
Policy Plan Wageningen Student Chaplaincy Foundation: 2013-2018 
 

1. Vision / Mission  
The Wageningen Student Chaplaincy Foundation (SCW) is an 
ecumenical Christian organization. The foundation 
acknowledges the large religious diversity among international 
student and aims to provide a common home base for them. 

 
2. Organisation 

- Board (unremunerated) 
i. Tasks: General governance and financial control 

ii. Composition:  Chairperson 
Secretary  
Treasurer 
2 Members 

iii. Meeting frequency: once per year 
- Support Commitee (unremunerated) 

i. Tasks: initiate and supervise activities 
ii. Composition:  i) Chairperson and ii) Members 

(10-12 students and others from various religious 
background) 

iii. Meeting frequency: bi-monthly 
- Chaplains 

i. Tasks: leading in church services and execution 
of pastoral and diaconal duties 

ii. Representation: A pastor on behalf / in service of 
the  Netherlands  Protestant Churches (PKN) and  
a missionary on behalf of the Roman Catholic 
Church. 

3. Activities 
- Diaconal activities 

Beleidsplan Stichting Student Chaplaincy Wageningen: 2013-2018 
 

1. Visie / Missie 
De Stichting Student Chaplaincy Wageningen (SCW) is een 
oecumenische christelijke organisatie. De Stichting erkent de 
grote religieuze verscheidenheid aan internationale studenten en 
stelt zich ten doel een gemeenschappelijke thuisbasis voor hen 
te vormen. 

2. Organisatievormen 
- Bestuur Stichting (ongesalarieerd) 

i. Taak: Aansturen Stichting en toezicht financiën 
ii. Samenstelling:  Voorzitter  

    Secretaris 
     Penningmeester 

2 Members 
iii. Vergaderfrequentie: 1 maal per jaar 

- Student Chaplaincy Committee (ongesalarieerd) 
i. Taak: Aansturen en begeleiden van activiteiten 

ii. 10 tot 12 leden. Studenten en andere leden. 
Verschillende religieuze achtergronden zijn 
vertegenwoordigd.  

iii. Vergaderfrequentie: ongeveer 6 maal per jaar. 
- Pastores 

i. Taak: Leiden kerkdiensten en uitvoeren pastoraal 
en diaconaal werk 

ii. Personele bezetting: Een pastor vanwege de 
Protestantse Kerken Nederland (PKN) en in 
dienst van PKN en een missionaris van de 
Katholieke kerk 

3. Werkzaamheden 
- Diaconaal 

 



Support to international students who study in 
Wageningen and are in financial need. 

- Pastoral activities 
             i    Church Services 

1. Sunday Morning Worship: 
Every two weeks SCW organizes a 
English spoken ecumenical church 
service at Arboretum church in 
Wageningen.  During these services there 
is room to sing, pray, read the Scripture 
and celebrate the Eucharist. Preparation 
of the service is done jointly by one of the 
pastors, students and members of the 
Support Committee 

2. Taizé Evening Prayer:  
Every 2nd Monday of the month a special 
evening prayer is organized and led by a 
group of young people, students and 
others. The Taizé Evening Prayer 
resembles the daily prayers held in the 
religious community of Taizé (France) 
These gatherings are meditative with 
songs and silence, a few bible verses and 
prayers. 

3. Special Services 
The SCW organizes church services and  
activities to prepare for Christian feast 
like Christmas, Easter and Pentecost day.  

 

Hulp aan internationale studenten die in Wageningen 
studeren en in financiële nood verkeren. 

- Pastoraal 
i. Kerkdiensten 

1. Zondagsdiensten 
Iedere 1e, 3e en sommige 5e zondagen van 
de maand organiseert de SCW een 
oecumenische Engelstalige kerkdienst in 
de chaplaincy op Arboretum kerk te 
Wageningen. Tijdens de kerkdiensten 
wordt er gezongen, gebeden, bijbel 
gelezen en de eucharistie gevierd. De 
kerkdiensten worden voorbereid door één 
van de pastores samen met de studenten 
en leden van de Student Chaplaincy 
Committee. 

2. Taizé vieringen 
Iedere 2e maandag van de maand wordt er 
een speciaal avondgebed georganiseerd 
en geleid door een groep jonge mensen, 
studenten en anderen. De Taizé vieringen 
zijn vergelijkbaar met de dagelijkse 
gebedsbijeenkomsten zoals die gehouden 
worden in de religieuze gemeenschap van 
Taizé (Frankrijk). Deze vieringen zijn 
meditatief, met liederen en stilte, 
bijbelverzen en gebeden. 

3. Speciale diensten 
De SCW organiseert kerkdiensten en 
activiteiten ter voorbereiding van 
Christelijke feestdagen, zoals Kerst, 
Pasen en Pinksteren.  



ii  Other group activities 
          1.  Choir 

The choir sings a variety of hymns and 
songs from different parts of the world 
and in many languages. The choir 
supports the church services and also 
performs on location when invited. Every 
student who wants to sing or wants to 
play and instrument can join. 

