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Op zaterdag 3 december vond er voor geïnteresseerden en buurtbewoners een informatiebij-

eenkomst plaats in de Geertekerk. Het ging over het initiatief van het Utrechts Klokkenluiders 

Gilde (UKG) om een luidklok aan te brengen in de dakruiter of vieringtoren van de Geertekerk. 

Een kleine groep geïnteresseerden was naar de Geertekerk gekomen om de presentatie van de 

plannen mee te maken. Tevens werd de klok onthuld en deze kon, inclusief alle details, van 

nabij worden bekeken. 

De vieringtoren op de Geertekerk markeert het dakpunt waar het koor, het schip en beide dwarsbeu-

ken van de kerk elkaar ontmoeten. Deze vieringtoren is bij de restauratie in 1956 weer teruggeplaatst, 

maar zonder luidklok. In tegenstelling tot de twee grote klokken in de toren, die de gelovigen oproe-

pen naar de kerk te gaan, had de klok in de vieringtoren vooral een liturgische betekenis. Zij werd 

geluid om bepaalde momenten in de kerkelijke liturgie te markeren. 

Oorspronkelijk was het UKG van plan hiervoor speciaal een klokje te laten gieten en daar ook een 

happening van te maken op het Geertekerkhof. Toen onlangs een historische luidklok uit 1537, van 

de Utrechtse gieter Jan Tolhuys, op een veiling te koop werd aangeboden liet het UKG deze kans niet 

voorbijgaan en deed mee aan de biedingen. Het UKG slaagde er in de klok te verwerven voor € 

7.500,- en schenkt deze nu aan de Geertekerk, waar de Remonstrantse Gemeente Utrecht al jaren is 

gevestigd. Dit betekent dat de vieringtoren geschikt moet worden gemaakt voor het aanbrengen van 

de klok en de klokkenstoel. Dit wordt gecombineerd met het grootonderhoud van het dak van de 

Geertekerk dat gepland staat voor 2023. 

De aangekochte klok weegt ongeveer 70 kg en heeft een diameter van 48 cm. Voor de kenners: de 

slagtoon is F2 en deze past goed bij de huidige grote klokken. De klok draagt de naam Jezus-Maria-

Johannes-Anna (Anna is de moeder van Maria). Op de klok is een ronde plaquette aangebracht met 

een afbeelding van de Heilige Familie rond het kindje Jezus in de kribbe (zie foto).  

De Geertekerk heeft straks een bijzonder trio van drie klokken, gegoten door de grootmeesters van 

de laat-middeleeuwse Nederlandse gietkunst: Steven Butendiic, Geert van Wou en Jan Tolhuys. 


