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Veranderingen in werkgroepen 
Kerknet is het informele platform waarin sleutelfiguren uit 12 verschillende Wageningse kerken en 

geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er 

bij hen in de gemeenschap speelt. Er is begin dit jaar besloten om het platform wat meer statuur te 

geven, waardoor de Raad van Kerken in Wageningen aan het eind van dit jaar opgeheven kan wor-

den. Vanuit KerkNet is een werkgroep ingesteld die momenteel voorstellen uitwerkt om de overgang 

naar de nieuwe situatie soepel te regelen. Op 17 september zal daar in de vergadering van KerkNet 

over gesproken worden. 

De start van het nieuw KerkNet betekent een verandering voor de bestaande werkgroepen van de 

Raad van Kerken. Deze worden vanaf 1 januari autonoom. De lidkerken van Raad van Kerken hebben 

aangegeven ook in 2016 bereid te zijn om financieel bij te blijven dragen aan de werkgroepen. De 

nieuwe situatie is wel aanleiding geweest om naar het functioneren van de werkgroepen te kijken. Zo 

is besloten om de werkgroep Interreligieuze Contacten (WIC) op te heffen. Deze werkgroep kende 

nog maar enkele actieve leden. De groep maakte zich met name sterk voor ontmoeting tussen Mos-

lims en Christenen. Sinds 2013 kent Wageningen ook het Platform voor Levensbeschouwing en Reli-

gie (PLRW), waarin ook kerken vertegenwoordigd zijn. De doelstellingen van het platform zijn breder 

dan die van de WIC, maar kennen veel overlap. De WIC besteedde ook aandacht aan het thema ‘Kerk 

en vrede’ en nam het voortouw bij het organiseren van activiteiten tijdens de Vredesweek. Het be-

stuur van de Raad van Kerken acht dat waardevol, maar ziet goede mogelijkheden dat dit in de toe-

komst wordt overgenomen door de werkgroep die het wekelijkse Coventrygebed voor vrede en ver-

zoening organiseert. 

In de Arboretumkerk wordt elke tweede maandag van de 

maand een gebedsviering gehouden in de stijl van Taizé, 

een christelijk oecumenische kloostergemeenschap in 

Frankrijk. Formeel waren deze Taizévieringen in Wagenin-

gen ook een activiteit van een werkgroep van de Raad 

van Kerken. De praktijk is dat de vieringen worden voor-

bereid door internationale studenten. Contact met de 

Raad van Kerken was er slechts zijdelings en ook financi-

eel werd er al jaren geen beroep meer op het budget van 

de raad gedaan. Daarom is in goed overleg besloten om 

de Taizévieringen formeel een activiteit van de Student 

Church te maken. Natuurlijk blijven ook in de nieuwe si-

tuatie niet-studenten gewoon van harte welkom in de vie-

ringen. 
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Aandacht voor vrede in Den Haag, Gödöllö en Wageningen 
In het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede wordt er tijdens de Vredesweek een 

vredeswandeling georganiseerd door de stad van recht en vrede Den Haag. Dat gebeurt op zondag 

20 september. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij 

vrede. Op betekenisvolle plekken kun je meedoen 

aan activiteiten om ook zelf bij te dragen aan vrede. 

Aan het einde van de middag is er een picknick en 

een muzikale afsluiting. De lengte van de tocht is 6 

kilometer. Ieder kan op eigen gelegenheid starten 

tussen 13.00 en 15.00 uur vanaf station Hollands 

Spoor. De tocht eindigt bij het Vredespaleis. De kos-

ten voor deelname bedragen 3 euro per persoon. De 

deelname van kinderen tot 12 jaar is gratis. Deelne-

mers kunnen zich aanmelden via de website 

www.walkofpeace.net.  

