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Bekijk de webversie

Beste vrijwilligers en relaties,
Met de officiële seizoensopening van 2022 achter de rug, mogen wij vooruitkijken naar
een mooi Kerken Kijken zomerseizoen vol leuke activiteiten en mooie verhalen. Ook zijn
wij verheugd twee nieuwe bestuursleden te kunnen presenteren: Emke Teitsma en
Esmee Stam. Zij zullen zich later aan jullie voorstellen. Het bestuur van KKU wenst jullie
veel kerken kijkplezier!

WETHOUDER ANKE KLEIN
OPENT HET KKU SEIZOEN
Het slechte weer mocht de pret niet
drukken: op vrijdag 20 mei was het feest
in de Nicolaïkerk. Het Kerken Kijken
Utrecht seizoen van 2022 werd officieel
geopend. Na een toespraak van
voorzitter Bert-Jan Brussaard konden
aanwezigen genieten van een muzikaal
intermezzo verzorgd door Herman & de
Baaf. Wethouder Anke Klein opende
vervolgens officieel het 40ste
zomerseizoen. De middag werd
afgesloten met een lekkere borrel. Een
goede start van het seizoen!

900 JAAR KERK EN STAD
In 2022 is het 900 jaar geleden dat
Utrecht stadsrechten kreeg. Stichting
Kerken Kijken Utrecht viert dit feest mee!
Kerk en stad zijn al eeuwen lang aan
elkaar verbonden.
Op 2 juni, de feestdag van de stad,
hebben de meeste kerken het nieuwe
informatiebord voor 900 jaar kerk en stad
ontvangen. In alle twaalf de
binnenstadskerken van Stichting Kerken
Kijken Utrecht neemt een persoon uit het
verleden je kort mee in de
gemeenschappelijke geschiedenis van
kerk en stad. Wat heeft bierbrouwer
Hendrick de Roy te maken met de
Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht?
En welk verhaal vertelt een kogel in de
Pieterskerk over kasteel Vredenburg in
Utrecht? Een leuke startpunt om met
bezoekers in gesprek te gaan.

EEN LINTJE VOOR HELEEN
Op 26 april kwam Heleen van den Brom
naar het Landgoed Zonheuvel om een
tentoonstelling te bezoeken. Bij
binnenkomst werd zij geheel verrast toen
ze haar zonen, kleinkinderen en vrienden
zag. De burgemeester van de Utrechtse
Heuvelrug vertelde haar dat het zijne
majesteit de koning had behaagd haar
voor haar jarenlange vrijwilligerswerk
voor de samenleving koninklijk te
onderscheiden en haar te benoemen tot
lid van de Orde van Oranje Nassau.
De burgemeester wist alles van haar
jarenlange vrijwilligersactiviteiten voor de
kerk in Driebergen en ook van haar 25
jaar als gids in de Jacobikerk wist hij veel
te vertellen. Stichting Kerken Kijken
Utrecht feliciteert Heleen van harte met
deze mooie erkenning voor haar inzet!

KIJK MEE: EEN UURWERK IN
DE KERK
De naam van de Nicolaïkerk is afkomstig
van de patroonheilige Sint Nicolaas,
beschermheilige van onder andere
zeelieden. Een toepasselijke naam voor
een kerk die vlak bij het water lag en
vaak werd bezocht door de omwonende
vissers, schippers en handelslui. Bij alle
handels- en havenactiviteiten was het
belangrijk om de tijd goed bij te kunnen
houden. Daarom werd er in 1429 in de
zuidtoren een uurwerk geplaatst. In 1585
werd het uurwerk vervangen. Ben je
benieuwd hoe zo’n uurwerk eruitzag? Het
oude uurwerk staat opgesteld in de
Nicolaïkerk. Neem vooral een kijkje!

TERUGBLIK:
VRIJWILLIGERSTRAININGEN
De afgelopen maanden waren onze
vrijwilligers in de gelegenheid een training
te volgen onder leiding van
museumdocenten van Museum
Catharijneconvent. Na een eerste
theoretische workshop mochten
deelnemers deze theorie vervolgens in
de praktijk gaan oefenen in de kerken.
We hebben leuke positieve reacties
ontvangen en danken iedereen voor hun
enthousiasme en deelname!

UTRECHT BEDANKT!
Utrecht Bedankt is een initiatief van de
Vrijwilligerscentrale Utrecht en de
Gemeente Utrecht. Utrecht kan niet
zonder de inzet van bijna 150.000
vrijwilligers. Zij maken met z’n allen
fantastische dingen mogelijk! Wij zijn trots
op alle vrijwilligers die zich inzetten voor
een ander én voor de stad. Met Utrecht
Bedankt zetten Vrijwilligerscentrale
Utrecht en de Gemeente Utrecht
vrijwilligers in het zonnetje met een
kleinigheidje. Ook onze vrijwilligers
kunnen een leuk cadeautje uitzoeken.
Dat kan via deze link.

RESTAURATIE VAN DE AUGUSTINUSKERK
Helaas zal de St. Augustinuskerk deze zomer vanwege een grootschalige restauratie nog
niet opengesteld zijn voor publiek. Benieuwd hoe de restauratie eraan toe gaat? Dit
filmpje geeft een mooie impressie van de huidige stand van zaken.

KKU ZOEKT VRIJWILLIGERS
Stichting Kerken Kijken Utrecht is altijd op
zoek naar enthousiaste nieuwe
vrijwilligers die als gastheer-/vrouw of
gids in de kerken aan de slag willen
gaan. Ben of ken jij iemand die dit leuk
zou vinden? Aanmelden kan via de deze
link.

IN HET KERKEN KIJKEN NIEUWS
Heb jij nieuws of mooie verhalen die je graag met onze vrijwilligers en relaties wilt delen?
Of lijkt het jou leuk om onze lezers wat te vertellen over jouw favoriete detail van een van
onze kerken? Stuur een mailtje naar info@kerkenkijken.nl en dan nemen wij het mee in
het volgende Kerken Kijken Nieuws.
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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.

