
Bekijk de op het 

Pinksterfeest geïnspireerde 

eigentijdse kunst

Utrechtse Heuvelrug 
en Woudenberg
Voor de vijfde keer in de gemeente wordt het Feest van de Geest 
gehouden.

Andrieskerk in Amerongen
Hof 16
De van oorsprong romaanse Andrieskerk (PKN) is een 
gotische kerk uit de 15e eeuw. Al in de 12e eeuw heeft 
op deze plaats een tufstenen kerkje gestaan. Tijdens 
de reformatie werd dit kerkje zwaar beschadigd en 
werd er een driebeukige bakstenen kerk gebouwd. De 
toren stamt uit 1527 en is qua stijl van de Utrechtse 
Domtoren afgeleid. 

Kapel van Bartimeus in Doorn
Ingang Oude Arnhemse Bovenweg 3
In de Kapel worden afwisselend vieringen 
gehouden voor de bewoners van Bartimeus (een 
woongemeenschap voor mensen met een visuele 
en verstandelijk beperking) en de Oecumenische 
Hagediensten (een gemeenschap inbreng van alle 
deelnemers). De vieringen voor de bewoners van 
Bartimeus kenmerken zich door begrijpelijke taal en 
veel interactie. 

De Ludenkapel in Doorn
Berkenweg 33
De Ludenkapel in Doorn is gebouwd als kerkgebouw 
van de afdeling Doorn van de Nederlandse 
Protestanten Bond. De afdeling is opgericht in 1946; 
het gebouw is gebouwd in 1950. 
Het is een “houten gebouw op stenen voeting”. 
Het gebouw heeft een karakteristiek uiterlijk en 
daarom is het sinds 2011 een gemeentelijk monument.

Maartenskerk in Doorn
Kerkplein 1
De Maartenskerk in Doorn is de oudste kerk uit de 
provincie Utrecht (12e eeuw en vele aanpassingen) en 
is de thuiskerk van de Protestantse Gemeente Doorn. 
De kerk (en Kapel) is na grondige herinrichting eind 
2011 weer in gebruik genomen. 

Sint Martinuskerk in Doorn
Dorpstraat 15
De Sint Martinuskerk in Doorn werd gesticht in 1951. 
Basiliekvorm, ruimte om te bidden en God en de naaste 
te ontmoeten. Bijeen zijn in vreugde en rouw. Onze 
patroonheilige, Sint Martinus, kunstzinnig verbeeld, 
met halve mantel, zwaard en bedelaar, spoort ons aan 
tot royaal delen. 

Feest van de Geest 2022
Thema: In vuur en vlam
Mooi dat in de aanloop naar Pinksteren veel kerken de deuren 
open zetten om nieuw en oud werk van kunstenaars te exposeren.

Beeldende Kunst en 
Monumentale Kerkarchitectuur

www.feestvandegeest.nl
De kerken zijn open van 13.00-17.00 uur op 

26, 28 en 29 mei en 4 t/m 6 juni 2022.
met uitzondering van de tijden waarin kerkdiensten plaatsvinden.

De kerken
Grote Kerk in Driebergen
Hoofdstraat 115
Fors. Massief. Maar met grote deuren naar de straat: 
een kerk midden in het dorp. Een gebouw uit 1927. 
Maar toen begon het niet. Twee kleinere gebouwen 
stonden eerder op dezelfde plek. Al 600 jaar komen op 
dit stukje Driebergen gelovigen samen. 

Parklaankerk in Driebergen
Parklaan 7
De Parklaankerk (1929) is een pittoresk stenen kerkje, 
dat veel weg heeft van een Noorse (houten) kerk. De 
hoge plafondbalken en hoge ramen met kleine ruitjes 
vormen een sfeervolle kerkzaal met achterin een balkon 
waarop het orgel en voorin een preekstoel waarboven 
de orgelpijpen. 

Sint Petrus Bandenkerk in Driebergen
Kerkplein 5
De Sint Petrus bandenkerk aan het Kerkplein in 
Driebergen is in meerdere opzichten uniek in Nederland. 
Het is de enige kerk die gebouwd is in Empirestijl. 
Samen met de in een halve cirkel gebouwde huizen op 
het Kerkplein vormt de kerk een unieke combinatie van 
wereldlijke en kerkelijke architectuur. 