In het weekend van 19 en 20 september is een delegatie vanuit het Hongaarse Gödöllö te gast in 

Wageningen. Het eerste interkerkelijke contact met mensen uit Gödöllö werd al meer dan 30 jaar 

geleden gelegd, nog voor het einde van de Koude Oorlog. Het nadenken over kerk en vrede is dan 

ook een regelmatig terugkerend thema tijdens de uitwisselingen. De gezamenlijke deelname aan 

de Vredeswandeling in Den Haag past daarom goed binnen het programma van het uitwisselings-

weekend. De werkgroep Gödöllö ontvangt dit maal drie gasten uit Hongarije. Met Ágnes Szedmák 

en László Csuja wordt gevierd dat het eerste bezoek van hen aan Wageningen 25 jaar geleden 

plaatsvond. De derde gast is Levente Csuja, de zoon van László. Op maandag 21 september vindt 

aan het einde van de middag waarschijnlijk een gesprek plaats met leerlingen en leerkrachten op 

de Pantarijn over het thema van de Vredesweek dit jaar ‘Vrede verbindt’. Op maandagavond vanaf 

18.00 uur is de groep bijeen voor een gebed, een gesprek over het vredesweekthema en een 

maaltijd onder begeleiding van ds. Erica Hoebe in de Bevrijdingskerk. Ook de leden van de Protes-

tantse Gemeente zijn daarbij van harte welkom. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden bij Henk van 

Schaik (henk.vanschaik19447@gmail.com) of Marià Trinn (mariatrinn@hotmail.com). 

De Vredesweek wordt in Wageningen op zondag 27 september afgesloten met een vesperviering 

om 16.30 uur in de Grote Kerk op de Markt. Simon Marbus is de liturg in deze viering.  

 

Klimaatloop rond Wageningen 
In december besluiten wereldleiders in Parijs 

over het klimaatbeleid voor de komende decen-

nia. Daarom trekken dit najaar over de hele we-

reld mensen naar Parijs om hun stem te laten 

horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken wordt 

een pleidooi gehouden voor een rechtvaardig kli-

maatbeleid. Kerken uit heel Europa, ook uit Ne-

derland, organiseren in de aanloop naar de con-

ferentie een ‘klimaatloop’ naar Parijs. Daarmee 

drukken zij hun zorg uit over klimaatverandering 

én hun hoop dat er dit jaar internationaal goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Zo da-

gen zij de klimaatonderhandelaars uit om ook moed te tonen. De moed de gebaande paden te ver-

laten en op weg te gaan naar een eerlijk en effectief klimaatbeleid. Wie dat wil, kan meelopen voor 

een schoner klimaat. Vanaf 19 september organiseren diverse organisaties waaronder Oikos, Kerk 

in Aktie, Tear, Cordaid en de Raad van Kerken een klimaatloop met diverse etappes in Nederland. 

Op 31 oktober en 1 november vindt de vierde etappe in en rond Wageningen plaats. Deze wordt 

georganiseerd door de werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken. Het betreft een onder-

deel van het landelijke programma, maar de werkgroep hoopt natuurlijk ook op een grote deelna-

me vanuit Wageningen.  

Op zaterdag voert de wandeling van Ede via Bennekom naar Wageningen. De start is om 10.00 

uur in de Ontmoetingskerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Ede. Na een inleiding en 

meditatief moment wandelen de deelnemers naar een natuurterrein aan de Franse Kampweg in 

Bennekom. De werkgroep van A Rocha onderhoudt dit terrein en zal daar tijdens de lunch iets 

over vertellen. Ook weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg levert daar een bijdrage. 

