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Inleiding 
 
Graag wil ik -als voorzitter- dit verslag over 2019 inleiden met uitspreken van het 

woord DANKBAAR. We hebben in het jaar 2019 met een -nog steeds- kleine groep 
diakenen heel veel mogen doen en betekenen in onze gemeente, in de 

samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, in onze stad, ons land en ook 
daarbuiten. Geweldig fijn en mooi om te zien dat we met elkaar dienend mochten 
bezig zijn. 

 
Ook dit jaar mochten we weer veel middelen ontvangen en inzetten voor onze 

naaste, ver weg en dichtbij. Soms niet zichtbaar dan weer ‘verborgen’, soms heel 
direct en dan weer indirect. 
 

Graag wil ik in dit verband melden dat Stichting de Kleine Wereld in dit jaar mede 
door onze financiële steun -in de vorm van een hypotheek- van start kon gaan met 

de verbouw van de voormalige school in de Nude, waarbij een aantal zogeheten 
statushouders uit onze gemeente aan het werk konden. Prachtig.  
 

Bestuurlijk hebben we dit jaar afscheid genomen van Joke de Jong en Kees van 
Schagen. Veel dank aan hen voor alle werk wat zij deden. We zijn blij dat Otto 

Hospes in zijn functie als voorzitter Beraadsgroep D&A in de diaconie heeft plaats 
genomen en in de plaats van Joke deelneemt in het Dagelijks Bestuur. Hoewel we 
flink hebben gezocht naar nieuwe diakenen, is dat niet voldoende gelukt en zijn 

we aan het einde van dit jaar gaan nadenken over andere manieren van werken, 
waarbij deeltaken door gemeenteleden gedaan zouden kunnen worden. In het jaar 

2020 zullen we in het te formuleren beleidsplan hier verder uitwerking aan geven. 
Dat brengt me tegelijk bij de groep mensen die onze diaconie ook dit jaar weer 
veel geholpen hebben met allerlei uitvoerend werk. Ook zij hebben ons weer veel 

werk uit handen genomen, dank daarvoor! 
 

Er is weer veel gedaan. Allemaal mooie dingen, die niet vanzelfsprekend zijn. We 
zijn onze God en Vader dan ook dankbaar voor zoveel zegeningen en ik hoop en 
wens dat die dankbaarheid onze harten mag blijven vullen. Ook in 2020. 

 
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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Lied van de talenten 

 
 
De eerste kreeg er vijf, 

de anderen twee en één, 
talenten om te zijn, 

niet voor zichzelf alleen. 
 
 

Want wie hier leeft op aard 
voor eigen lust en eer, 

begraaft het zonnelicht, 
verbreidt geen leven meer. 
 

 
Maar hij, die geeft en deelt 

met blijde, gulle hand, 
zijn leven wordt vervuld 

met tekens van Gods hand. 
 
 

En wie met liefde werkt, 
het kleine uitvergroot 

en meer ziet dan zichzelf, 
brengt leven in de dood. 
 

 
Gezegend is de mens, 

die weet van het talent 
van liefde, hoop, geloof: 
hij is God toegewend. 

 

 
 
 

Alfred C. Bronswijk  
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ONDERSTEUNINGSCOMMISSIE 
 
De ondersteuningscommissie bestond in 2019 uit; Erik Albers, Wilma van Brakel, 

Arie Rietveld en Kees van Schagen (Kees is in de loop van het jaar gestopt). 
Deze commissie wordt vertegenwoordigd door diakenen vanuit de 

wijkgemeenten Johannes en Lukas. 
 

De ondersteuningscommissie probeert mensen die 

financiële problemen hebben of tijdelijke steun 
nodig hebben te helpen. In 2019 is er 1 lening 

verstrekt maar deze is inmiddels alweer terug 
betaald, ook is er in 2019 een eerder afgegeven 
lening terug betaald. De hulpvragen in 2019 

waren onder andere voor basisschool bijlessen, 
rechts bijstandskosten, acute kosten voor tandheelkunde, huishoudelijke 

apparatuur etc. De ondersteuningscommissie betaald ook voor een aantal 
mensen het abonnement van “Om de Kerk”. Het gaat hier om mensen die hier 
zelf de financiële middelen niet voor hebben. 

 
Ook hebben wij dit jaar weer ouderen geholpen om hun door te verwijzen naar 

officiële instanties voor hulp. Of bij het helpen oplossen van problemen met de 
Gemeente Wageningen en CAK. 
 

Gemeenteleden die wij, als ondersteuningscommissie, niet kunnen helpen omdat 
dit niet binnen ons bereik ligt proberen wij door te verwijzen naar de juiste 

instantie. Zodat zij toch geholpen gaan worden. 
 

In december hebben weer een aantal gemeenleden, en mensen aangedragen 
door Maatschappelijk werk en Vluchtelingenwerk, een kerstgave gekregen. Het 
gaat hier om mensen die in een mindere financiële situatie zitten. Zij kunnen dan 

met de feestdagen iets extra’s doen.  
 

Dit jaar hebben een paar gemeenteleden een bijdrage gekregen vanuit het fonds 
vakantiegeld delen. Hierdoor zijn zij een weekje op vakantie geweest. Soms was 
dat na vele jaren. 

