Kerken Kijken Krant maart 2022

Bekijk de webversie

Beste vrijwilligers en relaties,
Wat leuk dat jullie het eerste Kerken Kijken Nieuws van het nieuwe jaar lezen. Het wordt
hopelijk een mooi jaar voor de erfgoedsector. Wij zijn erg blij dat bijna alle mooie
Utrechtse binnenstadskerken weer opengesteld kunnen worden. Dit is natuurlijk niet
mogelijk zonder de steun en hulp van onze vrijwilligers en relaties, dank daarvoor!
Over de opening van het nieuwe zomerseizoen is op dit moment nog niet alles bekend.
We verwachten binnenkort alle informatie over de opening op een rijtje te kunnen zetten.

Nieuwe bestuursleden gezocht!
Stichting Kerken Kijken Utrecht is op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Onze
bestuursleden helpen de stichting met als
doel nog meer mensen kennis te laten
maken met de cultuur-historische rijkdom
van onze mooie binnenstadskerken.
Weet jij iemand binnen jouw netwerk die
zich graag als bestuurslid voor de
stichting zou willen inzetten, of ben je
wellicht zelf geïnteresseerd? Klik hier
voor meer informatie.

Kijk mee: de zonnewijzer van de
Jacobikerk
Wist je dat links op de zuidgevel van de
Jacobikerk de oudste ‘moderne’
zonnewijzer ter wereld te zien is? De
zonnewijzer dateert uit 1463 en is uit
roodbruin zandsteen gehakt. Rond 1350
kregen steeds meer kerktorens een
mechanisch uurwerk. Deze uurwerken
liepen echter heel onregelmatig en
moesten dus vaak worden bijgesteld met
behulp van zonnewijzers.

Vrijwilligerstrainingen
In maart en april organiseert KKU samen
met Museum Catharijneconvent een
training voor alle vrijwilligers. Een leuk
evenement om elkaar weer echt te
ontmoeten. Ook om meer te weten te
komen over onder andere het ontvangen
van bezoekers in de kerken.
Museumdocenten van Museum
Catharijneconvent geven de training. In
drie bijeenkomsten van 1-2 uur leren
onze vrijwilligers van alles over
gastvrijheid, de bezoeker aanspreken op
zijn/haar interesses, leren inschatten wat
de bezoeker wil en over hoe zij dat het
beste aan kunnen pakken. Deze
opgedane kennis kunnen zij dan direct in
praktijk toepassen tijdens het aankomend
zomerseizoen! De eerste bijeenkomst
vindt plaats op 30 maart om 15.45 uur.
Binnenkort ontvangen onze vrijwilligers
meer informatie per mail.

Hoera, Utrecht 900 jaar!
Utrecht is jarig. Op 2 juni 1122 gaf keizer
Hendrik V de Utrechters stadsrechten.
Daarmee werd Utrecht 900 jaar geleden
officieel een stad. Utrecht was bijna de
eerste stad van het land. De stad Utrecht
was in de middeleeuwen zelfs de
belangrijkste en grootste stad van de
Noordelijke Nederlanden. Stichting
Kerken Kijken Utrecht viert dit mooie
jubileum natuurlijk graag mee. We zijn
druk bezig te inventariseren welke leuke
activiteiten wij tijdens het aankomend
zomerseizoen voor onze bezoekers en
vrijwilligers kunnen organiseren.

KKU zoekt vrijwilligers
Naast nieuwe bestuursleden is Stichting
Kerken Kijken Utrecht ook 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.

Doe-tip: Van God los
De musea zijn weer open, waar ga jij
naar toe? Combineer een bezoekje aan
onze mooie Catharinakathedraal met de
nieuwe tentoonstelling 'Van God Los?' in
Museum Catharijneconvent. De
tentoonstelling neemt je mee naar een
van de meest revolutionaire én religieuze
periodes uit de Nederlandse
geschiedenis. In de jaren zestig was de
invloed van de kerk op het dagelijks leven
groot, maar toch stond alles te
veranderen….
De tentoonstelling is tot en met 28
augustus te zien in het museum.

Foto: Museum Catharijneconvent

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.

