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          RK parochie Texel 
          Molenstraat 34 

1791 DL Den Burg. 

Tel:   0222-322161 

E-mail:     secretariaat@rkparochietexel.nl  

 Website:       www.rkparochietexel.nl 

  24 november  2017 t/m 28 januari 2018 

 

Voor de volgende Vuurtoren (26 november t/m 28 januari) kunt u tot en met zondag 12 november a.s. kopij 

inleveren op het redactieadres.       

Kopy voor  de vuurtoren kan gestuurd worden naar het volgende email-adres: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

       
DE BEREIKBAARHEID VAN HET PASTORALE TEAM.  
De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij maakt samen met 

kapelaan Szymon Olgrzymek en Diaken Henk Schrader deel uit van het pastorale team van de regio Noordkop.   

In principe zal iedere woensdag één van de priesters aanwezig zijn op Texel.  

Wanneer u iemand van het pastorale team wenst te spreken kunt u telefonisch een afspraak maken met hen of 

eventueel via de parochiecoördinator Tel: 322161 

Pastoor Ivan Garcia Ferman is telefonisch te bereiken via        tel nr. 06 -  17129642 

Kapelaan Szymon Olgrzymek is telefonisch te bereiken via      tel nr. 06 –  15258001 

Diaken Henk Schrader is telefonisch te bereiken via            tel nr. 06 -  10306086 

Mocht de desbetreffende priester of diaken op dat moment de telefoon niet kunnen beantwoorden dan krijgt u 

het antwoordapparaat. Wanneer u daar uw boodschap, naam en telefoonnummer achterlaat wordt u  zo spoedig 

mogelijk terug gebeld. 

Het postadres voor het pastorale team is:   p/a RK parochie Texel 
Molenstraat 34 
1791 DL Den Burg 
Tel: 0222322161 
e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl 

 

DE BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE. 

 Voor algemene informatie over de parochie.  

 Het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart) 

 Het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden) 

 Het opgeven van misintenties. 

Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin. Zij is op dinsdag, woensdag, en 

donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur aanwezig op het secretariaat van de parochie in de pastorie van 

Den Burg. Buiten deze tijden kunt u op het antwoordapparaat een boodschap achterlaten met vermelding van uw 

naam en telefoonnummer dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 

Bij dringende gevallen kunt u de parochie bereiken door te bellen naar 06- 510 64 412 
 

 

DE RK KERKEN   Johannes de Doper kerk  Molenstraat 36,  Den Burg 

Sint Martinus kerk   Vliestraat 9,   Oosterend 

Francisca Romana kerk  Molenlaan 2,   De Cocksdorp 

Sint Martinus kerk  De Ruyterstraat 129,  Oudeschild. 

 

DE RK BEGRAAFPLAATSEN: In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.  

In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende 

begraafplaats een katholiek gedeelte.  

mailto:rkparochietexel@planet.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
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VAN DE PASTOOR 
 

Beste parochianen,  

 
Wat is kerst? 

Als wij ‘kerst’  horen, denken wij bijna altijd aan feest, muziek, dansen en 

aan lekker eten en drinken.   

Maar kerst is meer dan dit.  Kerst is een bijzondere tijd om over het licht na 

te denken, juist in deze donkere tijd. Een tijd waar wij extra lichten op de 

straten zien; allerlei mooie kerstversieringen met zelfs lichtjes in 

verschillende kleuren.  

Donker kan staan voor problemen, moeilijkheden. Situaties waar wij hopeloos 

van worden en waarin alles somber en donker lijkt, situaties waar we maar 

niet uit lijken te raken.  

 

Daarom heeft het licht een belangrijke betekenis in deze periode van advent en kerst. We zijn toe aan licht in 

onze duisternis. 

Maar hoe kunnen wij het licht toelaten in ons leven? 

Dat zal voor iedereen anders zijn. Het kan zijn door iets wat je leest of wat je hoort. Misschien door iets wat er 

gebeurt of wat u ervaart in uw leven.  

Het licht speelt een grote rol in ons leven. 

 

Het licht kan in ons leven de weg wijzen, zoals de ster die de Driekoningen de weg gewezen heeft. Het licht van 

de ster heeft de drie koningen naar het kind Jezus gebracht. Door het licht konden zij het doel van hun reis 

bereiken. 

 

Wij kunnen ons afvragen wat is het doel van onze reis in dit leven en hoe kunnen wij deze inhoud geven?  

Daar is Kerst een mooie tijd voor om over na te denken. Kerst is ook de tijd om stil te zijn. 

Wij kunnen proberen in deze tijd van licht een antwoord op onze vragen te kunnen vinden door het licht in je hart 

toe te laten. Daarvoor is Jezus Christus op deze wereld gekomen om een antwoord aan te reiken en licht in ons 

leven te brengen.  

Zo kan ons leven compleet zijn als wij het licht in ons hart kunnen hebben en vast kunnen houden. 

 

Wij vieren daarom Kerst, het feest van licht, het feest van de liefde. De liefde van God de Vader die Zijn Zoon naar 

ons gestuurd heeft. Daarom kunnen wij samen met anderen en vooral met al onze dierbaren vieren en delen.  

 

Met het licht van God willen wij ook op 10 december een bijzondere eucharistie vieren. Een eucharistie met en 

voor de jongeren. Maar natuurlijk ook voor de minder jongeren . Dit wordt met de navormselgroep 

georganiseerd en gevierd. U bent van harte welkom om deze viering mee te beleven en te zien dat de kerk nog 

jong is door de aanwezigheid van de jongeren die het  licht van Christus willen dragen en aan de anderen willen 

brengen. 

      

Dat wens ik aan iederen van jullie toe. Dat dit Licht iedereen van ons kan verlichten en ons kan helpen in ons 

dagelijks leven en dat wij ook met de anderen kunnen delen vooral degene die niet genoeg hebben en iets nodig 

hebben.  

  

Ik wens u en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar. Ik hoop u weer in één van de verschillende 

Kerstvieringen te mogen begroeten. 

 

 

Pastoor Ivan Garcia. 

 



 
 

KERSTGEBED  

 

God, 

doe ons een ster zien, 

zoals de wijzen uit het oosten,  

opdat we weten 

waar we u zoeken moeten 

in de wereld van vandaag. 

 

Laat ons een licht opgaan  

in deze dagen, 

opdat we ontdekken 

wat het kind in de kribbe  

ons laat zien: 

uw liefde en uw warmte,  

zomaar onverwacht 

tussen heel gewone mensen. 

 

Doe ons een ster zien 

die verder reikt 

dan de kerstdagen. 

Geef ons licht, 

opdat we kunnen zien 

of we op de goede weg zijn. 

 

Greet Brokerhof van der Waa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD EN NIEUW 

 

Op weg naar de toekomst 

Is het maar één ogenblik 

Want de tijd staat niet stil 

Maar neemt ons mee een nieuw jaar 

binnen. 

 

Onze zorgen en verdriet 

Vreugde en verwachting 

Hoop en verantwoordelijkheid 

Worden als vanzelf meegevoerd 

Over de drempel van de tijd 

Het nieuwe jaar binnen 

 

Wat dit jaar ons zal brengen 

Weten we nog niet 

Maar we wensen u  

vrede voor elke nieuwe dag  

En veel geluk  

en liefde voor elkaar 

Kortom we wensen u een geweldig 

goed jaar. 

 

 

 

 



 
 

VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
 24 november 2017 tot 28 januari 2018 

Mochten er na het uitkomen van de maandvuurtoren wijzigingen optreden in het vieringen rooster 

dan wordt dit via onze website www.rkparochietexel.nl de weekvuurtoren en de Texelse Courant 

kenbaar gemaakt!!! 

Vr 24 nov 19.30u Den Burg Taizé viering mmv Henk Schrader & Bram Guiljam + 

Koffie drinken 

 

Zo 26 nov  9.30 u Oudeschild Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek  Koor Oudeschild 

Zo 26 nov 11.00u Den Burg Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek + Koffie drinken  

     

Zo. 3 dec   9.30u De Cocksdorp Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek  Koor De Cocksdorp 

Zo. 3 dec 11.00u Den Burg Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek   Dameskoor 

     

Zo. 10 dec 10.00u Den Burg Eucharistieviering  kapelaan S. Olgrzymek   

Vrijwilligersbedankdag koffie drinken Witte Burcht 

Herenkoor 

     

Wo. 13 dec 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo. 17 dec   9.30u Oosterend Woord Communieviering Henk Schrader Oosterend 

Zo. 17 dec 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader + Koffie drinken Gospeltrain 

Zo. 17 dec 19.00u Den Hoorn PKN Oecumenische Adventsviering pastoor I. Garcia & Ds  

   KERSTMIS  

Zo. 24 dec 19.00u Den Burg Herdertjesviering door parochianen m.m.v.de Jozefschool 

Zo. 24 dec 20.30u De Cocksdorp Woord en Communie viering o.l.v. parochianen  De Cocksdorp 

Zo. 24 dec 22.00u Den Burg Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek   Gospeltrain 

     

Ma. 25 dec   9.30u Oudeschild Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek   Oudeschild 

Ma. 25 dec 11.00u Den Burg Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek   Herenkoor 

Di. 26 dec 10.15u Gollards Woord en Communie viering o.l.v. parochianen  De Cocksdorp 

   OUD EN NIEUW  

Zo. 31 dec 10.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader + Koffie drinken Dameskoor 

Zo. 31 dec 19.30u De Cocksdorp  

Waddenkerk 

Oecumenische oudejaarsviering. 

