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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

28 januari tot 25 maart 2018
Voor de volgende Vuurtoren (25 maart / 27 mei PASEN/Pinksteren) kunt u tot en met zondag 11 maart 2018
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 tijdelijk niet bereikbaar
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

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

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.

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.
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VAN DE PASTOOR
Beste parochianen,
Het jaar 2017 is voorbij. Wij beginnen het nieuwe jaar 2018. Wij kunnen terugkijken naar
het jaar 2017 en wij kunnen veel hier van leren. Maar om dit te kunnen doen hebben wij
bepaalde ogen nodig. Ogen die ons kunnen laten zien wat goed was en wat niet goed
was.
Dat is soms moeilijk in te zien, te begrijpen, te aanvaarden.
Elk jaar beginnen we met goede voornemens, met plannen, met ideeën. Wij willen het goed doen. Maar misschien
willen wij het alleen doen, zonder de hulp van iemand, met onze eigen inspanningen en soms lukt dat wel en
soms niet.
Als de dingen gaan zoals wij het willen, dan alles is goed, maar als de dingen niet gaan zoals wij het willen, wat
gebeurt er dan?
Die vraag maakt ons soms bang, bang voor de toekomst. Bang om te kunnen vertrouwen. Daarom hebben wij
iemand nodig die ons kan helpen om niet bang te zijn, om te kunnen vetrouwen. Iemand die ons kan helpen om
te vetrouwen.
Wij kunnen ons afvragen : Hoe kan ik dit realiseren in mijn leven?
Om een concreet antwoord te kunnen geven op die vraag is niet zo gemakkelijk. Het is een kwestie van ervaren.
Men kan een recept aan u geven hoe u een appeltaart moet maken, maar u bent degene die het moet bakken. Zo
gebeurt het ook met het geloof.
De kerk geeft ons in het jaar verschillende momenten waardoor wij ons geloof kunnen verdiepen. Zoals de
veertigdagentijd. Dit is een periode van bezinning, het denken over het leven van Jezus, zijn lijden, sterven en
verrijzen. In de verschillende vieringen tijdens deze veerigdagentijd kunnen wij worden betrokken in het leven
van Jezus.
De veertigdagentijd is dus niet alleen een tijd van vasten van voedsel of lekkere dingen eten maar vooral een tijd
om samen met Jezus Christus te beleven.
En het is ook een tijd van aalmoezen, vasten en gebed. Deze zijn de kernwoorden die ons in deze tijd zullen
helpen en begeleiden.
Daarom in deze veertigdagentijd, die met AS-WOENSDAG begint, vragen wij ook aan Maria, moeder Gods en ook
onze moeder, haar bescherming, haar hulp. Dat Zij ons bijstaat in onze weg naar Christus. Dat Zij ons leert haar
Zoon Jezus Christus, de naaste en onszelf, te kunnen beminnen en aanvaarden.
Wij hebben aan het begin van dit jaar het hoogfeest van “Maria moeder van God” gevierd. Van haar kunnen wij
ook leren om te vetrouwen, en te zeggen: “Mij geschiede naar Uw woord” Daarom kunnen wij ook met haar
bidden, met de woorden die de engel Grabriël richtte tot Maria:
Weest gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.

Beste parochianen,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van u schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen

Pastoor Ivan Garcia

Zoals u al zeker vernomen hebt is kapelaan Szymon op dit
moment niet aanwezig. Hij heeft met mij gesproken en
gezegd dat door de verschillende lichamelijke klachten dit jaar
en ook verschillende problemen in zijn familie, hij zich
lichamelijk en geestelijk zwak voelt en dat hij een tijd van
bezinning en rust nodig heeft.
Ik begrijp dat deze situatie onrust in onze regio kan
veroorzaken, maar samen met hem heb ik voor deze periode
vervangers gevonden voor alle vieringen waarin hij
ingeroosterd stond.
Ik vraag uw gebed voor hem en het hele pastorale team.
Ik bid zeker voor u.
Pastoor Ivan Garcia
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HELPDESK VAN ONS LEVEN
EEN PSALM VAN NU
Heer onze Heer,
met grote snelheid
zoeven we over autowegen
en digitale snelwegen.
Telkens moeten we invoegen,
telkens weer inloggen
tot we zijn waar we wezen willen.
Elke keer weer moeten we onze richting bepalen
en een weg vinden
om ons doel te bereiken.
Wie wijst hoe we moeten gaan
in die doolhof van wegen?
Wie maakt ons wegwijs
in de mogelijkheden
die met de dag meer worden?
We kunnen het haast niet bijbenen
en rennen onszelf voorbij.
Ons leven is een doolhof.
Een wirwar van wegen dient zich aan,
maar de meeste leiden tot niets.
We kunnen alle kanten op,
maar we weten niet waar we uitkomen.
Wie wijst ons de weg?
Waar is de helpdesk
waar we terecht kunnen
met onze levensvragen?
Heer onze Heer,
U kent het programma van ons leven.
U weet onze mogelijkheden
en U ziet waar wij vastlopen.
Als wij het niet meer overzien
weet U wat wij moeten doen
om weer verder te kunnen.
U biedt ons uw hulp aan.
We doen er wijs aan om uw adres
voorgoed in ons geheugen te zetten.
Amen,

Greet Brokerhof - van der Waa
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel
28 januari tot 1 april 2018
Zo. 28 jan

