PETRUS EN PAULUSKERK zoekt VRIENDEN
In 1840 werd deze kerk gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. Het
tongewelf wordt dan ook gedragen door een dubbele rij van zes ronde
zuilen. Het is een Waterstaatskerk, gebouwd onder supervisie van het
Ministerie van Waterstaat met Herman Hendrik Dansdorp als architect. De
Helderse aannemer Hendrik Leewens bouwde de kerk voor F30.000,-. Naast
de kerk werd de pastorie gebouwd door de Gebr. Janzen, eveneens uit Den
Helder.
Wie de kerk binnenkomt wordt getroffen door de grote muurschildering
vooraan in de kerk: Jezus aan het kruis en daaronder zijn moeder Maria en
zijn leerling Johannes. Dit schilderwerk (1948) is van de hand van de Helderse
Lambert Simon. De eveneens Helderse Jan Dunselman maakte op 18-jarige
leeftijd in het jaar 1880 de veertien kruiswegstaties.
In de loop van haar lange geschiedenis is de kerk natuurlijk vele malen
aangepast en gerenoveerd. Vooral het interieur heeft in het jaar 2001/2002
een nieuw gezicht gekregen. In 2015 werd de werkgroep VRIENDEN VAN DE
PETRUS EN PAULUSKERK opgericht. Haar doel is om extra financiële
middelen te vinden voor het onderhoud van deze kerk. Ook wil de groep
meehelpen om de kerk, vaker dan tot nu toe, te gebruiken voor tentoonstellingen, concerten en lezingen.
De parochianen doen hun best om hun kerk (en pastorie) in stand te houden.
We zijn ook blij met de incidentele subsidie van de overheid voor de kerk als
Rijksmonument. Maar we zoeken nog meer mensen die deze kerk een lange
en mooie toekomst willen geven. Bent u zo iemand?? Dat zou prachtig zijn!
Meld u aan als Vriend door het invullen en opsturen van het formulier
hiernaast. Vrienden doen wat voor vrienden. Daarom houden we u graag op
de hoogte van onze activiteiten en sturen u jaarlijks een Nieuwsbrief toe.
Vrienden van de Petrus en Pauluskerk
p/a Kerkgracht 55 1782 GK Den Helder, telefoon 0223 – 612550
E-mail: rk.denhelder@wolmail.nl
Internet www.mariasterrederzee-denhelder.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Draagt u de PETRUS EN PAULUSKERK in Den Helder een warm hart toe?
Word dan vriend en steun ons met een bijdrage!
Ik word vriend!
R.-K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee Kerkgracht 55, 1782 GK
DEN HELDER ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
Incassant ID: NL63ZZZ302696440167
Kenmerk machtiging:
VRIENDEN VAN DE PP DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.-K. Parochie H. Maria,
Sterre der Zee om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven én toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven voor uw bijdrage aan Vrienden van de PP. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Voorletters ………..... Naam……………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………..
Postcode ……………… Woonplaats …………………………………………………………..
Rekeningnummer(IBAN)…………………………………………………………………………
Naam rekeninghouder …………………………………………………………………………..
E-mailadres ( voor digitale Nieuwsbrief) …………………………………………………
Ik doneer jaarlijks een bedrag van €…………….. ( tenminste €15,-)
en machtig de parochie H. Maria, Sterre der Zee dit bedrag tot
wederopzegging van mijn rekening af te schrijven.
Wilt u liever een eenmalige donatie doen ?
Dat kan via bankrekening NL11 INGB 0003 5482 76 t.n.v. Parochie
H. Maria, Sterre der Zee, Den Helder, onder vermelding van VRIEND PP
Datum:
Handtekening:

Plaats:

Geef dit formulier af bij het parochiecentrum, Kerkgracht 55, Den Helder
of stuur het per post op naar: R.-K. Parochie H. Maria, Sterre der Zee Den
Helder-Julianadorp, Antwoordnummer 416 1780 WB Den Helder
(een postzegel is niet nodig)