Daarna voert de wandeling naar de Arboretumkerk in Wageningen. Hier gaat ds. Gerke van Hiele 

voor in een Iona-viering. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Ook de Wage-

ningse burgemeester van Rumund heeft beloofd hierbij aanwezig te zijn. Hij zal iets vertellen over 

de doelstellingen en inspanningen van de gemeente ten aanzien van klimaatbeleid. 
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Op zondag vormt de Scheppingszondagviering in de 

Bevrijdingskerk de start van het programma. Ds. Erica 

Hoebe gaat daar in voor. Na de viering voert de wan-

deling via de uiterwaarden en Oranje Nassau’s oord 

naar de Groene Kerk van de gereformeerde kerk van 

Renkum en Heelsum. Daar wordt de deelnemers een 

lunch aangeboden en zal iets worden verteld over de 

activiteiten in deze gemeente. Daarna voert de route 

verder via Doorwerth naar Oosterbeek, waar de wan-

delaars worden ontvangen in het Trapistinnenklooster 

Koningsoord. Hier voert ook de wandeling naartoe die 

vanuit de Grote Kerk in Elst richting Oosterbeek is ge-

organiseerd. In het klooster wordt het weekend afge-

sloten met een gezamenlijke vesperviering.  

Veel meer informatie is te vinden op de website www.klimaatloop.nl. Hier kunt u zich ook als deelne-

mer aanmelden. U kunt u ook lokaal aanmelden en bijvoorbeeld een deel van de etappe meelopen. 

Dat kan via een berichtje aan Henk van Schaik (06-10917257 / henk.vanschaik19447@gmail.com). 

 

Wereldmaaltijd en Laudate Si 
Op donderdag 29 oktober, in de week voorafgaand aan Dankdag voor Gewas en Arbeid en enkele da-

gen voor de Klimaatloop, organiseert de werkgroep Kerk en Milieu een wereldmaaltijd. Dat is een 

voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan beschikbaar zijn bij 

een eerlijke voedselverdeling wereldwijd. Iedere deelne-

mer wordt gevraagd zelf iets voor de maaltijd mee te 

brengen. Het moet  bij voorkeur gaan om een product 

uit de streek en van het seizoen, dat duurzaam, bijvoor-

beeld biologisch, is geproduceerd. Met alle meegebrach-

te producten wordt dan een buffet ingericht. De wereld-

maaltijd wordt gehouden in het Inloopcentrum Markt 17. 

De inloop is vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 

18.00 uur en wordt rond 20.00 uur afgesloten. Graag 

horen we van tevoren van de deelnemers wat de in-

breng voor de maaltijd zal zijn. Aanmelden kan tot 26 

oktober bij Wim te Winkel (Tel: 06-13693138 / E-mail: 

wim.te.winkel@planet.nl).   

De Wereldmaaltijd en de Klimaatloop zijn leuke gelegenheden om nader kennis te maken met de 

werkgroep Kerk en Milieu. De werkgroep wil het aantal leden graag uitbreiden. Het komende winter-

seizoen willen we als werkgroep aandacht schenken aan de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus. 

In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke 

en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. 

De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een 

morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden. 

We willen het stuk met elkaar gaan lezen en bespreken en hebben plannen om ook mensen van bin-

nen en buiten de kerken te vragen een reactie op de publicatie te geven. 

 

Jongeren op de agenda 

In juni werd in een tweetal bijeenkomsten over de betrokkenheid van jongeren gesproken. Het was 

het thema tijdens de seizoenafsluiting van de Raad 

van Kerken op 26 juni. Een dag eerder stond het on-

derwerp op de agenda van de jaarvergadering van 

het Platform voor Levensbeschouwing en Religie Wa-

geningen (PLRW). Het platform had drs. Geeske Ho-

vingh van Ekklesia in Amsterdam als inleider uitgeno-

digd. Zij stelde dat veel jongeren geïnteresseerd zijn 

in existentiële vragen. Er is bij hen behoefte aan zin-

geving en rituelen en de waarde van solidariteit en 

naastenliefde wordt onderkend. Om jongeren bij acti-

viteiten te betrekken is het belangrijk hen medever-

antwoordelijk te maken, kwaliteit te bieden en te in-

vesteren in persoonlijke contacten. Dat er instituties 

verdwijnen, ziet Hovingh niet als een groot probleem. 
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Die instituties zijn volgens haar een middel en geen doel. Wanneer er werkelijke interesse is 

in de grote levensvragen, kan dit ook een plek krijgen in een wat kleiner verband, waar meer 

ruimte bestaat voor persoonlijke relaties.  

