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Inleiding 

 

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om de inleiding bij het jaarverslag pas te 

schrijven als alle onderdelen ervoor zijn aangeleverd. Dit is vooral goed omdat het me als 

voorzitter van het College van diakenen telkens weer doet beseffen hoeveel mooi werk er 

in onze gemeente wordt verricht. Sprak ik vorig jaar over vreugde en dankbaarheid, dit 

jaarverslag wil ik daar graag nog een word aan toevoegen: verwondering. 

Alles overziend ben ik verwonderd over alles wat we met elkaar hebben mogen doen en 

betekenen. Voor de mensen dichtbij in onze stad maar ook verder weg, tot ver over de 

landsgrenzen heen.  

Verwondering ook als ik denk aan de mooie samenwerking onderling tussen de (diaconale) 

wijkgemeenten. De totstandkoming van wijkgemeente Johannes betekende ook dat er nu 

nog twee wijken zijn. Daarnaast hadden we ook te maken met het vertrek van enkele 

diakenen uit voorheen wijkgemeente Markus en Mattheus waardoor er tot op heden nog 

vacatures zijn. Ondanks dat lukte het met elkaar om al het werk gedaan te krijgen.  

Verwondering. Ook als ik nadenk over uw betrokkenheid als gemeenteleden bij alle 

activiteiten, zowel de heel zichtbare als de minder zichtbare. God ziet het allemaal, Hij is 

erbij. Hij geeft zegen. Ziet u het ook? 

En daarom tenslotte: 

Verwondering vanwege Gods nabijheid in alles wat er gedaan mocht worden in dit stukje 

van Zijn koninkrijk!  

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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Wij delen 

Wij delen geloof 

Wij delen hoop 

Die wij ontvangen van God 

Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 

En niemand wam iets te kort 

Zo willen wij delen 

Van wat Hij ons gaf 

Totdat het een overvloed had 

 

Wij delen met jou 

En met iedereen 

De hoop en liefde van God 

Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 

En niemand kwam iets te kort 

Zo mogen wij delen 

Met handen en hart 

Totdat het een overvloed wordt 

 

Wij delen ver weg 

Wij delen dichtbij 

Eén kerk, één wereld, één God 

Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 

En niemand kwam iets te kort 

Dat wonder voltrekt zich 

Nog iedere dag 

Als delen een deel van ons wordt 

 

Matthijn Buwalda Uit Medemens 4 
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Verantwoording en conclusies 

 

Ondersteuningscommissie 

 

De wijkdiakenen maken deel uit van de ondersteuningscommissie. 

De huidige commissie bestaat uit de volgende personen;  

Eric Albers, Wilma van Brakel, Arie Rietveld en Kees van Schagen. 

In de commissie zitten vertegenwoordigers van Johannes en Lukas. 

 

De ondersteuningscommissie probeert mensen, die financiële problemen hebben of 

tijdelijk extra steun nodig hebben, verder te helpen.  

Aanvragen waren onder andere voor schuldhulp, ondersteuning voor de dagelijkse 

kosten, ondersteuning voor extra/ bijzondere kosten (bijvoorbeeld verhuizing, kleding, 

huishoudelijke apparatuur), die mensen op dat moment niet kunnen dragen.  

Ook kwamen er vragen van oudere mensen, die tegenwoordig langer zelfstandig blijven 

wonen, om te helpen de instanties te vinden om dit mogelijk te maken. Of om de 

instanties te vinden om voor een vorm van begeleid wonen in aanmerking te komen. 

Ondersteuning vond plaats in de vorm van het maken van overzichten van de financiële 

situatie, zoeken naar regelingen waar mensen voor in aanmerking komen, doorverwijzen 

naar (professionele) instanties en de verstrekking van een lening of gift, het kopen van 

apparaten/ spullen die nodig zijn.  

In december heeft de ondersteuningscommissie kerstgaven uitgedeeld aan mensen met 

weinig geld, zodat zij met kerst iets extra’s konden kopen.  

Een aantal gezinnen hebben een bijdrage gekregen vanuit het fonds “vakantiegeld 

delen”. Hierdoor werd het voor deze gezinnen mogelijk om een weekje op vakantie te 

gaan. 

Schroom niet om de leden van de Ondersteuningscommissie te benaderen voor advies. 

Er is strikte geheimhouding. 
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Vakantieweek in het Roosevelthuis 

 

Voor mensen met een beperking of 

kwetsbare gezondheid wordt er 

jaarlijks een vakantieweek 

georganiseerd in het 

Hydepark/Rooseveltpaviljoen . Dit 

wordt gezamenlijk gedaan met 5 

diaconieën uit; Nijmegen, Renkum, 

Ede, Bennekom en Wageningen. 

