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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

BETALING DONATIE
Bij de uitnodiging voor het Vriendenconcert herinneren we altijd
even aan de betaling van uw donatie, omdat we geen acceptgiro’s
verzenden. Wilt u controleren of u uw bijdrage 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 2022.

DANK

VRIENDENCONCERT
Ons wegens corona uitgestelde
Vriendenconcert door Oratoriumvereniging
Soli Amersfoort o.l.v. Paul Valk vindt plaats
op zaterdagavond 14 mei 2022.
Een strijkersensemble van het Promenade
Orkest begeleidt het koor. Uitgevoerd
wordt Misa a Buenos Aires van de
Argentijnse componist Martin Palmeri
(geb. 1965). Het werk is een gedurfde mix
van sacrale muziek en tango.
In het voorprogramma PetitSoli met twee
korte werken van Ola Gjeilo, een Noorse
pianist en componist. Aanvang: 20.00 uur.
Er is geen pauze. Einde: 21.15 uur.
Dan wordt u een drankje aangeboden en is
er gelegenheid tot ontmoeting. Als Vriend
hebt u gratis toegang voor 2 personen.
Tot 1 mei kunt u kaarten aanvragen.
Bij voorkeur via www.vrienden@
joriskerkamersfoort.nl of anders via tel.
033-4610441 (di t/m do 9-11 uur).
U ontvangt dan een bevestiging.
Extra kaarten zijn te bestellen via
www.soliamersfoort.nl

De Beheerscommissie Sint-Joriskerk vreesde, wegens de door corona zeer beperkte verhuur van de kerk, vorig jaar diep de rode cijfers
in te gaan. Maar dat bleek niet het geval, er was slechts een gering
tekort op de exploitatie. Aan het eind van het jaar waren er namelijk
onverwachte inkomsten door gebruik
van de kerk voor tv-opnames en er
kwamen veel toeristen in de zomer.
Door de verhoging van de toegang
van 1 naar 2 euro betekende dit ook
een meevaller.
Als stichting leverden wij ook onze
bijdrage en wel € 25.000. Dat was
mogelijk doordat er € 4.000 meer
aan donaties van u (in totaal € 15.782)
binnenkwam en er een uitkering van
het Capittel van Sint-Joris van € 5.397
door ons werd ontvangen. Heel veel
dank voor uw support! De jaarrekening moet nog goedgekeurd worden.
U kunt deze vanaf 1 mei vinden op de
website:
vrienden@joriskerkamersfoort.nl
Daarnaast kwam er een grote schenking, die bestemd was voor de
uitbreiding van het koororgel met een zelfstandig pedaal. Iets waar
hoofdorganist Rien Donkersloot uiteraard zeer mee in zijn nopjes is.
Voor de orgelliefhebbers onder u: Het orgel dat in 1967 werd aangeschaft telde slechts één manuaal. Drie jaar geleden werd het uitgebreid met een tweede klavier, ook dankzij een schenking. Het pedaal
had alleen een Untersatz 16’, een transmissie van de Quintadeen 16’
van het hoofdwerk. Nu krijgt het koororgel een zelfstandig pedaal met
vier registers. Hiermee is er veel meer mogelijk.
Donkersloot: ‘De uitbreiding van het koororgel zorgt ervoor dat een
zeer groot deel van de orgelliteratuur binnenkort op overtuigende wijze in de Sint-Joriskerk kan worden uitgevoerd’.