 
 

Mensen van buiten onze Gemeente verwijzen wij door naar het 
“Noodfonds”. Zij kunnen voor acute dagelijkse hulp daar 
terecht. Aan het Noodfonds doen een aantal Wageningse kerken 

mee. De diaconieën storten elk jaar een bedrag in het 
Noodfonds. 
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HARTENWENSPROJECT 2019 

Dit jaar hebben we voor het vierde 
achtereenvolgend jaar het 

Hartenwensproject georganiseerd.  
 

We hebben dit jaar 100 kinderen tussen 
de 0 en 12 jaar blij kunnen maken met 
een cadeau voor sinterklaas.  Deze 

kinderen komen uit financieel 
minderbedeelde gezinnen. Het waren dit 

jaar iets minder kinderen omdat 
Vluchtelingenwerk dit jaar geen 

mogelijkheid zag om mee te doen. Zij 
waren niet in de gelegenheid om de 
menskracht vrij te maken hiervoor. 

 
De hele gemeente heeft weer heel actief 

meegedaan om de gevraagde wensen 
voor de kinderen te kopen. (ter waarde 
van ongeveer € 10,00). Ook mochten 

wij veel donaties ontvangen waarvoor 
wij (als Diakenen) zelf cadeautjes 

hebben gekocht voor deze kinderen. De Diakenen hebben de cadeautjes 
verzameld en rondgebracht naar de betreffende kinderen. We hebben weer veel 
blije kindergezichtjes gezien. Maar het blijft ook schrijnend om te constateren 

dat er nog zoveel kinderen In Wageningen zijn die in relatieve armoede 
opgroeien. 

 
Het doel van dit project is om de kinderen uit onze gemeente te laten zien dat 
ieder kind van waarde is en ieder kind wordt gezien. Juist in de tijd van feest en 

cadeaus willen we hen niet vergeten. Ook de volwassen gemeenteleden vonden 
het mooi om hieraan te kunnen bijdragen. 

 
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 hebben 

we de mogelijkheid om te delen van onze rijkdom. Juist als Gemeente van 
Christus willen we oog hebben ook alle mensen. 

 
Ook in 2020 willen wij het Hartenwens project weer organiseren, omdat de 
Gemeenteleden nog steeds heel enthousiast zijn over dit project 
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Vluchtelingen in Wageningen 

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

eind 2018 waren 70,8 miljoen mensen op de vlucht, waaronder 6,7 miljoen 
mensen uit Syrië. Op plaats 2 en 3 staan Afghanistan en Zuid-Soedan met 
respectievelijk 2.7 en 2.3 miljoen vluchtelingen. Veel mensen zijn op de vlucht 

voor oorlog en geweld, zoals in Syrië. In Nederland wonen ruim 100.000 
vluchtelingen. In 2019 vroegen ruim 22.000 mensen asiel aan in Nederland. In 

Wageningen wonen 51 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 2019 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 41 nieuwe aanvragen 
in behandeling genomen. In totaal werd € 17.257,00 aan 

aanvragen gehonoreerd, waarvan € 4.575,00 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.  
 
De grootste post van uitgaven zijn bestemd voor gezinshereniging, 47%. Dit jaar 

kwamen de gezinsherenigingen vooral uit Eritrea (6x) en 1x uit Pakistan. 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. Verder worden er regelmatig vluchtelingen geholpen bij 

medische kosten die voor eigen rekening zijn of de aanschaf van hulpmiddelen 
zoals een bril. Dit jaar waren er ook 4 aanvragen m.b.t. studiegeld om 
studieboeken te kunnen aanschaffen of voor reiskosten om colleges aan Utrecht 

Universiteit te kunnen volgen. 

Vanuit de Wijkraad Johannes is Han Mulder de vertegenwoordiger, vanuit de 
Wijkraad Lukas is dit Barend Deetman. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPutP_tIHhAhWOfFAKHTiIAHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bd.nl/bernheze/bernheze-wil-extra-inzet-vluchtelingenwerk-voor-opvang-statushouders~a4be10fb/&psig=AOvVaw09GpX65T6DG5U0yPIEIbLO&ust=1552645394759810
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Buurtkastje 
 
In het voorjaar van 2018 is, op 

voorstel van Joke de Jong en Nico 
Sjoer 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/).  

 
Nicoline Beijderwellen bevoorraadt 
en vernieuwd de inhoud van het 

kastje met producten die wekelijks 
door onze kerkgangers worden 

ingebracht voor de voedselbank.  
 
Het kastje raakt steeds beter 

bekend en wordt gebruikt.  
Soms wordt er alleen wat uit 

gehaald, vaker nog wordt er 
geruild.   
Sommige producten blijven er lang 

in staan andere producten zijn 
snel weg. 

Net als bij de voedselbank zijn 
producten voor persoonlijke 

verzorging erg gewild. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stichtingsogoed.nl/
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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 dar op de site van de Voedselbank staat, 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 jaarlijks met een 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 Dankdag 
bij Albert Heijn een inzamelingsactie gehouden, die heel veel producten heeft 

opgeleverd, maar liefst 60 kratten vol. 
 
Ook zamelen we het hele jaar Douwe 

Egberts en Perla punten in, waarvoor de 
Voedselbank pakken koffie ontvangt. 

 
In de Bevrijdingskerk staat elke zondag 

een mandje, waarin gemeenteleden 
producten kunnen leggen of een bedrag in 
de spaarpot kunnen doen. Dit leverde dit 

jaar € 350,00 op.  
 