Dit was het tweede jaar in het 

nieuwe Hydepark. Dit huis ligt in 

de prachtige bossen van Doorn. 

 

Van 28 oktober tot en met 5 november 2017 gingen er vanuit Wageningen 6 gasten mee 

en 2 vrijwilligers. De gasten waren dit jaar allemaal dames.  

 

Er was weer een gevarieerd programma; een kerkdienst, een koor, winkelen in 

Veenendaal, film over Maarten Luther, Musical in het kader van het 500e Lutherjaar, een 

uitje naar het Oude Ambachtenmuseum in Terschuur en een verwenochtend voor de 

dames. Kortom, voor elk wat wils. 

Naast alle activiteiten was er ook weer ruimte voor waardevolle gesprekken of om te 

wandelen in de mooie omgeving. 

 

Voor deze vakantie week betalen de meeste mensen het gastendeel, de helft van de 

kosten, zelf. De Diaconie betaald meestal het overige deel.  

Volgend jaar wordt deze vakantieweek voor de laatste keer georganiseerd, helaas.  

Dit omdat het aantal vrijwilligers steeds verder terugloopt en het vinden van nieuwe 

vrijwilligers bijna niet meer lukt. Ook heeft de Diaconie van Nijmegen aangegeven te 

stoppen omdat zij hun aantal gasten niet meer kunnen rond krijgen. Helaas komt er na 

2018 een einde aan de organisatie van deze vakantie week. Mensen kunnen zich wel zelf 

inschrijven voor een vakantieweek in het Roosevelthuis bij het vakantiebureau.  

De diaconie doet onderzoek naar een mogelijk vervangende locatie. 
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Hartewensproject 

 

Ieder mens heeft dromen en wensen. Kinderen dus ook!! Maar in minderbedeelde 

gezinnen kunnen de wensen van hun kinderen vaak niet worden vervuld. Het is voor 

deze kinderen geweldig om 1 keer per jaar (met sinterklaas) een wens in vervulling te 

laten gaan. 

In november heeft het grote rode hart weer 2 weken in de 

kerk gehangen bij beide wijken. Met op het hart ruim 

honderd wensen van (anonieme) kinderen.  

 

 

 

Vele Gemeenteleden hebben weer een briefje met een 

wens daarop mee naar huis genomen en vervolgens het 

cadeau wat op het lijstje stond gekocht (maximaal 

€10,00). Voor Gemeenteleden die zelf niet in staat zijn 

om een cadeau te gaan kopen, stond er een doos 

waarin een donatie kon worden gedaan. 

Alle cadeaus zijn weer in de Kerk verzameld, waarna de 

diakenen deze in wijken hebben verdeeld en hebben 

uitgedeeld aan de kinderen. Dit jaar werd elk cadeautje 

vergezeld met een chocoladeletter. 

Net als verleden jaar heeft de gemeente heel actief 

meegedaan, wat heel mooi is om te zien. We hebben 

met elkaar 103 kinderen gelukkig gemaakt. 

We hebben als diakenen hele mooie reacties gekregen 

bij het bezorgen van de cadeaus. 

 

Het doel van dit project was om de 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 wie het niet vanzelfsprekend is en hen de blijdschap 

gunnen van het “zomaar” krijgen van een cadeau. Hiermee werden 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. 

Het Hartewensproject was weer een groot succes en wordt daarom in 2018 opnieuw 

gehouden. 
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Vakantieweek Grote Bos in Doorn 
 

 

Het vakantiebureau van de kerken bestond in 2017 75 jaar en gaf in het kader daarvan 

een geheel verzorgde midweek voor oudere gemeenteleden weg, in samenwerking met 

het Ouderenfonds. Het thema van deze week was: Kerst vieren we samen.  

 

 

 

 

 

Daar heeft de diaconie (en vele diaconieën uit het land) grif gebruik van gemaakt en 

vanuit Wageningen zijn 7 gemeenteleden van 11 tot en met 15 december 2017 naar het 

vakantiepark het Grote Bos in Doorn geweest.  

 

Van maandag tot en met vrijdag zijn zij in de watten gelegd. ’s Morgens werden de 

warme broodjes aan de deur van beide bungalows afgeleverd. Op het park werden de 

deelnemers vervoerd in een golfkarretje, zodat men niet door de sneeuw hoefde te 

lopen.  

