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HET CORONAVIRUS EN DE
SINT-JORISKERK
Ook voor de Sint-Joriskerk betekent
het coronavirus een grote schadepost. Van half maart tot 1 juni jl
was er geen enkele verhuur van de
kerk mogelijk. Vanaf 1 juni geldt dat
bijeenkomsten met maximaal 30
personen toegestaan zijn. Vanaf 1
juli wordt het maximum toegestaan
aantal personen verhoogd tot 100
waardoor de mogelijkheden van verhuur worden uitgebreid. Te denken
is dan aan huwelijken, lezingen, recepties etc., waarbij van tevoren het
aantal bezoekers bekend is. Tal van
concerten en grote bijeenkomsten
zijn geannuleerd of doorgeschoven
naar het najaar. Veel is nog onzeker
bij organisatoren, omdat zij afhankelijk zijn van het overheidsbeleid.
Voor de zomeropenstelling zijn de
gevolgen minder ingrijpend, omdat
het aantal bezoekers verspreid is
over de week en de uren per dag.
Reservering is dan ook niet nodig.
Waar nodig zijn maatregelen genomen, bijvoorbeeld desinfectiemiddel voor de handen in het portaal,
looproutes, perspexplaten bij de
ontvangstbalie, etc. En uiteraard
hanteert de beheerder strenge
hygiëneregels.

DANK
Op de brief die wij u in april schreven, met het verzoek om een extra
bijdrage in verband met de stagnerende verhuur ten gevolge van de
coronacrisis, werd spontaan gereageerd. Tot nu toe is € 6.000 binnengekomen, waardoor wij de Beheerscommissie een hart onder de riem
kunnen steken. Gezien ons aantal
donateurs is dit een prachtig bedrag.
Heel veel dank daarvoor!

ZOMEROPENSTELLING
Op dinsdag 16 juni start de zomeropenstelling die duurt t/m zaterdag
24 oktober. De Sint-Joriskerk is open van dinsdag t/m zaterdag, steeds
van 11.00-17.00 uur. Als Vriend hebt u gratis toegang voor 2 personen.
Anderen betalen 1 euro p.p.; kinderen t/m 12 jaar gratis. U kunt bij de
balie aangeven dat u Vriend bent.
De volgende exposities staan op het programma:
- ‘Bespiegelingen; in gesprek met het kind in jou’, foto’s van Jan van
der Meulen, met interviews van Jan van der Meulen en Koos van
Noppen.
- ‘Vrijheid’, beelden en schilderijen van kunstenaars van Galerie
Absoluut.
- ‘Terugkeer’, foto-expositie van 033fotostad.
De eerste expositie omvat een serie levensgrote portretten van
Amersfoorters, elk in combinatie met een foto uit hun kinderjaren. In
compacte interviewteksten reflecteren
zij op hun levensloop.
Welke verrassingen
had het leven voor hen
in petto? Welke lessen
hebben ze geleerd?
Kunstenares Sally
Pittman, kickbokser
Azad Soufi, leerkracht
Maika Georges, psycholoog Govert Jan
Bach, dirigent Bas
Ramselaar, ‘lopend
kunstwerk’ Hans
Westra – het is een
greep uit de gevarieerde lijst van mensen
die een duik nemen
in hun autobiografie.
De catalogus met alle
portretten en teksten
is te koop bij de balie.

SINT-JORISLEZING
De jaarlijkse Sint-Jorislezing, georganiseerd door het Capittel van
Sint-Joris wordt gehouden op zaterdag 3 oktober om 15.00 uur. Deze zal
staan in het kader van 75 jaar vrijheid. De lezing wordt gehouden door
mevrouw Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer,
thans onder andere voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

schatten zijn er niet meer, maar er zijn wel enkele
bijzondere bouwelementen te zien waaraan het
boek aandacht besteedt. Gewoonlijk is de ruimte afgesloten, omdat het gebruik ervan nogal prozaïsch
is (werkplaats en opslag).
Ten slotte was het druk bij de verkooptafel, waar
iedereen zich erover verbaasde dat een zo fraai uitgegeven gebonden boek van 128 pagina’s (met heel
veel paginagrote foto’s) verkocht wordt voor slechts
€ 10, terwijl er dan ook nog rendement is! Het boek
is alleen te koop in de kerk tijdens de doordeweekse
openstelling en op het Kerkelijk Bureau van de
0Protestantse Gemeente Amersfoort, Groenmarkt
19, dinsdag t/m donderdag van 9.00-11.00 uur.
V.l.n.r. Burgemeester Bolsius en Gerard Raven