 

Ma . 1 jan 10.00u Den Helder REGIO VIERING PETRUS en PAULUSKERK  

Eucharistieviering kapelaan S. Olgrzymek    

     

Zo. 7 jan 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering S. Olgrzymek De Cocksdorp 

Zo. 7 jan 11.00u Den Burg Eucharistieviering S, Olgrzymek    Aansluitend 

nieuwjaarswensen en koffie drinken in de Witte Burcht  Dameskoor  

     

Wo. 10 jan 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo. 14 jan   9.30u Oudeschild Woord Communieviering Henk Schrader Koor Oudeschild  

Zo. 14 jan 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader + Koffie drinken Herenkoor 

     

Zo. 21 jan 10.00u Den Burg Doops-

gezinde kerk  

oecumenische dienst gebed v.d. eenheid   

Zo. 21 jan 10.00u Oosterend RK kerk  oecumenische dienst gebed v.d. eenheid  

Zo. 21 jan 10.00u Den Hoorn PKN 

kerk  

oecumenische dienst gebed v.d. eenheid  

     

Zo. 28 jan   9.30u Oosterend Eucharistieviering S. Olgrzymek Oosterend 

Zo. 28 jan 11.00u Den Burg Eucharistieviering S. Olgrzymek 

Voorstellen van de vormelingen  + Koffie drinken  Gospeltrain  

http://www.rkparochietexel.nl/
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MISDIENAARS 

 
PAROCHIE AGENDA  

 
COLLECTE 

In de adventtijd collecteren we voor de bisschoppelijke adventsactie. De wereld groeit als we delen. De 

Adventsactie komt op voor de allerarmsten. Dit jaar met speciale aandacht voor moeder en kind. Door te 

investeren in kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, opgezet door de mensen zelf, wil de adventsactie 

voor hen het verschil maken. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl  

Tijdens de vieringen met Kerstmis is het inmiddels een goede traditie geworden om een gedeelte van alle 

collectes te doneren aan een Texels Goed Doel. Dit jaar heeft het parochiebestuur besloten om het verpleeghuis 

“De Hollewal” te ondersteunen. Meer hierover kunt u lezen in het parochienieuws. 

Op 28 januari is een gedeelte van de collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Werkverband.  

Graag willen wij al deze collectes weer van harte bij u aanbevelen. 

 

   NIEUW MAILADRES 
Per 1 december heeft de parochie een nieuw e-mailadres. 

secretariaat@rkparochietexel.nl 
De oplettende lezer ziet dat alleen het streepje is verwijderd. 

Wilt u zo vriendelijk zijn en ons e-mail adres te wijzigen in uw 

 bestanden zodat er geen mail verloren gaat. 

26 november  -    Alissa & Jacob  25 december  -   Femke & Abe 

3 december    –    Aiden & Wiki 7 januari         –   Aiden & Wiki 

10 december –     Femke & Abe 28 januari       –   Alissa & Jacob 

24 december -     Alissa & Jacob  

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

24 nov. 19.30u Taizé viering  Kerk Den Burg 

27 nov 13.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

29 nov 15.30u Ontdekkertjes Advent Pastorie Den Burg 

29 nov 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

5 dec 20.00u Klaverjassen  Witte Burcht 

7 dec 14.00u Ziekenbezoekgroep  

7 dec 19.30u Avondwake uitvaart groep Pastorie Den Burg 

10 dec 10.00u Vrijwilligers bedankdag Eucharistieviering 

 aansluitend koffie drinken  

Kerk Den Burg 

Witte Burcht 

10 dec 10.00u Regio viering voor jongeren Petrus en Pauluskerk Den Helder 

11 t/m 16 dec  Kerststallententoonstelling  Kerk Den Burg 

17 dec 19.00u Oecumenische adventsviering PKN kerk Den Hoorn 

19 dec  20.00u Samen zingen op weg naar kerst Kerk Den Burg 

22 dec 10.30u Jozefschool kerstviering  Kerk Den Burg 

31 dec 19.30u Oecumenische oudejaarsviering  Waddenkerk De Cocksdorp 

2 jan 20.00u Klaverjassen  Witte Burcht 

3 jan 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

4 jan 14.00u Ziekenbezoekgroep  

7 jan 12.00u Nieuwjaarswensen na de viering Witte Burcht  

14 jan  Kopy Vuurtoren  

17 jan 19.00u Ouderavond Vormsel Pastorie Den Burg 

21 jan 10.00u Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid  

28 jan 10.00u Voorstelviering Vormelingen Kerk Den Burg 

29 jan 13.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

31 jan 13.30u Vormsel bijeenkomst kinderen Pastorie Den Burg 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
Voor al onze overledenen bidden wij tot God dat zij mogen worden opgenomen bij de Heer en voor al diegenen 

die achterblijven bidden wij om kracht en sterkte om het verlies van hun dierbare een plekje te kunnen geven. 

ONZE ZIEKEN, THUIS, IN HET ZIEKENHUIS, VERPLEEGHUIS EN HET HOSPICE,  maar ook een ieder die het om wat 

voor reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht toewensen. Wij bidden dat God hen bijstaat in de 

warmte van alle mensen die om hen heen staan.  
 

VAKANTIE 
Pastoor Ivan Garcia gaat er een paar weken tussenuit om zijn familie te bezoeken in Honduras.  Hij is vanaf 8 

januari tot en met 5 februari afwezig. Kapelaan Szymon en Diaken Henk Schrader nemen waar. 

 

TAIZÉ-VIERING TEXEL 
EEN MOMENT VOOR JEZELF, STILTE, LIEDEREN ,TEKSTEN EN GEBEDEN. 

Taizé, een plaats in Frankrijk waar jaarlijks duizenden mensen naar toegaan voor ontmoeting en 

bezinning. 

Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. 

Veel kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld bieden deze vorm van viering aan, zoals deze gehouden 

worden in Taizé, in hun eigen gemeente of omgeving. 

Zo ook op Texel organiseert de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken al 15 jaar deze vorm van 

vieringen in De Koog, samen met het Bisdom Essen en de EKD ( protestantse kerk Duitsland).  

Oecumenische vieringen met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en meditatieve teksten. 

Dit voorjaar en zomer hebben de RK parochie Texel en de Raad voor het Zomerwerk besloten deze vieringen ook 

te organiseren buiten het zomerseizoen. 

In de donkere maanden is het goed om met elkaar stil te zijn. Stil te staan bij eigen leven, gezin, blijdschap of 

verdriet. Stil te zijn en te staan bij de wereld om ons heen, dichtbij of veraf. 

Deze eerste viering in de traditie van Taizé buiten het zomerseizoen is op vrijdag 24 november in de Kleine 

Johannes van de RK kerk in Den Burg. 

Henk Schrader , diaken in het Bisdom Haarlem en werkzaam in de regio Noordkop en Bram Guiljam , namens de 

Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken, zullen hun medewerking hieraan verlenen. 

Dyo Wassink en Henk Vroom begeleiden de viering muzikaal. 

Voelt u zich vrij om te komen, U bent van harte welkom. 

 

ZEVEN GREGORIUSONDERSCHEIDINGEN 
Op 1 oktober hebben we aan 7 trouwe koorleden weer een Gregorius speldje uitgereikt. 

Na de startviering gingen we naar de Witte Burcht waar de koffie en koek al klaar stond. De volgende zeven 

koorleden werden in het zonnetje gezet. 

Ria Buisman- Boom  zingt al met veel plezier 50 jaar bij het van  koor Oudeschild    

Truus Jorna- Polstra zingt al 50 jaar bij het Dameskoor van Den Burg.  

Corrie Witte – Hin zingt al 50 jaar bij het koor van  Oosterend en versterkt sinds enkele jaren ook het  Dameskoor 

in Den Burg.  

Vera Zoetelief - van Heerwaarden heeft eerst vele jaren in het koor van de Koog gezongen en sinds enkele jaren 

zingt ze nu bij het Dameskoor zij is totaal al 40 jaar koorlid.  

Paul Bakker heeft op vele manieren zijn steentje bijgedragen aan 

diverse koren. Hij is begonnen bij het herenkoor daarna zong hij  vele 

jaren bij de Gospeltrain. Tot hij dirigent werd bij het dameskoor. Ook 

dat doet hij al weer vele jaren. En sinds enkele jaren zingt hij ook 

weer bij het herenkoor en is hier de tweede dirigent  

Ook Lena Jonkergauw – Paagman  ontving een speldje omdat zij al 25 

jaar lid is van het Dameskoor . 

En tot slot zingt Frans Bakker alweer 25 jaar bij het herenkoor. 

We willen al deze jubilarissen van harte feliciteren bedanken voor hun 

trouwe inzet voor onze parochie. 
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Verbonden 
 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 
zij zijn met ons verweven. 

In liefde en verhalen 
die wij zo graag herhalen. 

De mensen van voorbij 
zijn in het Licht 

zijn vrij. 
 

ALLERZIELEN 
Op 2 november hebben we in een woord en gebedsdienst onze dierbare overledenen herdacht. 

We hebben de namen genoemd van de parochianen die ons in het afgelopen jaar  

zijn ontvallen en hebben een kaars voor hen ontstoken. 

Frans Barhorst 

Cor Schoenmaker 

Wil Bakker-Bakker 

Suze Reij–Duin 

Kees Hoedjes 

Annie Reij 

Sibbeltje Kuip-Haarsma 

Tiny Veeken-Kager 

Corrie de Veij–Koopman 

Tinie Witte Kager 

Door Witte 

Annie Bruin-Hoogenbosch 

Corry van den Heuvel-Louwet 

Jaims Willem Vlaming  

Dick Bakker 

Peter van Heerwaarden 

Truus Kuip-Huisman 

Ineke Kuipers Bakker 

Lies Barhorst-op den Kelder 

Janny Reij-Schoenmaker 

Roelf Siebinga 

Aat van Heerwaarden 

Jan van Tunen 

Hans Kager-Smit 

Aad Boogaard 

Piet Bekker 

Annie Witte-Kuip 

Thea Bakker-Veeger

 
 
DE DIACONALE ZONDAG 
Op 12 november was de traditionele diaconale zondag. Dit jaar voor de 10e keer georganiseerd.  

Dit jaar was het goede doel “De LIMITS” zij houden zich bezig om voorlichting te geven aan de jeugd op ons 

eiland en hun ouders/verzorgers over verslavingen in de breedste zin van het woord. Over verslavingen aan 

alcohol en drugs maar ook over verslavingen aan gamen en social media. Zij hebben geld nodig om een 

aanhangertje te kopen waarmee zij hun spullen kunnen vervoeren naar de diverse scholen, festivals en 

evenementen op ons eiland om voorlichting te geven. 

Caritas sponsorde de prijzen voor de loterij. De kinderen hebben de prijzen verpakt. En op zondag 12 november 

gingen we allemaal weer naar de Witte Burcht. Daar stond de koffie klaar met weer wat lekkers van onze 

bakgroep. 

