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Sint-Joriskerk’. Mw. Den Hartog is docent middeleeuwse architectuur en kunst aan de universiteit van Leiden. Hierna worden eerste
exemplaren van het boek overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente Amersfoort (eigenaar van de
Sint-Joriskerk) en aan burgemeester Lucas Bolsius, die deken is
van het Capittel van Sint-Joris. De kerk is open vanaf 15.30 uur.
Om 17.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel en is
er gelegenheid het boek te kopen. U bent van harte welkom!
Graag voor 20 februari uw komst melden via: tel. 033-4610441 (di t/m
do 9-12 uur) of mail naar: vrienden@joriskerkamersfoort.nl.

Maquette en offerblok
In een eerdere Vriendenbrief

PRESENTATIE BOEK OVER
SINT-JORISKERK
De Sint-Joriskerk is grondig bestudeerd door
bouwhistoricus Karel Emmens. Na een eerder boek van hem over deze kerk verscheen
in 2012, na de laatste grote restauratie, een
standaardwerk van zijn hand. Wie een compact boekje wilde – zoals toeristen en andere
bezoekers van de kerk – kon zich redden
met een boekje van H.E. Dekhuyzen. Maar
dat stamt uit 1969, bevat geen foto’s en is
nu uitverkocht. Op verzoek van de Stichting
Vrienden van de Sint-Joriskerk maakten
Marja Brak, Jaap van der Steeg en Dick
Westerveld een boek over de bouwgeschiedenis van de Sint-Joriskerk: ‘Amersfoorts
Sint-Joriskerk van de middeleeuwen naar
morgen’. Het is tevens een gids die tijdens
een wandeling rond en door de kerk te raadplegen is. Het boek is voorzien van veel
paginagrote foto’s, telt 128 pagina’s,
gebonden, hardcover. Op woensdag 4 maart
2020 vindt de presentatie plaats in de
Sint-Joriskerk, van 16.00-18.00 uur.
Bij deze presentatie wordt een lezing
gehouden door dr. Elizabeth den Hartog:
‘Over bladwerk, beesten en monsters.
De bouwsculptuur van de Amersfoortse

vroegen we u een bijdrage om
een door de heer Peter van den
Hoek gemaakt schaalmodel
van de Sint-Joriskerk te kunnen
aankopen. We zijn blij dat het
benodigde bedrag is binnengekomen. Tijdens de boekpresentatie (zie hierboven)
wordt de maquette officieel
overgedragen om permanent
in de kerk tentoongesteld te
worden. Een ander markeringsmoment tijdens die bijeenkomst
is de overdracht van het door
dr. J.F.B. van Hasselt (18771949) vervaardigde offerblok.
De familie Van Hasselt heeft
dit ooit in bruikleen gegeven
aan de Protestantse Gemeente
Amersfoort en besloot het nu
officieel te schenken.

Record aantal
bezoekers 2019
Maar liefst bijna 26.000
bezoekers werden er geteld
tijdens de openstelling van de Sint-Joriskerk. Dat is een absoluut
hoogtepunt. Ruim 21.000 bezoekers kwamen er tijdens de zomeropenstelling (doordeweeks georganiseerd door de Beheerscommissie Sint-Joriskerk en op zondagmiddag door de Raad van
Kerken Amersfoort). Koningsdag leverde, na het bezoek van de
koninklijke familie, 600 bezoekers op, 1200 kwamen er in de kerstvakantie en 2800 werden er geteld als deelnemers aan het Johan
van Oldenbarneveltproject van Mirakels. De Sint-Joriskerk staat nu
in de top 10 van meest bezochte locaties van Amersfoort.

