale activiteiten van de 

burgerlijke gemeente Wageningen door betrokkenheid bij de Adviesraad 

Samenleving Wageningen, de Cliëntenraad Wageningen, en het WMO-netwerk. 

Het DWP tracht op locatie te vergaderen (Voedselbank, Odensehuis, Pieter 

Pauw). Het DWP heeft een eigen website (www.dpwageningen.nl). 

 

In 2018 vergaderde het DWP op 26 februari over de aansluiting van diaconie en 

pastoraat onder begeleiding door Gerrie Kramer-Hasselaar. Tevens kwam 

Woonwerkplaats De Kleine Wereld aan bod.  

Op 11 juni 2018 gaven Colinda van Benthem en Anita Wiersinga uitleg over het 
nieuwe Sociale beleid van de gemeente Wageningen. 

 
 

WIDIP 

 Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt  

Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) heeft het 

Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) 
opgericht. Hiermee is er binnen de diaconieën een centraal 

punt tot stand gekomen voor informatie op het gebied van 
zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

http://www.dpwageningen.nl/
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Kerstgroet 2018 
 

Als kerstgroetcommissie zijn we weer actief geweest 
met de voorbereidingen voor de kerstgroet 2018 voor 

langdurig chronisch zieken en senioren 80+.  
 
 

Er is gekozen voor kerstchocolaatjes gehuld in een 
transparante folie. We hebben vele positieve feedback 

mogen ontvangen. De opdracht was gegund aan 
bakker Van Voorthuizen.  

 

Bij de kerstattentie was een meditatie gevoegd van mw. Netta Hakkenberg, 
pastoraal medewerker van wijk Lukas. Er zijn 395 kerstattenties verspreid. 

 
 
Op zondag 2 november 2018 was de diaconale collecte bestemd voor de 

kerstgroet die op zaterdag 15 december logistiek is verspreid.   
 

 
Er was een goede samenwerking tussen de twee wijkgemeenten Lukas en 

Johannes. Naast de onderlinge verbondenheid was er dit jaar opnieuw een 

actieve betrokkenheid van de jongeren uit de wijkgemeenten. Laten we deze 

trend ook zo mogen vasthouden.  

 

Namens de kerngroep kerstgroetcommissie, Wout van Deelen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/nl/photos/kerst-vakantie-achtergrond-2946698/
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Resultaatrekening en balans per 31-12-2018 

 

 

 

 

Eindrekening 31-12-2018 

Resultaat rekening 31-12-2018 

 

 


