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Kerken Kijken seizoen 2021 gaat door
Ook dit jaar zullen de meeste KKU-kerken hun deuren weer openen voor
bezoekers! Hoewel corona nog steeds niet verdwenen zal zijn, is de
verwachting dat er weer meer mogelijk is deze zomer. Voor KKU reden
om voor het 39e jaar de kerkgebouwen open te stellen in de
zomermaanden. Het seizoen loopt van 29 juni t/m 11 september. Op
www.kerkenkijken.nl is binnenkort te vinden welke kerken dit seizoen
meedoen en wanneer zij geopend zijn.

Openingsbijeenkomst 2021 – Save the
date
Net als ieder jaar wordt het nieuwe KKU-seizoen officieel geopend tijdens
de Openingsbijeenkomst. Deze staat gepland op vrijdagmiddag 25 juni,
vanaf 16.00 uur op een nog nader te bepalen locatie. Hoe het
programma eruit zal zien, zal ook nog nader worden bepaald mede
afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Noteer ieder geval de
datum alvast in uw agenda!

Oproep nieuwe gidsen en gastheren/vrouwen
Voor het nieuwe KKU-seizoen zijn we weer op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die in één of meer van onze deelnemende kerken aan de slag
willen als gids of gastheer/-vrouw om bezoekers rond te leiden en welkom
te heten. Bent of kent u iemand met een gastvrije instelling, die tijd heeft
om deze zomer minimaal 5 dagdelen aan de slag te gaan en het leuk lijkt
in een gezellig team bezoekers te ontvangen/rond te leiden, meld u dan
hier aan of ga naar www.kerkenkijken.nl/gidsen/aanmelden .

Kerken Luisteren 2021
Ook deze zomer biedt Kerken Luisteren weer een reeks gevarieerde
lunchconcerten. Het thema dit jaar is ‘talentontwikkeling’ waarmee de
focus wordt gelegd op talentvolle musici die op het punt staan om door te
breken en hun muzikale kwaliteiten graag aan u tonen in het prachtige
decor van onze KKU-kerken. Binnenkort zal de programmering bekend
worden gemaakt op onze website.

Openstelling kerken buiten het seizoen
Een aantal KKU-kerken heeft de deuren ook buiten het seizoen al
geopend. Een daarvan is de St. Willibrordkerk. Wij spraken met
teamleider Henk Scholte hoe dit in tijden van corona is verlopen: “De kerk
is in principe iedere zaterdagmiddag en soms ook op vrijdagmiddag open
voor bezoekers. De meeste mensen komen even rondkijken, zoeken een
moment van rust en/of komen een kaarsje branden. Het wordt erg op prijs
gesteld dat men juist in deze tijd, toch in de kerk terecht kan. Als men
wenst is er altijd iemand die meer kan vertellen over de
bezienswaardigheden in het gebouw; uiteraard op gepaste afstand.”

Portretfotoreportage KKU-gidsen
Afgelopen zomer zijn door fotografe Laura Wijnbelt enkele KKU-gidsen
geportretteerd. In het kader van haar opleiding aan de fotoacademie in
Amsterdam wilde zij vrijwilligers in de culturele sector in the spotlight
zetten. De reportage kunt u hier bekijken of ga naar
www.laurawijnbelt.com/vrijwilligers-kerken-kijken-utrecht .
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