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/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bd.nl%2Floon-op-zand%2Fal-150-000-douwe-egberts-punten-voor-voedselbank-van-lionsclub-loon-op-zand-udenhout~a71a90c8%2F138170842%2F&psig=AOvVaw3xqgeVHkpzpZvdYfv7AoTv&ust=1591721769269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOirx-nX8ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vakantieweek Rooseveltweek  

Van 19 tot 26 oktober 2019 ging een groep gemeenteleden voor een geheel 

verzorgde week naar Doorn. Het thema van deze week was Kleurrijk.  

 

Na binnenkomst werd er kennisgemaakt 
met elkaar en de zondag begon met de 

kerkdienst, gevolgd door een puzzeltocht 
door het huis of een wandeling rond het 
gebouw. Aan het einde van de dag was er 

een sing-in.  

De rest van de week kon men deelnemen 
aan een stedentrip met een quiz, die men 

op de stoel kon afwerken, ochtendgym-
nastiek, dansen/bewegen op de stoel, een 

bezoek aan het luchtvaartmuseum, een 
creatieve middag, wandelen, fietsen met de 

rolstoelfiets, rijden met het treintje, cabaret, een shantykoor, een bezoek aan de 

dierentuin in Rhenen, een rit met de rolstoelbus met een stop bij Paleis 
Soestdijk.  

 

Gedurende de hele week zorgden 

vrijwilligers voor de deelnemers met 
onverdeelde aandacht voor iedere gast.  

In 2020 organiseert de diaconie weer 

een verblijf in het Roosevelthuis in 
Doorn voor een groep deelnemers.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.zorgvakantieshellendoornnijverdal.nl/wp-content/uploads/2014/11/DSC_6891-2-1024x674.jpg
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Diaconaal werkbezoek aan Het Passion op zaterdag 14 maart 2020 
 
Op zaterdag 14 maart 2020, aan het begin van de corona crises, vertrokken we 

met zes mensen, met stralend weer en vol goede moed rond 9 uur naar Het 
Passion. Luuk Krol stond klaar met de koffie en thee en had het tuinwerk voor 

ons voorbereid. 
 
Het Passion vangt in Hummelo dak- en thuislozen op en probeert toe te leiden 

naar een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst in een eigen woning, niet meer 
straat.   

 
Naast de tijdelijke opvang is er nu ook een 
meer permanente opvang voor begeleid 

wonen. Deze nieuwe huisvesting is 
gerealiseerd op de voormalige tennisbaan.  

 
Kijk voor meer informatie op de website; 
https://www.hetpassion.nl Dick Verkerk 

 
 

 

Pro Persona  
 
Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van 

hulpvragen 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. 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.hetpassion.nl/
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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Student en jonge gezinnen 

 

Tijdens de AID was er een stand van 
de kerk aanwezig om studenten met de 

PGtW te laten kennismaken. 
 

 
Als studenten in Wageningen komen wonen ontvangen zij een folder met 
informatie over de PGtW. 

 

Met een groep studenten is overleg geweest over de nieuw aan te trekken 
studentpastor. Er is een aanvraag ingediend bij de landelijke kerk om een 

studentenpastor aan te kunnen stellen op projectbasis voor een aantal jaren. 
 

Gedurende het jaar zijn er zowel pastorale als diaconale informatieve contacten 

geweest met studenten, studentenverenigingen en jonge gezinnen. Beide 
groepen weten de diaconie steeds beter te vinden. 

 

 

Inloophuis Markt 17 

Hoogtepunten uit 2919 op basis van de Marktbriefjes uit 
maart, juni en oktober.  

Het bestuur van Markt 17 bestond in 2019 uit Ad Stolk, 

voorzitter, en leden Anja Hacquebord, Arnold Moene, Lucy 
Peijnenburg en Cecilia Reerink. 

Coördinator is Jaap de Graaff, beheerder Connie Lei. Adviseur Heleen Haasdijk, 
PR Wim te Winkel. 

Fondswerving Freek van Holten, Roel ter Horst en Arie Brouwer 
 
De Deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de ondersteunende 

kerken. Voor de wijkgemeente Lukas van de PGtW is dat Harm Jan Kwikkel. Voor 
wijkgemeente Johannes is er een vacature.  Arie Rietveld is vertegenwoordiger 

van de Diaconie. 

Uitgangspunt is een ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen, waar iedereen mee 
telt, en ieders kwaliteiten worden gewaardeerd. 

Op 29 januari 2019 vond er een instructie plaats voor vrijwilligers in de 
Presentiemethode die binnen Markt 17 als uitgangspunt wordt gehanteerd 

bestuursleden en coach in de methode. Het ligt in de bedoeling een serie 
instructiebijeenkomsten van ca. 2 uur te organiseren 

Van 11-17 maart was de week van zorg en welzijn.  Markt 17 deed mee met de 

Welsaamproeverij 2019. Welsaam is een werkorganisatie van ca. 30 partners in 
Wageningen op het gebied van zorg en welzijn. Op 16 maart doet Markt 17 mee 

met de jaarlijkse nationale vrijwilligers dag NL Doet. Daarbij is de binnenplaats 
flink opgeknapt. Een deel van de perkjes wordt nu gebruikt voor kleinschalige 
groente en kruiden teelt. 

https://www.aidwageningen.nl/nl
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Op 13 april was de jaarlijkse vrijwilligers dag in de Blauwe Kamer. De bedoeling 

van de vrijwilligers dag is om de vrijwilligers zonder wie Markt 17 niet kan 
draaien in het zonnetje te zetten en waardering te uiten voor hun werk. 

