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HET CORONAVIRUS EN DE 
SINT-JORISKERK 
Gewoonlijk is de verhuuragenda vol met 
huwelijken, recepties, lezingen, concerten 
etc. Maar in coronatijd moest heel veel 
geannuleerd of doorgeschoven worden. 
Gestreamde concerten, televisieopnamen 
en enkele herdenkingen waren de enige 
activiteiten. Bijzonder was dat de kerk bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
drie dagen lang fungeerde als stemloca-
tie. Maar liefst 12 stemloketten konden 
op flinke afstand van elkaar een plaats-
vinden in kerk en koor. Gelukkig is er nu 
weer perspectief en dank zij het grote 
oppervlak is er ook met de nog geldende 
maatregelen veel mogelijk. 
De afgelopen tijd was de kerk wel steeds 
op zaterdagmiddag en zondagmiddag 
open. Wie even wilde opademen in een 
grote ruimte, de stilte zocht of een kaars-
je wilde opsteken kon er terecht. Soms 
werd het orgel bespeeld of was er andere 
muziek. Gemiddeld kwamen er zo’n 75 
bezoekers per middag en deze openstel-
ling voorzag dus duidelijk in een behoefte. 
De inkomstenderving is groot en over-
heidssteun is er niet. Dat betekent dat we 
als Vrienden ons extra zullen inspannen 
om de dieprode exploitatiecijfers een 
beetje te laten bijkleuren. We vragen 
daarom uw aandacht voor het bericht-
je over het betalen van uw jaarlijkse 
bijdrage. Als het mogelijk is: zet u dan 
een tandje bij. Het is hard nodig om de 
Sint-Joriskerk op de been te houden.
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GRATIS TOEGANG VOOR VRIENDEN
Op 26 mei is de zomeropenstelling ingegaan. Dat wil zeggen dat de 
kerk en de exposities bezocht kunnen worden van dinsdag t/m zater-
dag van 11.00-17.00 uur. Wanneer u bij de balie aangeeft dat u Vriend 
bent, hebt u gratis toegang. Anderen betalen € 2 p.p.; kinderen t/m 12 
jaar gratis toegang. De zomeropenstelling duurt t/m 16 oktober 2021.

EXPOSITIES
Amersfoort doet mee aan het themajaar 2021 ‘Ode aan het land-
schap’. Dat houdt in dat Museum Flehite, het Mondriaanhuis, Musiom 
en de Sint-Joriskerk hun exposities daarop afstemmen. De expositie 
van Heleen van Trigt en Margreet Pels Rijcken ‘Ode aan de schepping’ 
kon door de coronamaatregelen maar kort duren en is al achter de 
rug. Vanaf nu:
•  Dinsdag 15 juni t/m zaterdag 24 juli: Kunstenaars van Galerie Abso-
luut met ‘Paradijs’
• Dinsdag 27 juli t/m zaterdag 4 september: Kunstenaarscollectief 
‘Korf’ met ‘Ode aan de natuur’
• Dinsdag 7 september t/m zaterdag 16 oktober: Rietje Bakker met 
‘See Beyond’.
Voor informatie (ook om te zien wanneer de Sint-Joriskerk is gesloten 
in verband met verhuur) zie: www.joriskerkamersfoort.nl

ORGELCONCERTEN
Van 7 juli t/m 15 september zorgt de Culturele Commissie Sint-
Joriskerk weer voor een serie  concerten van gerenommeerde orga-
nisten uit het hele land en de eigen organist van de kerk Rien Donker-
sloot. Toegang: 10 euro, incl. koffie/thee bij binnenkomst en na afloop. 
Kerk open: 19.30 uur. Aanvang concert: 20.00 uur.
Zie: www.orgelconcertenjoriskerk.nl 

SINT-JORISLEZING
De jaarlijkse lezing, georganiseerd door het Capittel van Sint-Joris, is 
op zaterdag 2 oktober, 15.00 uur. Met het oog op het jaarthema ‘Ode 
aan het landschap’ wordt de lezing gehouden door landschapsarchi-
tect Adriaan Geuze.