 

In de grote recreatiezaal werd van alles georganiseerd. Een beauty dag, men kon onder 

begeleiding kerstkaarten maken en velerlei andere dingen, er kwam een Piratenkoor 

zingen, amen lunchen, samen warm eten, er werd een kerstdiner uitgeserveerd en er 

was veel aandacht voor de deelnemers en onder elkaar. Vanuit Wageningen hebben Arie 

Rietveld en zijn vrouw de midweek begeleid. Al met al een fijne midweek voor de 

gemeenteleden, die mee geweest zijn en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Vluchtelingen in Wageningen 
 

Nog steeds is het aantal vluchtelingen in de wereld op een heel hoog niveau: eind 2016 

waren 65,6 miljoen mensen op de vlucht, waaronder 5,5 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 en Irak, terwijl de economie van 

Venezuela bezwijkt vanwege een dictatuur met economisch wanbeleid en corruptie. In 

Nederland worden in totaal meer dan 100000 mensen opgevangen, een deel daarvan in 

Wageningen. In Wageningen wonen 85 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

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

Locatie op de plaats van het AZC aan de Keijenbergseweg. Veel van de vluchtelingen hier 

zijn er echter maar tijdelijk en gaan snel naar een andere opvanglocatie of naar een 

terugkeercentrum. In november 2016 is een tweede POL 

aan de Bosrandweg gereedgekomen als antwoord op de 

toegenomen vluchtelingenstromen. De locatie is in 

eerste instantie niet gebruikt, omdat op dat moment de 

vluchtelingenstromen stagneerden, maar zal in 2018 wel 

in gebruik worden genomen.  

 

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 2017 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.  

  

https://www.gelderlander.nl/de-vallei/asielzoekers-in-januari-naar-bosrandweg-in-wageningen~a4dfb78b/101568719/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.maimibath.org/nl/home/
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Er zijn 51 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. In totaal werd bijna € 19.000,00 

aan aanvragen gehonoreerd, waarvan 39% als lening. Deze leningen worden vaak snel en 

volledig terugbetaald, waardoor het geld opnieuw ingezet kan worden.  

De grootste post van uitgaven zijn bestemd voor gezinshereniging, 56%; een groot 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 

vluchtelingen zonder enige inkomsten. Verder worden er regelmatig vluchtelingen 

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

zoals een bril. 

Vanuit de Wijkraad Johannes is Han Mulder de vertegenwoordiger, vanuit de Wijkraad 

Lukas is dit Barend Deetman. 
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Student en armoede 
 
 

In 2017 zijn we aanwezig geweest bij een potluck dinner georganiseerd door christelijke 

studentenverenigingen uit Wageningen.  

Deze avond werd gehouden in Studentencafé Annies, onder de studentenflat aan het 

Asserpark.  

 

Voor 2018 zijn we van plan om een budgetcursus te 

organiseren 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.  

Hiervoor zijn we in gesprek met ISOFA. 
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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 heft de jeugd van onze beide wijkgemeenten bij Albert Heijn een 

inzamelingsactie gehouden, die heel veel producten heeft opgeleverd. 

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, bijvoorbeeld datgene wat de 

commissie Kerk en Milieu organiseert.  

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.  

 

Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen 

Oktober 2016 tot maart 2017 hebben de gezamenlijke diaconieën zich aangemeld bij een 

landelijke energiebesparingswedstrijd: waar zij meedeed als De Virtuele Diaconale 

Klimaatstraat. Met medewerking van vele enthousiaste gemeenteleden is deze zelfs 

gewonnen!  Dit leverde, naast een grote vreugde, een feestelijke uitreiking en de nodige 

publiciteit, een geldbedrag van € 5.000,00 op en een vegetarisch barbecue pakket waar 

bezoekers van het Inloophuis, samen met Vluchtelingenwerk van genoten hebben. En 

van de gemeente Wageningen ook nog eens 1000 euro. 

 

Het geldbedrag hebben we deels diaconaal besteed. Er zijn 

stevige schoolrugzakken aangeschaft voor kinderen die nooit 

zoveel krijgen en voor alle kinderen hebben we Elly en Rikkert 

kunnen uitnodigen in de Vredehorst en daarvan hebben velen 

genoten. Evenals van het afsluitende ijsje. 
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De helft van het prijzengeld mocht besteed worden aan 

duurzaamheids-maatregelen. 

 

 

 

 

 

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

Markt gelegd gaan worden. Zo besparen we energie en hopen we van de opbrengst van 

de besparing later meer energiebesparende maatregelen te kunnen nemen.  

 

 

Deze wedstrijd heeft een grote bewustwording teweeggebracht, niet alleen over wat we 

allemaal kunnen besparen in onze eigen huishouding, maar ook dat we verantwoordelijk 

zijn voor hetgeen we als kerk allemaal aan energie verspillen en zouden kunnen 

besparen.  

 

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.  

 

De ervaring van de wedstrijd delen we nu ook met de 

kerken in het Kerknet.  