Afgevaardigden van de Limits vertelden over hun werk en hun leven en hoe en waarom zij betrokken zijn geraakt 

bij de Limits.  

Hierna was het tijd om de enveloppen te verkopen die al snel waren uitverkocht. Daarna hebben we de prijzen 

uitgedeeld. 

Het was weer een gezellige ochtend waarbij we ons in hebben gezet voor een ander.  

De opbrengst van de loterij was € 421.10,met de helft van de collecte erbij is € 500 overgemaakt. Iedereen 

enorm bedankt die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen om dit mooie bedrag bij een te krijgen.  



 
 

AFSCHEID ANITA CAPTEIN 
Op 12 november heeft Anita Captein afscheid genomen van onze parochie. Anita heeft te kennen gegeven dat zij 

stopt met haar werkzaamheden in onze regio. Zij was al sinds 2006 werkzaam als catechist en nam ook deel aan 

het pastorale team dat alle diensten verzorgt in onze regio. Ook in onze parochie verzorgde Anita met regelmaat 

woord en communievieringen en was zij bij de oecumenische diensten de katholieke voorganger.  

We vinden het jammer dat Anita haar werkzaamheden in de regio stopt, maar hebben er wel alle begrip voor. “Het 

is tijd voor andere dingen” zoals zij ons zegt. 

Tijdens de viering hebben we Anita hartelijk bedankt met een mooie bos bloemen 

voor haar inzet voor onze parochie.   

 
VRIJWILLIGERSBEDANKDAG 
Op 10 december willen wij weer al onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. 

Dit willen we doen tijdens een mooie viering om 10.00 uur in de kerk van Den Burg. 

Daarna zijn al onze vrijwilligers persoonlijk uitgenodigd voor een kopje koffie of 

thee met wat lekkers in de Witte Burcht. Ook dit jaar hebben we weer een kleine 

attentie voor hen om onze dankbaarheid te uiten. We hopen velen van onze 

vrijwilligers te kunnen ontmoeten in de viering en persoonlijk te bedanken op 

zondag 10 december tussen 11.15 uur en 13.00 uur in de Witte Burcht.  

 

ONZE WERKERS IN DE WIJNGAARD! 

Zoals u waarschijnlijk weet drijft onze parochie op vele 

vrijwilligers [meer dan 200]. 

Al die vrijwilligers doen iets voor onze parochie. De één misschien 

wat meer dan de ander, of wat meer in het zicht terwijl de ander 

wat meer op de achtergrond aanwezig is. 

Maar een ieder doet wat hij of zij kan om alles in onze parochie 

goed te laten verlopen. 

We zijn enorm blij en dankbaar met zoveel inzet van zoveel 

mensen. Zij zijn de werkers in onze wijngaard en van cruciaal 

belang om alles te kunnen bieden wat nodig is in een parochie. 

 

Graag willen we over één van die vrijwilligers u eens wat meer  

vertellen. We hebben een gesprekje met Cor Rood die al meer dan 40 jaar zijn talenten deelt met ons. 

Cor is geboren in Heerhugowaard en als kind zong hij daar al in het kinderkoor en was hij misdienaar. Toen hij 

trouwde met zijn vrouw Trudy heeft hij eerst nog enkele jaren in Zuid Scharwoude gewoond voor hij met zijn 

gezin in 1975  “emigreerde” naar Texel. 

Cor kreeg een baan bij de CVI, vele zullen hem daarvan kennen want in menig huis heeft hij onderhoud gepleegd 

aan de CV e.d.  

Toen Cor op Texel kwam wonen heeft hij, nadat het gezin gesetteld was, zich al snel aangesloten bij de 

Gospeltrain. Vele jaren was hij lid van dit koor waar hij ook solo’s voor zijn rekening nam. Met name in oktober 

het Ave Maria. Met veel plezier denkt hij aan deze tijd terug.  

Toen Hans Kievits moest stoppen heeft hij het koor ook nog een tijdje gedirigeerd totdat Alfons Boom dat van 

hem overnam. 

Enkele jaren terug is hij gestopt bij de Gospeltrain, het werd tijd voor nieuwe dingen. 

In onze parochie is Cor ook al zo’n 40 jaar lector in de kerk van Den Burg. Eigenlijk is hij er min of meer ingerold. 

Cor was een keer in de kerk toen de oude koster Piet Graaf moest lezen. “Dat was niet bepaald een gunst voor 

Piet Graaf, want hij stond te ledderen achter de lessenaar” vertelt Cor. 

Waarop Aat van Heerwaarden hem achter in de kerk aansprak en tegen hem zei “Cor dat is wel iets voor jou, dat 

kan jij wel”. Nou dacht Cor, dat kan ik inderdaad vast wel en vanaf dat moment is hij al lector. Nu dus zo’n 40 

jaar. 

Voorlopig blijft hij het nog wel even volhouden. Hij vind het leuk om te doen. Vooral wanneer mensen zeggen dat 

ze goed konden verstaan wat hij las. Dat geeft hem veel voldoening. 

http://www.snelwenskaart.nl/gelegenheden/bedankt/bedankt-voor-je-geweldige-inzet


 
 

“En” zegt Cor “het clubje van de lectoren is ook niet meer zo groot, dus lever ik nog graag mijn aandeel op deze 

manier aan onze parochie”. 

Cor namens ons allemaal enorm bedankt voor je inzet.  

 

Daarnaast willen we nog een vrijwilliger bedanken voor zijn inzet. We zagen hem niet in de schijnwerpers maar 

hoorden hem wel. 

Simon Goeman heeft zo’n 15 jaar voor ons de klok geluid bij met name de uitvaarten. Omdat de koster op dat 

moment andere dingen moet doen is er iemand nodig die de klok luidt. Dat heeft Simon dus vele jaren voor ons 

gedaan. Deze zomer liet hij weten dat hij het welletjes vond. De andere overbuurman van de kerk, Piet Witte, 

heeft zijn taak overgenomen. 

Simon ook jou willen we via deze weg enorm bedanken voor je jarenlange trouwe inzet. We konden altijd op je 

rekenen. 

 

 

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING 
IN DE R.K. KERK DEN BURG 

Van maandag 11 december tot en met zaterdag 16 december 

organiseert de Raad van kerken een kerststallententoonstelling. 

Openingstijden: Iedere dag van 14.00 tot 16.30 uur. Vrijdagavond 

15 december ook van 19.30 tot 21.00 uur. 

 

Proef de sfeer, samen met alle andere bezoekers! 

Kom kijken in de sfeervolle R.K. kerk aan de Molenstraat te Den 

Burg! 

 

Heeft u ook een bijzondere kerststal? Of een fijne collectie? 

Doe mee! Laat ook uw kerststal(len) zien tijdens deze tentoonstelling!  

De tentoonstelling wordt zaterdag 9 december tussen 14.00 en 16.00 uur opgebouwd. 

 

Wees ook een sfeermaker, samen met de andere deelnemers! 

Wanneer u ook een kersstal wilt aanbieden voor de tentoonstelling dan kunt u contact opnemen met: 

Raadvankerkentexel@hotmail.nl of uw RvK afgevaardigde Giel Witte tel. 0222-313895 

 

 

 

 
 
 

SAMEN ZINGEN OP WEG NAAR KERST 
Op dinsdag 19 december is er om 20.00u een Kerstzangdienst in de  

R.-K. kerk in Den Burg. We gaan dan met z'n allen kerstliederen zingen  

om alvast in de kerstsfeer te komen, dus kom gezellig mee 

zingen.  

Deze avond wordt georganiseerd door de Singers of the Lord  

o.l.v. Nelleke Schreur en medewerking wordt verleend door het 

RK Dameskoor o.l.v. Paul Bakker en de Texelse Blazersgroep 

o.l.v. Nelleke Schreur. 
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KERSTMIS 2017  

Ook dit jaar zijn er weer diverse vieringen met Kerstmis. 

DE HERDERTJESVIERING  
Allereerst is er op kerstavond 24 december de inmiddels niet meer weg te denken herdertjesviering. 
Deze Woord en Gebed viering is vooral geschikt voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar natuurlijk 

mogen zij ook hun ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes  meenemen. 

De Jozefschool verleent weer zijn medewerking aan deze viering, groep 6 is al druk bezig om de kerstmusical “DE 

REIS VAN JE LEVEN” in te studeren en groep 5 vormt dit jaar 

het kerstkoor. 

Vanzelfsprekend worden er ook enkele liedjes gezongen waar 

we allemaal uit volle borst mee kunnen zingen. De 

herdertjesviering is om 19.00 uur in de Johannes de Doper 

kerk van Den Burg. 

 
KERSTVIERINGEN 

Het invullen van het rooster van voorgangers met Kerstmis is moeilijk. Helaas kan er pas een priester met één van 

de laatste boten naar ons eiland komen om een eucharistie viering te verzorgen. Om toch twee vieringen te 

kunnen aanbieden in onze parochie zal er op Kerstavond 24 december om 20.30 uur een Woord en Communie 

viering o.l.v. parochianen in de kerk van De Cocksdorp zijn. Om 22.00 uur is er dan een Eucharistieviering in de 

kerk van Den Burg. 

Eerste kerstdag 25 december zijn er twee eucharistievieringen om 9.30 uur in Oudeschild en om 11.00 uur in 

Den Burg. 

Tweede kerstdag is er tenslotte ook nog een Woord en Communie viering o.l.v. parochianen in de Gollards met 

medewerking van het koor uit De Cocksdorp. 

 

KERSTCOLLECTE T.B.V. VERPLEEGHUIS “HOLLEWAL” 

Tijdens de kerstvieringen is het inmiddels een goede gewoonte geworden dat we een deel van de kerstcollecte 

bestemmen voor een goed doel. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor  de bewoners van het verpleeghuis 

Hollewal. Wij willen graag een bijdrage leveren om de diverse activiteiten die worden georganiseerd voor de 

bewoners te kunnen bekostigen. 

Deze activiteiten zijn o.a. de rondritten over Texel, hiervan maken de meeste bewoners gebruik en zijn heel 

waardevol. Het vormt voor hen de verbinding met hun eiland Texel. Deze rondritten doet men de ene week voor 

een groepje bewoners van de Muy en de andere week voor bewoners van de Krukel. De vervoersgelden voor deze 

rondritten worden niet vergoed en moeten dus worden gesponsord om ze ook in 2018 te kunnen voort zetten.  