Tijdens de seizoenafsluiting van de Raad van Kerken waren Emily Homburg en Christiaan 

Dekker van het bureau LAVA te gast. De organisatie heeft veel ervaring met het bieden van 

ondersteuning aan kerkelijke jeugdwerkers. Zij presenteerden cijfers over religiositeit in Ne-

derland en jongeren, over kerkbezoek en over kenmerken van relaties met en tussen jonge-

ren. Zij stellen vast dat het aandeel jongeren dat regelmatig een kerkdienst bezoekt afneemt, 

maar dat een groot deel van jongeren zich wel als religieus beschouwt. De inleiders daagden 

de aanwezigen, onder wie jongerenwerkers uit zes geloofsgemeenschappen, uit om aan de 

hand van een aantal vragen met elkaar in gesprek te gaan over eigen ervaringen. De uitkom-

sten van deze gesprekken werden plenair behandeld.  Met elkaar werd vastgesteld dat het 

belangrijk is om de jongeren als gelijkwaardige te beschouwen en in plaats van voor hen, 

vooral samen met hen dingen te organiseren. Sluit aan,  kijk aan, spreek aan, maak contact 

en durf met elkaar te praten over grote levensvragen. De middag werd informeel afgesloten 

met een hapje en een drankje. Daar werd vastgesteld dat het uitwisselen van ervaringen over 

jeugdwerk in kerken heel waardevol is en zeker een vervolg mag krijgen. 

 

Inzet van Wageningse diaconieën in de zorg 
Op 15 juni hield het Diaconaal Wmo Platform Wageningen 

(DWPW) een thema-avond, waarbij de diaconieën van verschil-

lende Wageningse kerken elkaar inzicht gaven hoe de eigen 

kerkgemeenschap aandacht besteedt aan zorg. De focus ligt 

vaak op leden van de eigen gemeente, maar daarnaast kan die 

zorg ook uitgaan naar anderen die op het pad komen. Diaconale 

zorg ligt vaak in het verlengde van pastorale zorg. Een veelheid 

aan initiatieven en projecten kwam ter sprake en het was erg 

inspirerend van elkaar te horen, hoe dingen worden opgepakt 

en georganiseerd. Het werd duidelijk dat er binnen de verschil-

lende geloofsgemeenschappen veel mensen actief zijn die hulp 

en ondersteuning aan anderen bieden. Veel van de inzet verloopt daarbij overigens via 

informele kanalen, buiten het directe zicht van de diaconieën om.  

De Wageningse kerken kennen geen heel specifieke projecten gericht op bijzondere doelgroe-

pen zoals mensen met een beperking of psychische problemen. Verder werd vastgesteld dat 

het moeite kan kosten om mensen te bereiken die wel zorg nodig hebben, maar die uit verle-

genheid de vraag naar hulp uit de weg gaan. Ook werd opgemerkt dat het belangrijk is om 

naast de zorgvrager, ook de mantelzorger niet uit het oog te verliezen.  

Het lijkt wenselijk om te komen tot een centraal informatiepunt in Wageningen. Er verandert 

veel en de regelgeving rond de zorg is ingewikkeld. Daarom kan een loket dat de beschikbare 

informatie bundelt een waardevolle vraagbaak zijn voor diakenen en kerkleden. Bij hulpvra-

gen kan dan naar de juiste instantie worden doorverwezen. Bovendien kan het informatiepunt 

personen of instanties van buiten de kerk de weg wijzen naar de juiste betrokken kerkelijke 

instantie. 

 

Sociaal Noodfonds  
Het aantal personen met financiële problemen 

in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe. 

