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The De Burght church stands in the middle of
Den Burg's city centre. As of the 12th century and
probably even before then, a church has stood
at this location. The exhibition in the church
building shows you the ﬁrst stone in its construction and guides you through ten time periods.
The audio tour focuses on the interior of the
church and is packed with impressive stories
and great anecdotes. People who are not afraid
of heights can climb the tower, admire the old
clockwork on their way up, and enjoy the view of
the ﬁelds from the top of the tower. For more
information about these activities and other
activities, please visit www.pkndenburg.nl
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Mitten im Zentrum von Den Burg steht die Kirche
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De Burght. An dieser Stelle gab es bereits im 12.
Jahrhundert eine Kirche, vermutlich auch schon
früher. Die Ausstellung im Kirchengebäude
nimmt Sie mit zum allerersten Stein und führt Sie
in zehn großen Schritten durch die Geschichte.
Die Audiotour beschäftigt sich mit dem Inventar

Tentoonstelling | Audiotour

der Kirche und hält viele interessante Anekdoten
bereit. Wer keine Höhenangst hat, kann den
Kirchturm besteigen, beim Aufstieg das alte

Rondleidingen | Kerktoren beklimmen

Uhrwerk bewundern und von oben eine herrliche
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weite Aussicht genießen. Mehr Infos über diese

www.pkndenburg.nl

und andere Aktivitäten ﬁnden Sie auf
www.pkndenburg.nl

en andere activiteiten
Exhibition | Audio tour
Tours | Climbing the church tower
and other activities
Ausstellung | Audiotour
Führungen | Kirchturm besteigen
und andere Aktivitäten

DE BURGHT

BEKLIM DE TOREN

Ruim acht eeuwen geleden stond op

Een steile klim over smalle trappetjes, langs

deze plek een kleine kerk van tufsteen.

het oude uurwerk, op weg naar een uitzicht

De eerste kerk van steen, maar het is

dat meer dan de moeite waard is. Hoog vanaf

goed mogelijk dat het een eerder

de kerktoren ontvouwt Den Burg zich als een

houten kerkje verving. Het tufstenen

maquette in een weids landschap omgeven

kerkje was al snel te klein en werd

door zee.

door de eeuwen heen uitgebreid,
afgebroken, opgemetseld, opnieuw
uitgebreid, geplunderd, verwaarloosd,
hersteld, beschoten en gerestaureerd
tot het kerkgebouw zoals het nu is.
Al die eeuwen bleef de deur dagelijks
open voor eilandbewoners en aankomen-waaiers. Er waren kerkdiensten, doopplechtigheden, uitvaarten,
vieringen en zelfs voor wereldse festiviteiten werd de kerk gebruikt. In al die
tijd is dat niet veranderd. Het is een
plek waar miljoenen voetstappen
liggen en waar plaats is voor nog een
keer zoveel. Ook die van jou.

TENTOONSTELLING
Vanaf 't allereerste tufsteentje in tien grote
stap-pen door de kerkgeschiedenis van Texel.
Een tentoonstelling “uit de archieven van de
Burght”, met bijzondere collectiestukken en
schitterende verhalen. Over hoe een oorlog
aan de basis stond van dit gebouw, hoe de
wijn en het bier de kerkkas spekten, en
waarom een opstand de kerk bijna fataal
werd.

AUDIOTOUR
Een tour over de kerkvloer langs grafstenen,
wandpanelen, orgel en kroonluchters. Sterke
verhalen, twijfelachtige theorieën, mooie
anekdotes en harde feiten. Twee enthousiaste
rondleiders nemen je in deze audiotour mee
op sleeptouw heen en weer door de kerk.

ACTIVITEITEN
Naast de diensten en bijeenkomsten van de
Protestantse Gemeente Den Burg zijn er regelmatig concerten, lezingen, markten en andere
activiteiten in De Burght. Kijk voor wat er te
doen is en wanneer op www.pkndenburg.nl

