CONSTRUCTIE

IEDEREEN IS WELKOM

Stijl: Engelse gotische renaissance
Materiaal: plaatselijk vervaardigde rode baksteen
Dakbedekking: hamerbalken uit plaatselijk Jarrah hout
Pijlers: Victoriaanse arduin
De kathedraal werd uitgebreid gerestaureerd in 2004-8.

ZONDAG

NEDERLANDS (DUTCH)

Heilige communie (BCP) 08.00 uur
Gezongen eucharistie 10.00 uur
Gezongen avonddienst 17.00 uur
MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG

AFMETINGEN

Ochtenddienst 08.00 uur

Hoogte tot bovenkant toren: 25,5 m
Hoogte tot bovenkant muren: 11 m
Lengte: 49 m
Breedte aan dwarsbeuken: 28,5 m

Heilige eucharistie 08.15 uur
Avondkerk 16.00 uur (niet op zaterdag)
HEILIGE EUCHARISTIE OOK OP DE VOLGENDE TIJDSTIPPEN
Maandag 12.15 uur (behalve op officiële feestdagen)

TIJDLIJN

Dinsdag 12.15 uur (met gebeden voor genezing op de eerste
dinsdag van de maand)

1841

Originele Sint-Joriskerk begonnen.

Woensdag 10.30 uur

1856

Kerk werd kathedraal na benoeming van de eerste
bisschop van Perth (Matthew Blagden Hale)

Donderdag 12.15 uur

1859

Decanaat gebouwd (nu kantoren van de kathedraal).

1879

Huidige kathedraal begonnen.

1888

Huidige kathedraal ingewijd.

1902

Toren toegevoegd.

1909

Albasten retabel toegevoegd.

1918

Burt gedenkhal toegevoegd.

1923

Gedenkkapel soldaten toegevoegd.

1956

Kruis van Villers-Bretonneux opnieuw ingewijd en
geïnstalleerd in gedenkkapel soldaten.

1968

Schade van aardbeving.

1974

Dakruiter (centrale torenspits) en klokken verwijderd.

1976

Opnieuw gegoten klokken geïnstalleerd.

1993

Westerse galerij met nieuw orgel en koororgel
geïnstalleerd.

Vrijdag 12.15 uur
DAGELIJKSE GEBEDEN
Dagelijkse gebeden worden op verschillende tijdstippen aangeboden
als onderdeel van het geestelijk ambt van het Spiritueel Centrum.
Priesters zijn ook beschikbaar voor persoonlijke gebeden.
OPENINGSTIJDEN
Open van 07.00 tot 18.00 uur (17.30 uur in de winter)

SINT-JORISKATHEDRAAL
i ng ewijd 1888

2004-8 Uitgebreide restauratie. Leien dak, dakruiter en
dakvensters hersteld.
2008-11 Renovatie Westers orgel, met toevoeging van 32’
bombarde en fanfare trompetregister.
2011

Standbeeld van Ascalon geïnstalleerd.

2017

Opening ‘Cadogan Song School’

ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

www.perthcathedral.org • info@perthcathedral.org • (08) 9325 5766
www.facebook.com/StGeorgesCathedral

ANGL I CAANS B ISDOM PE RTH,
WE ST-AUSTRAL I Ë

BEZOEKERSGIDS

WELKOM IN DE SINT-JORISKATHEDRAAL
Welkom in de Sint-Joriskathedraal van Perth. We zijn blij dat u
vandaag hier bent. U staat hier op heilige grond en elke dag komen hier christenen samen om God te eren en te bidden, soms
met woorden, soms in stilte en soms met prachtige muziek van
het orgel en het koor.
Deze kathedraal is een mooi voorbeeld van traditionele Engelse
gotische renaissance-architectuur. De kathedraal werd ontworpen
door architect Edmund Blacket uit Sydney, die het bouwterrein
nooit bezocht en stierf voor de kathedraal af was.
Loop rustig rond, bekijk haar pracht en bewonder de verschillende
vermelde onderdelen. Of misschien wilt u wat tijd nemen om te
bidden of een kaarsje te branden. Als u met iemand over een
bepaald probleem wilt praten, vraag dan naar de dienstdoende
priester.
We hebben een volledig aanbod dagelijkse diensten en iedereen,
met of zonder geloofsovertuiging, is van harte welkom om deze
bij te wonen. Ze vinden op verschillende tijdstippen plaats om aan
de noden van mensen die in de stad werken of ze bezoeken te
voldoen. Alle details staan buiten op de mededelingenborden.
De Sint-Joriskathedraal verrijkt de gemeenschap van Perth ook
met muziek, toneel en beeldende kunsten van wereldklasse.
Deze kathedraal wordt financieel ondersteund en onderhouden
door offergaven en we nodigen u dan ook uit om een gift te doen
in het kistje nabij de westerse deur.
We hopen dat Gods rijkste zegen met u mag zijn tijdens uw bezoek aan de kathedraal.