(benodigd bedrag € 3.000,-/3.500,-voor 1 jaar) 

Ook zou het verpleeghuis graag wederom een TESO-boottocht met high-tea in 2018 willen aanbieden. Het is een 

zeer leuke activiteit voor bewoners en diens begeleider (vanuit familie), een mooi “samen” moment. De kosten 

hiervoor bedragen ongeveer ruim € 1.100,- . 

Activiteiten zoals een verwen-dag kost rond de € 600,- en het organiseren van een Bruincafé rond de € 500,-.  

Zoals u ziet zijn aan de  diverse activiteiten die worden georganiseerd voor de bewoners van het verpleeghuis 

flinke kosten verbonden die alleen kunnen worden betaald uit giften. 

Graag gunnen we de bewoners van het verpleeghuis “Hollewal” ook in 2018 een paar leuke activiteiten. En we 

bevelen dan ook van harte onze kerstcollecte bij u aan.  

 

VIERINGEN MET OUD EN NIEUW 
Op zondagochtend 31 december nemen we afscheid van 2017 tijdens de Woord Communieviering om 10.00 uur 

in Den Burg.  Diaken Henk Schrader zal dan voorgaan. 

Op zondag avond [oudejaarsavond] 31 december is er om 19.30 uur in de Waddenkerk in De Cocksdorp een 

Oecumenische oudejaarsviering. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. 



 
 

Maandag 1 januari is er om 10.00 uur een REGIO VIERING in de 

PETRUS en PAULUSKERK in Den Helder. In onze parochie is er geen 

viering op deze dag.   

 
NIEUW JAAR WENSEN 
Het inmiddels ook al traditionele nieuwsjaar wensen is gepland op 7 

januari na de viering in Den Burg in de Witte Burcht. De 

bakcommissie zal ons vast en zeker weer enorm verwennen met 

hun heerlijk baksels.  

U bent allen van harte welkom. 

 

Het pastorale team,  
het bestuur van RK parochie Texel 
en de redactie en bezorgers van de Vuurtoren 
wensen u: 
 
 
 
OECUMENISCHE DIENST GEBED V.D. EENHEID 

Op zondag 21 januari organiseert de Raad voor kerken de oecumenische diensten voor 

het  gebed van de eenheid.  

Dit keer zijn de vieringen in de Doopsgezinde kerk in Den Burg, de RK kerk Oosterend 

en de  PKN kerk Den Hoorn. De aanvang van de vieringen is om 10.00 uur. In alle 

andere PKN en RK kerken op Texel zijn op deze zondag geen vieringen.   

Bij het ter perse gaan van deze Vuurtoren is nog niet bekend welke voorgangers waar 

voor gaan. En welk koor hun medewerking waar verleent. Dit zal t.z.t. in de diverse 

media worden vermeld en ook in onze weekvuurtoren. 

 
VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 
In de vergadering van 4 oktober werd met name aandacht besteed aan de voorbereiding op de 

kerkentour langs de 4 kerken in deze oktobermaand.  

Frans Stolk ons nieuw bestuurslid, met name belast voor het onderhoud van de kerken, gaat ook 

het beheer van het kerkhof van De Cocksdorp doen. De administratie gaat Jan Keesom verzorgen, 

net als van de begraafplaats in Den Burg. 

De invulling van het nieuwe kerkelijk jaar en met name de komende Advent en de Kersttijd vindt u 

in deze Vuurtoren. We hopen dat het zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. 

Op 15 december zal bij de notaris overdracht plaatsvinden van een stuk grond achter de kerk van Oosterend  aan 

2 buurtbewoners. De opbrengst is ca. € 30.000 en hiervan kan de nieuwe CV ketel in de kerk van Den Burg 

betaald worden.  

In de vergadering van 1 november werd op de kerkentour teruggekeken en bespraken we aan welke punten  

eventueel op korte termijn al aandacht besteed kan worden. (zie hieronder).                                                                                      

Bij de pastorie is voor afsluiting nu een ketting aangebracht met cijferslot. 

Struun zal dit jaar van 17 t/m 19 november geen gebruik maken van onze kerk in Den Burg.                                                    

Op zondag 19 november zal bij de viering in Oosterend Ina van der Berg door de pastoor met bloemen verrast 

worden omdat ze 55 jaar koster is in Oosterend.   

 

KERKENTOUR 
Bij de tocht door het kerkbestuur langs de kerken in de 3 dorpen en tenslotte de kerk in Den Burg  met als 

onderwerp “DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE” hadden we een goede opkomst en werden diverse ideeën en 

ook vragen naar voren gebracht. Als eerste/belangrijkste vraag kwam naar voren: is het haalbaar om de 4 kerken 

open te houden. Intentie is om de kerken zo lang mogelijk open te houden; daarvoor is ook al het onderhoud aan 
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de gebouwen gepleegd en er zijn nog kosters, lectoren en koren met dirigenten om de vieringen te verzorgen.                           

De verstaanbaarheid van de voorgangers is overal teruggekomen. Vaak niet te verstaan door niet in de microfoon 

of  binnensmonds te praten en ook door het accent.( Evangelie en preek zijn overigens  terug te luisteren via 

kerkdienstgemist.nl).  

Rouleren van diverse vieringen is begrijpelijk en sympathiek maar nu nog niet haalbaar.                                                                       

Jaarthema bedenken en dit thema laten terugkomen in diverse vieringen en gebeden en aan de hand daarvan een 

thema avond organiseren met spreker of een wandeling of film organiseren is een ingebracht idee; dit staat of 

valt met de inzet van vrijwilligers. Misschien trekt dit ook jongeren aan –zoals bij de diaconale zondag- en 

moeten we aansluiten bij acties zoals “Eiland helpt Eiland”, waarbij  ook de parochie onder de aandacht komt.                                                 

Met Kerkproeverij  waren er aanzienlijk meer kerkbezoekers  en  bij de Taizé viering  is ook iedereen welkom.                               

Parkeren bij de kerk in Den Burg moet een punt van aandacht worden ; voor advies/overleg zullen we in gesprek 

gaan met de gemeente.                                                                                                                                                                        

Dit waren enkele punten die aan de orde zijn geweest, we komen hierop zeker nog terug en goede ideeën blijven 

altijd welkom.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KERKBIJDRAGE 
De herinneringsbrieven zijn de deur uit en bij u  bezorgd; de eerste bijdragen zijn inmiddels binnen en we hopen 

dat  de kerkentour u ook ervan heeft overtuigd dat deze hard nodig zijn voor de toekomst van onze parochie. 

 
VOOR DE JEUGD ZIJN ER DEZE PERIODE DE VOLGENDE ACTIVITEITEN 
DE ONTDEKKERTJES 

De kinderen van de Ontdekkertjes komen op woensdag middag 

29 november bij elkaar. 

We gaan weer iets creatiefs doen rond het thema advent. Dit 

jaar gaan we een adventsstraatje maken.  

Ben jij ook benieuwd wat er achter ieder deurtje schuil gaat. 

Kom dan woensdagmiddag 29 november naar de pastorie om 

15.30 uur. Dan gaan we dit gezellige straatje samen maken. en 

je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen hoor. 

Geef je wel even op i.v.m. de voorbereidingen,  

Dat kun je doen door te bellen naar 0222322161 of te mailen 

naar secretariaat@rkparochietexel.nl  

LET OP ONS E-MAILADRES IS GEWIJZIGD!!!! 

                  Whatsappen kan ook naar 0651064412 

 

VIEREN MET JOU! 
REGIOVIERING  VOOR EN DOOR JONGEREN 

Zondag 10 december is het zover, dan vieren we de 

eucharistie speciaal voor en met jullie.  

Omdat het een viering speciaal voor jongeren is, willen we 

dit ook graag samen met jullie voorbereiden.  

Graag nodigen we je voor deze voorbereiding uit op 

vrijdag 24 november om 19.00 uur. 

Laat even weten of je daarbij kunt zijn via: 

jongerenregionoordkop@gmail.com 

Wij hebben er zin in!  Ivan - Szymon - Henk 

Viering: zondag 10 december 2017 

Waar: Petrus & Pauluskerk – Kerkgracht 54 Den Helder 

Tijd: 10.00 uur 

Natuurlijk! zijn jullie ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen en parochianen van harte welkom. 

Na de viering is er koffie, thee, fris en chips 
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HEILIG VORMSEL 
Dit jaar 2017 -2018 zullen de kinderen uit onze parochie die hiervoor in aanmerking komen 

weer worden voorbereid op het H. Vormsel.  

Het sacrament van het H. Vormsel wordt 1 maal per twee jaar toegediend aan kinderen in 

onze parochie die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool. De kinderen worden voorbereid 

d.m.v. enkele bijeenkomsten gedurende ongeveer 4 maanden waarbij we werken met het 

project “In Vuur en Vlam”.  

Op 17 januari is er nog een ouderavond gepland waarbij we het hele programma zullen 

doorspreken met de ouders. Op 28 januari is de voorstelviering en op woensdagmiddag 31 januari komen de 

vormelingen  voor het eerst bij elkaar in de pastorie. We lunchen eerst samen en om 13.30 uur beginnen we met 

ons programma. 

Medio  april 2018 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in een feestelijke viering. 

Mocht u uw kind nog willen opgeven dan kan dat tot en met 16 januari 2018 door een mail te 

sturen naar secretariaat@rkparochietexel.nl 

 

JEUGDPAGINA      Bron: www.geloventhuis.nl  
 

Vanaf half november beleven we een tijd van hoop en verlangen. Sinterklaas is in het land en 

op zondag 3 december begint de Advent. We bereiden ons voor op de komst van Jezus, het 

kerstfeest. De dagen voor Kerstmis zijn vaak erg druk, boodschappen doen, voorbereidingen treffen. En "opeens" 

is het kerstavond. 

Op kerstavond, in de kerstnacht voelen we vaak iets van het mysterie, het is een bijzondere avond en nacht. Stille 

nacht, heilige nacht zingen we. En we luisteren naar een oud verhaal waarin de hemel opengaat. Deze nacht lijkt 

de tijd wel heel even stil te staan; verleden, heden en toekomst, alles waar we zo druk mee bezig zijn, valt even 

weg; weer is het Kerstmis.  