09.30

Oosterend

Eucharistieviering S. Olgrzymek

Oosterend

Zo. 28 jan

11.00

Den Burg

Eucharistieviering S. Olgrzymek Koffie drinken

Gospeltrain

Zo. 4 feb

Woord Communieviering Henk Schrader

Koor De Cocksdorp

Zo. 4 feb

11.00u Den Burg

9.30u De Cocksdorp

Woord Communieviering Henk Schrader

Dameskoor

Zo. 11 feb

10.00u Den Burg

Woord en Communie viering o.l.v. parochianen

Herenkoor

Koffie drinken
Wo. 14 feb

10.15u Gollards

Eucharistieviering Priester Koffie drinken

Wo. 14 feb

19.00u Den Burg

ASWOENSDAG

Gospeltrain

Eucharistieviering Pastoor I. Garcia
Zo. 18 feb

09.30

Oosterend

Eucharistieviering S. Olgrzymek

Oosterend

Zo. 18 feb

11.00

Den Burg

Eucharistieviering S. Olgrzymek

Herenkoor

Zo. 25 feb

10.00

Den Burg

Woord en Communie viering o.l.v. parochianen

Gospeltrain

Koffie drinken
Zo. 4 mrt

09.30

De Cocksdorp

Eucharistieviering I. Garcia

De Cocksdorp

Zo. 4 mrt

11.00

Den Burg

Eucharistieviering I. Garcia

Dameskoor

Voorstellen van de vormelingen
Zo. 11 mrt

9.30u

Oudeschild

Zo. 11 mrt

11.00u Den Burg

Eucharistieviering S. Olgrzymek

Koor Oudeschild

Eucharistieviering S. Olgrzymek

Herenkoor

Koffie drinken
Wo. 14 mrt

10.15u Gollards

Eucharistieviering Priester Koffie drinken

Vr. 16 mrt

19.30u Den Burg

Taizéviering o.l.v. Henk Schrader & Bram Guiljam
Koffie drinken

Zo. 18 mrt

09.30

Oosterend

Woord Communieviering Henk Schrader

Oosterend

Zo. 18 mrt

11.00

Den Burg

Woord Communieviering Henk Schrader

Gospeltrain

Wo. 21 mrt

14.30u Den Burg

ALGEMENE ZIEKENZALVING

Herenkoor

Eucharistieviering I. Garcia & S. Olgrzymek
Koffie drinken
Zo. 25 mrt

10.00

Den Burg

PALMZONDAG

Dameskoor

Eucharistieviering I. Garcia
Do 29 mrt

19.00u Den Burg

WITTE DONDERDAG Eucharistieviering I. Garcia

Dameskoor

Vr. 30 mrt

15.00u De Cocksdorp

GOEDE VRIJDAG Kruisweg o.l.v. Parochianen

Koor Cocksdorp

Vr. 30 mrt

15.00u Den Burg

GOEDE VRIJDAG Kruisweg o.l.v. Parochianen

Gospeltrain

Vr. 30 mrt

19.00u Den Burg

GOEDE VRIJDAG Kruisverering o.l.v. Parochianen

Herenkoor

Za. 31 mrt

18.45u Den Burg

PAASWAKE Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Zo 1 apr

09.30u De Cocksdorp

1E PAASDAG Woord Communieviering Henk Schrader

Koor Cocksdorp

11.00u Den Burg

1E

Dameskoor

Zo 1 apr
Ma 2 apr

PAASDAG Woord Communieviering Henk Schrader

2E PAASDAG geen vieringen op Texel

Een compleet overzicht van alle vieringen in REGIO DE NOORDKOP vindt u op onze site www.rkparochietexel.nl
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!!!

MISDIENAARS
28 januari -

Alissa & Jacob

11 maart -

Femke & Abe

14 februari -

ASWOENSDAG - Femke & Abe

25 maart -

Aiden & Wiki

18 februari

– Aiden & Wiki

4 maart –

Alissa & Jacob

29 mrt – WITTE DONDERDAG - Alissa & Jacob
31 maart –

PAASWAKE - Femke & Abe

PAROCHIE AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

29 jan

13.30u

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

31 jan

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

1 febr

14.00u

Ziekenbezoekgroep

6 febr

15.30u

Ontdekkertjes Valentijn

Pastorie Den Burg

6 febr

20.00u

Klaverjassen

Witte Burcht

7 febr.

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

7 febr

19.00u

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

8 febr

14.00u

Avondwake uitvaart

Pastorie Den Burg

9 febr

Boot 16.00u

Fast-Food bijeenkomst voor jongeren uit de regio vanaf 12 jaar

Anna Paulowna

14 febr

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

21 febr

10.00

Kosters bijeenkomst

Pastorie Den Burg

21 febr

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

1 mrt

14.00u

Ziekenbezoekgroep

3 mrt

14.00u

Bijeenkomst lectoren

Pastorie Den burg

4 mrt

10.00u

Voorstelviering Vormelingen

Kerk Den Burg

6 mrt

20.00u

Klaverjassen

Witte Burcht

7 mrt

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

7 mrt

19.00u

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

10 mrt

10.00u

Inspiratiedag werkgroep Avondwake uitvaart

Pastorie Den Burg

11 mrt

Kopy Vuurtoren

14 mrt

13.30u

Vormsel bijeenkomst kinderen

Pastorie Den Burg

16 mrt

Boot 16.00u

Klimfestijn bijeenkomst voor jongeren uit de regio vanaf 12 jaar

Klimvallei Den Helder

16 mrt

19.30u

Taizé viering

Kerk Den Burg

Kleutervieringen Jozefschool

Kerk Den Burg

20 mrt
21 mrt

14.30u

Algemene Ziekenzalving

Kerk Den Burg

21 mrt

19.00u

Ouderavond Vormsel

Pastorie Den Burg

Rondleidingen Jozefschool groepen 4 en 7

Kerk Den Burg

22 mrt
24 mrt

14.00u

Palmpasenstok maken voor de kinderen

Pastorie Den Burg

26 mrt

13.30u

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

NIEUW MAILADRES
Per 1 december heeft de parochie een nieuw e-mailadres.
secretariaat@rkparochietexel.nl
Wilt u zo vriendelijk zijn en ons adres wijzigen in uw bestanden
zodat er geen mail verloren gaat.

COLLECTE
De helft van de opbrengst van de kerstcollecte was bestemd voor het Verpleeghuis De Hollewal, we kunnen

340,44 overmaken. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
Op 28 januari is een gedeelte van de collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Werkverband.
Vanaf 14 februari tot en met Pasen is de collecte bestemd voor de bisschoppelijke vastenactie.
Graag willen wij al deze collectes weer van harte bij u aanbevelen.

€

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.

VASTENACTIE 2018 – : „Even minderen. Voor een ander‟.
Met Aswoensdag begint ook de Vastenactie. Net als voorgaande jaren zijn de collectes in de vastentijd bestemd
voor de bisschoppelijke Vastenactie. Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de
katholieke kerk in Nederland. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere „HID‟-programma, dat
de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. HID staat voor
„Households in distress‟. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje
Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te
helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De

Vastenactie heeft, naast al hetgeen u gewend bent van hen, een nieuw onderdeel binnen de Vastenactie

ontwikkeld, te weten:

DE „40 DAGEN CHALLENGE‟.
Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de
religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren,
bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik.
Wat houdt de ‟40 Dagen Challenge‟, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Voorafgaand aan de vastenperiode
denkt u al na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor
gaat doneren als uw bijdrage aan b.v. de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer
daarvoor 40 x € 1,-. Of minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50. U bepaalt dus
helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor b.v. de Vastenactie en de zusters in
Zambia. Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: „Even minderen. Voor een ander‟. Doe dus
mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.
Meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u op http://www.vastenactie.nl

BIJEENKOMSTEN VOOR ONZE KOSTERS EN LECTOREN.
Het bestuur en pastoor Ivan hebben al een tijdje op hun “to do list” staan, contact met diverse werkgroepen.
Harry Ran onze vice voorzitter heeft inmiddels een bijeenkomst voor de 80 jarige bezoekgroep bijgewoond.
Dit voorjaar wil pastoor Ivan in een bijeenkomst met de kosters van onze kerken graag gedachten en ervaringen
met elkaar uitwisselen. Zo kunnen we horen wat er leeft en kunnen we dat meenemen in de bestuur
vergaderingen en beleidsvorming.
Hetzelfde geld voor een bijeenkomst voor de lectoren ook met hen willen we een bijeenkomst organiseren, om
ervaringen uit te wisselen en om te kijken wat en waar we elkaar kunnen versterken.
Binnenkort ontvangen de kosters en de lectoren hiervoor een uitnodiging.
Het is de bedoeling om dit soort bijeenkomsten t.z.t. ook met diverse andere werkgroepen te organiseren.

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 tijdens de zomer in De Koog, samen met het Bisdom Essen en de EKD ( protestantse kerk Duitsland).
Het zijn oecumenische vieringen met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en meditatieve teksten.