Soms is de nood acuut en ontbreekt zelfs het 

geld voor de eerste levensbehoeften. Inmid-

dels heeft de Nederlandse regering een aantal 

miljoenen euro’s vrijgemaakt om in zoveel 

mogelijk gemeenten noodfondsen te realise-

ren. Kerken kunnen daar wellicht een rol in 

krijgen. Diaconieën en Caritas zijn vanouds 

actief bij het helpen van personen met finan-

ciële problemen binnen de eigen kerk. In toe-

nemende mate wordt echter ook een beroep op hen gedaan door mensen van buiten de ker-

ken. De hulp kan bestaan uit een lening die in bijzonder situaties kan worden omgezet in een 

gift. 



Door als kerken gezamenlijk op te treden, kan een noodfonds met grotere consistentie, grotere 

deskundigheid, grotere vindbaarheid en betere aansluiting bij andere soortgelijke voorzieningen 

opereren. De mogelijkheden om gelden van buiten aan te trekken zullen groter zijn. Dit Nood-

fonds richt zich op de aanvragen van individuen (bijvoorbeeld voor leefgeld), terwijl er ook een 

Stichting Urgente Noden Wageningen komt, die op behoeften van sociaal maatschappelijke or-

ganisaties als Solidez en Voedselbank inspeelt. Vanuit Kerk in Actie is expertise en assistentie 

beschikbaar om in Wageningen dit Sociaal Noodfonds vanuit de kerken te realiseren. Er is hier-

voor ook al een basisbedrag beschikbaar. Dit najaar zal een werkgroep van 3 personen uit ver-

schillende kerkgenootschappen, onder de hoede van het Diaconaal Wmo Platform Wageningen, 

hieraan gaan werken en de mogelijkheden verkennen.  
 

ISOFA-Wageningen zoekt nieuwe vrijwilligers 
De door de Wageningse kerken opgerichte interker-

kelijke stichting ISOFA helpt mensen weer grip te 

krijgen op hun inkomsten en uitgaven. Veel mensen 

hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen 

en kampen  met oplopende schulden. ISOFA partici-

peert in de schulddienstverlening van de gemeente 

Wageningen. Voor de Persoonlijke Budget Begelei-

ding zoekt ISOFA in de kerken naar gemotiveerde 

vrijwilligers. Er wordt best wat gevraagd van de 

vrijwilligers en daarom wil de stichting graag vrijwil-

ligers die op HBO niveau kunnen werken. Zij volgen 

een cursus van drie dagen van de landelijke Vereni-

ging SchuldHulpMaatje. Na afloop daarvan krijgen 

ze een algemeen erkend certificaat. De kosten van 

de cursus worden door ISOFA betaald. De stichting 

hoopt in het najaar in Wageningen weer een cursus 

te kunnen starten. Wanneer u interesse heeft, kunt u op de websites www.pbb-wageningen.nl 

of www.schuldhulpmaatje.nl meer informatie vinden. U kunt ook een afspraak maken met coör-

dinator Leontine van Eck, door een e-mail te sturen naar coordinator@pbb-wageningen.nl. 

 

Franciscusweek van 4 tot en met 10 oktober 
Rondom de feestdag van Franciscus van Assisi vindt begin oktober een Franciscusweek plaats in 

Wageningen. Een week lang komt op verschillende manieren een aantal facetten van de Fran-

ciscaanse spiritualiteit aan bod. Alle activiteiten in de Franciscusweek vinden plaats in de Johan-

nes de Doperkerk of in de direct naastgelegen pastorie aan de Bergstraat. 