EXPOSITIES EN
ORGELCONCERTEN
- dinsdag 10 mei t/m zaterdag 11 juni
Thema: Veerkracht. De Amersfoortse
kunstenaars Lex Hemels, Wilma
Hornsveld, Marijke Visser en Dick
Westerveld verbeelden dit thema in
tekeningen, keramiek, objecten en
LEX HEMELS
schilderijen.
- dinsdag 14 juni t/m zaterdag 23 juli
Thema: Herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog, verzorgd door: Leo Smit
Stichting, Stichting Herdenkingsstenen
en 033Fotostad. Deze expositie ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding moest
vorig jaar geannuleerd worden.
- Mondriaanjaar 2022
DICK WESTERVELD
In het kader van het Mondriaanjaar
zal het Doopboek van de toenmalige
Hervormde Gemeente Amersfoort (dat
bewaard wordt bij Archief Eemland)
tentoongesteld worden in een vitrine in
de kerk. Dat ligt dan open op de pagina,
waar de inschrijving van de doop van
Piet Mondriaan, 150 jaar geleden in de
Sint-Joriskerk, is genoteerd. Een herinMARIJKE VISSER
nering aan Mondriaan is trouwens ook te
vinden op de informatie- en verkoopbalie
in de Sint-Joriskerk. Kunstenaar Cornelis
Bos werd door Mondriaan geïnspireerd:
zie de kaars met de afbeelding van de
Sint-Joriskerk die daar te koop is, evenals
een serie ansichtkaarten van Amersfoort.
- Orgelconcerten
WILMA HORNSVELD
De Culturele Commissie Sint-Joriskerk
heeft weer een mooi concertprogramma samengesteld voor
de periode van woensdag 13 juli t/m woensdag 7 september.
Zie: www.orgelconcertenjoriskerk.nl

GRATIS TOEGANG VOOR VRIENDEN
Op dinsdag 10 mei start de zomeropenstelling van
de Sint-Joriskerk voor bezichtiging van kerk en
exposities. Van dinsdag t/m zaterdag van 11.0017.00 uur. Bezoekers betalen 2 euro entree, tot 12
jaar gratis. Wanneer u bij de balie aangeeft dat u
Vriend bent, hebt u gratis toegang voor 2 personen.

BEHEERDER SINT-JORISKERK
EN… KOEKJES
Per 1 februari is
beheerder Aalt
Petersen met pensioen
gegaan. Zijn opvolger
is Jan de Bruine. Aalt
is nog niet uit beeld,
want hij blijft zich
inzetten als vrijwilliger.
Uiteraard kreeg hij
afscheidscadeaus,
maar hij deed ook iets
terug. Al lang was zijn
wens bij de koffie een
eigen Joriskerk-koekje
te presenteren. Maar om dat te bakken heeft de
bakker een koekjeswals nodig en die gaat hij voor
een bescheiden productie niet zelf aanschaffen,
want het is nogal een investering. Door een gift
heeft Aalt dit nu mogelijk gemaakt. Voortaan bij de
koffie dus een koekje met de Sint-Joriskerk. Om
de herkenbaarheid is gekozen voor het door Dick
Westerveld ontworpen logo van onze stichting.
Niet te missen: de toren die uit het dak oprijst – dat
kan niet anders dan de Sint-Joriskerk zijn. Tijdens
de openstelling van de kerk zijn de koekjes ook te
koop aan de balie.

UIT DE HISTORIE
Niet alles wat oud lijkt in de
Sint-Joriskerk is ook oud. Neem de
rouwborden (zie foto). Tot de Franse
tijd, omstreeks 1800, waren er in de
voorbije twee eeuwen maar liefst
zo’n 100 rouwborden in de kerk opgehangen. Het waren geschilderde
familiewapens ter herinnering aan
de gestorvene, en opgehangen in de
buurt van het betreffende graf. In de
Franse tijd was het parool ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’. Daarin
paste deze ‘verheffing’ niet en de
families werd dan ook verzocht de
borden te verwijderen. Belangrijk is
dat de borden tevoren, in 1790, zijn
geïnventariseerd en op tekening in
kleur vastgelegd door Maximiliaan Louis van Hangest, baron
d’ Yvoy, Heer van Mijdrecht. Aan de hand hiervan zijn tijdens
de restauratie van de kerk in 1962-1969 reconstructies gemaakt van enkele borden. De twee zwarte rouwborden met
kleurrijk geschilderde wapens die er nu hangen zijn dus
nieuw, maar bevatten een oude geschiedenis.
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