In november was de eerste Taizé viering buiten het zomerseizoen. De kleine Johannes was verlicht met kaarsen
en langs het middenpad brandden ook kaarsen. Dat was al een mooi en indrukwekkend gezicht. Wat het
mediatieve karakter van de viering nog weer versterkte.
De bezoekers lieten na afloop weten graag vaker dit soort
vieringen te willen bezoeken.
Daarom zullen we in de komende vastentijd opnieuw een
Taizé viering organiseren.
De vastentijd is een uitgelezen tijd om d.m.v. meditatie en
gebed ons voor te bereiden op Pasen.
Een volgende Taizé viering staat gepland op vrijdag 16
maart om 19.30 uur in 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.
Voelt u zich vrij om te komen ;
U bent van harte welkom.

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING OP 21 maart 2018
Omdat er geen inwonende priester meer is op ons eiland en er dus in tijd van nood niet altijd meteen een
priester, die de bedienaar van het sacrament is, bereikbaar en aanwezig is, wordt in onze parochie het sacrament
van de ziekenzalving, aan een ieder die daarvoor in aanmerking komt en behoefte aan
heeft, 1x per jaar in een speciale viering, op de woensdag vóór Palmzondag, toegediend.
DIT JAAR IS DE ALGEMENE ZIEKENZALVING OP WOENSDAG 21 MAART IN DE JOHANNES DE
DOPER KERK VAN DEN BURG.
De ziekenzalving is vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens
verkeert.
Voor het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving hoef je dus niet terminaal ziek
te zijn. We spreken immers over de zalving van de zieken.
De ziekenzalving kan gevraagd worden:


Wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte of door ouderdom zo ernstig verzwakt is dat de
kans bestaat dat het einde van zijn of haar leven nabij komt.



De ziekenzalving kan ook aan de ouder wordende mensen gegeven worden, ook als zij niet aan een
gevaarlijke ziekte lijden, maar door de ouderdom sterk verzwakt zijn.



Of het kan worden toegediend, voorafgaand aan een ernstige operatie.



Ook aan kinderen kan de ziekenzalving toegediend worden.



En aan zieken of bejaarden die hun verstandelijke vermogens of het gebruik ervan verloren hebben, kan
ook de ziekenzalving gegeven worden, als men mag veronderstellen dat deze mensen, voorafgaand aan
hun ziekte, minstens impliciet om dit sacrament gevraagd hebben.

Het sacrament kan jaarlijks worden toegediend en ook worden herhaald. Wanneer u dus eerder ook de
ziekenzalving heeft ontvangen dan kan dat worden herhaald wanneer u daar behoefte aan heeft.
Wij willen u graag verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de jaarlijkse
gezamenlijke ziekenzalving bij te wonen en niet te wachten tot het laatste moment. Het is namelijk niet altijd
mogelijk dat de priesters direct naar Texel kunnen komen.
Een ieder, die de algemene ziekenzalving wil bijwonen en dit sacrament wil ontvangen is met zijn/haar geliefden
en familie van harte welkom!
Om 14.30 uur begint de eucharistieviering [wie geen vervoer heeft kan worden opgehaald]. Tijdens deze viering
wordt de zalving toegediend door de aanwezige priesters. Aansluitend is er koffie of thee voor alle aanwezigen
en de mogelijkheid om met elkaar bij te praten. Onze oude vertrouwde bakcommissie verzorgt weer wat lekkers
voor bij de koffie.

Tijdens het gezellige samenzijn na de ziekenzalving vinden de pastores het fijn om nog nader met u te praten.
Aan het eind van de middag wordt een ieder die is opgehaald ook weer thuis gebracht. Dit zal ongeveer tussen
16.00 uur en 16.30 uur zijn.
Tijdens de middag zijn er ook diverse vrijwilligers aanwezig om u zo nodig met het een en ander te assisteren.
In verband met de organisatie [vervoer, koffie, en dergelijke] willen we u vragen om u op te geven graag uiterlijk
voor woensdag 14 maart. Daarbij kunt u vermelden met hoeveel personen u deze speciale viering wilt bijwonen
en het sacrament der zieken wilt ontvangen en of u vervoer nodig heeft.
U kunt zich voor deze ziekenzalving opgeven door het opgavestrookje in te vullen en op te sturen naar de
parochie. Of door u telefonisch op te geven op dinsdag, woensdag of donderdagochtend van 9 tot 12 uur op
telnr. 0222 322161. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
U kunt zich ook via de e-mail opgeven, stuur dan een mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl waarbij u uw
naam en adres doorgeeft met hoeveel personen u wenst te komen en of u gebruik wilt maken van vervoer.
Wanneer het voor u onmogelijk is om te komen maar u wilt wel de ziekenzalving ontvangen laat het ons dan ook
weten. Dan maakt één van de priesters op een later tijdstip een afspraak met u om u thuis de
ziekenzalving toe te dienen.
Wij nodigen u allen die zich aangesproken voelt door dit initiatief, van harte uit om deze
bijzondere viering bij te wonen en het sacrament te ontvangen.
Pastoor Ivan Garcia

Hierbij geef ik mij op voor de algemene ziekenzalving.

Ik kom met …… personen naar de viering.

[Naam] ………………………………………………………………………………
[Naam] ……………………………………………………………………………… wil[len] graag de ziekenzalving ontvangen.
Wij willen wel /niet gebruik maken van het aangeboden vervoer met ……………… personen.
ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON…………………………………………………………………………………………………………………………………

“DE NOORDKOP” NAAR ASSISI
Pastoor Ivan heeft het al aangekondigd; hij gaat op bedevaart naar Assisi en er zijn al verscheidene mensen die
hem gaan vergezellen! Samen op pad, jong en oud!
U kunt kiezen uit een bus –of vliegreis. Pastoor Ivan gaat met het vliegtuig.
Inschrijven kan via website van VNB reizen: www.vnb.nl/pelgrimsreizen
en is mogelijk tot 1 februari 2018.
Meer informatie kunt u vinden op de website van bisdom Haarlem
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of www.facebook.com/bisdombedevaart
of opvragen bij René Duineveld (bereikbaar via rk.denhelder@wolmail.nl). René
organiseert de bedevaart voor onze regio.

REGIO BEDEVAART VAN TEXEL NAAR HEILOO
Op woensdag 30 mei wordt er een bustocht naar OLV ter nood in Heiloo georganiseerd voor de parochianen van
onze regio. Pastoor Ivan zal deze dag met u meegaan.
Het is de bedoeling dat we met de boot van 9.00 uur vertrekken met een bus vanaf Texel.
Vervolgens halen we de mede “pelgrims” op vanuit Den Helder, Anna Paulowna, Breezand
en ‟t Zand en reizen we naar Heiloo.
Dit bezoek/bedevaart zal er als volgt kunnen uitzien, [ de precieze invulling is nog niet
helemaal bekend.]
We worden verwelkomd met een kopje koffie in het Oesdom,
Aansluitend krijgen we uitleg over het heiligdom in de Bedevaartkapel bij het houten
beeldje van Maria.
Er is een mogelijkheid om het Rozenkransgebed en de H. Mis bij te wonen.
Na de lunch kunnen we de Kruisweg (buiten) bidden en is er gelegenheid om het
sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (of zelf wat rond te lopen op het
heiligdom of in het winkeltje van het Oesdom).
Tot slot drinken we nog wat bij het Oesdom en dan vertrekken we weer huiswaarts.
En wordt iedereen weer afgezet bij de opstapplaatsen. Uiteindelijk hebben de
Texelaars de boot van 17.30 uur terug.
Er zal wel een financiële bijdrage worden gevraagd van de deelnemers.
Aanmelding kan via secretariaat@rk-parochietexel.nl, Henny Hin organiseert deze bedevaart
in nauw overleg met pastoor Ivan en werkgroep Regio Breed
Meer informatie volgt in het volgende parochieblad.
Maar bent u nu al enthousiast en wilt u zich alvast opgeven dan kan dat door te mailen naar
secretariaat@rkparochietexel.nl ovv regio bedevaart Heiloo of te bellen naar 0222322161.

