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NieuwsBrief

Expositie Platform Kerk en Kunst 
T/m 26 oktober exposeren 40 kunstenaars 
uit het hele land in de Sint-Joriskerk. Dit 
is de vierde landelijke expositie van het 
Platform Kerk en Kunst, een stichting 
die eigentijdse kunst een plek wil geven 
binnen de veelkleurigheid van leven en 
geloof. 
Het thema van de expositie is ‘Zachte 
krachten zullen zeker winnen’. Dit 
is ontleend aan een dichtregel van 
Henriëtte Roland Holst. Hiermee wil het 
Platform het revolutionaire geluid van 
Jezus in het licht zetten. Tegen geweld 
en het recht van de sterkste stelde Jezus 
zachtmoedigheid, barmhartigheid, liefde, 
vergeving en verzoening. Hoe gaan we om 
met conflicten en tegenstellingen? Een 
extra actueel thema in het Amersfoortse 
jaar rond Johan van Oldenbarnevelt, die 
onthoofd werd in een politiek conflict.
Onder de kunstenaars zijn er enkele die 
eerder in de Sint-Joriskerk een eigen 
expositie hadden, zoals Hannelieke 
van de Beek, Jeltje Hoogenkamp, Henk 
Pietersma en Sjaak Verboom. Van hen is 
er nu werk dat hier niet eerder te zien 
was. De variëteit aan stijlen en gebruikte 
materialen op deze expositie is groot en 
vaak verrassend. En de lat bij het Platform 
ligt hoog, waarmee kwaliteit gewaarborgd 
is. Kortom, mis deze expositie niet!

BESTUUR: HERMAN BEENS (VOORZ.), ANNET VAN GOOR-OORTGIJSEN (SECR.), LENNART VELDHUIZEN 
(PENNM.), JAN-WILLEM VAN LIESHOUT, RIKUS SCHOEMAKERS, HARRIE SCHUIT 
NIEUWSBRIEF: MARJA BRAK, REDACTIE – DICK WESTERVELD, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE

Vriendenconcert 
Dit jaar mijden we de decembermaand, die altijd vol is met kerstconcerten wat het kiezen moeilijk maakt. 
Het Vriendenconcert is op vrijdagavond 8 november 2019, 20.00 uur. We hebben drie topmusici kunnen 
vastleggen. Om te beginnen Rien Donkersloot, landelijk bekend organist en beiaardier, hoofdorganist van de 
Sint-Joriskerk. Nadere introductie voor Amersfoorters overbodig. Vervolgens Eleonore Pameijer, fluitiste. 

Zij soleerde bij vele orkesten en 
ensembles, speelde ook solo tijdens een 
aantal edities van het Holland Festival 
en trad op in vrijwel alle landen van 
Europa, Canada en de Verenigde Staten. 
De derde solist is Erika Waardenburg, 
nationaal en internationaal een van de 
veelzijdigste harpistes. Zij treedt op als 
solist met orkesten, speelt daarnaast in 
kamermuziekensembles en geeft recitals. 
Noteert u alvast de datum. In oktober 
ontvangt u een uitnodigingsbrief. 



Uit de historie
Zeker wie wel eens in onverwarmde historische 
kerken komt – ja, die zijn er! – valt het op dat in de 
Sint-Joriskerk de temperatuur meestal aangenaam 
is. Toch houdt de beheerscommissie de vinger goed 
aan de pols: Het energiebeleid is voortdurend een 
agendapunt. In vroeger jaren was kerkbezoek een 
kwestie van doorzetten. En de kerk was in de eerste 
helft van de vorige eeuw ook heel anders ingericht. 
Zo schrijft R.A. Kollewijn in zijn in 1937 bij uitgeverij 
C.A. Mees te Santpoort verschenen ‘Herinneringen’:
Van het kerkgaan heb ik geen opwekkende 

herinnering. De Sint Joriskerk was ongezellig, groot, 

hol en kil. In den winter dikwijls zoo koud, dat wij er 

kleumden, er werd nooit gestookt. De eerste keer, dat 

ik ter kerke ging, was het op eigen verzoek. Het leek 

mij gewichtig om met de groote jongens in de kerk te 
zitten! Ik weet alleen nog dat mijn moeder verzuimd 
had om mij kerkcenten mee te geven. ‘Kerkcenten’. Ik 

had altijd van kerkcenten gehoord…’
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Toegangskaartje
Zomeropenstelling Sint-Joriskerk Openingstijden:

Vrienden Stichting St. Joriskerk t/m 26 oktober 2019
      dinsdag t/m zaterdag
Geldig voor 2 personen  van 11.00-17.00 uur
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Betaling bijdrage  

Aangezien wij geen acceptgiro toesturen kan 
het overmaken van uw donatie u gemakkelijk 
ontgaan. Daarom het verzoek even na te gaan 
of u uw bijdrage voor 2019 al hebt betaald. 
Dat is mede van belang, omdat wie € 50 euro 
of meer bijdraagt twee gratis toegangskaarten 
ontvangt voor het jaarlijkse Vriendenconcert. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL27 INGB 

0000 5727 07 t.n.v. Stg. Vrienden van de St. 

Joriskerk onder vermelding van: donatie 2019.

     BEN
 KNAPEN

‘Nederland 
en zijn buren:

over oude reflexen en 
nieuwe realiteiten’

CAPITTEL VAN SINT JORIS | M.M.V.: MARIA DEN HERTOG, MEZZO-SOPRAAN EN KOOS 

VAN NOPPEN, ORGEL | 15.00 - 17.00 UUR | SINT-JORISKERK, HOF 1 | TOEGANG GRATIS

SINT-JORISLEZING  ZATERDAG 5 OKTOBER

                    HISTORICUS, FRACTIEVOORZITTER 

CDA IN EERSTE KAMER

Verborgen, maar bijzonder
Wie in de Sint-Joriskerk richting het koor loopt 
en vóór het doxaal een beetje rechts afbuigt, ziet 
een bijzondere deur. Wanneer er iets wordt op- 
of afgebouwd in de kerk staat deze soms open. 
Ga je het trappetje vóór deze deur op om een 
nieuwsgierige blik naar binnen te werpen, dan krijg 
je gereedschappen en opgeslagen materialen te zien. 
Weinig interessant, zou je denken. Maar ooit had 
deze ruimte – kluis genoemd - meer status, want 
vermoedelijk heeft ze gediend voor het bewaren van 
de kostbaarheden van de kerk. En ook wat betreft 
de bouwhistorie is de ruimte interessant.  Het is 
een klein onregelmatig vertrek met een aanzienlijke 

hoogte. De ruimte wordt afgedekt met een driedelig 
gewelf, waarin een sluitsteen met de afbeelding van 
het gelaat van Christus. In één van de buitenwanden 
zit een vergelijkbaar kerkraam als in de gevels. Dit 
raam is tegenwoordig alleen zichtbaar vanaf de 
binnenplaats van een woning aan de Langestraat. 
De kluis heeft een verhoogde vloer. De eikenhouten 
deur heeft een genagelde ijzerbeplating. 
Aangenomen wordt dat dit de laatste - en daarmee 
de oudste - is van de vele eikenhouten deuren die 
de kerk heeft gehad en mogelijk nog dateert uit de 
begintijd van het hallenkoor (14e eeuw).


