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NieuwsBrief

Beste Sint-Joriskerk vrienden,
Onder aan deze brief zijn twee toegangskaarten voor 

het concert dat het AJO voor ons geeft afgedrukt. 
Deze Vriendenbrief (print deze als u die per e-mail 
ontvangt) geeft u bij inlevering gratis toegang. U 
mag de kaart(en) ook afknippen als u de brief wilt 
bewaren. Wij bieden u deze kaarten aan als blijk van 
waardering voor het feit dat u Vriend van de Sint-
Joriskerk bent.  
De vraag, die iemand uit ons Vriendenbestand 
onlangs stelde, speel ik graag aan u door. Zij vond het 
gebaar van gratis kaarten geweldig aardig. 
Maar constateerde ook dat er van haar jaarlijkse 

bijdrage van € 50 dan slechts € 10 overblijft voor onze 
doelstelling: bijdragen aan de instandhouding van 
de Sint-Joriskerk. Concertkaarten kosten immers 20 
euro per stuk voor niet-Vrienden… Deze reactie is een 
juiste conclusie. En u kunt zelf wel nagaan dat het bij 
een lagere jaarlijkse bijdrage dan € 50 nog slechter 

uitpakt voor ons doel. Misschien aanleiding om uw 
bijdrage (alsnog) te verhogen? ( Het rekeningnummer 
vindt u aan de achterkant van deze brief.) Wij zouden 

zo’n gebaar, of volgend jaar een verhoging van 

uw bijdrage, geweldig vinden! U weet ook dat een 
donateursbestand op peil houden op zichzelf al niet 
eenvoudig is. 
Veel dank voor uw steun en graag zien we u op 7 
december in onze Sint-Joriskerk.
G.H. Beens, voorzitter 

Extra kaarten voor het concert
Wanneer u meer kaarten wilt, dan kunt u die voor 

€ 20 per stuk (tot 18 jaar gratis) bestellen via:
e-mail: vrienden@verhuurjoriskerk.nl
tel: 033 4610441 (dinsdag t/m donderdag 9-12 uur). 
Maakt u dan meteen het bedrag over op rek.nr. NL27 
INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Sint-Joriskerk. Na ontvangst daarvan worden de kaar-
ten (eind november/ begin december)  toegezonden, 
per post of e-mail. U kunt bestellen tot 1 december.
Ook vóór aanvang van het concert zullen er in de kerk 
nog kaarten beschikbaar zijn.
Bij de kaarten is een consumptie in de pauze en na 
afloop inbegrepen.
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Bestuurssamenstelling
Per 1 november 2018 wordt het bestuur van onze 
stichting gevormd door: 
- Herman Beens, voorzitter 

- Annet van Goor-Oortgijsen, secretaris 

- Lennart Veldhuizen, penningmeester 

- Jan-Willem van Lieshout 
- Rikus Schoemakers 

- Harrie Schuit
In een volgende Vriendenbrief zullen we u eens wat 
meer vertellen over hoe wij werken aan de doel-
stelling van onze stichting. U hebt trouwens al ge-
merkt dat het uiterlijk van de Vriendenbrief is veran-
derd – met nieuw logo van de Stichting - en dat deze 
frequenter verschijnt.
Ontvangt u de brief nog per post en hebt u wél een 
mailadres, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Dat kan 
via: vrienden@verhuurjoriskerk.nl 

Capittel van 
Sint-Joris: boek en 
lezing  

Fred van Kan, algemeen 

directeur van het 
Gelders Archief en 
oud-stadsarchivaris van 
Amersfoort, verdiepte 
zich jarenlang in de 
geschiedenis van het 
Capittel van Sint-Joris, 
dat opgericht werd in 
1337. De vrucht van deze 
grondige studie is het boek ‘Het Capittel van Sint-Joris 
te Amersfoort’, dat verscheen bij Uitgeverij Verloren 
te Hilversum en € 25 kost (232 pag., gebonden in 
harde kaft, en voorzien van veel afbeeldingen en 
foto’s). Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van 
de Sint-Joriskerk én van de stad Amersfoort zal dit 
boek ongetwijfeld in bezit willen hebben. Verkrijgbaar 
in de boekhandel. 
Een kapittel was een gemeenschap van kanunniken 
dat de koorgebeden verzorgde. Vóór de Reformatie 
waren er 43 kapittels in Nederland, maar alleen het 
Capittel van Sint-Joris bestaat (en functioneert!) nog. 
Op woensdag 14 november houdt Fred van Kan een 

lezing, die toegespitst is op de middeleeuwse peri-
ode, de bloeitijd van het Capittel. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis, aanmelden niet nodig en de plaats is 
natuurlijk de Sint-Joriskerk. Het boek is dan ook te koop.