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN
In de vergadering van 29 november werd bij de opening kort stilgestaan bij het plotselinge
overlijden van Ina van den Berg-Schraag die 55 jaar koster van Oosterend is geweest.
Een groot verlies voor Wieb en ook voor de parochie.
Wat betekent dit voor de toekomst voor de kerk van Oosterend !? (zie vacature voor koster).
Het lijkt erop dat het rondje langs de kerken een positieve invloed heeft gehad op de kerkbijdragen,
de binnenkomende bedragen liggen aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Daarvoor onze dank.
De vergoeding voor dirigenten en organisten bij een uitvaart kwam ook aan de orde, inmiddels zijn,
na overleg, nieuwe afspraken gemaakt voor 2018.
De kosten voor een uitvaart worden € 500,de grafrechten worden € 88 per jaar voor de begraafplaats in Den Burg
en € 70 in De Cocksdorp. Het nieuwe begraafplaatsreglement voor De Cocksdorp is door het bisdom
goedgekeurd. De contactpersoon voor de begraafplaatsen is Jan Keesom.
In de vergadering van 10 januari, de eerste in het jaar 2018, hebben we teruggekeken op de vieringen tijdens de
kerstdagen ,die gelukkig goed zijn verlopen.
De viering met de vrijwilligers en de koffie na afloop in de Witte Burcht was goed bezocht en het presentje werd
op prijs gesteld.
De Jozefschool bezoekt ook dit jaar weer de kerk in de week voor de “Goede Week” , groep 4 en 7 krijgen een
rondleiding met de nadruk op de lijdens weg en voor de kleutergroepen gaan we een kleuterviering organiseren.
De 4 jaarlijkse rapporten van de Monumentenwacht zijn weer binnen en aan de hand daarvan kunnen we de
aanwijzingen volgen voor het noodzakelijke onderhoud aan onze (kerk)gebouwen zodat ze in goede staat blijven.
Het nieuwe jaar gaan we vol vertrouwen tegemoet en we hopen dat de vacatures die we nu hebben en straks
ontstaan in het bestuur, met goede kandidaten kunnen opvullen; de reacties wachten we met spanning af.

VACATURES VRIJWILLIGERS EN PAROCHIEBESTUUR
Binnen onze parochie zijn we door omstandigheden dringend op zoek naar enkele
vrijwilligers die de volgende vacatures zouden willen en kunnen invullen.
Maar ook voor het parochiebestuur zoeken we nieuwe leden .

 VACATURE KOSTER OOSTEREND
Door het plotseling overlijden van Ina van den Berg-Schraag is er in de kerk van Oosterend een open vacature
ontstaan voor koster. Haar man Wieb heeft aangegeven deze taken van Ina niet blijvend te willen overnemen. Als
bestuur willen we proberen om de kerk wel open te houden. Maar een plaatselijke koster is daarvoor wel
noodzakelijk. Daarom zoeken wij een koster voor Oosterend.
Wat houdt dat in:


Als koster onderhoudt u het interieur



Maakt de kerk gereed bij de maandelijkse vieringen.



Assisteert de voorganger bij vieringen.



Onderhoudt contacten met het secretariaat, lectoren en koor.



Opent en sluit de kerk dagelijks in de periode tussen Pasen tot en met de herfstvakantie.



De koster ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Mocht u meer informatie willen en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen, voor 1 maart 2018, met
de parochie coördinator Henny Hin op het welbekende adres via het secretariaat.

 VACATURE KOSTER DE KOOG IN DE ZOMERMAANDEN
Mevr. Maas in De Koog heeft aangegeven te willen stoppen als koster tijdens de zomermaanden in De Koog. Er
zijn al diverse mensen benaderd maar helaas nog zonder succes, dus doen wij een oproep in ons parochieblad.


Voor deze vacature geldt dat u in de zomermaanden van juni t/m begin september de kerk klaarmaakt
voor de Duitse missen met name op zondag.



Het is mogelijk om dit evt. samen met iemand te doen, als een soort duo kosterschap.



U werkt in nauw contact met de priesters en hun team uit het bisdom Essen.



Voor aanvang van het seizoen zorgt u dat alles aanwezig is.



Tussendoor houdt u de voorraden in de gaten.



En zorgt dat de ruimte van dorpshuis “de Hof” netjes is en gereed voor de vieringen.



Na het seizoen zorgt u dat alles weer opgeruimd wordt.



U

onderhoudt contact met het secretariaat,

de diverse voorgangers uit het bisdom Essen, en de

beheerder van het dorpshuis “De Hof”.


Het is een pre wanneer u de Duitse taal machtig bent.

Mocht u meer informatie willen en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen, voor 1 maart 2018, met
de parochie coördinator Henny Hin op het welbekende adres via het secretariaat.

 VACATURE REDACTIE VUURTOREN
Al sinds enkele jaren bestaat door omstandigheden de redactie van de Vuurtoren uit alleen
Henny Hin. In de afgelopen tijd is gebleken dat dat eigenlijk zeer kwetsbaar is en dat het een
grote noodzaak is dat de redactie wordt uitgebreid met minimaal 1 persoon.
Wij zijn dus op zoek naar een redactielid voor de Vuurtoren.
Dat houdt het volgende in:


U ziet er op toe dat vaste onderdelen van het parochieblad op tijd worden
aangeleverd.



U bent handig met de computer en kunt overweg met het programma „Word”.



Als redactielid verwerkt u de ingekomen kopij u zet het in de juiste lay-out.



U verzorgt verschillende vaste onderdelen zoals het vieringenrooster, de agenda, woordelijk enz.



Het parochienieuws en de jeugdpagina wordt gezamenlijk gemaakt met de parochie coördinator.



Vervolgens wordt tijdens een redactievergadering de volledige volgorde en inhoud vastgesteld.



U zorgt ervoor dat het op tijd wordt aangeleverd bij de drukkerij.



De Vuurtoren komt ongeveer 1x per 2 maanden uit.

Mocht u meer informatie willen en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met de parochie
coördinator Henny Hin op het welbekende adres via het secretariaat.

 VACATURE BOEKJES TYPEN
Ook voor het maken van boekjes voor vieringen zoals een uitvaart e.d. is door het wegvallen van Ineke Kuipers
een gat ontstaan. Op dit moment wordt het opgevangen door Astrid Witte en Henny Hin maar dat is eigenlijk te
kwetsbaar. Het zou fijn zijn wanneer er meerdere mensen zouden zijn die dit op zich kunnen nemen. Zodat we
vooral met uitvaarten toch een persoonlijk boekje van de uitvaartdienst kunnen blijven aanbieden.
Wat houdt dit in:


Voor bijzondere vieringen worden aparte boekjes gemaakt. Te denken valt aan Familievieringen, Vormsel,
Eerste Communie, Huwelijk. De inhoud van deze vieringen is redelijk op tijd bekend en worden verwerkt
in een boekje.



