Jaarprogramma 2019

Trots presenteren wij hierbij ons nieuwe logo.
Wij hopen dat u het ook mooi vindt.
Het thema is: 'Vrienden van de Petrus en
Pauluskerk omarmen hun kerk'.

Jaarprogramma Vrienden van de Petrus en Pauluskerk 2019
Beste vrienden,
Voor 2019 staan er vijf activiteiten op ons programma, te weten:

In de weekenden van 22-23 juni en 29-30 juni houden wij een expositie
van twee Helderse kunstenaars, namelijk Lies Verberne en Betty TaxFrançois. Lies beeldt voornamelijk de vrouw uit en het werk van Betty
bestaat uit zijdeschilderijen en is sprookjesachtig van aard.
Deze expositie vindt plaats in onze eigen Petrus en Pauluskerk aan de
Kerkgracht 54. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 22 juni om
14.00 uur! De openingstijden op de zaterdagen zijn van 14.00-16.00 uur
en op de zondagen van 12.30-15.00 uur.

Op zondag 22 september vindt er in de Petrus en Pauluskerk een
interessante orgellezing plaats. Onze vaste organist, Ronald van der Veen,
bespeelt het orgel en Paul Sanders vertelt u o.a. over de blaasbalg,
zwelkast, orgelpijpen. De lezing vangt aan om 14.00 uur en zal ongeveer
een uur duren. U kunt zich nu al opgeven bij ondergetekende.
N.B. Aantal belangstellenden is maximaal 20, dit i.v.m. de beschikbare
ruimte. Daarom hebben ‘Vrienden’ in dit geval voorrang. Degenen die
zich vorig jaar hebben opgegeven, worden verzocht dit opnieuw te doen!

Voor onze vijfde ‘Petrus en Pauluslezing’ hebben wij pastor Paul Vlaar
uitgenodigd. Hij is landelijk bekend geworden door zijn moderne
misvieringen in Obdam (Oranje-mis). Tijdens de viering van 11.00 uur op
zondag 30 juni zal hij zijn nieuwe boek presenteren: ‘Tel je zegeningen’.
In dit boek vertelt hij over zijn ervaringen als vlootaalmoezenier op
Aruba. Na afloop kunt u het boek kopen (€9,95) en door hem laten
signeren. De opbrengst komt ten goede aan een stichting voor kansarme
jongeren op Aruba.

'Houdbare spullen kunt u bij het verlaten van de kerk deponeren in de
mand voor de Voedselbank’. Iedere zondag horen onze kerkgangers deze
uitnodiging. Zingen en bidden? Zeker, maar ook iets doen voor mensen
die zijn aangewezen op de Voedselbank.
Op donderdag 17 oktober a.s. houdt dhr. Nico Bais een lezing over de
Voedselbank. Hij is voorzitter van de Voedselbank Den Helder e.o. Hij zal
ingaan op onder andere de volgende vragen: Hoe werkt de Voedselbank,
welke mensen komen er voor in aanmerking, enz.. U bent van harte
welkom.
De bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum aan de Kerkgracht
55. De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
De koffie staat klaar.

Op zaterdag 10 augustus organiseert de stichting ‘Afgestoft’ in
samenwerking met de ‘Vrienden van de Petrus en Pauluskerk’ voor de
derde keer een architectuurtuinfeest. Dit tuinfeest vindt plaats in de tuin
van de PP.-kerk aan de Kerkgracht 55. Dit jaar is het thema ‘Heldersche
Iconen, een feest van herkenning’. Denk daarbij aan Dorus Rijkers, de
Lange Jaap enz.. Het programma met kunst- en cultuurmarkt en muziek
duurt van 12.00-17.00 uur. Aansluitend is er een avondprogramma met
een nasihap en live muziek.

U ziet het, een afwisselend programma, voor elk wat wils. Graag tot ziens
bij een van onze activiteiten.
Met vriendelijke groet, namens de ‘Vrienden van de Petrus en
Pauluskerk’, Bertus Rijpstra famrijpstra@gmail.com tel. 613963

