
KERKENNACHT 20 – 21 JUNI : STADSKERK CATHARINA 

OPENT HAAR DEUREN 

 

Met open deuren laat de Stadskerk Catharina bezoekers meegenieten 

van wat zich in deze bijzondere kerk zich afspeelt.  

Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, 

maar ook in veel andere Europese landen openen tal van kerken 

en gebedshuizen hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee 

genieten van waar zij goed in zijn.  

Het idee van de Kerkennacht (of ‘Nacht der Kerken’) is afkomstig uit 

het buitenland, met name in Duitsland en Oostenrijk trokken 

soortgelijke initiatieven tienduizenden bezoekers. Kijk bijvoorbeeld eens op de 

websites van Dresden, Hamburg, Aken en de site van de “Lange Nacht der 

Kirchen” in Zwitserland. Vanaf 2007 is de Raad van kerken begonnen om deze 

Nacht ook in Nederland te organiseren.  

In hetzelfde weekend als de Kerkennacht Eindhoven, op 20 juni 2015, vindt ook 

op andere plaatsen in ons land een Kerkennacht plaats. Onder andere in 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Naaldwijk, Leiden, 

Assen, Enkhuizen, Groningen, Amersfoort, Venray, Haaksbergen, 

Borculo, Gouda en nog veel andere plaatsen. De algemene website van alle 

Nederlandse initiatieven is www.kerkennacht.nl. 

 

Als de Eindhovense Stadskerk Catharina willen wij de stad laten 

meegenieten van wat er binnen onze muren gebeurt. Wij keren ons als kerk 

niet naar binnen, maar laten graag aan de stad zien wat wij doen en voor 

wie wij ons inzetten. We laten zien wat ons bezig houdt.  

In Eindhoven opent de Stadskerk, Catharina, haar deuren van 19.00 uur tot 

02.00 uur. Onze activiteiten beginnen om 20 uur, en eindigen om 23.00 uur. De 

volgende dag, om 10 uur, staan de deuren weer open, dit keer voor een 

http://www.kerkennacht.nl/


kerkdienst, waar ook u natuurlijk van harte welkom bent! Ook de Petruskerk 

(Kloosterdreef) is open deze nacht van 22.00 uur tot 24.00 uur voor al die 

jongeren die naar de stad fietsen op zaterdagavond de kans te bieden even 

binnen te lopen.  

Wees welkom voor een inspirerende tocht langs en door deze 2 kerken. Een 

uitgelezen kans om van het langste weekend van het jaar een bezinnend feest te 

maken! 

Het programma 

Op het hele uur zal Ruud Huijbregts, de stadsorganist, orgelmuziek ten gehore 

brengen.  

Op het halve uur zal het dubbelkwartet Collegium Musicum Catharina, onder 

leiding van Ruud Huijbregts, zingen.  

Aansluitend is er dan een kort meditatief moment, verzorgd door Rob 

Kosterman en Tineke Boekenstijn 

Ook de stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns zal te horen zijn op het Carillon.  

Uniek is de tentoonstelling van een aantal zeer bijzondere kostbaarheden van de 

Catharinakerk zelf, die normaliter in de kluis opgeborgen zijn. U kunt alléén 

tijdens deze nacht deze kostbaarheden bewonderen in de nis vooraan in de kerk! 

Het St. Catharinagilde Eindhoven-Stad zal in de Gildenkapel acte de présence 

geven. Zij vertellen over de waarden waar het Gilde voor staat en over hun 

verbondenheid met de Stadskerk. In de Kapel zijn ook diverse kostbaarheden te 

bezichtigen.  

In de kerk is ook een aantal informatiestands ingericht, waar de organisaties die 

zich verbonden voelen met de Catharinakerk u graag willen laten zien wat zij 

doen. Het gaat daarbij onder andere om de Stichting Materiële Hulpverlening 

(SMH), de Hoogstraatgemeenschap en het Netwerk voor Humaan Omgaan met 

Vluchtelingen (HOV), Amnesty International en World Peace Flame. Koffie, 

thee en limonade kunt u krijgen in het Open Huis, linksachter in de 

Catharinakerk. U kunt daar ook een filmpje over het Open Huis bekijken, 

gemaakt door studenten van SintLucas. 



Daarnaast kunt u achterin de kerk even stil zijn rond een tentoonstelling van een 

aantal iconen, verzorgd door Geert en Angelique Huisstege. 

Wie betaalt de Kerkennacht? 

Een deel van de projectkosten wordt betaald door de deelnemende kerken en 

giften van particulieren. Ook uw bijdrage is hartelijk welkom in de collectebus 

die in de kerk staat opgesteld.  

 

Contact 

Voor vragen over de Kerkennacht in de Stadskerk Catharina kunt u 

terecht bij Rob Kosterman, rkosterman@petrus-ehv.nl (06- 44135327) 

 



 