 

 

 

 

 

  

https://inloopcentrumwageningen.nl/nieuws/dscn3749/
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Jaarverslag ZWO Wageningen 2017 
 

Introductie 

De ZWO-commissie bestaat uit leden die zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-

samenwerking een warm hart toedragen en afkomstig zijn uit de verscheidenheid van de 

drie wijkgemeenten Johannes en Lukas binnen de Protestantse Gemeente te Wageningen. 

De leden zijn Harm Jan Kwikkel, Els Upperman, Bart Slump, Sander Schot (voorzitter) en 

Erik Albers. In 2017 hebben twee leden afscheid genomen, namelijk de heer P. de Bruin 

en Henk van Lingen. De heer de Bruin heeft vele jaren het secretariaat op zich genomen 

waarvoor wij hem erkentelijk zijn. Henk van Lingen is dit jaar gepromoveerd en kreeg een 

baan aangeboden in de Verenigde Staten. Hij heeft zich met veel enthousiasme ingezet. 

We presenteren u graag het jaarverslag 2017 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. Vanaf 2017 is dat met wijkgemeente 

Lukas en Johannes. 

 

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

uiteen is gezet, wat ook in 2017 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.  
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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 2017 viermaal vergaderd, namelijk op 16 februari, 18 mei, 12 

oktober en 21 november. Er zijn notulen beschikbaar van alle vergaderingen. 

 

Bestemmingscollecten voor Colombia 

In 2017 betekende het 5de jaar van onze 6-jarige band met Colombia, via het programma 

Interactief van Kerk In Aktie. Zo ondersteunen 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): Vak training voor werkende kinderen in 

Bogota. 

 

Er werd vier keer gecollecteerd voor Colombia in de wijkgemeenten. In Om de kerk en in 

de weekbrieven kwam hiervan een aankondiging. 

 

Datum Collectebedrag 

Februari 2017 € 388,22 

Maart 2017 € 337,42 

Mei 2017 € 604,40 

September 2017 € 688,72 

November 2017 € 927,54 

Totaal collecteopbrengst € 2.946,30 

Overmakingen andere giften en inkomsten € 1.326,60 

Totaal overgemaakt aan KIA voor Colombia  

(IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht) 

€ 4.272,90 

Partnerorganisatie 

en code KIA 

Titel Overgemaakt bedrag  

Mencoldes /  

Plus W 009204 

Opvang en begeleiding van 

ontheemden in Bogota  

€ 1.424,30 

IMCOL/Landman 

Plus Z 020054 

Geloven in Verzoening € 1.424,30 

Partner Fundación 

Pequeño Trabajador  

Thema K00500 

Vaktraining voor werkende 

kinderen in Bogota 

€ 1.424,30 

  

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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(Bedragen in euro) 2015 2016 2017 2018 

Toezegging aan KIA 4.500,00 4.000 4.000 2.000 

Collecteopbrengsten 4.203,73 4.116,34 4.272,90  

Gebruik garantstelling 297,27 0 0  

Overgemaakt aan KIA 

voor Colombia 

4.500,00 4.116,34 4.272,90  

 

Colombia en project Inge Landman 

Er was een inspiratiemiddag (contextueel 

Bijbellezen) in Leeuwarden georganiseerd 

op zaterdag 14 januari 2017 waar Harm-

Jan Kwikkel naar toe is gegaan. Daarna 

heeft Inge Landman op 22 januari 2017, 

samen met Erica Hoebe een dienst 

georganiseerd in de Bevrijdingskerk, waar 

we met veel waardering op terugkijken. 

Inge Landman is halverwege 2017 

teruggekomen naar Nederland. Inge 

Landman is ook op de zendingsdienst op 12 november 2017 voorgegaan. De jeugd heeft 

een in wijkgemeente Lukas een kerkdienst gewijd aan Vrede geïnspireerd door de dienst 

met ds. Inge Landman en toen ook koekjes gebakken en verkocht voor Colombia, de 

diaconie heeft vervolgens dit het bedrag verdubbeld.  

 

Pannenkoekenactie voor de Filippijnen 

Op 28 oktober werd voor de 5de keer door de leden van de ZWO en de Thuisfrontcommissie 

van Iljo pannenkoeken gebakken in Markt 17 ter ondersteuning van Iljo’s inzet op de 

Filippijnen om kerkleiders op te leiden. De organisatie liep als een zonnetje. De opbrengst 

was 270 EUR (iets meer omzet op de pannenkoeken maar minder giften dan vorig jaar, 

per saldo ongeveer gelijk). Ook leuke samenwerking met de TFC van Iljo. Weer voor 

herhaling vatbaar! 
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Zendingscollectes (GZB en KIA) 

Er wordt vier keer 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. De 

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

GZB. In 2017 zijn de volgende bedragen overgemaakt door de ZWO aan de GZB: 

• Een handvol koren dagboekjes: € 595,00 

• Kerkbussen: € 1185,90 + 4 zendingscollectes € 1321,45 = € 2507,35 

• Gift: € 400,00 

• Gift: € 500,00 t.b.v. Project Haasnoot (Kajo-Keji Christian College). 

