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VERSLAG SLOTBIJEENKOMST KERKEN KIJKEN UTRECHT  

 

Om het Kerken Kijken seizoen 2018 af te sluiten 

waren gidsen en relaties welkom tijdens de 

slotbijeenkomst op 28 september in de Nicolaïkerk. 

De bijeenkomst werd geopend door bestuurslid 

Stijn Terlingen, die de afwezige voorzitter Eiko 

Smid verving.  

 

Terugblik op het seizoen 

Vervolgens was het woord aan bestuurslid 

Angelike van Erp, die terugkeek op het afgelopen 

seizoen. Ondanks de hoge temperaturen waren er 

toch nog genoeg bezoekers in de 11 opengestelde 

kerken. Daarnaast is de nieuwe website ook erg 

goed bezocht.  

 

Voor de jeugd waren er speciale activiteiten, zoals 

in de Pieterskerk waar de mogelijkheid werd 

gegeven om grafstenen te rubben en in de Lutherse Kerk was het mogelijk om een 

klokkenluiders-diploma te behalen.  

De nieuwe wethouder Anke Klein heeft een uitgebreid werkbezoek aan KKU 

gebracht en is rondgeleid in de Gertrudis- en de Pieterskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerken Luisteren  

 

Tijdens de eerste editie van Kerken Luisteren was er een gevarieerd aanbod op 10 

vrijdagen van concerten van drie kwartier. Er waren gemiddeld 70 bezoekers per  

concert. Het publiek bestond zowel uit inwoners als toeristen. Bezoekers, gidsen en 

musici reageerden positief op deze pilot. 
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Optreden Peter Koestveld 

Klarinettist Peter Koetsveld speelde een stuk van 

Johann Sebastiaan Bach, chaconne uit Partita II. 

Later speelde hij nog 2 stukken: het Alegretto en 

Valse: Molto allegro uit de Etudes voor Clarinet van 

Willem Frederik Bon en daarna van Mike Curtis uit: 

a week in Plasencia het gedeelte Sunday, 

Plasencia Sepharid. 

 

 

Presentatie Nicolaïkerk 

Kees Kooij, teamleider in de Nicolaïkerk waar de 

bijeenkomst plaatsvond, vertelde over een stukje 

geschiedenis rond die kerk.  

Hij besteedde aandacht aan de ligging van de Middeleeuwse parochie, de(Oud-) 

Katholieke schuilkerk die na de reformatie ontstond in de Nobeldwarsstraat en de 

van 1931 tot 1986 bestaande Rooms-Katholieke kerk Sint Nicolaas op het 

Boerhaaveplein. Na de reformatie werd de Nicolaïkerk relatief weinig gebruikt en 

werden de diensten alternerend gehouden in de Nicolaïkerk en de Geertekerk. 
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Presentatie directeur Catharijne Convent 

Marieke van Schijndel, directeur van het Catharijne Convent ging in op het 

regeerakkoord, waarin duidelijk aandacht wordt besteed aan cultuur en erfgoed. 

Belangrijke aspecten voor kerken zijn de aandacht voor de visies die kerken op hun 

eigen toekomst hebben, de aandacht voor het interieur van kerken en de aandacht 

voor de openstelling. De gemeentes moeten in gesprek met de kerkbesturen, want 

het is duidelijk dat een kerkgenootschap geen 60% van zijn inkomsten aan een 

gebouw kan besteden. De regering deelt een belangrijke rol toe aan de gemeentes, 

maar de spreekster betwijfelt of alle gemeentes dat wel aan kunnen. 

 

 

Voor het eerst was er in een beleidsstuk van de regering aandacht voor 

kerkinterieurs. Een financiële onderbouwing en een beschermende regeling 

ontbreken echter nog. Voor het maken van keuzes wat betreft het behoud van 

interieurs is er een landelijk overzicht nodig, waarbij het Catharijne Convent en de 

Rijksdienst voor cultureel erfgoed een belangrijke rol kunnen spelen. Van de 100 

kerken die in het boek “Kerkinterieurs in Nederland” van 2016 zijn er inmiddels al 5 

gesloten!  

 

Het aandachtspunt openstelling van kerken voor een breed publiek speelt inmiddels 

een grotere rol binnen de RK-kerk. Het project “Het grootste museum van Nederland” 

is een succes gebleken. In 2017 waren er 100.000 meer bezoekers.  

Tenslotte gaat de spreekster nog in op de eventuele verwerving van de 

Catharijnekerk door het museum. Het museum kan de ruimte goed gebruiken, want 

het zit tegen de grens van zijn capaciteit en architectonisch vormt de kerk een 

prachtig geheel met de kloostergebouwen. 
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Afsluiting  

 

De bijeenkomst wordt afgesloten door Stijn Terlingen. Hij nodigt de aanwezigen al uit 

voor de volgende openingsbijeenkomst op 21 juni 2019. Het bestuur van KKU zoekt 

verbreding van het aanbod. Het bestuur wil verbinding maken met nieuwe gidsen, 

met de stad en haar evenementen, met Utrecht-promotie. Vervolgens wordt de 

aanwezigen nog een hapje en een drankje aangeboden door de Nicolaïkerk. 

 


