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Afsluiting plaatsing herdenkingsstenen  

Woensdag 24 april houdt de Stichting Herdenkings- 
stenen Amersfoort een bijeenkomst als afsluiting van 
de steenleggingen. Op 30 april 2015 werd begonnen 

met het plaatsen van herdenkingsstenen in Amersfoort 
bij het laatste woonadres van burgers die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn opgepakt en omgekomen 
in concentratiekampen of elders. Er liggen nu ruim 
400 stenen in de straten van onze stad. Op 24 april om 
16.00 uur komen nabestaanden, vertegenwoordigers 
van de Joodse gemeenschap en het verzet, en andere 
betrokkenen samen om de Amersfoortse slachtoffers 
te herdenken. Er zijn verschillende sprekers, er wordt 
een kijkje gegeven achter de schermen van het 
onderzoekswerk en er is muziek van componisten die 
in de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. Belangrijk 
moment is de presentatie van het herdenkingsboek vol 
Amersfoortse familieverhalen en de namen van alle 
slachtoffers, geschreven door Channa Kalmann. Inloop 
vanaf 15.30 uur, einde 17.15 uur, daarna ontmoeting 
tot 18.00 uur. Meer informatie op: 
www.herdenkingsstenenamersfoort.nl

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst, na 
aanmelding via de website. Hebt u geen internet, belt 
u dan naar onze administratie (tel. 033 4610441, 
di t/m do 9-12 uur) en wij geven het voor u door.  

Zomeropenstelling  

Op 7 mei start de zomeropenstelling die duurt t/m 26 
oktober 2019. De Sint-Joriskerk is open van dinsdag 
t/m zaterdag, steeds van 11.00-17.00 uur. Voor u als 
Vriend zijn er de gratis Toegangskaartjes in deze en 
volgende Nieuwsbrieven. Anderen betalen 1 euro 

p.p.; kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Er zijn verschillende exposities:
- 7 mei t/m 13 juli: De Ploegh, ‘Orde en chaos’
- 16 juli t/m 24 augustus: Galerie Absoluut, ‘Zielsveel’
-  27 augustus t/m 26 oktober: Platform Kerk en 

Kunst, ‘Zachte krachten’
In de eerste expositie laten kunstenaars van 
De Ploegh en enkele gastkunstenaars hun visie 
zien op het leven en de betekenis van Johan van 
Oldenbarnevelt. Zij doen dat in het kader van de 
uitgebreide aandacht die Amersfoort dit jaar besteedt 
aan deze grote staatsman uit de Nederlandse 
geschiedenis, geboren Amersfoorter, die 400 jaar 
geleden werd onthoofd. Getoond wordt hoe aspecten 
van destijds – de strijd om geloofs- en individuele 
vrijheid, het zich verzetten tegen onderdrukking, 
maar ook geopolitieke verschuivingen met als gevolg 
wanorde – ook heden volop actueel zijn. Zie: www.

deploegh.nl

Over de andere exposities meer informatie in de 
volgende Nieuwsbrief.
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Extra openstelling rond Koningsdag
Er zijn voldoende vrijwilligers gevonden om de 
Sint-Joriskerk op Koningsdag en de twee daaraan 
voorafgaande dagen open te stellen. Het gaat om:
- Donderdag 25 april: 11.00-17.00 uur
- Vrijdag 26 april: 11.00-17.00 uur
- Zaterdag 27 april: 11.00-17.00 uur
Toegang: 1 euro p.p.; kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Voor Vrienden: Zie de Toegangskaartjes in deze brief.
Galerie Absoluut toont tijdens deze dagen een 
voorproefje van haar grote zomerexpositie onder 
de titel ‘Kroonjuwelen’: kroontjes, kikkerprinsen, 
koningspaar op de fiets en andere juwelen uit de 
collectie. Op Koningsdag zal voor de Sint-Joriskerk 
ter plekke kunst worden gecreëerd. Galerie Absoluut 
is een Amersfoorts kunstenaarscollectief en toont 
beelden, schilderijen, foto’s, grafiek, etc. 
Ook is er in de kerk een expositie van fotograaf Jaco 
Klamer over de vervolging van christenen in India. 