Daarna brengen we een paar gezellige en sfeervolle dagen door met familie en vrienden. En als kerst voorbij is 

ruimen we de kerstspullen op, of in ieder geval na Oud en Nieuw. Het feest is weer voorbij. Jammer eigenlijk, 

want er is zo veel meer aan te beleven. 

Het begint al met de periode van verwachting, van advent, in de donkere dagen maken we het steeds iets lichter 

door iedere week een kaarsje meer aan te steken op de adventskrans. 

Maar ook aan de kersttijd zelf is meer te beleven, de kersttijd loopt eigenlijk van kerstavond tot Driekoningen.   

Deze periode van de kerstnacht tot Driekoningen wordt ook wel 'de twaalf heilige nachten" genoemd.  

Deze periode heeft voor-christelijke wortels: vroeger, toen men de tijd nog in maanmaanden rekende, stond 

deze tijd letterlijk niet op de kalender. Om weer goed uit te komen begonnen ze pas weer te tellen op 6 januari. 

Deze nachten vielen dus ooit letterlijk buiten de kalender, maar ze waren er natuurlijk wel.  

Om samen iets van deze bijzondere periode te ervaren, is niet moeilijk. Je laat b.v. de kerstboom staan tot 

Driekoningen. Elke avond in deze periode steek je weer een kaarsje aan bij de kerststal. Je kunt ook de drie 

koningen pas later bij de stal zetten, ze eerst een reis laten maken door de kamer op weg naar de stal. 

Maar we beginnen met de voorbereiding op deze Kersttijd met een adventsverhaal. 

 

GOD GAAT OP TOURNEE  

De Manager Engel riep zijn team bij elkaar. ‘Engelen’, zei hij, ‘Ik heb opdracht 

gekregen om Gods tournee voor te bereiden. Hij wil gaan optreden voor de mensen 

op aarde. Jullie moeten een route plannen, zalen afhuren, hotels regelen, vervoer, 

techniek. Hup, aan het werk! Morgen om dezelfde tijd hier verzamelen voor 

werkoverleg!’ 

De engelen stoven alle kanten op. Een dag later zaten ze weer op de wolk voor het 

werkoverleg. Ze hadden alles al voor elkaar: de wereldtournee zou in de zomer 

beginnen, om te beginnen in Amerika, dan in Europa, en zo de hele wereld rond. De 

grootste zalen waren geboekt, de mooiste paleizen om te overnachten, een privéjet, elf limousines en de beste 

geluidsinstallatie. De presidenten, prinsessen en koningen van alle landen waren uitgenodigd. Ze wilden allemaal 

graag naar God komen luisteren. De Manager Engel was ontzettend trots op zijn team! 

Maar de volgende dag had de Manager Engel een onthutsende boodschap: God vond het niets. ‘Hij wil niet in zijn 
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eentje op het toneel staan en aangestaard worden en toegejuicht. Hij wil niet in paleizen slapen en niet in 

limousines rijden. Hij wil meer onder de mensen zijn!’ 

De Manager Engel gaf zijn team opdracht om alles af te zeggen en een tournee onder de mensen te regelen. Dat 

bleek veel moeilijker. Een week later was het hele team terug. Maar het was wel gelukt! ‘We hebben slaapplaatsen 

geregeld in alle grote steden van de wereld. Daar kan God de straat opgaan en heel veel mensen toespreken. We 

gaan van start in de lente, want dan lopen de winkelstraten en de terrassen weer vol.’ De Manager Engel knikte 

tevreden en nam het plan mee naar God. 

De volgende dag kwam hij terug bij het team met een somber gezicht. ‘God wil het zo niet. Hij wil niet op straten 

en pleinen staan roepen tegen mensen die druk zijn met zichzelf, zegt Hij. Hij wil gewone mensen ontmoeten, in 

alle rust'. De engelen bleven nog uren met elkaar vergaderen. Want hoe moest dat nu georganiseerd worden: 

bezoek van de grote God bij gewone mensen in hun kleine huisjes? Toch vlogen ze uit om de tournee voor de 

derde keer te regelen. Huis na huis klopten ze aan. Het was de moeilijkste klus die ze ooit hadden gedaan. Toen 

ze een week later terugkwamen, vertelden ze allemaal ongeveer hetzelfde: ‘Ik heb bij alle huizen gevraagd of God 

welkom was. Maar bijna iedereen vond het raar, ze geloofden het niet, ze hadden geen tijd of geen plek. Ik heb 

maar een paar adressen kunnen opschrijven.’ Alles bij elkaar was het tóch een indrukwekkende lijst met adressen 

op de hele planeet, waarmee de manager engel terug kon naar God. De engelen slaakten een zucht van 

verlichting en gingen naar de Melkweg om een potje te poolen. 

Een week later kwam de Manager Engel terug met een gezicht als een regenwolk. ‘Ik heb slecht nieuws’, zei hij. 

‘God wil niet bij mensen in huis komen. Dat is niet dichtbij genoeg, zegt Hij. Hij wil in hun HART komen. “Hoe 

moet ik dát nu regelen, Heer!” riep ik “Mijn team raakt gedemotiveerd! Hoe vinden we een hart waar U in past en 

hoe komt iedereen dat dan te weten? Wie bereikt u daar nu mee?” Toen heeft God gezegd dat we op zoek moeten 

naar een jonge vrouw die helemaal vol is van zijn woord. Hij wil haar bezoeken en...' De Manager engel liet een 

stilte vallen, ‘Hij wil mens worden. Hij wil dat zij zijn Zoon negen maanden draagt en dat Hij geboren wordt onder 

de mensen, als haar zoon. Een baby.’ 

‘Wat??’ riepen de engelen. ‘Wil God zó klein zijn? Hoe zal dat geschieden?’ Ze waaiden ongelovig met hun 

vleugels. De Manager Engel zuchtte. ‘Gods Geest zal hiervoor zorgen. En ik moet het haar gaan vertellen. Vlug, ga 

haar zoeken!’ Gelukkig had God duidelijke instructies gegeven. Ze heette Maria en ze woonde in Nazaret bij 

Jozef, met wie ze zou gaan trouwen. Ze was van jongsafaan al vol van God. Ze droeg Hem in haar hart. Ze wist 

wat God had beloofd aan Abraham en aan zijn nakomelingen, zo talrijk als de sterren aan de hemel: dat de rijken 

van hun tronen af zouden worden geduwd en de arme en nederige menen erop getild. Zo goed kende ze God. Dit 

meisje Maria, met de sterren in haar ogen, bij haar wilde God mens worden. 

Al na een dag kwam het team terug. Ze hadden Maria gevonden. De Manager Engel ging direct bij haar langs en 

legde uit wat Gods bedoeling was. Ze schrok! God, zó groot... een mens zó klein? Toen keek ze de Manager Engel 

aan en zei: ‘God is welkom, altijd!’ En daarna werd ze blij, zó blij, dat ze de hele dag neuriede en zong over God 

die zijn belofte nakomt. 

De Manager Engel en zijn team zaten beteuterd bij elkaar op de wolk. Was dit nu alles? Zat hun werk erop? Was er 

niets meer te regelen, te doen? De maanden gingen voorbij, het werd winter. Er werd een volkstelling gehouden 

in het land waar Maria en Jozef woonden. Ze gingen op reis om zich te laten inschrijven in Betlehem, de stad waar 

Jozefs voorouders vandaan kwamen. Maria was inmiddels hoogzwanger. Er was geen hotel, geen herberg, geen 

huis waar ze konden overnachten. De engelen zaten zich te verbijten. Wat was dit slecht georganiseerd! Maar God 

wilde niet dat ze ertussen kwamen. ‘Het is goed’, zei God. ‘Ga maar kijken.’ 

En toen mochten de engelen afdalen naar Betlehem, waar Maria en 

Jozef onderdak hadden gevonden in een kleine stal. Daar op het hooi 

in de voerbak lag een kindje, Maria’s zoon, God op aarde bij de 

mensen, Immanuel. Het was stil in de stal, de enige getuigen waren 

Maria, Jozef, de os en de ezel. Ze fluisterden vol liefde. 

‘Ik hoop dat de komst van God toch nog wat volk trekt’, mompelde de 

Manager Engel, ‘dat het nog íets wordt met die tournee. 'Kijk!’, riep hij 

tegen zijn engelenteam, ‘Zien jullie die herders daar, die in het veld de 

wacht houden bij hun schapen? Ga ze vertellen over de geboorte van de zoon van God!!’ De hele schare stoof weg 

in een wolk van licht. De Manager Engel keek hen na tot ze een kleine stralenkrans waren geworden. ‘Mooi’, zei 

hij bij zichzelf, ‘Herders. Je moet toch ergens beginnen’. 

Marjet de Jong 



 
 

ENGELENPOST     

In de verhalen rond de geboorte van Jezus spelen engelen een rol. Niet zomaar 

een deur gaat open als we engelen ontmoeten: de hemel gaat open en de deur 

van ons hart gaat open. 

Ook jij kan een engel voor andere zijn? In de kersttijd sturen we elkaar vaak een 

kaart. Misschien zijn er mensen in je omgeving voor wie het een hart onder de 

riem zou zijn om engelenpost [een mooie kaart met een engel erop en een lieve 

wens] te krijgen in de deze kersttijd? 

Zoek via Google afbeeldingen naar 'engel knutselen' en je vindt verschillende 

voorbeelden van eenvoudige manieren om een engel op een kaart te maken. 

Breng deze kaart naar mensen die wel wat engelenpost kunnen gebruiken. Leg 

de kaart voor de deur of doe hem in de brievenbus en bel aan en loop dan snel 

weg. Ik weet zeker dat de ontvanger een dag beleeft met een gouden [engelen] 

randje door jouw mooie kaart.   Nelleke Spiljard 

KERSTKAARTEN 

De meeste kerstkaarten zijn voor kerstmis binnengekomen en hebben een mooi plekje gekregen. Kerstkaarten 

sturen lijkt misschien een routinegebaar, maar het is eigenlijk best bijzonder dat mensen die ons dierbaar zijn 

ons elk jaar weer het beste wensen. Het kan waardevol zijn daar eens bij stil te staan. Kies bijvoorbeeld elke dag 

een kaart, lees hem hardop voor en praat met zijn allen over de persoon die de kaart heeft gestuurd. Waarom is 

deze persoon jullie dierbaar? Haal samen mooie herinneringen op, steek een kaarsje op voor die persoon en bid 

er een klein gebedje bij. Heb je misschien nog iets goed te maken met die persoon, of heeft hij misschien een 

steuntje in de rug nodig? Nu is het er de goede tijd voor. 

