
Contactgegevens 
Raad van Kerken Wageningen 
Secretaris: Martin Keijbets 
p/a  Hamelakkerlaan 31 
6703 EH  Wageningen  
 

E-mal:  m.keijbets@hetnet.nl 
Tel:  0317-411109 
Website:  www.rvkwageningen.nl 

De Raad van Kerken in Wageningen onderhoudt 
ook contacten met diverse andere initiatieven voor 
samenwerking van geloofsgemeenschappen. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
 

 KerkNet Wageningen: een  platform waarin 
vertegenwoordigers uit 13 Wageningse 
geloofsgemeenschappen contacten 
onderhouden. 

 

 Het Pastoresconvent: het overleg van 
voorgangers uit een grote groep van 
Wageningse geloofsgemeenschappen. 

 

 Het Diaconaal WMO Platform Wageningen: 
het overleg waarin diaconieën uit diverse 
kerken  samen zoeken naar hun rol binnen 
het WMO-beleid. 

 

 Het Steunfonds Vluchtelingen: een fonds van 
drie kerken dat bijdragen levert voor 
specifieke kosten waarmee vluchtelingen  
worden geconfronteerd. 

 

 De Stichting Diaconaal Centrum Wageningen: 
de stichting achter het Wageningse 
inloopcentrum Markt 17. 

 

 ISOFA Wageningen:  de interkerkelijke 
stichting die zich richt op 
schuldhulpverlening. 

 

 Het Platform voor Levensbeschouwing en 
Religie Wageningen. 

Werkgroep Coventry gebed 
De werkgroep Coventry gebed houdt zich bezig 
met de organisatie van dit gebed voor vrede en 
verzoening dat sinds begin mei 2014 elke vrij-
dag plaatsvindt in de dagkapel van de Johannes 
de Doperkerk. In maar liefst 160 kerken in di-
verse delen van de wereld  wordt iedere vrij-
dagmiddag om 12.00 uur in een vergelijkbare 
vorm een korte gebedsviering voor vrede ge-
houden, waardoor mensen zich over de hele 
wereld met elkaar verbonden weten. 
Het gebed is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in 
de Engelse stad Coventry. Daar werd in novem-
ber 1940 tijdens het bombardement op de stad 
ook de St. Michael kathedraal verwoest. De in-
woners van Coventry weigerden zich na het 
Duitse bombardement op hun stad en de ver-
woesting van hun kathedraal te laten meesle-
pen in de orgie van wraak en geweldsdenken 
die Europa in de jaren daarna in de ban hield. 
Zij zochten contact met verwoeste Duitse ste-
den zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond 
het initiatief tot een voortdurend gebed voor 
vrede en verzoening. Ook Wageningen heeft 
onder het oorlogsgeweld geleden. De Raad van 
Kerken heeft besloten om die reden ook in Wa-
geningen met het oecumenische Coventry ge-
bed te starten.  De werkgroep buigt zich  over 
de liturgie, overlegt met voorgangers en coördi-
neert de vieringen. 
 
Contactpersoon: Martin Keijbets 
E-mal:  m.keijbets@hetnet.nl 
Tel:  0317-411109 

Raad van Kerken 

Wageningen 

www.rvkwageningen.nl 

De Protestantse Gemeente te 
Wageningen, de Rooms-Katholieke 
Geloofsgemeenschap St. Johannes de 
Doper Geboorte – Verrijzenis des Heren 
te Wageningen en de Arboretumkerk - 
Vrijzinnig op weg werken samen in de 
Raad van Kerken Wageningen. Zij doen 
dat door in leren, dienen, vieren en 
getuigen gestalte te geven aan de 
gemeenschap van de christelijke kerken 
als gave en opgave. 
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De activiteiten van de Raad van Kerken vinden 
vooral plaats binnen een zevental werkgroepen: 
 
Werkgroep Gödöllö 
De werkgroep Gödöllo onderhoudt sinds 1991 
via uitwisselingen contacten met leden van de 
diverse kerken in het Hongaarse Gödöllö. De 
werkgroep bestaat uit leden uit verschillende 
kerken. Meestal gaat er in het voorjaar een Wa-
geningse delegatie naar Hongarije en volgt in de 
herfst een bezoek van een Hongaarse delegatie 
aan Wageningen. Bij ieder bezoek wordt een 
thema vastgesteld dat in het betreffende week-
end wordt behandeld.  Bij de uitwisselingen is er 
ook veel ruimte voor ontspanning. De werk-
groep komt  – buiten de uitwisselingen om – een 
keer of 8 per jaar bij elkaar om samen te eten, 
de bezoeken voor te bereiden en en de voorbe-
spreking van het thema voor te bespreken. 
 

