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Wageningen, 30 januari 2021 

Beste medeparochiaan, 

 

Het afgelopen jaar zullen we niet snel vergeten. De coronapandemie heeft de wereld en ook onze 

geloofsgemeenschap in Wageningen op zijn kop gezet. Langzaamaan vonden we mogelijkheden om 

weer een beetje kerk te zijn. Er konden vieringen online worden aangeboden, er werd allerhande 

hulp geboden – inclusief (inmiddels 100 kratten) voor de voedselbank, en koren, gebedsgroepen en 

overleggen werden in kleine groepen en op afstand voortgezet. De kerkruimte werd anders ingericht 

met nieuwe attributen en mogelijkheden om te zingen vanaf de koorzolder en genoeg afstand te 

bewaren tussen aanwezigen tijdens vieringen. Een online aanmeldingssysteem en digitale 

nieuwsbrief traden in werking. 

We hebben gemerkt dat juist nú velen behoefte hebben om vorm te blijven geven aan het geloof, 

ook als dat betekent op andere en nieuwe manieren. Naast de vieringen met beperkte aantallen 

maakt menigeen gebruik van de dagkapel. Anderen (her)ontdekken de Eucharistische Aanbidding, 

doen mee aan een van de Alphacursussen, of genieten van de kindercatechesefilmpjes van onze 

pastoor en stagiair. De gezinszondagen hebben online een parochiebreed publiek gevonden. En ook 

niet-parochianen hebben onze kerk gevonden in hun behoefte naar zingeving en verbondenheid. 

We voelen ons erg gezegend dat velen van u het afgelopen jaar weer de schouders eronder hebben 

gezet, juist in een tijd van onzekerheid en verandering. Dat we een gebouw hebben waar we op 

kunnen terugvallen, groot genoeg om onder de huidige maatregelen veilig samen te kunnen komen. 

En middelen om activiteiten op afstand te organiseren voor kleinere en grotere groepen.  

Wij begrijpen dat dit allemaal niet mogelijk was geweest zonder uw bijdrage, zowel voor alle 

activiteiten als ook het onderhoud aan de gebouwen en de tuin. We willen u hier dan ook enorm 

voor bedanken! 

In het komend jaar hopen wij deze ontwikkelingen met u voort te kunnen zetten. Zo is er behoefte 

aan toerusting van parochianen voor verschillende (nieuwe) taken: betere kwaliteit livestream samen 

met jongeren, creatieve manieren van geloven met gezinnen, nieuwe vormen van verbondenheid 

met God en met elkaar (denk aan Alpha-cursus, kleine groepen), en het zoeken naar nieuwe vormen 

van betrokkenheid voor zowel jongeren als ouderen. Natuurlijk zullen we ook uitgaven moeten doen 

aan het onderhoud van gebouwen en tuinen: vervanging van ramen, schilderwerk, herstel 

muurwerk, houtwormbestrijding en het functioneel maken van de koorzolder. Er is een wens om de 

ruimte-indeling in het parochiecentrum passender te maken voor het toenemende aantal groepen.  

Mogen we u van harte uitnodigen om (ook) dit jaar de geloofsgemeenschap te blijven ondersteunen 

met uw tijd, gebed en financiële middelen? Zo hopen we er samen weer een bijzonder jaar van te 

maken, waarin wij God en elkaar op allerlei manieren kunnen ontmoeten en dienen. 

In Christus verbonden, 

Hadewijch Klaassen en Liesbeth van der Werf 

Voorzitters van Locatieraad en Pastoraatsgroep Wageningen 

 

U kunt ons bereiken via wageningen@pztb.nl. 

 