Op zondag 14 april kwam het Theologen Ensemble vóór hun optreden in de kerk 

naar Markt 17. Er werd samen met aanwezigen gemusiceerd. 

Markt 17 is goed ingebed in de gemeenschap van Wageningen. Dat blijkt ook uit 
de vermelding in het Handboek Vrijwillige Hulp Wageningen op blz. 33. Ook doet 

Markt 17 mee met Foodsharing, om verspilling van eten tegen te gaan. 
Markt 17 is ook onderdeel van de Stichting Netwerk DAK, een landelijk netwerk 
van 108 inloop achtige centra.  

Coördinator Jaap de Graaff heeft regelmatig contact met zijn collega’s uit Ede, 
Veenendaal, Tiel, Culemborg en Oosterbeek. 

Regelmatig worden er kunsttentoonstellingen georganiseerd door Josien Plomp, 
met bijvoorbeeld schilderijen van haar zelf, Gerard Mulder, Sandra Feenstra en 
foto’s van Gelske Kwikkel 

Dit jaar liep Ilse Kok, leerling van Mariëndal uit Arnhem haar maatschappelijke 

stage in Markt 17 

Op 25 mei is er een brainstormsessie geweest van vrijwilligers en bezoekers over 
de herinrichting van Markt 17. 

Op 17 mei was er weer een geslaagde ruilbeurs o.l.v. Titia Russchen en Taat 

Klees Usman. 

Op 27 juni was er een workshop over eenzaamheid o.l.v. geestelijk verzorger 
Liesbeth van der Elst en wandelcoach Jettie van den Houdt 

Elke tweede woensdag van de maand van 10-12.00 uur is er een babycafé. 

Op vrijdag 2 oktober heeft Markt 17 meegedaan met de dag van de ouderen. Het 

Platform Wageningse Ouderen bestaat uit Startpunt, Woningstichting, Thuis, 
BBLTH.  Er was een feestelijke bijeenkomst waarbij de kok van Markt 17 Ewald 

Houba samen met Jaap de Graaff een pitch hield over wat er zoal komt kijken bij 
het organiseren en bereiden van de maaltijden. Het is goed te realiseren dat 

25% van de bezoekers en van de vrijwilligers 65 jaar of ouder is. 

Op 29 september kwamen vertegenwoordigers van de Vineyard gemeenschap in 
het kader van burendag op bezoek. 

Op 29 oktober was er een vergadering van de deelnemers raad.  

En op 20 december was er een kerstbijeenkomst van de Vluchteling Onder Dak 

met een gezamenlijke lunch, waarbij burgemeester van Rumund kerstpakketten 
uitdeelde.  

 

 

https://inloopcentrumwageningen.nl/
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Kerk, milieu en zonnepanelen op het dienstgebouw 

Juni 2012 zijn er 24 zonnepanelen op het dienstgebouw van Markt 17 

geïnstalleerd met een totale capaciteit voor opwekking van 5000 kWh. per jaar.  
 

In 2019 is er door de kerkrentmeesters een 
evaluatie gedaan en zijn alle gebouwen van de 
protestantse gemeente Wageningen onder de 

loep genomen met de vraag: zijn 
zonnepanelen hier haalbaar (qua dakbedekking 

en ligging bijvoorbeeld) en financieel rendabel.  
De zonnepanelen op het dienstgebouw zijn niet 
rendabel, dat wil zeggen de besparingen op 

energie zijn reëel, maar het geld dat een particulier bespaart is niet te 
extrapoleren naar een kerkgebouw omdat deze subsidie en kortingen heeft als 

charitatieve instelling.  
 
Er zijn wel zonnepanelen geïnstalleerd op de pastorieën en een onderzoek is 

gaande naar mogelijkheden naar verdere energiebesparing van het 
Dienstgebouw Markt 17.  

 
De gezamenlijke diaconieën zijn deelnemer 
van Wageningen Werkt Duurzaam, waar veel 

informatie over energiebesparing wordt 
gedeeld en veel expertise hiervoor aanwezig 

is. 
 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buijselektra.nl%2Fblog%2Fenergiebesparende-maatregelen%2F&psig=AOvVaw2p-kShiVGh5aSnCexXF1QG&ust=1591722201522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCr4bzZ8ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pigbusiness.nl%2Fartikel%2F178879-wat-gaan-afgedankte-zonnepanelen-ons-kosten-dat-is-de-vraag%2F&psig=AOvVaw0dPrRp9tov-8TeOMSzYRmK&ust=1591722361971000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjX-oPa8ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Jaarverslag ZWO Wageningen 2019 

 
Introductie 

De ZWO-commissie bestaat uit leden die zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking 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 2019 zijn Armand Bos en Hannah Vos bij de ZWO gekomen, en werken 
we in het kader van “ZWO-breed” met de jeugdleiding van Johannes en Lukas 

(Liesbeth van Schaik en Lotte van de Peppel) en de TFC (Annemieke van Berkel 
en Els Upperman). We willen meer aandacht genereren rondom het zendings- en 

diaconale werk door de kerk op de Filipijnen, meer jongeren betrekken en de 
gemeenteleden bewuster maken van de wereldwijde kerk. We presenteren u graag 
het jaarverslag 2019 met een overzicht van de activiteiten die we in het afgelopen 

jaar weer mochten organiseren.  
 