Komende openstelling
In verband met de voorjaarsvakantie is de Sint-Joriskerk open
van 12.00-16.00 uur op: zaterdag 22, donderdag 27, vrijdag 28
en zaterdag 29 februari. Wanneer u bij de balie aangeeft Vriend
van de Sint-Joriskerk te zijn, hebt u gratis toegang (geldig voor
2 personen). Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Openstelling en lunchconcerten

koninklijk paleis, te Amsterdam, hetwelk zich in de
St. Joriskerk te Amersfoort bevindt, maar sedert een
geruimen tijd zeer verwaarloosd was geworden, is
thans door de zorg van heeren kerkvoogden der Hervormde gemeente aldaar en door de bewerking van
de scheikundige T.J. Houdius, apotheker en drogist
binnen genoemde stad, hersteld en in orde gebracht.

Op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 maart is de kerk open
van 12.00-16.00 uur. Gratis toegang voor Vrienden van de
Sint-Joriskerk. De Culturele Commissie Sint-Joriskerk
organiseert dan lunch-orgelconcerten van 12.30-13.15 uur.
De concerten zijn gratis toegankelijk; collecte na afloop.

Schenken en nalaten aan de Sint-Joriskerk

Uit de historie

In uw testament zou u een legaat kunnen opnemen. Een legaat is een vast bedrag, bepaalde
goederen of een percentage van het saldo van de
waarde van uw nalatenschap. Ook kunt u de
stichting als erfgenaam benoemen. De stichting
erft dan (een gedeelte van) uw bezittingen en
schulden. De gevolgen zijn veelomvattender en
moeten goed besproken worden met uw eigen
notaris.

Groninger Courant 14-9-1841:
Uit Amersfoort verneemt men dat het monument, vervaardigd
door een der beroemdste Italiaansche beeldhouwers, ter eere
van Jakob van Campen, Heere van Randenbroek, geboren,
overleden en begraven te Amersfoort, bouwmeester van het
Amsterdamsche raadhuis, in de St. Joriskerk te Amersfoort opgerigt, van de laag kalk, waarmede hetzelve sedert onheugelijke
jaren was bedekt geweest, gezuiverd, met de schoone groep
beeldjes ongeschonden, als een fenix uit zijne asch is herrezen,
en weder in deszelfs eersten luister praalt.
Het zal niet meevallen om in een krant van vandaag een zin
van bovenstaande lengte te vinden… Overigens bevat het
bericht een fout: Jacob van Campen werd niet in Amersfoort,
maar in Haarlem geboren. Het nieuws in één zin vangen was
toendertijd niet ongebruikelijk, getuige het onderstaande
bericht uit de Middelburgsche Courant van 16-9-1941.
Dat bevat ook nog een ander detail:
Het fraaien marmeren praalgraf, ter eere van Jakob van Campen,
den beroemden bouwmeester van het voormalige stadhuis, nu

Onze stichting is geregistreerd als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Daardoor kan de stichting
schenkingen en erfenissen zonder belasting ontvangen. Wij wijzen u graag op enkele mogelijkheden.

Voor schenkingen tijdens uw leven zijn er diverse
mogelijkheden met belastingvoordeel. Zo is er de
eenmalige schenking. Voor de inkomstenbelasting kunt u deze schenking aftrekken wanneer de schenkingen in totaal ten minste 1% van
het drempelinkomen zijn, maar minimaal € 60,00.
U mag maximaal 10% van het drempelinkomen
aftrekken. Ook kunt u overwegen om periodiek te
schenken. In dat geval verplicht u zich om ten
minste 5 jaar een vast bedrag te schenken.
U bepaalt wanneer deze schenking zal eindigen.
Een periodieke schenking kan, ongeacht de hoogte
van het bedrag, worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. U kunt deze in een notariële akte
laten opnemen. Ook kunt u de schenking in een
overeenkomst met de Stichting Vrienden van de
Sint-Joriskerk vastleggen. De overeenkomst kunnen wij u verstrekken of u downloadt deze van de
site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/nl/schenken
Met vragen kunt u terecht bij mw. Liesbeth
Schipper, tel. 033-4610441 of mail naar:
vrienden@joriskerkamersfoort.nl
Als u dat prettig vindt kunt u ook contact opnemen
met de voorzitter van onze stichting,
Herman Beens, (h.beens@beensnotariaat.nl)
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