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TERUGBLIK
De verhuurlijst voor 2020 was begin 
dit jaar weer zeer goed gevuld. Maar 
toen werd het leven van alles en ie-
dereen verstoord door een virus dat 
uit de lucht kwam vallen. Vrijwel alle 
reserveringen werden geannuleerd, 
uitgezonderd een aantal huwelijken 
en er waren uitvaarten. Toch werd het 
niet stil in de Sint-Joriskerk. Er ging 
nog veel door: de zomeropenstelling 
met de exposities, de orgelconcerten 
met 30 bezoekers en livestream, de 
Bachdag in het klein en de Sint- 
Jorislezing met Gerdi Verbeet. Na de 
zomer is de kerk open gebleven op 
zaterdag- en zondagmiddag voor wie 
juist in deze tijd even in een kerk wil 
ademen en / of een kaarsje aanste-
ken. Als vrienden van de Sint-Joris-
kerk misten we natuurlijk het jaar-
lijkse concert. We hopen het volgend 
jaar goed te kunnen maken.

DANK
Dit jaar wordt er zo’n € 75.000 aan 
verhuurinkomsten gemist. En het is 
niet te verwachten dat de verhuur 
vóór de zomer van  2021 weer gerea-
liseerd kan worden. Een buitengewo-
ne tegenvaller nu juist de afgelopen 
jaren de exploitatie van de kerk met 
een positief resultaat werd afgeslo-
ten. Als Stichting Vrienden steken 
we een handje toe. Allereerst was er 
onze brief in februari met de vraag 
om een extra ‘corona-gift’. 
Daar kwam € 7.565 als reactie op. 
Verder financierden we de uitgave van 
het dit jaar verschenen boek ‘De Sint-
Joriskerk van de middeleeuwen naar 
morgen’. Dat betekent dat de verkoop 
daarvan helemaal ten goede komt 
aan de exploitatie door de beheers-
commissie. Er werd voor € 2.480 aan 
boeken verkocht. 
Heel veel dank voor uw support!
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RONDJE OM DE KERK 

Wie de Sint-Joriskerk bezoekt gaat 
er binnen via het Zuidportaal, de 
toegang vanaf de Hof. Wat weinigen 
weten is dat dit in vroeger eeuwen 
– toen de kerk nog geen rijen ban-
ken bevatte – heel anders ging. Je 
kon de kerk gewoon als doorgang 
gebruiken: via dit Zuidportaal erin 
en recht oversteken om er via het 
Noordportaal weer uit te gaan. Of 
omgekeerd. Vaak niet eens omdat 
je iets in de kerk te zoeken had, 
maar als doorloop. En gewoon de 
honden achter je aan… Het Noord-
portaal – de deuren kunnen trou-
wens nog altijd open! – is minder 

BETALING DONATIE
Bij de uitnodiging voor het Vriendenconcert herinneren we altijd 

even aan de betaling van uw donatie, omdat we geen acceptgiro’s 

verzenden. Doordat er geen concert was, kwam er ook geen 

herinnering. Kijkt u nog even na of u uw donatie al overmaakte? 

Zo niet, dan kan dit op NL 27 INGB 0000 5727 07 

t.n.v. Stg. Vrienden van de St. Joriskerk onder vermelding van: 

donatie 2020.

Noordportaal
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uitbundig dan het Zuidportaal, maar de moeite van het bekij-
ken waard. Dat geldt trouwens van heel de buitenkant van de 
kerk, want daar is de geschiedenis van kerk en omgeving aan 
af te lezen.
Juist in deze tijd, waarin er veel minder drukte is op de Hof, 
geen hinder van terrassen en dergelijke, is het aan te raden 
eens een rondje om de kerk te doen. Dan moet je wel een 
gids bij de hand hebben, want anders ontgaat je veel. Het 
boek over de Sint-Joriskerk (op zaterdagmiddag in de kerk 

te koop voor slechts een tientje) is een uitstekende gids. 
Maar wie dat te onhandig vindt, kan zich ook redden met een 
print van hoofdstuk 11 uit dit boek: ‘Rondom de kerk’. U vindt 
een pdf daarvan op www.joriskerkamersfoort.nl/Vrienden