BETALING DONATIE
Wij sturen geen acceptgiro en dat betekent dat u zelf het initiatief 

moet nemen voor het overmaken van uw donatie. Wilt u dat doen 

of nog even nagaan of u het al hebt geregeld? U kunt uw bijdrage 

overmaken op NL 27 INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stg. Vrienden van de 

St. Joriskerk, onder vermelding van: donatie 2021.
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VERNIEUWDE ENTREE
Op 19 april ging een lang gekoesterde wens in vervulling: 
glazen toegangsdeuren in het portaal van de Sint-Joriskerk. 
Wie tot dat moment de kerk betrad, stuitte in het portaal op 
grote houten toegangsdeuren. Meestal gesloten om tocht te 
weren. Om de kerk binnen te gaan moest je door een kleine 
deur links. Het oogde bepaald niet gastvrij. Daarnaast had je 
als toerist of onbekende totaal geen idee van de ruimte. Wat 
trof je aan achter die deuren? 
Nu zijn er glazen tussendeuren geplaatst. Daardoor is het 
mogelijk om vanuit het portaal een blik in de kerk te werpen 
en te besluiten: wil ik hier binnen of niet? Met name ook de 
gastvrouwen en gastheren aan de balie zijn heel blij met deze 
verbetering. Naast dat de doorkijk gastvrijer oogt, hebben zij 
nu ook zicht op de ingang en het portaal.  

UIT DE HISTORIE  
De Sint-Joriskerk heeft twee ingangen: aan de Hof en aan 
de Groenmarkt. Toen de kerk nog volop functioneerde in het 
stadsleven (vóór de Reformatie waren er dagelijks missen) 
kon je de kerk als doorloop gebruiken en recht oversteken. 
Tegenwoordig is alleen de ingang aan de Hof, het zogenoem-
de Zuidportaal, in gebruik. Het Noordportaal aan de Groen-

markt/Appelmarkt toont 
zich alleen aan passanten 
en misschien hebt u het 
nooit goed bekeken. Een 
aanrader dit toch eens 
te doen en dan ook de 
ingang aan de Hof eens te 
bestuderen (altijd omhoog 
kijken!). Twee passages 
uit het vorig jaar versche-
nen boek over de kerk 
vertellen er meer over:

Noordportaal (Groen-
markt/Appelmarkt)
Tegelijk met de bouw 
van de noordbeuk is het 
portaal aan de noordkant 

aangebracht. Dit laat-gotische portaal staat vóór 
de gevel en heeft een open ruimte die overkluisd is 
met een eenvoudig netgewelf. De sluitstenen van 
de natuurstenen ribben zijn voorzien van gewelf-
schotels met fraaie bladwerkmotieven. De na-
tuurstenen portaalomlijsting met de ingangsboog, 
balustrade en pinakels hebben eenvoudige maar 
mooi uitgewerkte detailleringen. Ten tijde van de 
restauratie van 1962-1969 waren er nauwelijks 
nog decoratieve elementen aanwezig. Aan de hand 
van bouwgegevens zijn deze voor een belangrijk 
deel gereconstrueerd.

Zuidportaal (Hof)
Het zuidelijke portaal is groter dan het noordelij-
ke portaal, heeft een gesloten voorwand en is in 
uitwerking uitbundiger dan de overige delen van 
de kerk. Aannemelijk is dat dit portaal van meet af 

aan als hoofden-
tree van de kerk 
is bedoeld. Boven 
de ruime entree 
bevindt zich een 
aparte verdieping 
(met chirurgijns-
kamer), waarmee 
dit bouwdeel 
nagenoeg de volle 
hoogte beslaat 
van de zuidgevel. 
In de gevel zijn 
boven de dubbele 
toegangsdeuren 
twee raampartij-

en aangebracht, verdeeld over de beide verdiepin-
gen, met gedetailleerde profileringen in natuur-
steen. Het portaal is voorzien van een netgewelf 
met acht sluitstenen met sculpturale gewelfscho-
tels. Tussen de dubbele deuren aan de kerkzijde 
van het portaal bevindt zich een eenvoudige ronde 
zuil. Hierop een bijzonder kapiteel met een verfijn-
de bewerking van een compilatie van druiventros-
sen en ranken.

Het boek ‘Amersfoorts Sint-Joriskerk van de middel-
eeuwen naar morgen’, gebonden uitgave, 128 pag., 
met vele schitterende foto’s is een prachtig cadeau. 
Bent u trots op uw stad en de Sint-Joris geef dan dit 
boek aan iemand van buiten Amersfoort en wandel 
samen rond en door de kerk. Een dubbel cadeau! 
Het boek is voor € 10 te koop in de kerk tijdens de 
doordeweekse openstelling.