 

Migrantenkerken 

Vanuit het besef van wederkerigheid zoeken we elk jaar contact met migrantenkerken. We 

hebben in 2017 geen migrantenkerk bezocht. Wel staat de “Jesus Loves” gemeente, met 

een Sri Lankaanse achtergrond, op ons wensenlijstje. In de afgelopen jaren hebben we 

kerkdiensten bijgewoond van de Amazing Grace Parish (2015) en de Ethiopisch-Eritrese 

Amanuel Evangelical Church (2016).  

 

Gezamenlijke zendingsdienst 

Inge Landman ging voor met als thema verzoening. De organisatie liep prima en het was 

eigenlijk makkelijk. De collecte was voor Colombia. Er waren 100 liturgieën en er was nog 

een klein stapeltje over. Na de dienst was er een goede opkomst (ongeveer 50 mensen 

koffiedrinken en 30 die voor de presentatie bleven). De presentatie ging over Inge haar 

project in Colombia. 

 

Inge Landman heeft de methode contextueel Bijbellezen gebruikt in Colombia met 

vrouwengroepen over verzoening vertelde ze. Een cursus contextueel Bijbellezen met Inge 

Landman (najaar 2018) is aangemeld bij V&T. 

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

http://kcuc.info/
https://www.youtube.com/watch?v=ErJH-3yHSMU
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Bestemming legaat 

We hebben een legaat van 1.000 EUR ontvangen om te besteden aan zendingsactiviteiten. 

In de vergadering van 21 november hebben we 4 opties besproken:  

1. Een alfabetiseringsvoorstel van Youth Development Association in Pakistan (ingestuurd 

door Marianne Kok). 

2. Het project van Whispering Eagle Ministries (WEM) in Muanda, DRC Congo (waar Jarne 

van Zetten bij betrokken is). 

3. Kerk in Actie projecten in Colombia 

4. Iljo de Keijzer  

 

Er zijn een aantal argumenten: in hoeverre is 

het initiatief duurzaam (en geen bodemloze 

put), heeft de organisatie een christelijk 

karakter, wordt het al door andere 

organisaties/landen ondersteund, en is er een 

financiële behoefte?  

We hebben besloten: 500 EUR voor het 

alfabetiseringsvoorstel van YDA en 500 EUR 

voor Iljo de Keijzer. Bart Slump heeft Marianne Kok en de TFC van Iljo geïnformeerd en de 

bedragen overgemaakt. 

 

Conclusie 

Ook in Om de Kerk en de weekbrieven hebben we regelmatig van ons laten horen als ZWO. 

Uiteraard om de collectedoelen onder de aandacht te brengen, voor Colombia te bidden en 

de acties aan te kondigen (zoals de pannenkoeken actie voor Iljo de Keijzer).  

Vanaf juni 2018 beëindigen we onze afspraak met Kerk in Actie ten aanzien van Colombia. 

Daarna gaan we ons richten op jongeren en proberen meer jongeren uit onze kerk daarbij 

te betrekken. In de eerstvolgende vergadering van 2018 gaan we Han Mulder, Marcel van 

Schaik en Joost van Buuren uitnodigen om daar samen over te brainstormen hoe we dat 

het beste kunnen aanpakken.  

In 2018 zullen we vergaderen op 13 februari, 15 mei, 2 oktober en 20 november.  
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Het Passion, diaconaal werkbezoek 

Zaterdag 25 maart 2017, 8.30 - 17.00 uur 

 

 

 

 

Met 8 mensen bezochten we in 

2017 Het Passion in Hummelo.  

 

 

 

Vorig jaar nog feestelijk vanwege het 10-jarig jubileum, nu wat in mineur omdat er van alles verandert 

in de zorg. Dus ook in de bekostiging van de begeleiding van de mannen die opgevangen worden op 

Het Passion. Een hoofdpijn dossier voor Luuk Krol. 

We hebben weer in de tuin gewerkt. Toen we aankwamen lagen de gesnoeide takken van lindes in 

grote stapels voor de boerderij. Het wegslepen van de takken naar de aanhanger was onze 

belangrijkste klus. Daarnaast was er was grof werk zoals snoeien, en ook het fijnere werk, zoals onkruid 

wieden. 

