
WAAR IS DE PAROCHIE ZOAL MEE BEZIG? 

Vrijwilligersteam Willibrordkerk 

De kerk mooi houden en de kosten van 

onderhoud en energie laag, dat 

proberen de vrijwilligers van de 

Willibrord te doen. De laatste drie jaar 

werd er led-verlichting aangebracht. 

Tijdens de afgelopen zomer waren twee 

vrijwilligers een week lang bezig met het 

schilderen van de buitenkant van de 

kerk. Wensen? Vast en zeker!  

De cv-ketel begint oud te worden en vraagt om vervanging, ook om zo de 

energiekosten te drukken. Een geplande kerkveiling kon wegens de corona helaas 

niet doorgaan. Door mee te doen met de Actie Kerkbalans 2022 en de komende 

kerkveiling van de Stichting RK Julianadorp kan de kachel blijven branden. Het 

vrijwilligersteam nodigt u van harte uit om mee te doen. Dank u wel. 

Kinderkerk 

Kinderen zijn altijd welkom in de kerk. 

Voor jonge(re) kinderen is een 

eucharistieviering niet altijd makkelijk 

te volgen. Daarom is er op de tweede 

en de vierde zondag van de maand in 

de PP-kerk de zogenoemde kinderkerk. 

Aan het begin van de viering nodigt de 

pastoor of kapelaan de kinderen uit om 

daaraan deel te nemen. Onder 

begeleiding van een enthousiaste 

ouder gaan de kinderen in de pastorie aan de slag met het thema van de zondag. Zij 

luisteren naar een verhaal, tekenen of maken samen een gebedje. Aan het eind van 

de viering gaan zij terug naar de kerk en vertellen ze aan de kerkgangers wat ze in de 

pastorie zoal hebben gedaan. Zo zijn onze jongste parochianen toch betrokken bij de 

viering. 

Open monumentendagen 2021 

In september 2021 werd in het kader van 

het 180+1-jarig bestaan van de Petrus en 

Pauluskerk een bijzondere tentoonstelling 

georganiseerd door de 'Vrienden van de 

PP'. Aan de hand van oude foto’s werd een 

beeld gegeven van de geschiedenis van de 

PP-kerk. Foto's waarbij vooral de 

veranderingen in het interieur opvielen. 

Ook hingen er kazuifels die tot in de jaren 

zestig van de vorige eeuw werden 

gedragen. Aan de koorzolder hingen een aantal oude vaandels met een religieus 

karakter waarover iedere kerk vroeger beschikte, zoals het vaandel van de Roomsch 

Katholieke Vrouwenbond. Voor sommigen was het een feest van herkenning bij het 

zien van enkele groepsfoto’s uit het verre verleden. Meer dan 200 mensen hebben 

deze tentoonstelling bezocht, van wie een aantal voor het eerst in onze kerk kwam.           

Zij waren aangenaam verrast door het mooie interieur. 

 

 

Wij zijn een groep jongeren uit onze regio tussen de 12 

en 16 jaar. Een aantal keren per jaar komen we samen: 

elkaar ontmoeten, iets vieren in de kerk om ons te 

verdiepen, feesten, spelletjes doen én er op uitgaan. 

Hoe? Het grote jaarfeest, klimmen in de vallei en 

beklimmen van de torens van de Bavokerk in Haarlem, 

bowlen, maaltijden verzorgen voor daklozen bij de 

zusters van Moeder Teresa, een lekkere barbecue 

houden met een gezellig muziekje erbij, praten met 

seminaristen en een stevige work-out doen. Kortom, te 

veel om op te noemen!  

Belangstelling? Mail naar: jongerenregionoordkop@gmail.com  
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