Doel en werkwijze 
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 aandachts-

velden en werkwijze de gehele Protestantse Gemeente te Wageningen betreft, 
wordt daarnaast ook actief contact onderhouden met de kerkenraden van de 
verschillende wijkgemeenten.  

 
Activiteiten 

Algemeen 

De ZWO-commissie heeft in 2019 viermaal vergaderd, namelijk op 6 februari, 9 mei, 
9 oktober en 13 november. Er zijn notulen beschikbaar van alle vergaderingen. 
Hieronder worden een aantal hoogtepunten van afgelopen jaar kort benoemd. 
Naar aanleiding van de bezinning in 2018 (zie annex 2) zijn we in 2019 concreet 
begonnen met het handen en voeten geven aan het thema: Laat je zien! 
 
Avond met Hinke Blonk over haar reis naar Malawi op 6 februari 2019 

Tijdens de ZWO-vergadering was Hinke Blonk uitgenodigd om ons 
te vertellen over haar reis naar Malawi begin mei 2019. Samen met 
een team van 12 leerlingen uit 5-VWO van het Ichthus College uit 
Veenendaal en een aantal begeleiders van school en de GZB zette 
zij zich in voor Malawi, waar de GZB een aantal projecten 
ondersteunt. De projecten van de GZB zijn onder andere met de 
CCAP (Church of Central Africa Presbyterian) gericht op 

alfabetisering, gezondheidszorg en hygiëne. Daarnaast is er ook een Nederlands 
echtpaar (Hans en Gerrie Kasbergen) betrokken op kleuteronderwijs, jongeren, water 
en sanitatie en zorg voor chronisch zieken. Hinke was voorzitter van de groep 
leerlingen die de reis organiseerde. Met alle acties die op touw werden gezet voor de 
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reis is meer dan 32.000 EUR bij elkaar gebracht en de groep is ook erg actief geweest 
op facebook, Instagram en met hun eigen website: www.expeditiemalawi.nl.  
Samen met de GZB waren er vooraf doelstellingen voor de reis opgesteld, om 
bijvoorbeeld hun leeftijdsgenoten bewust te maken op school en ook daarbuiten (2.000 
jongeren), een christelijke levensvisie op het werk en de projecten ontwikkelen, en 
zelfstandig en als hecht team leren werken. Hinke gaf aan dat ze erg veel geleerd heeft 
en een hele waardevolle ervaring heeft opgedaan.  
 

Het project op Noord-Samar Filipijnen en financiële ondersteuning 
Bij de kerkdiensten op 3 maart, 19 mei, 8 september, 20 oktober en 10 november is 
er informatie geplaatst in de weekbrieven van Johannes en PowerPoint bij Lukas, om 
aandacht te vragen voor het werk van Iljo de Keijzer, het project op Samar dat wordt 
ontwikkeld door de GZB en ABCCOP om mensen te helpen hun leven op te bouwen en 
zich een inkomen te verschaffen. Op de ZWO-breed vergadering van 13 november 
hebben Tim Verduijn en Danielle Damsteeg van de GZB meer uitleg gegeven over de 
stand van zaken van het project (zie annex 3). Om het werk voldoende voort te zetten 
hebben we gesproken over een toezegging voor de komende vier jaar (duur van een 
projecttermijn 2020-2023). Wij hebben aangegeven €4.000,- bij te willen dragen per 
jaar (evenals we voorheen deden bij Colombia), maar dat eerst met de kerkenraad te 
bespreken. Het voorstel was om dat begin 2020 te 
doen met de Algemene Kerkenraad maar dat is er 
helaas nog niet van gekomen (i.v.m. 
vergaderdatum en daarna is door COVID-19 geen 
vergadering met de ZWO als gast georganiseerd). 
 
Daarnaast geeft de TFC van Iljo aandacht aan het 
werk van Iljo door het verspreiden van haar 
nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op: 
https://iljo.algemeenbekend.nl/start/  
 

Gemeenteavond wijkgemeente Johannes in februari 2019 

De gemeenteavond ging over missionair gemeentezijn “Laat je zien!” en de 
toekomst van de jongeren in de gemeente. De jongeren hadden hier veel leuke en 

praktische ideeën over. Neem gerust een kijkje hieronder!  

 
 

http://www.expeditiemalawi.nl/
https://iljo.algemeenbekend.nl/start/
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Jongerenavond met Lukas en Johannes (16+ jongeren) op 23 maart 2019 

 
Op 23 maart werd een ervaring gedeeld door Timos Kapteijns die indertijd was 

meegegaan naar de Filipijnen met een jongerengroep uit Rhenen. Het idee was 
om de ervaring te delen over de Filipijnen en wat er gedaan werd daar door de 
jongeren, daarnaast om de interesse te peilen of dit ook een mogelijkheid zou zijn 

in de toekomst met een jongerengroep uit Wageningen.   
Het was een zeer geslaagde avond met een opkomst van ca. 30 jongeren. In kleine 

groepen gingen ze met elkaar in gesprek. De jongeren waren erg enthousiast, met 
name om samen op reis te gaan. 

Er kwamen wel een aantal relevante vragen naar voren: 

Hoe kunnen we jongeren (momenteel tussen 12-16 jaar) voorbereiden voor de 
reis? 
Wat is het beleid van de GZB? In samenwerking met hen? Wat is het 

kostenplaatje? 
Hinke Blonk vragen hoe zij met haar groep de reis naar Malawi heeft voorbereid. 