Zomerseries concerten
Van 2 juli t/m 10 september biedt de Culturele 
Commissie Sint-Joriskerk weer een zeer gevarieerd 
programma van orgelconcerten. Op dinsdagavond om 
20.00 uur een avondvullend programma; toegang 8 
euro, t/m 16 jaar gratis. Op zaterdagmiddag om 15.00 
uur een inloopconcert van een uur, toegang: collecte.
Ook de komende tijd zijn er al diverse concerten, 
onder andere op de feestdagen. 

Zie www.orgelconcertenjoriskerk.nl

Uit de historie
In de Amersfoortse Courant van 2 februari 1854 stond 

een bericht over een ongeval in de Sint-Joriskerk. In 

een tijd dat er nog geen sociale voorzieningen waren, 
wisten slachtoffers zich veelal afhankelijk van het 
mededogen van anderen. Gezien de zinsnede aan 
het eind van het bericht mocht de getroffen familie 
daarop rekenen!

In den voormiddag van 27 januari jl is de schilders- 
knecht Jacob Smit, terwijl hij bezig was met het 
witten van het gewelf van de Groote of St. Joriskerk 
der Hervormden alhier, gevallen van de plank, waarop 
hij zich had geplaatst, en in dien val met zijn hoofd 
gekomen tegen eene der pilaren van de kerk, zoodat 
hij, zwaar vooral aan dat ligchaamsdeel geblesseerd, 
bewusteloos naar zijne woning is gedragen. Daar hij 
een 40-jarig oppassend man is, die sedert de laatste 
12 jaren werkt bij denzelfden baas, en eene vrouw 
en drie jonge kinderen heeft, in wier behoeften hij 
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door zijnen handenarbeid moet voorzien en steeds 
voorzag, vertrouwen wij, dat, daar hij nu niet kan 
werken, en gedurende eenen geruimen tijd daartoe 
niet in staat zal zijn, velen, wier lust en leven het is, 
om naar vermogen wel te doen, zich den nood wel 
zullen aantrekken van dit zoo zwaar getroffen gezin, 
dat woonachtig is in de Breestraat, naast den Heer 
van Bockom Maas.

Toegangskaartje
Extra openstelling Sint-Joriskerk Openingstijden:

Vrienden Stichting St. Joriskerk 25 t/m 27 april 2019
      van 11.00-17.00 uur
Geldig voor 2 personen  
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      dinsdag t/m zaterdag
Geldig voor 2 personen  van 11.00-17.00 uur
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Actie voor maquette Sint-Joriskerk

In de Sint-Joriskerk is tijdelijk een schaalmodel van 
de kerk te zien. De hallenkerk en omliggende panden 
zijn met grote precisie geconstrueerd. Bezoekers van 
de kerk hebben er veel belangstelling voor, omdat de 
kerk zodanig is ingebouwd, dat deze van buiten slecht 
te ‘overzien’ is. Op geen enkele andere manier is de 
kerk zo in beeld te brengen als via een maquette. De 
maker, de heer P. van de Hoek, heeft er ooit vijf jaar 
aan gewerkt en biedt het schaalmodel nu te koop 
aan. Gezien het belang ervan zou onze stichting graag 
de maquette aankopen om permanent in de Sint-
Joriskerk ten toon te stellen. Maar daar zullen enkele 
duizenden euro’s mee gemoeid zijn. Om onze jaarlijkse 
vaste bijdrage voor de instandhouding van de kerk niet 
in gevaar te brengen, besloten we een speciale actie 
te houden voor het verwerven van het object. Doet u 
mee? U werkt dan mee aan nóg meer aandacht voor 
onze prachtige kerk en zult er zelf ook met plezier naar 
kijken. We hopen op uw bijdrage – met vermelding 
gift maquette – op reknr. NL27INGB 0000 5727 07 
t.n.v. Stg. Vrienden van de St. Joriskerk.


