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Kerken Kijken seizoen van start
Het Kerken Kijken seizoen (30-6 t/m 12-9) gaat weer
van start! Dit jaar wordt voor de 38e keer het cultureel
erfgoed van de kerken getoond aan publiek. De
Catharinakatehdraal, Domkerk, Geertekerk,
Jacobikerk, Lutherse kerk, Nicolaïkerk, Pieterskerk en
Willibrordkerk openen deze zomer hun deuren weer.
Voor de meeste actuele openingstijden verwijzen wij u
naar onze website.

Coronaproof kerken kijken
Uiteraard houden wij ons in alle deelnemende kerken
aan de corona-maatregelen. Zo houden we 1,5 meter
afstand, hanteren we een maximum aantal bezoekers,
dient iedere bezoeker bij entree de handen te reinigen
en worden alle tastbare items in de kerk regelmatig
gereinigd. Ook zijn er gidsen aanwezig, die u
desgewenst op gepaste afstand meer kunnen vertellen
over de aanwezige kunstschatten.

Kerken Luisteren, 3e editie
Vanaf 17 juli t/m 4 september kunt u wekelijks op
woensdag en/of vrijdag een lunchconcert bijwonen in
één van de deelnemende kerken. Er is weer een
gevarieerd programma samengesteld;van klassieke
aria's, klassiekers uit de Fifties, tot aan Middeleeuwse
wereldmuziek. Toegang is gratis maar een gift voor de
muzikanten wordt op prijs gesteld, aanmelden via de
website!

Gastvrije vrijwilligers gezocht
Voor het nieuwe seizoen zoeken wij nog vrijwilligers
die het leuk vinden om als gastheer-/vrouw of gids aan
de slag te gaan in een van de KKU-kerken. Bekijk
onze vacature en meld u aan als u interesse heeft!
Tip: bekijk hier waarom Bini Biemans-Van der Wal,
gids van de 'Klaaskerk' een koninklijke onderscheiding
mag ontvangen voor haar jarenlange inzet als
vrijwilliger.

Sluitingsbijeenkomst Kerken Kijken
Utrecht
Normaal gesproken bent u gewend dat we het seizoen
van Kerken Kijken officieel openen met een feestelijke
bijeenkomst. Gezien de huidige omstandigheden heeft
het bestuur besloten deze te verplaatsen ter afsluiting
van het Kerken Kijken seizoen. Save the date;
vrijdagmiddag 18 september!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.