 

 

 

Voor actuele informatie over Het Passion raadpleeg: www.hetpassion.nl. 

  

http://www.hetpassion.nl/
https://www.hetpassion.nl/het-passion
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Gelderse Roos/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 Protestantse Gemeente 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.  
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Goulashexpress 

Dat we met een groep jongeren naar Nyáregyháza in Hongarije zijn geweest is alweer een aantal 

jaren geleden. Aan het begin van het seizoen hadden we weer een oproep geplaatst voor een reis 

naar Hongarije, maar helaas waren er maar heel weinig aanmeldingen. De aanmeldingen die er 

waren kwamen zowel uit Lukas als uit Johannes en dat is wel geweldig. We hopen in het najaar weer 

een oproep te doen voor 2019. 

Vanuit Magdaleneum kijken ze uit 

naar weer een bezoek vanuit 

Wageningen. Het is prachtig als we 

dit project toch weer een keer 

kunnen organiseren. Dus zou fijn zijn 

als men er nu al over na wil denken 

om deel uit te willen maken van de groep voor 2019. Voor de duidelijkheid, het gaat om een reis 

waarbij we vooral de jongeren uit willen nodigen om daar aan deel te nemen. We kunnen 

garanderen dat het een onvergetelijke en waardevolle ervaring zal zijn. De bewoners van het huis zijn 

een zeer dankbare groep meiden waarvan je zoveel terugkrijgt dat je anders in het leven gaat staan 

en tegen de dingen aan gaat kijken. Ik denk dat dankbaarheid en een warm hart twee elementen zijn 

die je daarvandaan meeneemt. 

Wat je daar gaat doen? Je kan je inzetten voor de groep maar je kan ook helpen met klussen. Dus 

ben je handig, creatief of welke kwaliteit je ook bezit, je kan je daar altijd nuttig maken. Alles gebeurd 

in samenspraak met Jack Keijzer, onze contactpersoon daar. Met de groep samen wordt overlegd 

waar we ons dan mee bezig gaan houden. 

We hopen dat het enthousiasme gewekt is na het lezen hiervan. Voor vragen mag altijd contact met 

Bobo Freeke of de diakenen opgenomen worden. 

Het is fijn dat het huis Magdaleneum nog steeds op het collecterooster staat. Afgelopen jaar heeft 

Jack Keijzer, onze contactpersoon daar, ons foto's gestuurd en verteld waar het geld aan besteed is. 

 Ze hebben daar één van de garages omgebouwd tot een schooltje.  

  

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 hongarije&ved=0ahUKEwiwg8T73aDaAhXJDcAKHUcPDk4QMwhXKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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De kinderen kunnen daar allerlei werkjes maken en dat doen ze met veel 

enthousiasme. Jack heeft van de garage en de verbouwing wat foto's 

gestuurd. En ook een paar van de werkjes die de kinderen gemaakt 

hebben.  

 

Een ander deel van het geld is besteed aan binnendeuren zodat ze nu met bed en al naar binnen 

kunnen rijden i.p.v. het bed op z'n zij naar binnen moet. De deuren zijn tevens voorzien van roestvrij-

stalen kozijnen zodat deze wel tegen een stootje kunnen. Het gaat om 10 deuren en er zijn er in 

middels al 2 vervangen en een derde staat op de planning. 
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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.  

 De coördinator Jaap de Graaff heeft samen met een bijna voltallig nieuw bestuur en enkele 

betrokkenen bij Markt 17 een bezinningsdag gehouden. Er was onder meer een lezing door Andries 

Baart van de Stichting Presentie over de visie over inloophuizen en de manier van openstaan voor 

elkaar.  Inloophuizen zijn landelijk in aantal toegenomen; ze zijn nuttig en gewaardeerd in de sociale 

context en er lijkt een lichte verschuiving merkbaar in financiële afhankelijkheid, van de kerken 

richting overheid. Echter, de deelnemers waren wel van mening dat de betrokkenheid van de kerken 

gekoesterd moet worden. Het lastige van dit werk is dat het nut ervan breed wordt gedeeld, maar 

dat er tegelijkertijd een voortdurend geld- en vrijwilligerstekort is, dit was onderwerp van gesprek 

met iemand van het netwerk DAK (Netwerk DAK bundelt 98 organisaties van inloophuizen, 

buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland en België). 

 

Markt 17 heeft daarnaast deelgenomen aan het project Samen Wageningen in de twee clusters: 

Ontmoeten& Meedoen en Meedoen& Initiatieven.  We zijn blij dat op deze manier Markt 17 ook 

onderdeel is van de sociale infrastructuur en een sociale basis behoudt vanuit de burgerlijke 

gemeente. 