UIT DE HISTORIE

In het nieuwe boek over de Sint-Joriskerk is te
lezen hoe de kerk door de eeuwen heen op tal van
Op 4 maart – nog net voordat in verband met het cornonavirus
manieren verlicht is. Van op de altaren staande
bijeenkomsten werden verboden – werd het nieuwe boek over
kaarsen in de middeleeuwen t/m ledlampjes in
de Sint-Joriskerk gepresenteerd. Het koor van de kerk was
kroonluchters nu. Eén van de omslagpunten was
geheel gevuld. De aanwezigen kregen interessante feiten te
de overgang van petroleum naar gas. De petrolehoren van dr. Elizabeth den Hartog over de bouwsculpturen
umlampen waren gemonteerd in speciaal hiervoor
van de kerk. Zij liet afbeeldingen van het bladwerk, de beesten,
ontworpen kronen. In 1897 gingen deze dienst
mensen en monsters zien
doen voor gasverlichting. De landedie op grote hoogte zitten en
lijke krant ‘Het nieuws van den dag’
met het blote oog nauwelijks
besteedde er aandacht aan in de editie
waarneembaar zijn. Vele
van 29 september 1897:
ervan staan ook afgebeeld in
Te Amersfoort is Zondagavond op plechhet nieuwe boek.
tig-feestelijke wijze ingewijd het gasMarja Brak, naast Dick
gloeilicht, dat voor het eerst in de Groote
Westerveld en Jaap van der
of St. Joriskerk, in 1248 volbouwd en
Steeg één van de drie maaan den H. Georgius als patroon gewijd,
kers van het boek, vertelde
ontstoken. Als feestredenaars in eene
een en ander over de totbuitengewone godsdienstoefening traden
standkoming en de inhoud.
op de leeraren Ds. Graswinckel en Van
‘Amersfoorts Sint-Joriskerk
Mansvelt, die toepasselijke toespraken
van de middeleeuwen naar
hielden, waartusschen het gemengd koor
morgen’ is een uitgave van
der Christelijke Zangvereeniging ‘Door
Vrienden van de Sint-Jorisvriendschap verbonden’ onder leiding
kerk. Voorzitter Herman
van den directeur, den Heer H.E. Blok, op
Beens overhandigde daarom Boekomslag en v.l.n.r. Dick Westerveld, Marja Brak, Jaap hoogstverdienstelijke wijze eenige chriseerste exemplaren aan bur- van der Steeg
telijke liederen ten gehoore bracht, begegemeester Lucas Bolsius
leid door het onverbeterlijk orgelspel van
in diens hoedanigheid als
den Heer E.G. Dettmeijer. De kerk was
deken van het Capittel van
overvol. Van alle gezindten werd belangSint-Joris en Gerard Raven
stelling getoond in de nieuwe, in alle opals vertegenwoordiger van
zichten voldoende verlichting, bekostigd
de Protestantse Gemeente
door vele gemeenteleden en aangelegd
Amersfoort, de eigenaar van
door den Heer Lindeman uit Amsterdam.
de kerk.
Alle standen der maatschappij en ook het
Deze middag werd ook de
gemeentebestuur waren vertegenwoordoor Peter van den Hoek
digd; de burgemeester en een der wetvervaardigde maquette van
houders woonden de plechtigheid bij.
de Sint-Joriskerk overgedragen, om permanent in de kerk tentoongesteld te worden.
Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk
Waarbij niet onvermeld mag blijven dat het aankoopbedrag
Postadres: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort
beschikbaar kwam door een speciale actie van de Vrienden.
Tel: 033 4610441
Hebt u daaraan bijgedragen, dan hierbij hartelijk dank! Na het
E-mail: vrienden@joriskerkamersfoort.nl
programma was er gelegenheid de voormalige kluis, een groot
Website: joriskerkamersfoort.nl
vertrek naast het koor van de kerk, waar vóór de Reformatie de
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