Contactpersoon: Marià Trinn 
E-mail: mariatrinn@hotmailcom 
Tel: 0317-418261  
 
Werkgroep Kerk en Milieu 
De werkgroep Kerk en Milieu bestaat uit een 
groep enthousiaste mensen die op zoek zijn naar 
inspiratie over thema’s op het raakvlak van ge-
loof, natuur, milieu en samenleving. Dit gebeurt 
onder andere door samen over deze onderwer-
pen te spreken. Daarnaast organiseert de werk-
groep lezingen, excursies en de jaarlijkse wereld-
maaltijd. Ook helpt de groep vieringen voor te 
bereiden die in het teken van de schepping 
staan. De werkgroep heeft leden uit diverse ker-
ken en komt elke 4 tot 6 weken bij elkaar. 
 

Contactpersoon: Henk van Schaik 
E-mail: henk.vanschaik19447@gmail.com 
Tel: 06-10917257 

Werkgroep Taizé 
De werkgroep Taizé organiseert elke tweede maan-
dag van de maand om 20.00 uur een gebedsviering 
in de Arboretumkerk. Dit gebeurt in de stijl van Tai-
zé, een christelijk oecumenische kloostergemeen-
schap in Frankrijk. Kenmerkend voor de vieringen 
zijn het lange stiltemoment en de liederen die ge-
zongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woor-
den uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen 
herhaald worden. Er is gebed in verschillende talen. 
Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk kof-
fie en thee gedronken. Jaarlijks wordt er van 29 
december tot en met 2 januari een jongerenont-
moeting georganiseerd in de stijl van de gemeen-
schap van Taizé in een grote stad ergens in Europa. 
Tienduizenden jongeren nemen daar aan deel. Ook 
vanuit Wageningen wordt er in de meeste jaren 
met een groep aan deze ontmoeting deelgenomen. 
 

Contactpersonen: ds. Gerke van Hiele en  
ds. Josine van der Horst 
E-mail: chaplain@planet.nl 
Tel:  0317-482663  
 
Werkgroep Oecumenische Vieringen 
De werkgroep Oecumenische vieringen bereidt sa-
men met de voorgangers de verschillende oecume-
nische vieringen voor die gedurende het jaar in Wa-
geningen worden gehouden. Het gaat om de vie-
ring in de Week van Gebed en Eenheid in de derde 
week van januari, de viering op 4 mei voorafgaand 
aan Dodenherdenking en de vieringen op Hemel-
vaartsdag en op oudejaarsavond. De werkgroep 
denkt mee over het thema van de dienst en de li-
turgie en onderhoudt het contact met het koor dat 
aan de viering meewerkt. 
 

Contactpersoon: Evert Kloosterboer  
E-mail: lenievert.kb@planet.nl   
Tel: 0317-421008  

Werkgroep Vakantiegeld Delen 
Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen 
die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld 
moeten besteden voor andere doelen, zoals het 
aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in 
het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen 
wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. 
Met name in de periode dat het vakantiegeld 
wordt uitgekeerd, wordt er binnen de kerken geld 
ingezameld, zodat mensen die onder het financië-
le minimum leven binnen de Wageningse gemeen-
schap een kans kan worden geboden om een dag-
je uit of een weekje op vakantie te gaan. De werk-
groep regelt de fondswerving, beoordeelt aanvra-
gen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek 
naar mensen die er voor in aanmerking komen. 
Bijdragen voor het fonds zijn welkom op IBAN 
NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantie-
geld Delen te Wageningen. 
 

Contactpersoon: Rein van Eck 
E-mail: reinhannie@gmail.com 
Tel. 0317-416734 
 
Werkgroep Interreligieuze Contacten 
De werkgroep Interreligieuze Contacten (WIC) 
maakt zich sterk voor ontmoeting tussen Moslims 
en Christenen. Gedurende het jaar worden een 
aantal gezamenlijk activiteiten georganiseerd met 
het doel om elkaar wat beter te leren kennen en 
te verstaan. Een activiteit is er soms ook op gericht 
om juist naar buiten toe te laten zien dat Christe-
nen en Moslims  heel verdraagzaam met elkaar 
willen omgaan. Dat gebeurt met name tijdens de 
jaarlijkse Vredesweek in de derde week van sep-
tember. 

  

Contactpersoon: Jaap Schouls  
E-mail: schouls@planet.nl   
Tel: 0317-420173 

mailto:mariatrinn@hotmailcom
mailto:henk.vanschaik19447@gmail.com
mailto:chaplain@planet.nl
mailto:lenievert.kb@planet.nl
mailto:reinhannie@gmail.com
mailto:schouls@planet.nl