Johanneskerk in Leersum
Lomboklaan 9
De Johanneskerk (PKN) is gebouwd in 1967. De kerkzaal 
is een gastvrije open ruimte met een bijzondere 
sfeer. De aandacht wordt naar het liturgisch centrum 
getrokken door de raampartij met de Jacobsladder. De 
doopvont is gemaakt door fa. Mobach (Utrecht). 

Michaëlkerk in Leersum
Kerkplein 1
Op z’n markante plek langs de Rijksstraatweg 
vormt de Michaelkerk beeldmerk van het dorp. Het 
van oorsprong Romaanse kerkgebouw werd in de 
19de eeuw naar het Noorden vergroot. In recenter 
jaren verrees aan het Kerkplein nog een eigentijds 
gemeenschapscentrum. 

Ontmoetingskapel in Maarn
Kapelweg 45
De Kapel is in in 1916 gebouwd op initiatief 
van mevrouw Poorten Schwartz, wonend op de 
Zonneheuvel, ter nagedachtenis aan haar man die als 
schrijver het pseudoniem Maarten Maartens droeg. In 
1926 is het verbouwd tot het huidige kruiskerkje en 
in 2013 is het na een grondige renovatie heropend als 
Ontmoetingskapel. 

Dorpskerk in Maarsbergen
Woudenbergseweg 52
De Dorpskerk is in 1884 gebouwd in opdracht van 
kasteelbewoonster Geertruida Adriana du Bois, naar de 
wens van haar overleden broer. Later werd het kerkelijk 
bezit. De architecten lieten zich inspireren door de 
bekende bouwmeester Hendrick de Keyser (1565-1621). 
Het kerkgebouw is in neorenaissance stijl opgetrokken.

 
De Voorhof in Woudenberg
Nico Bergsteijnweg 139
De Voorhof is in 1975 gebouwd als gezamenlijk 
kerkelijk centrum van de Gereformeerde Kerk en 
de Hervormde Gemeente Salem en op 19 mei 1976 
feestelijk geopend. De naam is gekozen naar de 
tekst van Psalm 100, vers 4: ‘gaat met een loflied 
zijn poorten binnen, Zijn voorhoven met lofgezang, 
Looft Hem, prijst zijn naam.’ Onlangs, najaar 2015, 
is de hal van De Voorhof grondig gerenoveerd 
en gemoderniseerd. Ook de jongerenruimte, is 
gemoderniseerd. 



Andrieskerk, Amerongen
Carla Spijk

c.spijk@gmail.com

Voor meer informatie zie de website:

www.feestvandegeest.nl

Maartenskerk, Doorn
Corrie Vijverberg

j.vijverberg8@kpnplanet.nl
06-19924743

Martinuskerk, Doorn
Henriëtte Horlings

ateliertravertijn.blogspot.com
henriette.d.horlings@gmail.com

06-49223912

Ludenkapel, Doorn
Hannelieke van de Beek

www.hanneliekevandebeek.exto.nl
hannelieke.vandebeek@planet.nl

06-36296767

Petrus Bandenkerk, 
Driebergen

Li Hulst
lhulst@ziggo.nl

De Voorhof, Woudenberg
Leonoor Vos

www.leonoorheugen.com
06-26346248

Martinuskerk, Doorn
Kees Zoeteman

Ontmoetingskapel, Maarn
Marleen Berg

www.mbberg.nl
marleen@mbberg.nl   

Maartenskerk, Doorn
Maryse Imbault

Imbault.m56@gmail.com

Grote Kerk, Driebergen
Ria van Kooten

www.riavankooten.nl
riavankooten@gmail.com 

06-12286795

Parklaankerk, Driebergen
Roel Berg

www.roelbergkunst.nl
mail@roelbergkunst.nl

06-44906667

Johanneskerk, Leersum
Sabine Beekelaar

beekelaarms@planet.nl

Michaelkerk, Leersum
Silene van Waveren

Silene.keramiek@planet.nl

Dorpskerk, Maarsbergen
Stephanie Maul
Sc-maul@hetnet.nl
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