 
We hebben als ZWO-breed naderhand wel moeten besluiten om voorlopig nog 
geen reis te organiseren gezien de leeftijdsopbouw van de jongerengroep op dit 

moment. Er zijn te veel jongeren die nog onder de 18 jaar waren en daarom zou 
het nog onverantwoord zijn om met zo’n jonge groep naar zo’n ver land te gaan. 

We moeten nog een aantal jaartjes geduld hebben – maar de interesse is er zeker! 
 
Dubbelportret van jongeren in Nederland en de Filipijnen stond in Om de Kerk van 

april 2019. 

 
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 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. De 
penningmeester van de ZWO krijgt ieder jaar een giftenrapportage van Kerk in 
Actie en de GZB.  

 
Zendingsdienst op 10 november 2019 

Een aantal weken voor de zendingsdienst werd bij Johannes de catechesatieavond 

beschikbaar gesteld om samen met de jongeren in gesprek te gaan over welk beeld 

ze van God hebben, Wie God voor hen is en wie zij voor God zijn. Ds. Jaap 

 
1 Deze zendingscollecten zijn niet hetzelfde als de bestemmingscollecten voor het project van de GZB 
op de Filipijnen. 
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Haasnoot was hierbij aanwezig en kon zo zijn oor te luister leggen. Ook putte ds. 

Haasnoot uit zijn eigen ervaring in Zuid- Sudan waar hij jarenlang gewerkt had als 

coördinator voor theologisch onderwijs voor de GZB. Hij preekte uit Exodus 3 en 

4 over de roeping van Mozes. 

 

  
 

 

1. God wil ons en deze wereld bevrijden. 

2. Hij wil ons inschakelen. 

3. We doen het samen. 

4. God wil ons en deze wereld bevrijden. 

5. Hij wil ons inschakelen. 

6. We doen het samen. 

 

 

Positieve en constructieve feedback: 

• De informatievoorziening naar jongeren in Lukas was niet duidelijk, zodat zij weg- 
bleven. Daarnaast was er de actie van jongeren rond de voedselbank de dag ervoor 

• De locatie “Ons Huis” werd door vele als prettig ervaren, na de dienst werd er nog 
veel nabesproken. 

• De opkomst van uit de Lukas gemeente was niet erg groot. Mede door het tijdstip 
(15:30 uur); dat zal invloed hebben gehad. In het geheugen van Lukas mensen zit 
ook dat het in 2018 vooral als een Johannes dienst werd gezien. 

• Liturgie was prima echter een notenbalk bij de liederen die voor sommigen nieuw 
waren was makkelijk geweest. 

• Iedereen ervaart het als een echte zendingsdienst die uitstekend werd geleid door 
Ds. Haasnoot. 

• Ouderling en diaken waren nog wat zoekend in hun taken. 
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Verbeterpunten: 

• Een actieve rol door de jongeren tijdens de dienst zelf, daar is meer mogelijk en 
kan opgepakt worden voor een volgende keer. 

• De PR kan beter en breder worden ingezet. Helaas liep het nu mis omdat de e-mail  
bleef steken in de spamfilter waardoor deze niet op tijd arriveerde voor plaatsing 
in Om de Kerk.  

• Voor 2020 nog wel een middagdienst om 15:30 uur, bij voorkeur in de Grote Kerk, 
als deze beschikbaar is. Dat geeft kans voor genoeg voorbereidingstijd, publiciteit 
en een mooie locatie. Een predikant van buiten, niet vanuit één van de wijken, is 
weer aan te raden. 

 

Besluit voor 2021: 

• De wijkkerkenraden zijn akkoord gegaan om per 2021 de zendingsdienst in de 
ochtend, op de eerste zondag van november (14/11/21) te houden;  

 
Andere activiteiten 
We hebben de traditionele pannenkoeken actie verplaatst naar het voorjaar van 2020. 
Helaas heeft dat door de corona crisis geen doorgang kunnen vinden.  
 
 
Financiële verantwoording 
In annex 1 treft u het financiële verslag voor alle transacties die via de ZWO-rekening 
lopen. 
 
Conclusie 
In het jaar 2019 hebben we een serieuze start gemaakt om het thema “Laat je 

zien!” vorm te geven in de twee wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente in 
Wageningen. We hebben mooie activiteiten mogen organiseren en omdat ZWO-
breed te doen geeft veel enthousiasme en energie.  

 

Wageningen, 6 juni 2020 
De ZWO-commissie 
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Annex 1: Jaarrekening ZWO 2019 

 

 

 

 

 

ZWO commissie PKN Wageningen

wijken Lukas en Johannes

Jaarrekening  2019

Jaarrekening Jaarrekening

2019 2018

Inkomsten in euro's

Saldo per 1 januari 1137.77 724.18

Bijdragen kerkleden wijk Lukas 1533.50 568.50

Collecten Johannes 2904.75 3270.25

Dagboekjes 620.00 1151.60

Erfg. Zend.Kalenders. 180.00 180.00

Abusievelijkestorting

Giften.

Totaal 6376.02 Totaal 5894.53

Uitgaven in euro's

Missionairaandeel Kerk in Actie 1732.00 568.50

GZB. 2904.75 3370.25

Dagboekjes. 1211.60 560.00

Abonnnementen.

Erfg. Zend.Kalenders. 122.40 120.00

Abusievelijkestorting

Bankkosten 83.38 83.31

Giften.