 

BISSCHOPSWIJN MAKEN VOOR EN MET KINDEREN  

De smaak van kaneel, kruidnagel en sinaasappel is onverbrekelijk verbonden met Sinterklaas maar ook met Oud-

en Nieuw. Deze ingrediënten gebruik je ook bij het maken van bisschopswijn of voor een Oudejaars-drankje. 

Laat je kinderen de kruidnagels in de sinaasappel/citroen steken en als ze groot genoeg zijn, laat ze lekker in de 

pan roeren en genieten van de heerlijke geuren! 

BISSCHOPSWIJN ZONDER ALCOHOL 

Ingrediënten: * 1 kleine citroen * 1 kleine sinaasappel * 6 kruidnagels * 75 gram suiker * 1 kaneelstokje * 1 fles 

druivensap 

Bereiding: 

* Boen de citroen en sinaasappel goed af onder de warme kraan en steek de kruidnagels erin.  

* Leg ze in een goed geëmailleerde of glazen pan 

* Schep er de suiker bij en leg het kaneelstokje ertussen 

* Giet het druivensap erop en leg een deksel op de pan 

* Laat het sap op een zo zacht mogelijke hittebron tot net tegen de kook aankomen  

* Haal de sinaasappel en de citroen uit de pan en schenk de drank heet in glazen 

 

OP DIT PLAATJE STAAN 10 LANTAARNS VERSTOPT. KUN JIJ ZE VINDEN??? 

 



 
 

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
 
OVER ORGELPOMPEN EN VLIEGTUIGEN TELLEN IN OUDESCHILD 
OMSTREEKS 1943 

Wij, Piet Witte en de schrijver van dit stuk, Jaap J. Bakker, hebben in de strenge oorlogwinters nog naam gemaakt 

als misdienaar. De koude altaartegels gaven nou niet direct veel warmte af, zodat we zonder een paar stiekeme 

slokken miswijn eind en amen niet zouden kunnen halen. Maar ja, als dertienjarige jongens hadden we nog niet 

veel alcoholisch incasseringsvermogen opgebouwd en zo gebeurde het regelmatig dat we de Latijnse gebeden 

met de losse pols in het Texels vertaalden. Ook de stap met het wierook- en wijwatervat waren wat onvast. Deze 

zaken hadden enkele beminde parochianen met gefronste voorhoofd tot nadenken gestemd. Toen we tot 

overmaat van ramp met de samenzang op de organist twee maten voorlagen, viel, buiten Rome om, het besluit 

dat er voor ons geen plaats meer was op het altaar. Als alternatief werd voorgesteld om in plaats van vóór in de 

kerk het nu maar eens achterin op het koor te proberen als orgelpomper. Op last van de bezetter was de 

elektriciteit, net als op het hele eiland, afgesneden en moest voor veel dingen weer overgegaan worden op 

ellebogenstoom, zo ook voor het orgel.  

Het pijporgel van de r.-k. kerk van Oudeschild is tweeklavierig met baspedalen, een oude luchtvreter om het zo 

maar eens te zeggen. Maar geen nood, want aan de blaasbalg van het muziekinstrument zat een mooi gelakt latje 

dat door een gleuf naar buiten stak. Je moest wel, door met twee handen een houten hefboom op en neer te 

bewegen, zorgen dat het houtje, net als op de peilstok van de automotor, op het maximum 

bleef staan. Speelde de organist dubbel piano, dan kon je het met één hand af maar met 

dubbel forto moest er even gewerkt worden.  

Maar laten we U even meenemen naar de gezongen hoogmis op zondagmorgen in de 

tweede helft van de oorlog.   

Voordat de organist Piet Boom en z’n zoon Rein, de dirigent, boven waren hadden wij de 

blaas al aardig gespannen en waren wij er klaar voor. M’n maatje pompte vóór- en ik nà de 

preek. De pastoor (M.G. van Rijn, pastoor van Oudeschild van 20 november 1941 tot 24 

november 1945) had naar ons gevoel een te lange preek over taalverruwing gehouden en we 

waren dan ook blij dat we aan ’t werk konden gaan.                Pastoor M.G. van Rijn 

Na het voorspel knikte Piet Boom naar z’n zoon de dirigent en de zangers zetten tweestemmig het Credo in, maar 

dat is er wel één voor twee handen !     

Vanuit onze positie konden we via het dakraam van de kerk zo naar de blauwe lucht kijken en ja hoor, daar 

kwamen de Amerikanen overvliegen. De toestellen vlogen in formatie in groepjes van vijf en dan was het altijd 

een sport om de zilveren vogels te tellen en zo ook nu. Maar ach, daar verzaakten wij onze plicht en vergaten de 

zo nodige windvoorziening van ons orgel. Wat er toen gebeurde was net zoiets als dat je van een spelende 

grammofoon de stekker uit het stopcontact trekt. De zangers verstomden en de obstinate organist slingerde ons 

hardop een serie verwijten naar het hoofd die de net gehouden preek van ons pastoorke tot de grond aan toe 

afbrak. De kerkgangers beneden in de banken sloegen ontzet de hand voor 

de mond en keken angstig richting kraak. ‘Ik krijg jullie nog wel’ waren de 

laatste woorden van Piet Boom, die in het dagelijkse leven timmerman was 

hier aan Oudeschild. Wij hebben het niet afgewacht, de blaasbalg 

volgepompt en roets, de trap af en voor het zingen de kerk uut ! 

 

De misdienaars waren: 

Piet Witte, geb. 23 januari 1931, zeevarende, later werkzaam bij de 

Hemweg-centrale, zoon van Johannes (Jan) Theodorus Dirksz. Witte (de 

bakker) en Johanna Pieternella Pietersd. Vlas.   

Jaap J. Bakker  geb. 26 december 1929, TESO-man en historicus, zoon van 

Cornelis Cornsz. Bakker en Anna Cornelia Jansd. Witte.  

 

Jaap Bakker met zijn hand aan de hefboom van het orgel kijkt door het dakraam op 

zoek naar Amerikaanse vliegtuigen.       

       Sjaak Schraag. 



 
 

    VAN EILAND NAAR EILAND. 

 

  

 

 

 

In het weekend van 21 tot 25 okt. waren er 15 mensen van Rügen op bezoek. Ze kwamen met de Gemeindebus 

en een paar auto’s op zaterdagavond aan. Na een gezamenlijke ontvangst vertrok ieder naar het gastgezin. Het 

weerziens was van beide kanten warm. 

De zondagse kerkdienst is een hoogtepunt in de uitwisseling. Het interview, waarin de vragen in het Duits werden 

gesteld en “Luther” in het Nederlands antwoordde, was beeldend. En zowel de Duitse als de nederlandse 

Luthertjes smaakten goed. Koffiedrinken met taart en een foto maken voor de krant, het hoorde er bij. 

’s Middags de wandeling “Skéép en Lantskap” viel een beetje in het water, maar gelukkig was daar het trekpontje. 

Bij de maaltijd in de Burght hoorden we als Tischrede hoe de kerkendag in Berlijn was geweest. Ook ontvingen we 

een boek over Luther, met de tekst: des christen herz auf rosen geht, wenn’s mitten unterm kreuze steht. 

Mooi op de tafel waren de placemats, een terugblik op 25 jaren vriendschap, en de Lutherroos als onderzetter. 

Als antwoord op de 95 stellingen stonden er 95 eieren op tafel: “Je mag je waarheid verkondigen zoals je wilt, 

maar houd je medemens in ere en gaaf.” 

Maandag een vrije dag, die is goed ingevuld. De jongeren gingen naar Amsterdam. Zij hadden vaak hun eigen 

programma, dinsdag schaatsen in Alkmaar. Dinsdag een dagje in de Waal. Bezoek aan Cultuur Historisch 

museum, lunch in het dorpshuis, rondwandeling, in de regen helaas, door Nieteke Roeper. Rondleiding in de kerk 

door Bert Kooiman en als afsluiting een orgelbespeling door Dyo Wassink op beide orgels en we zongen samen. 

We aten in de R.K. pastorie van Den Burg, de vismaaltijd veranderde in stamppotten, ook heel lekker! Ieder 

ontving als aandenken een kaars met vignet. 

Woensdagmorgen zwaaiden we de Rügenaren uit, tot volgend jaar! 

                                                                  Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma  
 
 
IGNATIAANS BIDDEN - ADVENTSRETRAITE 2017 "UIT GOD GEBOREN" 
Misschien  wilt u zich deze adventsperiode wat intensiever voorbereiden op het kerstfeest. We werden door Nelly 

Berghmans gewezen op de site www.ignatiaansbidden.org Op 3 december 2017 start daar een  adventsretraite 

Uit God geboren. Auteur is Ben Frie sj. Inschrijven kan door alleen  je mailadres op te geven op de site. 

 

Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is 

heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt 

verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je 

leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest 

en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij 

je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18). 

Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. 

Tweemaal per week, op zondag en op woensdag, krijg je ook tips over hoe bidden en een citaat uit de 

Ignatiaanse traditie of van de kerkvaders. 

Als je graag iets deelt van je gebed met anderen, dan kan dit. Je kan 

je aansluiten bij een door www.ignatiaansbidden.org zelf voorgesteld 

uitwisselingsgroepje. Je kan er ook zelf eentje samenstellen in je 

buurt, parochie, gemeente, gemeenschap ... Je kan ook iets van je 

gebedservaring delen via het gastenboek, dat alleen zal opengesteld 

worden voor wie ingeschreven is. 

Deze adventsretraite is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. 

De teksten van “Uit God geboren” werden geschreven door de Jezuïet 

Ben Frie. 

