WAGENINGEN

UITNODIGING – Overdracht van de Grote Kerk te Wageningen
Vrijdag 25 augustus 2017 om 15.00 uur
Op vrijdag 25 augustus 2017 zal de Grote Kerk te Wageningen door de Protestantse Gemeente te
Wageningen officieel worden overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U bent welkom vanaf 14.30 uur.
De overdracht vindt plaats in de Grote Kerk te Wageningen.
Mr. Sjirk Bijma, notaris te Wageningen zal de akte passeren.
De officiële overdracht wordt afgesloten met een gepast hapje en drankje.
Naar verwachting zal de bijeenkomst om 17.30 uur afgelopen zijn.
Een korte karakteristiek van de kerk kunt u lezen in het tweede deel van deze
uitnodiging.
Wij hopen u vrijdag 25 augustus te mogen begroeten in Wageningen!

Namens de
Stichting Oude Gelderse Kerken,

Namens de
Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW)

Mw. Annelies van der Kolk
voorzitter bestuur

Mw. Greet Blom - Zandstra
voorzitter Algemene Kerkenraad

Praktische informatie:
SOGK, www.oudegeldersekerken.nl;

*

Nico Peek, algemeen secretaris, 06-48532664 / 026 3552555
Jan Bakker, voorzitter college van kerkrentmeesters PGtW, 0317 418999
Graag vernemen wij uiterlijk 22 augustus 2017 of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen en
met hoeveel personen u denkt te komen.
Aanmelden kan via SOGK: info@oudegeldersekerken.nl of via PGtW: protgemwag@gmail.com
Grote Kerk te Wageningen, Markt 1, 6701 CX Wageningen
Parkeren:
http://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ed298ad9f4424083a6d496378467eb08
Foto’s: Carel van Gestel
*Reliwiki, AvD 12-8-2010
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Grote Kerk te Wageningen
De Grote of Johannes-de-Doperkerk is een driebeukige kruiskerk aan het Marktplein van Wageningen. De
eerste kerk op deze plek werd in romaanse stijl gebouwd nadat Wageningen in 1263 stadsrechten kreeg. In
de 15e eeuw werd de kerk uitgebreid met een noordbeuk in gotische stijl. In de 16e eeuw werd ook de rest
van de kerk verbouwd in deze stijl. In 1861-1862 werd de kerk gerestaureerd onder leiding van de architect
L.H. Eberson, waarbij de toren werd voorzien van vier (later sterk bekritiseerde) puntgevels. De kerk heeft de
status van rijksmonument [nr. 38225]. In 1810 kwam de kerk in bezit van de Hervormde Gemeente
Wageningen; de toren bleef daarentegen altijd in bezit van de burgerlijke gemeente.
Wederopbouw
In mei 1940 werd de toren van de kerk, evenals een deel van de kerk en de omliggende gebouwen, door
artillerie vanaf de Grebbeberg in puin geschoten, aangezien de toren een mogelijke uitkijkpost van de Duitse
bezetter vormde. Hierop volgde een brand die bijna de hele kerk verwoestte. In augustus 1941 begon men
naar een ontwerp van A.J. van der Steur met de wederopbouw van de kerk en de toren. Tijdens de
terugtocht van de Duitse bezetter blies deze de kerktoren op in april 1945. Hierdoor werd opnieuw een deel
van het schip zwaar beschadigd. In 1953-1954 werd de toren weer hersteld naar plannen van A.J. van der
Steur en G.H. Kleinhout; de onderste drie meter van de toren dateert nog uit de 12e eeuw.
Bijzondere klokken
Tijdens de verwoesting van de kerk in 1940 raakten ook de drie klokken van de kerk zwaar beschadigd. Deze
werden uiteindelijk door de bezetter omgesmolten tot oorlogswapens. Op 1 augustus 1947 werd de
Michielsklok aan de Grote Kerk geschonken door de gemeente Utrecht. De klok kwam uit de Buurkerk in
Utrecht en was door Johannes Tolhuis in 1542 gegoten. In 1953 liet de gemeente twee nieuwe luidklokken
gieten. De Michielsklok heeft, apart van de kerk, ook de status van rijksmonument. [ reg. Nr 38226].
Op 4 juni 1954 werd de kerk officieel heropend.
(bron:Wikipedia )

SOGK
De kerk blijft gewoon in gebruik voor de kerkdiensten. Daarnaast krijgt de kerk een eigen plaatselijke
stichting die de zorg draagt voor beheer en exploitatie van het kerkgebouw. Deze Stichting Exploitatie Grote
Kerk Wageningen zal aan het werk gaan om andere activiteiten te ontwikkelen waarmee de reguliere kosten
voor onderhoud en exploitatie gedekt kunnen worden.
De SOGK zal zorgdragen voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. De inzet is om het kerkgebouw
weer een centrale plaats en een brede functie te geven voor de gehele gemeenschap van Wageningen.
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