AL ONZE KERKEN GEOPEND MET
OPENMONUMENTENDAG - ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Op Texel zijn onze 3 katholieke kerken open op zaterdag 10 september tijdens de openmonumentendag.
De H. Martinus kerk in Oudeschild , H. Francisca Romana kerk in De Cocksdorp, H. Johannes de
Doper kerk in Den Burg, zijn die dag geopend voor bezichtiging van 10-16 uur. Wij nodigen u van
harte uit om binnen te lopen.
U vindt korte specifieke informatie op de banners in de desbetreffende kerk over het kerkgebouw en
de bijzondere bezienswaardigheden. Daarnaast liggen er in iedere kerk boekjes klaar met meer
uitgebreide informatie die u mee kunt nemen.
In de H. Francisca Romana kerk in De Cocksdorp
Heten de kosters Marijke en Frans Stolk u van harte welkom en bieden u een kopje koffie of thee
aan. Zij kunnen ook uw eventuele vragen beantwoorden.
De preekstoel, de communiebank en het orgel van deze kerk vallen onder de Monumentenzorg.
Organist Johan Ran bespeelt het orgel tussen 14 en 16 uur en kan u meer vertellen over dit
bijzondere orgel.
H. Johannes de Doper kerk Den Burg
Onze koffiewerkgroep biedt u een kopje koffie of thee aan.
In deze kerk zullen wij diverse kerkelijke artikelen tentoonstellen zoals oude kazuifels en vaandels.
Maar ook zijn er religieuze schoolplaten van de Jozefschool te zien en een fotoreportage van de
gewelven.
Verder vindt u informatie over de glas in lood ramen met speciale aandacht voor het Jozefraam die
75 jaar geleden in deze kerk werd geplaatst.
Onze vrijwilligers staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Op zondag 11 september zal in de kerk van Den Burg nog een gedeelte van de tentoonstelling te
bezichtigen zijn zodat u na de viering tot ongeveer 12.00 uur ook nog de mogelijkheid heeft om het
een en ander te bekijken. Onze koffiegroep verzorgt dan na de viering een kopje koffie of thee
voor ons.