Vervolgens wordt het aangeleverd bij de drukkerij.



Voor uitvaarten worden boekjes gemaakt die in een redelijk kort tijdsbestand moeten worden verwerkt.



Zodra de uitvaart is besproken met de nabestaanden wordt het programma naar de typiste gezonden. Uit
diverse bestanden wordt er door deze typiste d.m.v. kopiëren, knippen, plakken en zo nodig overtypen
een boekje van gemaakt.



En aangeleverd bij drukkerij.



Vanaf het bezoek aan de familie en het aanleveren bij de drukkerij zit minimaal 24 uur.



Het maken van een boekje kost ongeveer 2 uur werk wanneer u een beetje bedreven
raakt.

Wanneer we meerdere mensen zouden hebben die dit kunnen doen is de belasting voor
iedereen beperkt.
Mocht u meer informatie willen en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met de
parochie coördinator Henny Hin op het welbekende adres via het secretariaat.

 VACATURES PAROCHIEBESTUUR
Binnen het parochiebestuur ontstaan de komende tijd diverse vacatures.
Na vele jaren trouwe dienst kan Hammie Schrama haar periode helaas niet meer worden verlengd en moet zij het
bestuur verlaten. Zij is algemeen lid en heeft als extra aandachtspunt de jeugd.
Daarnaast heeft secretaris Sjef Beers aangegeven te willen stoppen in het bestuur.
De functie van secretaris houdt in dat u:


Het bestuur uitnodigt voor de vergaderingen.



Samen met de vice voorzitter de agenda opstelt.



De vergaderingen notuleert.



De diverse brief wisselingen en post behandelt.

Als secretaris bent u lid van het dagelijks bestuur, wat betekent dat u soms extra vergaderingen hebt als de
situatie daarom vraagt.
Tot slot heeft Harry Ran aangegeven graag het komende jaren een nieuwe vice voorzitter in te willen werken
zodat deze op termijn het stokje van hem kan overnemen.
Als vice voorzitter bent u naast de pastoor de:


Eerst aanspreekbare op bestuursniveau binnen de parochie.



U draagt verantwoordelijkheid voor het algemeen reilen en zeilen van de parochie.



U zit u de vergaderingen voor van het parochiebestuur.



U bent lid van het dagelijks bestuur wat betekent dat u soms extra vergaderingen hebt als de situatie
daarom vraagt.

Het bestuur komt iedere maand op de 1e woensdagavond bij elkaar.
Minimaal 3x per jaar zijn er ook regio vergaderingen in Den Helder die door twee afgevaardigden van het bestuur
dienen te worden bijgewoond.
Graag zouden wij een zo‟n breed mogelijk bestuur hebben van, vrouwen en mannen, uit de diverse dorpen
afkomstig en van diverse leeftijdsgroepen.
Wij vragen van bestuursleden dat zij katholiek zijn en zich willen inzetten voor onze
katholieke parochie en kerk op het eiland.
Mocht u meer informatie willen en of geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen
met Harry Ran.

NIEUWS VOOR ONZE JEUGD
ONTDEKKERTJES
Voor de Ontdekkertjes hebben we in de komende periode ook weer wat bijeenkomsten gepland.
Deze bijeenkomsten zijn gericht op kinderen vanaf groep 3 a 4 tot en met groep 8.
We hopen dat onze trouwe bezoekers, maar ook kinderen die geïnteresseerd zijn, deze bijeenkomsten zullen
bezoeken. Je mag ook altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Je bent van harte welkom!!!
De eerstvolgende bijeenkomst van de Ontdekkertjes is gepland op dinsdagmiddag

6 FEBRUARI om 15.30 uur

in de pastorie van Den Burg. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Dit jaar is het op 14 februari Aswoensdag het begin van de veertigdagentijd. Maar wat voor jullie misschien beter
bekend is, is Valentijnsdag die ook op 14 februari valt. Valentijnsdag is een dag die letterlijk en figuurlijk ruimte
maakt voor de liefde. Wij gaan het deze middag hebben over Valentijnsdag en we gaan iets maken voor iemand
die jij hel speciaal vindt.

Kom je ook??? En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Op 24 maart is de volgende bijeenkomst dan gaan we een Palmpasenstok maken. Dit wordt al een beetje een
traditie. We willen alle kinderen in de parochie uitnodigen om samen een Palmpasenstok te gaan maken op
zaterdagmiddag 24 maart om 14.00 u in de pastorie. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of je bij de
Ontdekkertjes bent of niet. Wel vragen we of één van jullie ouders wil meekomen om je zo nodig een handje te
helpen.
Met Palmzondag op 25 maart in de viering van 10.00 uur in Den Burg mogen alle kinderen in processie de kerk in
lopen en ontvangen zij het palmtakje voor op de Palmpasenstok.

KOM JIJ OOK OP 24 EN 25 MAART????

Geef je wel even op voor beide bijeenkomsten, of voor één van beide i.v.m. de organisatie door te bellen of een
WhatsApp te sturen naar de welbekende adressen van onze parochie.
Mailen naar

secretariaat@rkparochietexel.nl

Bellen naar

0222322161

WhatsApp naar

06-51064412

VOORBEREIDING VORMSEL
Inmiddels zijn er 4 kinderen die zich hebben opgegeven voor het Vormsel. Op 17 januari was een informatieve
ouderavond en op 4 maart zullen we in de viering in de Johannes de Doperkerk in Den Burg de kinderen aan u
voorstellen. Dit jaar worden Jan den Nijs, Margreet Witte, Rianne Witte en Abe Witte voorbereid op hun Vormsel.
Er volgen nog aardig wat bijeenkomsten voor de kinderen. En uiteindelijk zullen zij op 15 april worden gevormd
door Mgr. Hendriks, de hulpbisschop.
We wensen de kinderen en hun ouders heel veel plezier bij de voorbereiding op hun H. Vormsel.

REGIO - BIJEENKOMSTEN JONGEREN
De volgende twee bijeenkomsten worden door “Regio Breed” georganiseerd voor alle jongeren
uit onze regio van 12+ en de vormelingen van 2018.
Jongeren die bekend zijn bij deze groep zullen persoonlijk per mail worden uitgenodigd voor
de diverse activiteiten. Wanneer je ook graag mee wilt maar nog niet bekend bent bij ons,
GEEF JE DAN op via jongerenregionoordkop@gmail.com of het welbekende adres van onze
parochie. KOMEN JULLIE OOK???

FAST FOOD VOOR DE VASTEN TIJD
Vrijdag 9 februari 2018
Hoe laat? 17.00 uur [voor de Texelaars boot 16.00 uur]
Locatie: parochiezaal Anna Paulowna „Onze Lieve Vrouw Praesentatie‟
Fast Food eten met pastoor Ivan en een goed gesprek – PASEN KOMT ERAAN!
Geef je op voor 7 februari via: jongerenregionoordkop@gmail.com of het welbekende adres
van onze parochie.