 

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 geplande bezinningsbijeenkomst voor meewerkende kerken en geïnteresseerden, gepland in 

november is uitgesteld naar februari 2018. 
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Jaarverslag 2017 Diaconaal WMO Platform Wageningen (DWPW) 
 

 

Inleiding 

Wij hebben het afgelopen jaar maar twee vergaderingen gehad. Eén 

op 28 juni en één op 18 september. 

 

Vergadering 18juni 

Hierin was het onderwerp de voortgang van de diaconale activiteiten. De volgende 

onderwerpen kwamen aan bod: 

2.1 Logeervoorziening (Jan Harm Roseboom) 

Sinds ongeveer een jaar beschikt Vluchtelingen Onder Dak (VOD) als crisisvoorziening 

over een appartement met 4 slaapkamers + 1 zitkamer en keuken, mogelijk gemaakt 

door 5 diaconieën. De Woningstichting heeft dit appartement aangeboden. De 

voorziening wordt benut door vluchtelingen (uiteraard nu steeds van buiten Europa), die 

moeten vrezen voor doodslag of vervolging. Inmiddels hebben zich ca. 9 personen 

hiervan gebruik gemaakt, sommigen voor een paar maanden, sommigen voor wel een 

halfjaar. Er is een zekere voorraad aan huisraad. Soms dreigen mensen langer te blijven 

dan de bedoeling is. Belangrijk is de huismeester, die toezicht en problemen oplost en de 

huisregels (bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van de koelkast) handhaaft. 

Het is wenselijk altijd enige reserve te hebben. VOD is ook nog steeds op zoek naar extra 

ruimte. 

 

2.2 ISOFA Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie 

(Marion Boelhouwer). 

Hulp wordt geboden aan mensen die hun greep op geld kwijtgeraakt zijn. Het betreft 

vooral laaggeletterden. Ambtelijke brieven zijn soms moeilijk te begrijpen. Inmiddels is 

ISOFA twee jaar aan de gang. ISOFA helpt niet alleen mensen uit de kerken, maar vooral 

niet-kerkelijken. Er zijn 9 kerken die ondersteunen. Ook de gemeente Wageningen 

draagt flink bij. Klanten worden verkregen via de gemeente/Solidez, diaconieën en door 

mond-op-mond reclame. Uiteraard is er samenwerking met de speelgoedbank, de 

kledingbank enz. Er zijn 17 schuldhulpmaatjes, die daartoe speciaal opgeleid zijn. 

Belangrijk is de nazorg; terugval moet voorkomen worden. Humanitas beperkt zich vaak 

tot thuisadministratie; als kerken stellen we ons naast de naaste op. ISOFA neemt deel  
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aan het gemeentelijk domein Minimabeleid / Schuldhulpverlening. Belangrijk is meer te 

investeren in vroeg signalering. Dan wordt nood voorkomen. De gemeente zou 

betrokkenen kunnen attenderen op ISOFA en Humanitas, als Menzis twee maanden 

achterstand in de premiebetaling doorgeeft, de Woningstichting huurachterstand enz. 

zonder dat de privacy daardoor aangetast wordt. 

 

2.3 Markt17 

Bij afwezigheid van Arnold Moene herhaalt Jaap Schouls een aantal, wat Arnold Moene 

heeft gemeld bij de seizoensluiting van KerkNet op 15 juni 2017. Markt17 is 3 dagen per 

week open voor de maaltijd. Inmiddels draait Markt17 al 5 jaar. Er is een 700-tal 

personen bij betrokken. Zowel deelnemers als vrijwilligers zijn voor minstens het halve 

aantal buitenkerkelijk. Markt17 is ook een ontmoetingscentrum van het RIBW. Belangrijk 

zijn uiteraard de gemeentelijke en diaconale financiële bijdragen. De locatie en de 

inrichting blijken buitengewoon geschikt. De coördinator geeft veel individuele aandacht 

waar dat nodig blijkt; de maaltijd heeft uiteraard ook sociale dimensies. Bijzondere 

activiteiten zijn een ruilbeurs, een verhalen project, schilderijententoonstelling.  Er is ook 

een baby- en kindercafé, tweemaal per week van 10-12 uur. De deelnemersraad 

vergadert tweemaal per jaar.  

 

2. 4 Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (Freek Krouwel) 

Freek was jarenlang lid van de WMO-Adviesraad (2007-2016) en volgt nu de Adviesraad 

Samenleving vaak vanaf de publieke tribune. Op die manier blijven we op de hoogte van 

de veranderingen in het beleid van de gemeente op het gebied van zorg, ondersteuning 

en welzijn. Deze kennis is van belang bij de vragen over individuele ondersteuning. Ter 

wille van het contact is in Noord-West een Buurtpunt (naast de Sparwinkel) tot stand 

gekomen. Dit is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. 