          2.  Bible study 
The aim of the bible-study meeting is to 
come to a fresh understanding of how the 
bible speaks to us today. Each meeting a 
particular text from the bible is read or a 
biblical theme is explored on the basis of 
several readings. After dealing with 
issues such as historical background, 
language and context, the meaning for the 
present day situation is discussed. In line 
with the bible’s own style of learning, 
discussion are hold in the form of a 
dialogue. The meetings take place on 
Thursday between 19.00 and 20.30 and 
are led by one of the pastors. 

           3. Excursions / Pilgrimages 
Regularly excursions and pilgrimages are 
organized to places of great historic, 
cultural and religious significance in and 
outside the country. Also  possibilities are 
offered to participate in conferences. All 
activities are low budget of free of charge 
for students. 

ii.  Andere groepsactiviteiten 
1. Koor 

Het koor zingt liederen en hymnen uit alle 
delen van de wereld en in vele talen. Het 
koor ondersteunt de kerkdiensten en zingt 
op uitnodiging ook op locatie. Elke 
student die mee wil zingen of een muzie-
kinstrument wil bespelen kan meedoen.  

2. Bijbelstudie 
Het doel van de bijbelstudie 
bijeenkomsten is om tot nieuwe inzichten 
te komen over hoe de bijbel ons vandaag 
de dag kan aanspreken. Elke bijeenkomst 
wordt er een tekst uit de bijbel gelezen of 
worden er verschillende passages binnen 
een bepaald thema bestudeerd. Na 
bespreking van de historische achtergrond, 
de taal en context wordt de betekenis voor 
het hedendaagse leven besproken. De 
bijeenkomsten worden in de traditie van 
de bijbel in dialoogvorm gehouden. De 
bijeenkomsten vinden op donderdag 
tussen 19.00 en 20.30 uur plaats en 
worden geleid door één van de pastores. 

3. Excursies / Pelgrimstochten 
Regelmatig worden er excursies en 
pelgrimstochten georganiseerd naar 
plekken met grote historische, culturele 
en religieuze betekenis in binnen- en 
buitenland. Ook wordt de mogelijkheid 
geboden een aantal conferenties bij te 
wonen.  



 
 

        4. Lectures, discussions and films 
 

iii   Individual counseling 
For personal matters and pastoral care students 
can make a private appointment with one of the 
pastors for individual counseling.  
 

 
 
 
4.  Finances 
 -     Funds aquisition 
 -     Income 
             i     Diaconal Funds  

   1.    Gifts of individuals 
   2.    Gifts of various churches 

 
  ii    Pastoral and other Funds 

1. Contribution of PKN to meet cost of (a.o.) 
activity and study materials 

2. Contribution SCOS 
3. Gifts of individuals 

 -     Financial management 
Funds are administered through a ‘Verenigings’ account 
at the Rabobank Wageningen (internet account). 
 

 -     Expenditures 
 

 
 

. 
 

Alle activiteiten zijn low budget of gratis 
voor de studenten.  

                                          4.  Lezingen, discussies, films  
                                                  

iii. Individuele counseling 
Voor bespreking van persoonlijke zaken en 
pastorale zorg kunnen studenten die daar 
behoefte aan hebben een afspraak maken met één 
van de pastores voor een persoonlijk gesprek.  

     
4.  Financiën 

- Werving 
- Inkomsten  

       i   Diaconaal 
1. Particuliere giften 
2. Giften van diverse kerkelijke diaconieën  

 
             ii  Pastoraal en overig 

1. Bijdrage PKN voor oa activiteiten en 
studiemateriaal  

2. Bijdrage SCOS 
3. Particuliere giften 

- Beheer 
Geld staat op Verenigingsrekening van Rabobank 
te Wageningen (internetrekening) 

 
- Uitgaven 



  
i    Diaconal expeditures 

1.  Amounts up to 100 EURO are spent by 
discretion of one of the chaplains 

2. Amounts over 100 EURO have to be 
approved by minimal 2 of the WSC board 
members 

  ii    Pastoral and other expenditures 
   1.  Stationeries 
   2. Bank charges 
   3. Services 
   4. Christmas 
   5.  Excursions 
   6.    PR 
   7.  Representation 
 -   Budget 
 
 

 
      i    Diaconaal 

1. Bedragen tot 100 Euro worden beslist 
door een van de pastores 

2. Bedragen boven de 100 Euro moeten 
worden goedgekeurd door minimaal 2 
van de bestuursleden van de Stichting. 

     ii  Pastoraal en overig 
1. Kantoorbenodigdheden 
2. Bank 
3. Diensten 
4. Kerstmis 
5. Excursies 
6. PR 
7. Representatie 

- Begroting 
  
 