KLIMFESTIJN 16 MAART
Op 16 maart wordt er door de regio voor alle vormelingen en de jeugd van 12+ een klimfestijn georganiseerd in
de Helderse klimvallei in Den Helder. We zullen de boot van 16 uur nemen en zijn met de boot van 20.30 terug.
Jongeren die bekend zijn bij deze groep zullen persoonlijk worden uitgenodigd per mail. Of geef je alvast op via
jongerenregionoordkop@gmail.com of het welbekende adres van onze parochie.

REGIO - JONGERENVIERING
Zondag 10 december 2017 hebben we de eerste jongerenviering gevierd in Den Helder.
Een feestelijke viering in een volle kerk, met 10 seminaristen uit Nieuwe Niedorp die
muziek maakten en zongen.
De viering is voorbereid door een groep jongeren. Ze zijn een avond
bij elkaar geweest om pasta met pastoor Ivan te eten en daarna de
viering voor te bereiden. Zoals de inleidingen op de lezingen, het lezen
van de eerste en tweede lezing, de voorbeden, de collecte en daarnaast
hebben ze ook een logo ontworpen bij hun naam voor hun groep
binnen onze kerk. Ze hebben zich genoemd:
THE TIGERS OF GOD.
Tijdens de viering werd de vlag geïntroduceerd
die bij alle activiteiten meegaat, posters voor
elke paroche werden meegegeven om op te
hangen in hun eigen parochiekerk. Want hier
zijn ze!
THE TIGERS OF GOD van onze regio!

Wees moedig en sterk, laat alles gebeuren met
liefde 1 Kor.16,13
WEES EEN TIJGER VAN GOD.

Volg de jongeren ook op facebook, Instagram en snapchat.

REGIONALE JONGERENREIS NAAR TAIZÉ (za.21 juli t/m zo.29 juli 2018)
Taizégroep 2016
Ben je tussen de 15 en 30 jaar?
Geef jezelf dan een mooi cadeau door deze reis met ons te maken!
Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden
van Bourgondië (Frankrijk). Duizenden jongeren vanuit de hele wereld
reizen jaarlijks af naar Taizé om er een week mee te leven met de
broeders. Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn
ook jongeren die er verhalen over horen en het wel eens willen
meemaken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt
gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.
Eén van de jongeren die al vaker is mee geweest heeft een informatiefilmpje gemaakt over de reis.
Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube onder de naam: „Taize
Promo 2012 – Kom ook!‟
Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom naar de
informatiebijeenkomst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan jongeren die er al zijn
geweest.
Informatiebijeenkomst: Datum: zondag 28 januari
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Plaats: Kloosterhof, Dorpsstraat 512 in Noord-Scharwoude.
Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten à karinblaauw@hetnet.nl We hopen je te zien!

HET IS WEER VASTENTIJD
De vastentijd wordt ook wel lijdenstijd genoemd. Het is een periode van inkeer en nadenken o.a. door gebed en
vasten. Iedereen zal de 40-dagentijd op een andere manier beleven. Je bent daar geheel vrij in. Het kan fijn zijn
om in deze gehaaste wereld, in de drukte van alle dag even gas terug te nemen en na te denken of te bidden.
Vasten is: ergens vanaf zien, je iets onthouden. Dat kan snoep of koek zijn, maar ook vlees of vis, alcohol of
sigaretten, maar ook de middagmaaltijd, het toetje of „n extra keertje opscheppen. Er zijn veel manieren, nergens
staat voorgeschreven wat wel en niet mag.
Vasten kan ook zijn: ietsje meer doen, een schepje er bovenop doen, ten gunste van de mensen die het echt
nodig hebben.
Waar het om gaat is dat je iets niet neemt dat voor jou een extraatje of een luxe is, en dat je op die manier
nadenkt over de ongelijke verdeling van rijkdom en armoede, het onrecht in de wereld.
Zoals Jezus mee leed met de mensen in zijn tijd, tot Zijn dood toe, zo kunnen wij in de vastentijd mee lijden met
de mensen in onze tijd.
In de Vastentijd kun je dus ook de tijd nemen om eens over wat dingen na te denken. Bijvoorbeeld over de vraag:

WAAR IS GOD
Tja, niet zo'n gemakkelijke vraag.
Maar in de bijbel staat een verhaal van een profeet die ons daarop misschien wel het antwoord kan geven.
Wat zou dat nu weer zijn, een profeet? Dat is iemand die heel vroeger leefde en de stem van God hoorde.
De profeet, in dit geval Elia, vertelde de mensen wat hij van God hoorde, vaak was het een boodschap van God,
wat de mensen moesten doen, of wat er ging gebeuren.
Zo genoeg over de profeet, nu in het kort het verhaal:
Elia dus, ging eens op zoek naar God. Hij zocht God in een grote storm met onweer, maar daar was God niet.
Toen zocht Elia God in een aardbeving, en ook daar was God niet. Als laatste zocht hij God in het vuur, en nee
hoor, ook daar geen God. En weet je waar hij God tenslotte vond? In de

Ook bij ons is altijd veel lawaai. Denk maar eens aan het zwembad of school, en al die mensen met hun
smartphones, als je die aan hebt staan gaan er steeds maar allerlei piepjes en tingeltjes af. Je hoort alleen maar
lawaai. Probeer dan maar eens een stil plekje te vinden. Meestal moet je dan de natuur in (wel zonder je mobiel !)
Als je dan gaat praten met Jezus in die stilte hoor je Hem misschien wel tegen je praten! Net als die profeet Elia.

Hoe je God nog meer kunt vinden kun je uitvinden als je deze rebus oplost.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAAK EEN VASTENKALENDER “OP WEG NAAR PASEN”
1.

Teken een spiraal op een stuk paars karton ter grote van een groot dienblad en knip deze uit.

2.

Maak 40 witte kommetjes van klei ter grote van een waxinelichtje. Je kunt er nog 7 extra maken
en deze rood verven voor de zondagen.

3.

Maak van twee houtjes en een draad een kruis en zet deze in een bolletje klei.

4.

Plaats alles op een dienblad: Het kruis in het midden van het spiraal, dan plaats je van binnen
naar buiten een rood kommetje, 6 witte kommetjes, 1 rood kommetje, 6 witte kommetjes enz.
sluit af met 4 witte kommetjes.

Steek elke dag op een vast moment een kaarsje aan en
luister even naar de stilte, zo maak je een moment om even
met God te praten en hoor je Hem misschien wel tegen je
praten. Bid samen voor iets wat jullie belangrijk vinden en
graag wil vertellen aan God. Het eerste witte kaarsje mag op
Aswoensdag 14 februari aan. Ga van buiten naar binnen.
Op de zondag mag er een rood kaarsje aan, de zondag is
om God te danken, waar bedank jij God voor?? Het laatste
rode kruisje wordt met Pasen aangestoken. We danken Jezus
dat Hij voor ons is gestorven aan het kruis en dat God Hem
heeft doen opstaan uit de dood.

KLEDINGMARKT
T.B.V. TRANSPORT “HULP OOST EUROPA”
PLAATS: DE SCHAKEL
INBRENG NETTE, SCHONE EN HELE KLEDING: DI 6 EN WO 7 MAART VAN 10-16 UUR
VERKOOP KLEDING: DO 8 EN VR 9 MAART VAN 10-17 UUR.