 

2.5 Interkerkelijk Noodfonds (Rikje van de Weerd) 

Belangrijk is dat het hier gaat om incidentele, schrijnende nood. Het is een ad hoc 

voorziening. Voorshands staan Noodfonds Wageningen en Steunfonds Vluchtelingen 

naast elkaar. 

Verder werden de huishoudelijke punten afgewerkt. 
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Vergadering 18 september 2017 

Wij waren te gast bij de Pieter Pauw, waar we op een hartelijke manier werden 

ontvangen. 

Informatie over Pieter Pauw 

Christa Brons, medewerker van het O.C. (Ontmoetingscentrum) en Yvonne van Dijk, 

Teamleider Pieter Pauw, vertellen over de opzet en het functioneren van Pieter Pauw. 

Daarna is er een korte rondleiding.  

Pieter Pauw is een verpleeghuis met dagbesteding activiteiten voor bewoners en 

bezoekers. Sinds 1 januari 2017 is voor het verpleeghuis een ZZP-indicatie van 5 nodig. 

Er zijn 13 woningen met 10 slaapkamers en een woonkamer. Eén woning is zonder 

gesloten deur, 3 zijn er ingericht voor lichamelijk gehandicapten en revalidatie, de 

woningen 5-13 zijn afgesloten. In de laatste woningen wonen cliënten met dementie. 

Daarnaast is er een spoedafdeling (opname 24 uur per dag). Daarbij is het de bedoeling 

dat de cliënt teruggaat naar huis of een indicatie voor verblijf in een woning krijgt. Het 

Ontmoetingscentrum kan van 10-16 uur 25 bezoekers hebben; er zijn er vaak maar 10-

12. Vroeger kwamen ook bezoekers uit omliggende plaatsen (bijv. Betuwe), maar nu de 

financiering bij de gemeentes ligt, is het aantal duidelijk minder. Ook vangt het 

Odensehuis mensen met een lichte dementie op. Het ontmoetingscentrum biedt 

gestructureerde dagbesteding en activiteiten (fysio, geheugentraining, ontspanning, 

taarten bakken, schilderen, tuinwerk, enz. ). Soms zijn er gastsprekers van buiten die 

vertellen over hun activiteit. Tussen de middag is er een lunch en daarna komen 

vrijwilligers die wandelingen begeleiden of met kan een uiltje knappen in een van de 

relaxstoelen. 

Er zijn twee groepen: jonge dementerenden en hoogopgeleiden (voor de laatste groep 

wordt ook gebruik gemaakt door de gemeente Ede). 

De ontmoetingsruimte en het café zijn ruim opgezet. Er is ook een stilteruimte en een 

kleine bibliotheek. Het was een verhelderend bezoek en er was veel informatiemateriaal. 

Dit agendapunt wordt om 21 uur afgesloten en daarna volgt het huishoudelijk gedeelte. 

Waarbij de voortgang van Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten op 

20 september is opgericht.  

De werkgroep van het Noodfonds Wageningen is gevormd en bestaat uit: Lenette van 

den Brink Salem geloofsgemeenschap, Peter Roubos NGK, Erik Albers PGtW, Kees van 

Schagen PGtW 
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Kerstgroet 2017 
 

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

kerstgroet 2017 voor langdurig zieken en senioren.  

Er is gekozen voor een maandkalender met 12 

mooie illustraties en Bijbelteksten.  

Dit jaar zijn er 395 kerstattenties uitgedeeld.  

Bij de kerstattentie was een meditatie van ds. Henk 

Versluis.  

 

Zondag 19 november 2017 was de diaconale collecte bestemd voor de kerstgroet die op 

zaterdag 16 december logistiek is verspreid.  

Woensdagavond 13 december waren er een groot aantal gemeenteleden uit beide 

wijkgemeenten aanwezig om te helpen met het inpakken van de kerstattenties.    

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 doorzetten.  
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Resultatenrekening en balans per 31-12-2017 

 

Door het opheffen van de beide wijkkassen van Johannes en Lukas is het resultaat van de 

jaarrekening van de Diaconie over 2017 heel erg positief beïnvloed. Deze wijkkassen hadden 

een eigen boekhouding en zijn nu geïntegreerd in de jaarrekening van de Diaconie. Het 

positieve resultaat van de wijkkassen is € 69.546, hierdoor is het resultaat van de 

jaarrekening van de Diaconie over 2017 € 51.454 positief. Buiten deze wijkkassen heeft de 

Diaconie in 2017 een negatief resultaat geboekt van ongeveer €18.000. 


