
Amersfoortse Mariadag
27 mei 2017

11.00 – 18.00 uur Toegang gratis
Waar In en rond de Sint Ansfriduskerk,
Jacob Catslaan 28, Amersfoort

Feest voor jong en oud, uit Amersfoort-Zuid
en heel Amersfoort, parochiaan of niet, 
Iedereen is welkom!

Kies uit een scala aan activiteiten: van lezing tot workshop, 
wandelen of speurtocht, expositie of info over uw eigen 
religieuze voorwerp, kralen rijgen en springkussen, concert, etc.



Amersfoortse Mariadag 27 mei 2017
In en rond de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort

11.00-16.00 uur Doorlopend aanbod in stands, onder meer verkoop religieuze curiosa en expositie 
‘Mijn mirakeltje’ met eigentijdse Maria-verhalen. Oud en jong kunnen hun best doen op de 
speurtocht, in de Mariaschilderworkshop of het rijgen van je eigen gebedssnoer, de toren 
beklimmen om het grootste Mariabeeld van Amersfoort te zien, een kaarsje opsteken in de kapel.
En spelen op het springkussen of iets lekkers eten of drinken kan natuurlijk ook. 

Toppers uit het programma (gratis toegang, vrijwillige bijdragen om uw waardering uit te drukken zijn welkom):
11.30-12.15 uur Lezing ‘Maria en haar betekenis voor Amersfoort’ door dr. Ludo Jongen, waarin 
hij vertelt over (mede) zijn vertaling van ‘het Amersfoortse Mirakelboek’ met bijna 550 wonderen op
voorspraak van Maria in de periode 1444-1546.
13.00 en 14.30 uur Start meditatieve wandelingen. Een inspirerende geleide stilte wandeling onder
deskundige leiding van coach Amanda Siteur.
14.00-15.30 uur Tussen Kerk en Kitsch. Neem uw dierbare, bijzondere of gewone
Mariavoorwerp of religieuze voorwerp mee en laat het bekijken door Casper
Staal, kunsthistoricus en voormalig medewerker van Museum Catharijneconvent
In Utrecht. Hij weet er vast een mooi verhaal bij te vertellen. Laat u verrassen.
16.00-17.15 uur Het Mariadagconcert. koren van de Sint Ansfriduskerk en solisten Sünne Peters en
Peter Schoenaker zingen Marialiederen door de eeuwen heen. Van Gregoriaans, Arcadelt, Schweitzer, 
Bach/Gounod, Gomez, Caccini e.a. tot Taizé. Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en napraten met een drankje.