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG
GODSDIENSTVRIJHEID EN VERVOLGING
STRIJD TUSSEN JOANNES CRALINGIUS EN JOANNES TWISCHIUS
Voor het kopen van de godsdienstvrijheid werd vanaf 1622 ƒ 400,- per jaar aan de baljuw
betaald. De baljuw, jonkheer Dirk van der Does, stond het de katholieken oogluikend toe
hun godsdienst in alle stilligheid te vieren. Dit in afwijking met de talloze plakkaten en
bevelen van de Staten van Holland en West-Friesland. In 1644 had hij samen met pastoor Florentius Pietersz.
Crijtbergh nog alle bezittingen van de r.-k kerk op Texel geconfisceerd !
Joannes Cralingius (van Kralingen) was dominee in De Koog van 1647 – 1657. Hij schreef aan Gecommitteerde
Raden talloze brieven over het feit dat er een priester op Texel verbleef. Deze priester, Joannes Twijst (ook Twist
of Twischius), pastoor van Texel van vóór 11 januari 1647 tot na 4 augustus 1651, moest van het eiland
verwijderd worden.
In maart 1648 stuurde J. Cralingius hierover een brief aan Gecommitteerde Raden. Deze schreven op 6 maart
1648 aan Dirk van der Does (baljuw van Texel van 1641 – 1651) dat er een vreemde priester op Texel was, die
niet alleen van tijd tot tijd de verboden pauselijke conventiculen (besloten geestelijke bijeenkomsten) en
afgoderijen pleegde, maar ook met alle middelen de goede ingezetenen van de ware kennisse Gods verleidde tot
de valse en afgodische superstitiën (bijgeloof) en instellingen van ‟t pausdom tegen de plakkaten en bevelen van
de Staten. De gemelde priester diende zich met de eerste gelegenheid naar elders (waar het hem maar goed
dacht) te vertrekken.
Eenzelfde brief werd aan de regenten (bestuurders) van het eiland gezonden met het verzoek de baljuw bij zijn
zoektocht behulpzaam te zijn.
Op 11 maart 1649 schreven Gecommitteerde Raden aan de burgemeesters en regeerders van Texel het volgende.
Het is nu ruim een jaar geleden dat wij U, en ook de baljuw, opdracht hebben gegeven tot het vertrek van de
roomse priester die zich op Uw eiland ophoudt zonder dat wij vernamen dat er iets door u aan gedaan is maar
wel dat deze nog steeds zijn superstitie en afgoderij pleegt, wat wij niet langer met goede ogen kunnen aanzien.
U. Ed. bij dezen (in absentie van de officier, baljuw Dirk van der Does) gelasten en bevelen die meergenoemde
priester alsnog binnen de tijd van veertig dagen van Uw eiland te doen vertrekken zonder daar weer terug te
mogen keren. Wij verwachten het schriftelijke relaas van de gerechtsbode hierover.
Na de voornoemde veertig dagen was de priester nog steeds op het eiland.
Gecommitteerde Raden schreven daarom op 4 juni 1649 aan baljuw Dirk van der Does.
De Gecommitteerde Raden lasten en ordonneren bij deze jonkheer Dirk van der Does, officier op het eiland
Texel, de roomse priester die zich op „t zelve eiland ophoudt (indien deze nog daar tegen onze expresse last
mocht gebleven zijn) hier in de gemenelands gijzelkamer te doen leiden.
Op 14 oktober 1649, na opnieuw een brief van ds. Cralingius ontvangen te hebben,
moesten Gecommitteerde Raden baljuw Dirk van der Does weer tot de orde roepen.
Ondanks onze herhaalde aanmaningen zowel aan U als aan de regenten van Texel tot het vertrek van de
pauselijke priester en het verlangen van U daarbij gevoegd, begrijpen wij, tot onze grote verwondering, dat de
priester niet alleen op het eiland wordt getolereerd maar ook toegestaan dat bij hem van tijd tot tijd zijn
afgodische superstitiën genoegzaam openlijk (zoals ons onder andere werd bericht op 5 september laatstleden in
De Koog te zijn geschiedt) worden gepleegd tot minachting van onze bevelen en de plakkaten van het land wat
wij geenszins van mening zijn te gedogen. Wij willen U bij deze wel streng gelasten en bevelen alle overtredingen
en Uw onvermogen tot handhaving ter harte te nemen. De priester met alle mogelijke moeite en middelen op te
sporen en naar ons te leiden. Dat U ons tussentijds bericht van hetgeen door u hiermee gedaan wordt.
De pauselijke priester verblijft nog steeds op Texel. Op 22 december 1649 zien Gecommitteerde Raden zich weer
genoodzaakt baljuw Dirk van der Does op zijn plicht te wijzen.
Ondanks onze herhaalde opdracht en Uw belofte daarop gevolgd, blijft de pauselijke priester niet alleen op Texel
wonen, maar ook zijn superstitiën en afgodische dienst voortzetten. Wij kunnen ons niet indenken dat dit zonder
Uw kennis gebeurt. Wij verwachten dat, ingevolge de plakkaten en onze opdracht, U de paap zal hebben laten

vertrekken of aan ons over te leveren. Anders zien wij ons genoodzaakt bij de Groot Mogende Heren Staten van
Holland en West-Friesland Uw wanbeheer bekend te maken om daartegen bij gelegenheid te voorzien. Wij zullen
niet langer zwichten, U bent dus voor de laatste maal gewaarschuwd.
Blijkbaar is de priester nog steeds op Texel. Gecommitteerde Raden nemen nu drastische maatregelen. Op 2
maart 1651 ontvangt Dirk van der Does het volgende schrijven.
De Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland belasten hiermee Willem en Thomas,
soldaten van de landdrost, zich te vervoegen naar het eiland Texel en daar ijverig onderzoek te doen naar de
pauselijke priester die zich tegen de orders van de Edel Mogende Heren op Texel verblijft. Indien mogelijk de
priester in goede verzekering hier te brengen. De magistraat van het eiland (Dirk van der Does) wordt verzocht en
opgedragen de soldaten in deze alle hulp en assistentie te verlenen.
De soldaten hebben de priester blijkbaar niet kunnen vinden want, na opnieuw een brief van ds. Cralingius
ontvangen te hebben, schrijven Gecommitteerde Raden op
4 augustus 1651 aan baljuw Dirk van der Does het volgende.
Ons werd opnieuw bericht dat op het eiland Texel zich een Roomse priester ophoudt die zijn pauselijke
superstitie en afgoderij van tijd tot tijd zou plegen tegen de orders die wij U meermaals hebben gegeven en die
achtervolgd moet worden. Wij gelasten en bevelen U met alle vlijt en plicht de priester niet alleen van het eiland
te doen vertrekken maar ook metterdaad van daar te voeren.
De baljuw kon de pastoor uiteindelijk niet meer beschermen. Pastoor Twijst zal na 4 augustus 1651 van Texel
vertrokken zijn. In de kapittelvergadering van 12 oktober 1651 wordt vermeld dat pastoor Twijst reeds van Texel
vertrokken is.
Pastoor Twijst is op 19 augustus 1679 in Krommenie overleden.
Er is een gedicht ter gedachtenis bij zijn overlijden.
Hiet staet den deugdsaemen Twijst, een vroom Patroon verheven;
een man van raet en daet, en zonderling van leven.
Der armen troost en hulp, verstandig en beleeft,
daer aen zoo menigh mensch zoo veel
verlooren heeft.
Zijn opvolger was Bruno Jansen, Janssens of Jansz., ook mr. Bruijn. Deze nam de statie Texel waar sinds 24
februari 1652. De Texelaars hebben het dus ± een half jaar zonder pastoor moeten stellen.

