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Kerken Kijken seizoen 2020
Kerken Kijken seizoen 2020 was een bijzonder seizoen en niet te
vergelijken met andere jaren. Vanwege Covid-19 bleven veel toeristen
weg uit Utrecht en enkele kerken hielden hun deuren gesloten. Het is dan
ook boven verwachting en bijzonder fijn dat de meeste KKU-kerken toch
opengingen. Met inachtneming van diverse maatregelen, zoals handen
reinigen bij binnenkomst, voldoende afstand houden en looproutes,
konden onze vrijwilligers toch nog aardig wat bezoekers, voornamelijk uit
eigen land, ontvangen.

Kerken Luisteren 2020
Ondanks enkele afzeggingen van buitenlandse acts is het toch weer
gelukt een gevarieerd concertprogramma neer te zetten deze zomer. De
concerten in de kerken bleken goed uitvoerbaar met inachtneming van de
vereiste maatregelen, zoals voldoende afstand houden en van tevoren
reserveren. Vanwege grote belangstellingstelling bleek zelfs sprake van
enkele volgeboekte concerten. Dit is naast de gevarieerde
programmering, te danken aan de vermelding in de concertagenda van
TivoliVredenburg.

Slotbijeenkomst Kerken Kijken Utrecht
Ter afsluiting van het Kerken Kijken seizoen vond ook dit jaar weer een
slotbijeenkomst plaats. Dit keer werd een beperkt aantal van onze
vrijwilligers en relaties gastvrij ontvangen in Museum Speelklok gevestigd
in de Buurkerk. Gastspreker Hein Hundertmark ging in op de historie van
dit kerkgebouw, dat tot een van de oudste kerken van de stad behoort.
Wethouder Anke Klein, verantwoordelijk voor cultuur en erfgoed in
Utrecht en een warm pleitbezorger van religieus erfgoed in het bijzonder,
sloot het Kerken Kijken seizoen officieel af. Meer lezen; klik hier.

Wisselingen binnen stichtingsbestuur
Binnen het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht hebben het
afgelopen jaar een aantal wisselingen plaatsgevonden. Zo vervult
Christien Uringa sinds dit voorjaar de bestuurszetel die vacant was na het
vertrek van Daan Lavies in 2019. Christien heeft een master gericht op
cultureel erfgoed en educatie. Momenteel werkt zij als Hoofd
Publiekszaken & Educatie bij Vredespaleis Den Haag. Daarnaast is
bestuurslid Stijn Terlingen recentelijk aangetreden als secretaris van de
stichting. Hij vervangt hiermee Kees Kooij, die na ruim vijf jaar trouwe
dienst bij het bestuur van Kerken Kijken afscheid heeft genomen.

Vooruitblik Kerken Kijken
Volgend jaar staat het 39e Kerken Kijken seizoen gepland. Naar
verwachting gaat dit weer van start rond 1 juli en loopt het door t/m de
tweede zaterdag in september (Open Monumentendag). Kunt u niet
wachten, dan kunt u de komende periode nog terecht in de volgende
KKU-kerken: Pieterskerk, Jacobikerk, St. Willibrordkerk St.
Catharinakathedraal en Domkerk. Op onze website vindt u de actuele
openingstijden.
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