Op zondag 4 oktober start de Franciscusweek in 

Wageningen met een familieviering. Aansluitend 

is er een wandeling van circa 4 kilometer met 

onderweg bezinnende momenten. Voor de kin-

deren is er aandacht in zowel de viering als in 

een eigen wandeling. Maandagavond 5 oktober 

is er een maaltijd met aansluitend een film over 

het leven van Franciscus met een afrondend ge-

sprek. Dinsdagavond 6 oktober houdt francis-

caan broeder Fer van der Reijken een inleiding 

over franciscaanse spiritualiteit. Woensdagavond 

7 oktober staat in het teken van meditatie. Aan 

deze avond wordt meegewerkt door de Christe-

lijke Meditatiegroep Wageningen. Donderdagavond 8 bespreekt Gerard Pieter Freeman, hoogle-

raar Franciscaanse spiritualiteit het Zonnelied van Franciscus. Op vrijdag 9 oktober wordt om 

12.00 uur aangesloten bij het Coventrygebed voor de vrede dat iedere vrijdag in vele kerken in 

Europa, en ook in de Wageningse Johannes de Doperkerk gebeden wordt. Aansluitend is er een 

vredeswake op het kerkplein. In de avond laat Margreet van Spijker het publiek kennis maken 

met de sacrale dans. Zaterdag 10 oktober wordt de week om 18.30 uur afgesloten met een Eu-

charistieviering met aansluitend een korte kennismaking met mensen van de Orde van de Fran-

ciscaanse Seculieren, over mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of onge-

huwd, het ideaal willen volgen van Franciscus. Iedereen is van harte welkom aan een of meer-

der activiteiten deel te nemen. Meer informatie is te vinden op www.rkwageningen.nl. 
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Bezoek aan Amazing Grace Parish 
Op zondag 6 september bezocht een delegatie 

van de Protestantse Gemeente een dienst van 

de Amazing Grace Parish. Deze gemeente is 

in 2004 in Wageningen gestart, telt meer dan 

20 nationaliteiten vooral uit Afrika. De ge-

meente is lid van de Redeemed Christian 

Church of God. Een kerk die zijn oorsprong 

heeft in Nigeria. Het bezoek was een initiatief 

van de commissie Zending, Werelddiaconaat 

en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De 

commissie wil graag nader kennismaken met 

internationale kerken in de eigen woonplaats, 

en van hen leren hoe zij hun geloof beleven, 

aankijken tegen de Nederlandse kerken en 

uiting geven aan hun geloof in de Wageningse samenleving.  
De diensten van de gemeente van Amazing Grace Parish in Wageningen worden vooral be-

zocht door mensen uit Afrikaanse landen, maar ook anderen zijn meer dan welkom. Dat blijkt 

ook uit het feit dat de afgesproken voertaal Engels of Nederlands is. Want niet de natie of taal 

is de samenbindende factor, dat is God. De gemeente komt op zondagmiddag samen in de 

Vredehorst om een dienst te houden. Daarnaast kent de gemeente ook Bijbelkringbijeenkom-

sten aan huis en andere activiteiten die doordeweeks plaatsvinden. 

Aan het begin van de dienst werd ongeveer 

een uur besteed aan het zingen van vier 

liederen. Dat duurde niet zo lang omdat de 

tekst zo uitgebreid was, maar wel omdat de 

liederen een heel aantal keer werden her-

haald. De boodschap zat er daarna goed in: 

‘How great is our God!’ Daarna volgde een 

preek door pastor Farai Maphosa. Een van 

zijn eerste vragen was of iedereen zijn Bij-

bel en notitieboekje bij zich had. “Hoe kan 

je anders Gods Woord bestuderen?” In de 

preek zelf werd een vergelijking getrokken 

tussen Mozes die zich tussen het morrende 

volk bevindt als ze voor de Rode Zee staan 

en de huidige christenen die op veel plekken leven tussen mensen die vaak nog maar weinig 

met God te maken willen hebben. Net als Mozes moest doen moeten we onze armen uitstrek-

ken naar God, dit is zowel een teken van gebed als een teken van eer aan God. Als we het zo 

van Hem verwachten zal Hij ook redding geven. 

Na de preek was er ruimte voor persoon-

lijk gebed en werd weer samen gezongen. 