FEITEN EN CIJFERS
• De Sint-Joriskathedraal is de Moederkerk van het Anglicaans
bisdom van Perth.
• De Anglicaanse kerk van Australië is lid van de wereldwijde
Anglicaanse Kerkgemeenschap – allen oorspronkelijk van de
Kerk van Engeland.
• Maximale zitplaatscapaciteit: 600
• Gemiddelde zondagse kerkgang: 300
• De toren werd toegevoegd als aandenken aan Koningin Victoria en heeft 9 klokken.
• De westerse galerij en de koororgels werden door Knud
Smenge uit Melbourne gebouwd en in 1993-4 geïnstalleerd. Ze
bevatten ongeveer 5000 orgelpijpen.

1. DOOPVONT
Dopen is de initiatierite van het christelijk geloof. Hierbij wordt water
gegoten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De doop wordt vaak toegediend aan jonge kinderen die door hun
ouders en doopgetuigen naar het doopvont gebracht worden.
2. WESTERS ORGEL
Dit orgel, gebouwd in 1993 en gerenoveerd in 2008-11, is een
van de mooiste in Australië. De omkadering werd uit Tasmaanse
eik vervaardigd en de voorste pijpen bestaan uit gepolijst tin. Het
orgel heeft 4 indelingen, 48 stemmen en 3516 pijpen.
3. STANDBEELD VAN SINT-JORIS
Dit standbeeld komt uit Beieren en toont Sint-Joris die een draak
doodt. Men zegt dat hij een Romeinse soldaat was die zich tot het
christendom bekeerde.
4. SPREEKGESTOELTE
Dit is uit steen vervaardigd van Normandië in Frankrijk.
5. GEDENKKAPEL SOLDATEN
Gebouwd als oorlogsmonument na de oorlog van 1914-1918,
bewaart deze kapel de vlaggen van verenigingen en regimenten
alsook militaire memorabilia (inclusief het kruis van Villers-Bretonneux).
De trap leidt naar de Heilige Kapel van de Verlosser.
6. ‘KATHEDER’ VAN DE BISSCHOP
Deze ceremoniële troon is de officiële zitplaats van de bisschop
(of aartsbisschop) en vormt de basis van de naam ‘Kathedraal’, die
zich van andere kerken onderscheidt als de Moederkerk van het
bisdom.

7. HOOGALTAAR
Dit altaar is uit steen vervaardigd, met een marmeren blad.
Het werd toegewijd en geïnstalleerd ter nagedachtenis aan
Sir Frederick Barlee.
8. KOORGESTOELTE
De zitplaatsen van het koorgestoelte dienen voor de geestelijken van de kathedraal en het koor. De Sint-Joriskathedraal
heeft twee koren, en elke zondag worden er ochtend- en
avonddiensten gezongen.
9. KERKSCHIP ALTAAR
De heilige communie (eucharistie of mis) dient ter herinnering
aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen en
staat centraal in de Anglicaanse godsdienst. Het offerbrood
en de miswijn worden op dit altaar geplaatst, dat centraal
staat in de kathedraal.
10. SPREKERSLESSENAAR MET ADELAAR UIT KOPER
Dit is een mooi voorbeeld van negentiende-eeuws kerkmeubilair en wordt gebruikt om tijdens de dienst voor te lezen
uit de bijbel. De adelaar vertegenwoordigt kracht en lange
levensduur.