 

 

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGiOmrhr_XAhUEKcAKHZzRDGAQjRwIBw&url=http://www.ignatiaansbidden.org/&psig=AOvVaw3PXtghmPDXmoM1FlzlvP2_&ust=1510782631996871


 
 

 
DE NOORDKOP” NAAR ASSISI 
Pastoor Ivan heeft het al aangekondigd; hij gaat op bedevaart naar Assisi en nodigt alle parochianen uit de regio 

uit om met hem mee te gaan! Samen op pad, jong en oud! 

De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis. De busreis is van 28 

april tot met 6 mei 2018. De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018 

Wilt u er meer over weten kom dan naar de regio- informatieavond op donderdag 14 december 2017. 

Aanvang: 19.00 uur 

Waar: in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk                                                                                                                                                            

te Den Helder 

Meer info vindt u op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of www.facebook.com/bisdombedevaart. 

 

 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER WAS TOP!  
28 kinderen van de jongeren uit onze Regio waren naar Bowling Den Helder gekomen om elkaar te ontmoeten. 

De kinderen werden gastvrij onthaald door pastoor Ivan en diaken Henk. Kapelaan Szymon schoof tijdens het 

eten aan. Na eerst gebed en een rondje “hoe gaat het nu met je?” was het ijs 

weer gebroken. Het is te merken dat de kinderen elkaar vaker gaan zien, ze 

krijgen een band met elkaar. Dat is goed.  

Er gaat een Instagram en Facebook 

account aangemaakt worden door de 

jongeren. Tenminste, er zijn drie jongeren 

opgestaan die deze accountants willen 

onderhouden. Onder supervisie van een 

volwassene. De vraag deze avond aan de 

jongeren was “welke naam vinden jullie 

goed voor dit account?. Hier is een 

“wedstrijd” voor uitgeschreven. Iedereen 

kreeg een wedstrijdformulier en kon zijn/haar tofste naam opschrijven. Deze 

formulieren zijn meegenomen door pastoor Ivan en hij zal samen met Henk 

en Szymon de uiteindelijke naam kiezen. Op zondag 10 december zal de 

winnaar en de naam bekend gemaakt worden!! 

Na het eten hebben we gebowld. Het was een supergezellige middag! 

Hartelijk dank aan de ouders die de moeite hebben genomen de kinderen 

naar Den Helder te brengen en dank aan de jongeren dat ze zijn gekomen!!!! 

Niet in de laatste plaats dank aan de regio parochies dat zij deze middag 

financieel mogelijk hebben gemaakt voor onze jeugd!                                                                                                                                                                                               

Ivan, Szymon & Henk 

 

 

 

 

NIEUWS UIT REGIO 
“DE NOORDKOP” 

 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.facebook.com/bisdombedevaart


 
 

INFORMATIEAVOND EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 
Dinsdag 17 oktober jl waren wij met zo’n 40 ouders bij elkaar in de Petrus & Pauluskerk te Den Helder. De 

werkgroepen van onze hele regio hadden de ouders van kinderen die de Eerste Heilige Communie of het heilig 

Vormsel komend jaar kunnen ontvangen uitgenodigd. Het was heel fijn om te zien dat iedereen hier gehoor aan 

had gegeven en de moeite had genomen om naar Den Helder af te reizen. 

De avond begon met een woord van welkom door pastoor Ivan. Daarna spraken Claudia en Maria Tintinago over 

hoe zij het geloof in hun leven beleven en hoe ze het geloof aan de kinderen 

doorgeven. 

Toen was het tijd voor koffie/thee met gebakje, we vierden meteen de verjaardag van 

pastoor Ivan! 

Daarna ging de groep uiteen en kreeg iedereen een uitleg over de projecten EHC en 

heilig Vormsel. Wij mogen ons in onze regio gelukkig prijzen met ouders die inzien 

dat ze de enorm waardevolle schat – die ons geloof is – door willen geven aan hun 

kinderen. Wij mogen ons in onze regio gelukkig prijzen met vrouwen die zich 

inzetten om kinderen voor te bereiden op deze sacramenten. Wij mogen ons in onze 

regio gelukkig prijzen met onze priester en kapelaan en diaken en talrijke vrijwilligers 

die zich inzetten voor het rijk van God.  

Dank aan allen die deze avond mogelijk maakten. 

Anita Bakker 

 

HEILIG VORMSEL 2017-2018  
De groepsindeling is gemaakt, de data en locaties voor de voorbereidingen zijn geregeld. 

Het project van het Heilig Vormsel “In Vuur en Vlam” gaat weer van start. 

 

Dit jaar worden de vormelingen van Texel op hun vormsel voorbereid op het 

eiland, hun vormselviering staat gepland voor medio april 2018 . 

De vormelingen van Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder worden 

gezamenlijk voorbereid zij worden op zondag 15 april 2018 gevormd.  

Vormheer is hulpbisschop Mgr. J.G.M. Hendriks.  

In welke kerk we gaan vieren hoort iedereen nog. 

 

Totaal hebben zich 25 kinderen opgegeven uit de parochies ’t Zand, Anna Paulowna, 

Breezand Texel en Den Helder.  

Voor meer informatie of opgave: pastoor Ivan Garcia 06-17129642 

 

 

10 DECEMBER 2017 JONGEREN EUCHARISTIE VIERING! 
Op 10 december 2017 wordt een eucharistieviering voor en door jongeren uit de regio georganiseerd. Iedereen is 

van harte welkom. Dus neem gerust jouw opa, oma, vader en moeder mee!  

De viering zal muzikaal worden begeleid door seminaristen en een  

groep jongeren.  

 

 

Locatie: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 54 te Den 

Helder. 

Aanvang: 10.00 uur. 

Na de viering is er fris&chips, koffie&thee. 

 

 

 

 

 



 
 

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP”  
24-11-2017 t/m 28-1-2018 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

24-11 19.30  Den Burg 

Diaken H. Schrader 

en  

B. Guiljam 

Woord-Geb  Taizéviering / Koffie drinken  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

25-11 16.00 Ten Anker 
Kapelaan S. 

Olgrzymek 
Eucharistie Samenzang  

25-11 19.00 't Zand Parochianen Woord-Com Cantica Nova  

25-11 19.00 Anna Paulowna Pastoor I. Garcia Eucharistie Nura  

26-11 09.30 Oudeschild 
Kapelaan S. 

Olgrzymek 
Eucharistie Oudeschild  

26-11 10.00 Petrus en Paulus Pastoor I. Garcia Eucharistie 
PP-koor 

Caeciliakoor 
Latijnse viering 

26-11 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com Willibrordkoor Koffie 

26-11 10.00 Breezand Parochianen Woord-Com Dameskoor   

26-11 11.00 Den Burg 
Kapelaan S. 

Olgrzymek 
Eucharistie Gospeltrain Koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

2-12 16.00 Ten Anker Van Diepen Eucharistie Samenzang   

2-12 19.00 Willibrord Van Diepen Eucharistie     

2-12 19.00 Breezand Garcia Eucharistie Encore!   

3-12 09.30 De Cocksdorp Olgrzymek Eucharistie De Cocksdorp   

3-12 10.00 Petrus en Paulus Van Diepen Eucharistie Inzingkoor   

3-12 10.00 't Zand Garcia Eucharistie Ritmisch koor koffie 

3-12 10.00 Anna Paulowna Schrader Woord-Com Zimra gezinsviering 

3-12 11.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

6-12 19.00 Nicolaaskerk Kramer     Vesperviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

9-12 16.00 Ten Anker Garcia Eucharistie Samenzang   

9-12 19.00 't Zand Olgrzymek Eucharistie Cantica Nova   

9-12 19.00 Anna Paulowna Garcia Eucharistie Rhythm Voice   

10-12 10.00 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia Jongeren Eucharistieviering / koffie 

10-12 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com     

10-12 10.00 Breezand Schrader Woord-Com KoorBisNis   

10-12 10.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie  Vrijwilligersbedankdag 

Datum  Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

13-12 19.00 Nicolaaskerk Garcia     Vesperviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

16-12 16.00 Ten Anker Olgrzymek Eucharistie Samenzang  

16-12 19.00 Willibrord Olgrzymek Eucharistie    

16-12 19.00 Breezand Garcia Eucharistie Dameskoor  

17-12 09.30 Oosterend Schrader Woord-Com Oosterend  

17-12 10.00 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie Samenzang  

17-12 10.00 't Zand Parochianen Woord-Com 
Muziek met Joke van Geebergen - piano Annelies Komen 

 

17-12 10.00 Anna Paulowna Olgrzymek Eucharistie   

17-12 11.00 Den Burg Schrader Woord-Com   

17-12 19.00 Den Hoorn Garcia / ds   Oec. dienst 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

23-12 19.00 Nicolaaskerk De Meij Mecima     Vesperviering 

24-12 16.00 Ten Anker Schrader Woord-Com Samenzang  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

24-12 16.30 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Zimra / Nura gezinsviering 

24-12 17.00 Breezand Olgrzymek Eucharistie Breezangers gezinsviering 

24-12 18.00 Petrus en Paulus Kamp Woord-Com Samenzang Kerstspel / gezinsviering 

24-12 19.00 Willibrord Parochianen Woord-Com Willibrordkoor  



 
 

24-12 19.00 't Zand Parochianen Woord-Com Kinderkoor gezinsviering 

24-12 19.00 Den Burg Parochianen  Schoolkoor Jozefschool / herdertjesviering 

24-12 19.00 Anna Paulowna Olgrzymek Eucharistie Caeciliakoor  

24-12 20.00 Breezand Garcia Eucharistie KoorBisNis  

24-12 20.30 Callantsoog Van Diepen Eucharistie Calla Canta kaarten nodig 

24-12 20.30 De Cocksdorp Parochianen Woord-Com De Cocksdorp  

24-12 22.00 't Zand Schrader Woord-Com Cantica Nova  

24-12 22.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie   

24-12 23.15 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

25-12 09.30 Oudeschild Olgrzymek Eucharistie Oudeschild  

25-12 10.00 't Zand Schrader Woord-Com Ritmisch koor  

25-12 10.30 Petrus en Paulus Van Diepen Eucharistie 

Neva Ensemble  

pianiste Valeria 
Heddes 

Gastkoor uit Sint-Petersburg 

 

25-12 10.30 Willibrord Parochianen   Kerstspel 

25-12 10.30 Breezand Garcia Eucharistie Encore!   

