
Den Helder, 25 mei 2017 

Beste Vrienden  van de Petrus en Pauluskerk, 

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar middels deze mail/brief kunnen we u 

van ons jaarprogramma 2017 op de hoogte brengen. Voor dit jaar staan in ieder geval vier 

activiteiten op het programma ; u aangeboden door de werkgroep  Vrienden van de Petrus 

en  Pauluskerk. 

Om te beginnen is er 29 juni voor de derde keer op/rondom de feestdag van onze twee 

patroonheiligen Petrus en Paulus een lezing, die dit jaar gehouden wordt door drs. T. 

Bremer. Hij is niet alleen een groot kenner van de regionale geschiedenis, maar ook een 

rasverteller. Zijn verhaal gaat over iets wat direct of indirect te maken heeft met onze kerk. 

De lezing begint om 19.30 en wordt gehouden in het parochiecentrum aan de Kerkgracht 

55. De toegang is uiteraard gratis. We drinken een kopje koffie en als u wat langer blijft ook 

nog een wijntje of een frisje. Wij nodigen u hartelijk uit om te komen luisteren. 

Op 12 augustus organiseert de stichting ‘ Afgestoft ‘ een architectuur tuinfeest in de tuin 

van de PP-kerk. Wij zijn hier zijdelings bij betrokken, vandaar dat wij het graag onder uw 

aandacht willen brengen. (zie ook publicaties in de krant/parochieblad) 

In het najaar zal Paul Sanders een interessante inleiding houden over de Messiah van 

Händel. Op dit moment is de juiste datum nog niet bekend. 

Op 30 november houdt dhr. Bart Oud een presentatie  over St-Nicolaas. 

 In de  Ontmoetingskerk (PKN) in Julianadorp hangen momenteel meer dan dertig 

schilderijen die gemaakt zijn door gemeenteleden. Ze zijn bedoeld als visuele 

ondersteuning van de bijbelverhalen die  dit jaar worden voorgelezen. Het was onze 

bedoeling om deze in september over te brengen naar de Petrus en Pauluskerk. Intussen 

blijkt, dat de schilderijen ook nog in de Bethelkerk tentoongesteld worden tijdens de 

‘Juttersdagen’ . Daarom hebben we er van afgezien om dat ook nog eens in september te 

doen. Teveel van het goede.  

Het is zeker de moeite waard voor u om tijdens de Juttersdagen  deze schilderijen te 

bekijken in de Bethelkerk. 

U ziet het, een afwisselend programma en voor elk wat wils. Wij hopen u dan ook een of 
meerdere keren te mogen ontmoeten. We wensen u tot slot het allerbeste toe en 
bedanken u voor uw lidmaatschap. 
 

Met vriendelijke groet, 

Vrienden Petrus en Pauluskerk p/a Kerkgracht 55 GK Den Helder 

Jan van Diepen, Max van Wijk, Anton van Deutekom, Bertus Rijpstra                                                                                                                                                                                  