Diversen. 55.00 54.70

Saldo 31 -12 266.89 1137.77

Totaal 6376.02 Totaal 5894.53

Opmerkingen:

De zendings collecteopbrengsten van wijk

Lukas worden rechtstreeks overgemaakt

naar Kerk in Actie.

De totale opbrengst was in het jaar 2019 € 1,866.32

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

Diversen:

Cadeau kaart E. van Schaik € 20.00

km. vergoeding. Dhr. Kapteijns € 35.00

€ 55.00

Wageningen  28 januari  2020

B. Slump, penningmeester.
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Annex 2: Nieuw thema “Laat je zien!” 

Vanaf februari 2018 zijn we gestart met een bezinningsproces om te bepalen waar 
we ons als ZWO en dus PGW 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.  
 

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 

https://www.gzb.nl/doe-mee/predikanten/catecheseproject-2018-2019


22 
 

• 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) 

• 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) 

 

 

 

Annex 3: Stand van zaken diaconale project Noord-Samar 

Gesprek op 13 november 2019 met Tim Verduijn en Daniele Damsteeg. 

• Een jaar geleden hebben wij met de GZB (Tim) ook een bijeenkomst over de 
start met het diaconale project op Samar gehad waarbij de ZWO heeft 
aangegeven graag dit project te willen ondersteunen. Omdat het toen bij de 

GZB en ook de ZWO zich nog in een vroeg stadium bevond hebben we toen 
gezegd halverwege 2019 weer contact op te nemen.  

• Inmiddels zijn er al mooie stappen gezet. De contacten tussen de GZB en 
ABCCOP zijn versterkt. De ambitie van ABCCOP is om kerkleden op Samar te 
ondersteunen missionair te zijn in de eigen samenleving met woord maar ook 

met de daad. 
• Tim geeft uitleg over de voortgang van het project, dat gericht is op het 

verbeteren van de economische omstandigheden van mensen op Samar. In 
2019 is daarom vooral aandacht gegeven aan vakopleidingen zodat de mensen 
de technische vaardigheden op een handeltje op te zetten of vak uit te oefenen. 
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Dit is heel positief geweest. Het project wordt vanuit ABCCOP begeleid door ds. 

Jojo, de Filipijnse predikant die veel heen en weer reist tussen de gebieden 
waar ABCCOP actief is. 

• Danielle geeft ook uitleg over wat de GZB doet om kerken in Nederland te 
ondersteunen met communicatiematerialen en ideeën voor fondswerving. Ook 
geeft ze aan dat de GZB ook reizen met jongeren organiseert. Dat hebben we 

als ZWO ook overwogen maar de huidige groep jongeren is nog te jong (< 18 
jaar) om dit op korte termijn te doen, maar dat willen we graag in een van de 

komende jaren verder doorspreken. 
• Sander geeft uitleg hoe de ZWO met Kerk In Actie heeft gewerkt in de afgelopen 

6 jaar. En dat er elk jaar ongeveer 4000 EUR werd opgebracht door collectes, 

andere fondswervingsactiviteiten en door giften. Dit kunnen we ook doen met 
de GZB.  

• We spreken af dat Danielle een modelovereenkomst naar Sander/ZWO stuurt 
en dat Sander het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters 
benadert voor een garantstelling.  

• We spreken af elkaar op de hoogte te houden en danken Tim en Danielle voor 

hun komst. 
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Jaarverslag 2019 Thuisfrontcommissie Iljo de Keijzer  

De Thuisfrontcommissie van Iljo de Keijzer bestaat uit vier leden namelijk: Els 

Upperman (voorzitter), Jan-Willem Lapoutre (penningmeester), Peter Quik 
(secretaris) en Annemieke van Berkel (communicatie en PR). Iljo is door de PKN-
Wageningen (Wijk Johannes) uitgezonden naar de Filipijnen en doet het haar 

werk vanuit de hoofdstad Manilla. Belangrijkste opdracht van Iljo is om de leiders 
van de vele kleine gemeenten die er zijn op de Filipijnen te onderwijzen en te 

begeleiden bij hun taak (waaronder preken). 
 
De commissie heeft in 2019 vergaderd op 17 juni en 28 oktober. In beide 

vergadering is aandacht besteed aan de contacten en de voortgang van het werk 
van Iljo en de contacten met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de 

Overseas Missionary Fellowship (OMF) als uitzend begeleidende organisaties. Ook 
is daarbij de afstemming gezocht met de ZWO van de PKN-Wageningen rondom 
thema’s als: aandacht voor Iljo bij zendingsdiensten, collectes in de kerkdiensten 

en zijn er contacten van de predikant(en) van Wageningen met Iljo geïnitieerd. 
Rond communicatie is gesproken over verspreiding van gebedsbrieven en 

nieuwsbrieven en contacten met ondersteunende gemeenten zoals de Hervormde 
Gemeente van Hedel, Wezep en de contacten met de PKN-gemeente Rijswijk 

(NB). 
 
Belangrijk onderdeel van de activiteiten van de TFC is de fondsenwerving. 

Hiervoor zijn ca. 90 vaste donateurs waar een bijdrage van wordt ontvangen. 
Verder ontvangt de TFC nog collecteopbrengsten/ giften uit participerende 

gemeenten (zie hierboven).  
 