25-12 11.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

26-12 10.30 't Zand Garcia  Eucharistie   Regioviering 

26-12 10.30 Anna Paulowna    Rhythm Voice Kerstconcert 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden -  

30-12 16.00 Ten Anker Garcia Eucharistie Samenzang  

31-12 10.00 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie Samenzang  

31-12 10.00 Den Burg Schrader Woord-Com   

31-12 19.00 Johanneskapel   Samenzang oec.dienst 

31-12 19.00 Willibrord Parochianen Woord-Com Samenzang  

31-12 19.00 Breezand Olgrzymek Eucharistie Dameskoor  

31-12 19.00 't Zand Garcia Eucharistie 
Cantica Nova & 

Ritmisch koor 
 

31-12 19.00 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Caeciliakoor  

31-12 19.00 De Cocksdorp Ds/VOP   oec.dienst 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

1-1 10.30 Petrus en Paulus Olgrzymek Eucharistie PP-koor Caecilia Regioviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

6-1 16.00 Ten Anker Van Diepen Eucharistie Samenzang  

6-1 19.00 Willibrord Van Diepen Eucharistie Willibrordkoor Nw. Jaarsreceptie / Vrijwilligersavond 

6-1 19.00 Breezand Garcia Eucharistie Breezangers gezinsviering 

7-1 09.30 De Cocksdorp Olgrzymek Eucharistie De Cocksdorp  

7-1 10.00 Petrus en Paulus Van Diepen Eucharistie Inzingkoor  

7-1 10.00 't Zand Schrader Woord-Com 
Zang van Sigrid 
Smit en Robert 

Smit op gitaar 

koffie 

7-1 10.00 Anna Paulowna Garcia Eucharistie Zimra gezinsviering 

7-1 11.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie  Nieuwjaarswensen / koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

13-1 16.00 Ten Anker Olgrzymek Eucharistie Samenzang  

13-1 19.00 't Zand Olgrzymek Eucharistie 

Joke van 

Geebergen - piano 

Annelies Komen 

 

13-1 19.00 Anna Paulowna Schrader Woord-Com Rhythm Voice   

14-1 09.30 Oudeschild Schrader Woord-Com Oudeschild  

14-1 10.00 Petrus en Paulus Olgrzymek Eucharistie PP-koor Caecilia Nieuwjaarswensen / koffie 

14-1 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com   

14-1 10.00 Breezand Parochianen Woord-Com Dameskoor  

14-1 11.00 Den Burg Schrader Woord-Com   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

20-1 16.00 Ten Anker Schrader Woord-Com Samenzang   



 
 

 
 

BEDEVAARTEN NAAR LOURDES IN MEI EN SEPTEMBER 2018 

Thema van de bedevaart: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. 

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims 

die elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar 

Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij 

Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met 

anderen te beleven, om bezinning. 

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel 

vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen doorLourdes en 

excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard een bezoek aan de grot van de verschijningen 

met de viering van de H. Mis. Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 

20.000 pelgrims uit tal van landen. 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes in 

samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en 

verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is 

daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel 

bijzonder zijn. Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het accueil of zorghotel verzorgd worden door 

onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’. 

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit: 

26 mei – 3 juni 2018, busreis naar Lourdes 

20-1 19.00 Willibrord Olgrzymek Eucharistie     

21-1 10.00 Petrus en Paulus Olgrzymek Eucharistie Samenzang   

21-1 10.00 Breezand 
Schrader / 

Nagelkerke 
 Encore! Regionale oec.dienst in Breezand 

21-1 10.00 't Zand Parochianen Woord-Com Cantica Nova   

21-1 10.00 
Den Burg 

Doopsgezinde kerk 
Kamp      oec.dienst 

21-1 10.00 
Oosterend  
RK kerk 

ds     oec.dienst 

21-1 10.00 Den Hoorn PKN kerk ds     oec.dienst 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

24-1 19.00 Petrus en Paulus 
Schrader / ds van 

Rijn 
 Samenzang oec. vesperviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

27-1 16.00 Ten Anker Olgrzymek Eucharistie Samenzang  

27-1 19.00 't Zand Kamp Woord-Com Ritmisch koor  

27-1 19.00 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Nura  

28-1 09.30 Oosterend Olgrzymek Eucharistie Oosterend  

28-1 10.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie PP-koor Caecilia Latijnse viering 

28-1 10.00 Willibrordkerk Parochianen Woord-Com Willibrordkoor oec. viering / koffie 

28-1 10.30 Breezand Schrader Woord-Com Trinitaskoor Gezamenlijke Familieviering 

28-1 11.00 Den Burg Olgrzymek Eucharistie  Voorstelviering Vormelingen 

 

NIEUWS UIT HET 
BISDOM 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvibDAp_rTAhXOZVAKHeu_DrgQjRwIBw&url=http://threeships.timerime.com/en/event/276201/Bisdom%2BHaarlem%2Bopgericht/&psig=AFQjCNHD7O4nHZvxDO4D1X9oi320Wr0mHA&ust=1495226605213908


 
 

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een vernieuwde reis. Onderweg worden plaatsen 

aangedaan als Banneux, een bedevaartplaats in België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was 

het een ziekenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het klooster in Nevers, waar 

Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn. 

Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 28 mei – 2 juni 2018. 

De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan. 

11-16 september 2018, vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Dit bedevaartjaar gaat in september ook onze hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks mee. De hulpbisschop is bekend 

met Lourdes, heeft een bijzondere verering voor Maria. Zo schreef hij het boek ‘Maria. Inleiding tot de katholieke 

leer over de Moeder van de Verlosser’. Het thema van de bedevaart van 2018 is dezelfde als de wapenspreuk van 

de hulpbisschop; deze woorden zijn genomen uit het Evangelie van Johannes. 

Informatiebijeenkomsten 

Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, dan bent U allen van 

harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomst komt U alles te weten over de 2 

bedevaart reizen. Er wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van 

Bernadette en het heiligdom van Lourdes. 

De informatiebijeenkomsten zijn op zaterdag 20 januari 2018: 

- 10.30 uur in Haarlem, de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035XB, Haarlem 

- 14.30 uur in Heiloo, Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, 1851PJ, Heiloo 

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. Bij voorkeur, i.v.m. met de catering, uw komst telefonisch 

melden bij mevrouw Joke Hoekman (06-42347729) of per email jokehoekman@ziggo.nl. 

Voor aanvullende informatie belt U met reisleidster Joke Hoekman (06-42347729) of diaken Philip Weijers (06-

53887641). Bezoek ook onze website www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl  

Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 

een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman. 

 

R.K. parochie Texel 

wenst u een 

 

 

 

 

 

Tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 7 Januari  2018 

(na de viering van 11.00 uur in Den Burg) 

 

 

http://www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_crM2_fWAhUSmbQKHcReB8QQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/nieuwjaarskaarten/nieuwjaar-2018-gouden-ster&psig=AOvVaw3fGpbVzwAxlEt_NFzDEphc&ust=1508331604981651


 
 

CONTACT  

PRIESTERS 

Pastoor Ivan Garcia Ferman   p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06 – 17129642 

      e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl  

Kapelaan Szymon Olgrzymek   p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06 –  15258001 

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl 

Parochiecoördinator  Henny  Hin   Di. Wo. en Do van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie  

Molenstraat 34  1791 DL Den Burg 322161 

      Voor dringende zaken:    06 -51064412 

e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl   

website: www.rkparochietexel.nl 

KOSTERS:  

Den Burg            Wim v.d. Gracht  Tjakkerstraat 12 1791 XL Den Burg 314538 

      e-mail:jose.vd.gracht@gmail.com  

                Giel Witte   Noordwester 39  1791 HE Den Burg 313895 

      e-mail: mwwitte@hetnet.nl  

                Marjan Huizinga -Zijm Vaargeul 25   1791 HB Den Burg 314222 

De Cocksdorp        Marijke Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 316443 

Oosterend           Ina v. d. Berg  Schoolstraat 8  1794 AS Oosterend 318243 

      e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl  

Oudeschild           Joke Zoetelief  de Ruyterstraat 57 1792 AK Oudeschild 313240 

           Tineke v. Beek  de Ruyterstraat 118 1792 AN Oudeschild 313008 

DIVERSEN 

Redactie Vuurtoren     Molenstraat 34  1791 DL Den Burg 322161 

      e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

Ziekenbezoek        Annegriet Boom   ‘t Buurtje 21  1792 BE Oudeschild 313182 

      e-mail: wimjmboom@gmail.com   

Uitvaart                 Henny Hin-Witte  Vloedlijn 44  1791 HK Den Burg 06 - 38371049 

      e-mail: hennyhin@hetnet.nl 

Contactpersoon RK Koren  Hennie Zoetelief Sluyscoog 69  1791 WV  Den Burg 06-20259712 

      e-mail: fr.sande@planet.nl  

Caritas                  Linda Zoetelief  Molenstraat 56  1791 DM Den Burg 322178 

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg 

                             Jan Keesom  Thijsselaan 107  1791 VG Den Burg  315640. 

      e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl  

ADRESSEN LEDEN PAROCHIEBESTUUR 

Voorzitter:          Pr. Ivan Garcia   p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06–17129642 

      e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl  

Vicevoorzitter:        Harry Ran  Vroonlant 17  1791 WK Den Burg 321090 

      e-mail: hran@texel.com  

     Penningmeester:   Eveline de Kuyper  Hoornderweg 18 1791 PN Den Burg 321722 
e-mail: eveline@dekuyper.net 

Secretaris:          Sjef Beers   Ongeren 15  1791 ME Den Burg 313861 

      e-mail: sjef@beerstexel.nl 

Leden:          Hammie Schrama   Golfslag 11  1791 HC Den Burg 313693 

      e-mail: f.schrama@texel.com  

                             Erna Koopman  Hoefslag 3  1791 SB Den Burg 314379 

      e-mail: koopmanerna3@gmail.com    06-17941686 

    Frans Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 316443 

      e-mail: fransstolk@texel.com 

Adviseur:          Henny Hin   Vloedlijn 44  1791 HK Den Burg 06 - 38371049 

      e-mail: hennyhin@hetnet.nl  

    KERKBIJDRAGE:    IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00   ONZE HARTELIJKE DANK! 
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