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Welkom
Met de Open Monumentendag (09 september) en de viering van het
300 jarig bestaan van de Vrijmetselarij (07-15 oktober) in aantocht zijn wij trots
en blij om onze eerste nieuwsbrief aan u te kunnen sturen! Via deze nieuwsbrief
hopen wij u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van onze loge
en u zo een (kleine) impressie te kunnen geven in de Vrijmetselarij.
Mocht u na het lezen vragen hebben of in contact met ons willen komen, kijk
dan op onze website www.logedenhelder.nl of volg ons op onze social media
via de zoekopdracht @logedenhelder . En graag nodigen wij u uit om de loge te
bezoeken tijdens een van onze open dagen!
De redactie
Open Monumentendag 2017: “Boeren, Burgers en Buitenlui”
De Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel bestaat sinds 25 november 1825. Leden
van de loge kwamen en komen uit Den Helder en de regio. Zij verdienen vanaf die
tijd hun brood als militair of burger, werkzaam bij de Koninklijke Marine, als
koopvaardijofficier, horlogemaker, zeilmaker, schilder, winkelier, timmerman,
aannemer, jurist, fiscalist, geneeskundige, onderwijsgevende, ambtenaar.
Met andere woorden, lid van de loge zijn ‘boeren, burgers en buitenlui’.
Het logegebouw aan de Molengracht 5 is na de Tweede
Wereldoorlog aangekocht door bemiddeling van broeder
Ritmeester, de burgemeester van Den Helder. Het logegebouw is
ingewijd op 8 mei 1948. Daarvoor was het huis annex praktijkruimte
van dokter Van der Most. Het gebouw is symmetrisch van opzet,
heeft vijf grote schuifvensters met statige paneeldeur en bovenlicht.
In dat bovenlicht zijn de attributen van de vrijmetselaarsbeweging
als ornament aangebracht: een passer en een winkelhaak. Het
beeldbepalende gebouw bestond oorspronkelijk uit één bouwlaag
onder een zadeldak. In het gebouw bevinden zich veel vrijmetselaarsafbeeldingen en
-attributen. Vooral de werkplaats, de tempel, is ingericht met vrijmetselaarssymbolen.
Weinige organisaties en hun gebouwen in Den Helder zullen zo goed passen binnen
het thema ‘boeren, burgers, buitenlui’, het thema van de Open Monumentendag
2017. Op 10 september zwaait de poort open. Naast rondleidingen en beantwoording
van vragen zullen om 11 uur en om 14.00 uur lezingen worden gehouden, waarin
ook het doen en laten van de vrijmetselaars aan de orde komen.

Week van de Vrijmetselarij / 300 jaar Vrijmetselarij
Op 25 juni 1717 spraken vier loges in het Londense
bierhuis “Goose and Gridiron” af te gaan samenwerken. Zij
kozen Anthony Sayer als hun grootmeester. In 2017 vieren
wij het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde
in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England.
De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is daar in 1756 uit voortgekomen.
Veel vrijmetselaarsloges bieden in 2017 een keur aan activiteiten. Veel gebouwen
zijn sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. Ga in
gesprek met leden; bezoek de werkplaats.
Ook de Loge Willem Frederik Karel zal tijdens deze week zijn deuren openen voor
belangstellenden. De koffie staat klaar en de broeders gereed om met u in gesprek
te gaan.
Programma:
06 oktober : Officiële opening Vrijmetselaarsmuseum in Den Haag
08 oktober : Onthulling Vrijmetselaarsmonument in Bilthoven
10oktober : Lezing over de Vrijmetselarij in School 7 te Den Helder
aanvang 20:00uur, entree gratis
14 oktober : Dag van de Vrijmetselarij. De loge is geopend voor belangstellenden
tussen 10:00-16:00uur, een korte lezing zal worden gehouden om
11:00 en 14:00uur
BBQ tijdens het zomerreces
Op zaterdag 19 augustus zijn de Broeders én Zusters die niet met vakantie waren in
het logegebouw bijeengekomen om te genieten van onze bijeenkomst tijdens het
zomerreces. Om een oude traditie nieuw leven in te blazen is er gekozen om dit jaar
weer een BBQ te organiseren.
Ondanks de wisselende weersvoorspellingen bleek de Opperbouwmeester ons
genadig, met uitzondering van een straffe Helderse wind was het droog en hebben
de aanwezigen kunnen genieten van een lekker stukje vlees en diverse salades
(geleverd door slagerij Gert-Jan de Wit) en natuurlijk ook de nodige drankjes.
Waar de BBQ tot 20:00uur zou duren zijn de laatste rond 22:30uur huiswaarts
gekeerd, wat alleen maar kan betekenen dat het een geslaagde avond is geweest en
ons doet beseffen dat de loge –naast het maconnieke gebeuren- ook gewoon een
gezellige en goede vereniging is. Nu uitkijken naar de komende activiteiten/open
dagen en naar de opening van ons werkjaar op 14 september a.s.
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