Totaal werd in 2019 aan fondsen een bedrag ontvangen van  € 18.245,60 

De contractueel afgesproken bijdrage van de TFC aan de GZB ter financiering 
van de uitzending van Iljo is       € 18.500,00  

 
De kosten van de TFC bestaande uit: 
wervingskosten en bankkosten      €       104,43 

Daarmee is ingeteerd op het tegoed voor een bedrag van  €       358,83. 
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Jaarverslag Diaconaal Platform Wageningen – 2019 
 

 
 

In 2019 heeft het Diaconaal Platform Wageningen tot een organisatorische wijziging 
besloten. Daarbij is de gedachte de platformvergadering te ontwikkelen tot een 
breed Diaconaal Beraad. Hierbij zijn diakenen maar ook gasten betrokken die niet 

noodzakelijkerwijze diaken zijn. Daardoor wordt de deelname vergroot. Het 
karakter van dit Beraad is vooral inhoudelijk. Hieraan kan breed bekendheid 

gegeven worden. In het bijzonder diaconale en pastorale werkers en ex-diakenen 
worden hier verwacht. Deze thematische rol vergt veel voorbereiding en zal dus 
slechts een of twee keer per jaar binnen onze mogelijkheden liggen.  

 
De concrete, organisatorische aspecten zijn bij de zgn. Brede Kerngroep 

ondergebracht. Daarin zit van elke Diaconie resp. Caritas een vertegenwoordiger. 
Vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken nemen hier deel, ieder vanuit 
eigen diaconie resp. Caritas-organisatie. Zo kan de betrokkenheid van iedere 

diaconie bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroot worden.  
In deze Brede Kerngroep gaat het in de eerste plaats om het onderling contact van 

de diaconieën. Daarbij staan de organisatorische aspecten centraal. Verwacht wordt 
dat de Brede Kerngroep in korte vergaderingen zaken op elkaar kan afstemmen en 
afspraken kan maken. Daar wordt ook vastgesteld welke onderwerpen die in het 

Platform aan de orde gesteld worden. 
Vergaderingen van de Brede Kerngroep hebben plaatsgevonden op 11 maart, 13 

mei, 10 september en 25 november. Een Platformvergadering vonden plaats op 24 
april (Thema Vluchtelingen en statushouders). Op 7 mei 2019 hield de secretaris 
een inleiding voor de Werkgroep Patiëntengroep Hersenletsel over de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
Kees van Schagen is een vijftal jaren als voorzitter betrokken geweest bij het 

Diaconaal Platform Wageningen vanuit de PGtW. Op zondag 8 december 2019 heeft 
Kees van Schagen afscheid genomen van de PGtW diaconie. Hij werd daar bedankt 
voor zijn jarenlange inzet in de gemeente maar ook daarbuiten. Zo was hij 

betrokken bij Diaconaal werk Wageningen breed, bijvoorbeeld rond de WMO en het 
Noodfonds Wageningen. Gertjan Budding heeft hem vervangen en is nu voorzitter. 

 
Aan de WSDIA (Wageningse Stichting voor Diaconale Interkerkelijke Activiteiten) is 

verzocht de financiële aspecten van het Diaconaal Platform Wageningen te 
behartigen. Geprobeerd wordt contact te houden met en (zo mogelijk indien 
gepast) aan te sluiten bij de sociale activiteiten van de burgerlijke gemeente 

Wageningen, in het bijzonder bij de Adviesraad Samenleving Wageningen, de 
Cliëntenraad Wageningen, en het WMO-netwerk. (Zie bijvoorbeeld de activiteiten 

aansluitend bij Wageningen dementievriendelijk.)  
 
Het DWP heeft een eigen website (www.dpwageningen.nl) 

De gezamenlijke diaconale activiteiten liggen inmiddels vooral in de specifieke 
Werkgroepen, met name op het terrein van begeleiding bij schulden (ISOFA), 

financiële nood (Noodfonds Wageningen) en advisering en verwijzing (WIDIP).  

http://www.dpwageningen.nl/
https://dpwageningen.nl/
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Kerstgroet 2019 

 

Als kerngroep zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor de kerstgroet 

2019 voor senioren van 80 jaar en ouder én chronisch zieken.  

Er is gekozen voor kerstkoekjes. De kerstattentie is geleverd 

door bakker Van Voorthuizen.  

In 2019 zijn er 369 kerstattenties uitgedeeld. Voor 

gemeenteleden buiten Wageningen/Bennekom is een 

speciale kerstkaart uitgereikt.  

Bij de kerstattentie of kerstkaart was een meditatie van de 

pastoraal medewerker Henk van Vliet. Van Vliet is 

verbonden aan wijk Johannes. Het ontwerp van de voorkant 

van de kerstmeditatie was ontwerpen door mevrouw Marijke 

van der Giessen van wijk Lukas.  

Er was dit jaar een pilot waar gemeenteleden konden aangeven geen gebruik te 

willen maken van de kerstattentie. Deze pilot heeft goed gefunctioneerd. We 

gaan hiermee verder.  

Op zondag 1 december was de diaconale collecte bestemd voor de kerstgroet. 

De kerstgroet is uitgedeeld op zaterdag 14 december.  

Binnen de kerngroep is toegetreden mevrouw Leonie Knaap. Mevrouw Knaap is 

verbonden met wijk Lukas. Er was een constructieve samenwerking tussen de 

twee wijken, zowel door jongeren als ouderen. In de weekbrief van zondag 20 

december zijn alle vrijwilligers bedankt voor de medewerking. We kijken terug 

op een geslaagde kerstgroet. Als kerngroep zijn we alweer bezig met de 

voorbereidingen voor 2020. 

 

Wout van Deelen, coördinator kerngroep 
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