Na afloop van de dienst was er koffie en 

thee en de mogelijkheid om elkaar nader 

te leren kennen en in gesprek te gaan. De 

groep voelde zich erg hartelijk ontvangen. 

Er is veel onbekendheid ten aanzien van 

de verschillende vieringen die op zondag 

in Wageningen plaatsvinden. Om elkaar te 

verstaan is het goed om nu en dan een 

dienst van een andere geloofsgemeen-

schap te bezoeken om te ervaren op wel-

ke manier God daar wordt aanbeden. 



Contactpersonen  

Raad van Kerken 
 
Voorzitter 
Henk van Schaik 
T: 422389 
E: henk.vanschaik19447@gmail.com 

  
Secretaris 
Martin Keijbets 
T: 411109   
E: m.keijbets@hetnet.nl  

  
Penningmeester 
Henk de Jong 
T: 420167 
E: dejongjansen@hetnet.nl 

  
Jaap Schouls 
T: 420173  
E: schouls@planet.nl 

  
Wim te Winkel 
T: 424246   
E: wim.te.winkel@planet.nl 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Werkgroepen 
  
Werkgroep Kerk en Milieu 
Henk van Schaik 
T: 422389 
E: henk.vanschaik19447@gmail.com 
  
 

Werkgroep Gödöllő 
Mária Trinn 
T: 418261 
E: mariatrinn@hotmail.com 
 

 

Vakantiegeld Delen 
Rein van Eck   
T: 416734  
E: reinhannie@gmail.com  
 
  

Werkgroep Oecumenische  
Vieringen 
Evert Kloosterboer 
T: 421008 
E: lenievert.kb@planet.nl 
 

 

Werkgroep Coventry gebed 
Martin Keijbets 
T: 411109   
E: m.keijbets@hetnet.nl  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overige contactpersonen 
  
Steunfonds Vluchtelingen 
Barend Deetman 
T: 426922 
E: bdeetman@planet.nl  
  
 

Diaconaal WMO Platform 
Wageningen 
Kees van Schagen 
E: cg.vanschagen@gmail.com 
  

 

Cantorij Wageningen 
Annet Fiets 
T: 313883 
E: fietsa@planet.nl  
  
 

Johanneskoor 
Hilly Dokter 
T: 423877 
E: secretaris@johanneskoor.nl 
   
 

Cliëntenraad Wet werk en  
bijstand 
Henk Bontius 
T: 410964 
E: jenh.bontius@hetnet.nl 
  

 

Stichting Wageningen  

Diaconaal Centrum 
Cilia Reerink 
E: ceciliareerink1@hotmail.com 
 
 

ISOFA Wageningen 
Kees Bos 
E: bestuur@pbb-wageningen.nl  

 

Colofon 
 

De Oecumenekrant is een uitgave van de Raad van Kerken Wageningen en verschijnt momenteel 

driemaal per jaar. De uitgebreide versie van de Oecumenekrant is alleen digitaal beschikbaar. 

Wanneer u zich hiervoor met uw e-mailadres heeft aangemeld bij de redactie, krijgt u deze auto-

matisch toegestuurd. Daarnaast wordt in een beperkte oplage een beknopte versie van de Oecu-

menekrant op papier gemaakt die bij de uitgang van kerkgebouwen van de lidkerken wordt neer-

gelegd. 

 

Redactie en opmaak Wim te Winkel. 

 

Of er over 4 maanden een volgende Oecumenekrant in vergelijkbare vorm verschijnt ligt nog niet 

vast. Dat hangt samen met de ontwikkelingen binnen KerkNet.  

 

De Raad van Kerken in Wageningen heeft een eigen website: www.rvkwageningen.nl. 

 

Reacties op de Oecumenekrant kunt u mailen naar de secretaris van de Raad van Kerken, Martin 

Keijbets (m.keijbets@hetnet.nl) of naar het redactieadres wim.te.winkel@planet.nl. 
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