EEN VERRE NAZAAT
Drie jaar geleden belandde via de beheerder van de Sint- 
Joriskerk een mailtje bij mij (Marja Brak). Het kwam van 
een zekere Willem Breijl uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij vroeg 
informatie, want een voorvader van hem was predikant 
geweest in de Sint-Joriskerk. Een blik op het oudste predi-
kantenbord in de kerk bevestigde het: ds. W. Breijl, 46 jaar 
predikant hier. En dan is er internet waar ik kennelijk wat 
verder kwam dan zijn Zuidafrikaanse afstammeling, die nog 
dezelfde voor- en achternaam heeft. Willem Breijl leefde van 
1781-1855, zijn vrouw kwam uit de beroemde architectenfa-
milie Viervant en ze kregen een groot gezin. Zelf stamde hij 
uit een Amsterdamse bakkersfamilie. Het is boeiend te zien 
hoe zijn kinderen terechtkwamen: enkele dochters trouwden 
in de beste kringen. Met twee van de zoons ging het iets min-
der voorspoedig en één van deze beiden ging naar Zuid- 
Afrika. Daar ging het niet helemaal zoals de bedoeling was, 

maar het kwam helemaal goed want hij werd uit-
eindelijk boer en nog altijd is er een ‘plaas’ (boer-
derij) van de familie. 
Kort voor Kerstmis kwam Willem Breijl – bleek 
een jonge man – naar Nederland en we ontmoet-
ten elkaar natuurlijk in de kerk. Hij was verrukt! 
Zulke kerken heb je in zijn land niet. En helemaal 
prachtig dat hij ook even op de preekstoel mocht 
staan en we de huidige predikant tegen het lijf 
liepen. Willem jr. had foto’s en documenten bij zich 
die hij met mij ruilde voor een boekje over de fami-
lie Viervant (dus eveneens zijn voorouders) dat ik 
had gevonden en andere informatie. 
In ds. Breijl en zijn familie zit zeker een verhaal. 
Ik beloofde Willem dat te schrijven, maar eerst 
moest er een boek over de Sint-Joriskerk komen 
en zo was er nog het een en ander. Dezer dagen 
kwam er voorzichtig een vraag uit Zuid-Afrika: ‘Ik 
ben benieuwd of….’ Het materiaal is alvast weer 
boven tafel gehaald. Steeds weer ontdek je: de 
Sint-Joriskerk is een onuitputtelijke bron voor ge-
schiedschrijving. 

UIT DE GESCHIEDENIS
De Maasbode had op 3 oktober 1891 het 
volgende bericht:
Bij het witten en schoonmaken van het 

schip der Sint-Joriskerk te Amersfoort 

hadden de twee werklieden, daarmee be-

last, het ongeluk dat door een noodlottig 

ongeval de bak, waarin zij nederdaalden, 

van een aanzienlijke hoogte naar beneden 

viel, waardoor zij met een hevigen slag op 

de steenen terecht kwamen. Een der man-

nen bekwam weinig of geen letsel, doch de 

andere heeft zich hevig bezeerd en moet het 

bed houden.

Bij het lezen van zo’n bericht ga je je van 
alles afvragen. Wat voor soort bak was 
dat? Werd die ‘gewoon’ aan touwen naar 
boven getakeld? Wat een wonder dat de 
één nauwelijks iets scheelde, maar kwam 
de ander weer op de been? Bij welk be-
drijf werkten ze? Wie waren zij eigenlijk? 
Hoe was de hulpverlening? Wat ging er 
door de omstanders heen bij de val of was 
er niemand getuige van? Zo ver ging de 
journalistiek toentertijd niet…
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