BIDDEN
VERANDERT NIET
NOODZAKELIJK JE
SITUATIE
HET VERANDERT
JOU IN DE SITUATIE

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP” 24-1-2018 t/m 1-4-2018
Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

24-1

19.00

Petrus en Paulus

Schrader / ds van Rijn

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

27-1

16.00

Ten Anker

27-1

19.00

't Zand

27-1

19.00

28-1
28-1

Viering

Koor

Bijzonderheden

Samenzang

oec. vesperviering

Viering

Koor

Bijzonderheden

Olgrzymek

Eucharistie

Samenzang

Kamp

Woord-Com

Ritmisch koor

Anna Paulowna

Parochianen

Woord-Com

Nura

09.30

Oosterend

Olgrzymek

Eucharistie

Oosterend

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

Gospeltrain

Koffie

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

3-2

16.00

Ten Anker

Van Diepen

Eucharistie

Samenzang

3-2

19.00

Willibrord

Van Diepen

Eucharistie

3-2

19.00

Breezand

Olgrzymek

Eucharistie

KoorBisNis

4-2

09.30

De Cocksdorp

Schrader

Woord-Com

De Cocksdorp

4-2

10.00

Petrus en Paulus

Van Diepen

Eucharistie

Inzingkoor

4-2

10.00

't Zand

Olgrzymek

Woord-Com

Cantica Nova

4-2

10.00

Anna Paulowna

Parochianen

Eucharistie

Klein koor

4-2

11.00

Den Burg

Schrader

Woord-Com

Dameskoor

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

10-2

16.00

Ten Anker

Garcia

Eucharistie

Samenzang

10-2

19.00

't Zand

Parochianen

Woord-Com

Muziek met Joke van Geebergen - piano Annelies Komen

10-2

19.00

Anna Paulowna

Schrader

Woord-Com

Rhythm Voice

11-2

10.00

Petrus en Paulus

Garcia

Eucharistie

PP-koor Caecilia

Koffie

11-2

10.00

Willibrord

Parochianen

Woord-Com

11-2

10.00

Breezand

Schrader

Woord-Com

Breezangers

Voorstellen EHC

11-2

10.00

Den Burg

Parochianen

Woord-Com

Herenkoor

Koffie

ASWOENSDAG

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

14-2

16.00

Ten Anker

Garcia

Eucharistie

Samenzang

14-2

18.00

Petrus en Paulus

Olgrzymek

Eucharistie

PP-koor Caecilia

14-2

19.00

Breezand

Schrader

Woord-Com

Dameskoor

14-2

19.00

Den Burg

Garcia

Eucharistie

Gospeltrain

14-2

20.00

Willibrord

Olgrzymek

Eucharistie

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

17-2

16.00

Ten Anker

Olgrzymek

Eucharistie

Samenzang

17-2

19.00

Willibrord

Schrader

Woord-Com

17-2

19.00

Breezand

Garcia

Eucharistie

Samenzang

18-2

09.30

Oosterend

Olgrzymek

Eucharistie

Oosterend

18-2

10.00

Petrus en Paulus

Garcia

Eucharistie

Samenzang

18-2

10.00

't Zand

Schrader

Woord-Com

Ritmisch koor

18-2

10.00

Anna Paulowna

Kamp

Woord-Com

Caeciliakoor

18-2

11.00

Den Burg

Olgrzymek

Eucharistie

Herenkoor

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

21-2

18.15

Julianadorp

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

24-2

16.00

Ten Anker

Garcia

Eucharistie

Samenzang

24-2

19.00

't Zand

Scholten

24-2

19.00

Anna Paulowna

Garcia

Eucharistie

Muziek met Joke van Geebergen –
piano Annelies Komen
Nura

25-2

10.00

Petrus en Paulus

Garcia

Eucharistie

PP-koor Caecilia

Latijnse viering

25-2

10.00

Willibrord

Parochianen

Woord-Com

Willibrord

koffie

25-2

10.00

Breezand

Parochianen

Woord-Com

Encore!

25-2

10.00

Den Burg

Parochianen

Gospeltrain

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

koffie
Bijzonderheden

Trinitasviering

Bijzonderheden -

oec.dienst

Bijzonderheden
Vesperviering
Bijzonderheden

Koffie
Koor

Bijzonderheden

28-2

18.15

Julianadorp

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Vesperviering

3-3

16.00

Ten Anker

Van Diepen

Eucharistie

Samenzang

3-3

19.00

Willibrord

Van Diepen

Eucharistie

3-3

19.00

Breezand

Olgrzymek

Eucharistie

KoorBisNis

4-3

09.30

De Cocksdorp

Garcia

Eucharistie

De Cocksdorp

4-3

10.00

Petrus en Paulus

Van Diepen

Eucharistie

Inzingkoor

4-3

10.00

't Zand

Olgrzymek

Eucharistie

Kinderen EHC

Voorstellen EHC

4-3

10.00

Anna Paulowna

Schrader

Woord-Com

Zimra

Gezinsviering

4-3

11.00

Den Burg

Garcia

Eucharistie

Dameskoor

Voorstelviering Vormelingen

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

7-3

18.15

Julianadorp

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

10-3

16.00

Ten Anker

Schrader

Woord-Com

Samenzang

10-3

19.00

't Zand

Parochianen

Woord-Com

Cantica Nova

10-3

19.00

Anna Paulowna

Garcia

Eucharistie

Rhythm Voice

11-3

09.30

Oudeschild

Olgrzymek

Eucharistie

Oudeschild

11-3

10.00

Petrus en Paulus

Garcia

Eucharistie

PP-koor Caecilia

11-3

10.00

Willibrord

Parochianen

Woord-Com

11-3

10.00

Breezand

Schrader

Woord-Com

Dameskoor

11-3

11.00

Den Burg

Olgrzymek

Eucharistie

Herenkoor

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

14-3

18.15

Julianadorp

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

17-3

16.00

Ten Anker

Olgrzymek

Samenzang

Samenzang

17-3

19.00

Willibrord

Garcia

17-3

19.00

Breezand

Olgrzymek

18-3

09.30

Oosterend

Schrader

Eucharistie

Oosterend

18-3

10.00

Petrus en Paulus

Olgrzymek

Eucharistie

Samenzang

18-3

10.00

't Zand

Garcia

Woord-Com

Ritmisch koor

18-3

10.00

Anna Paulowna

Parochianen

Woord-Com

Caeciliakoor

18-3

11.00

Den Burg

Schrader

Woord-Com

Gospeltrain

Datum

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

21-3

14.30

Den Burg

Eucharistie

Herenkoor

Ziekenzalving / koffie

21-3

18.15

Julianadorp

PALMZONDAG

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

24-3

16.00

Ten Anker

Olgrzymek

Eucharistie

Samenzang

24-3

19.00

Anna Paulowna

Garcia

Eucharistie

Nura / Zimra

gezinsviering

25-3

10.00

Petrus en Paulus

Olgrzymek

Eucharistie

PP-koor Caecilia

Palmpasenstokken

25-3

10.00

Willibrord

Parochianen

Woord-Com

25-3

10.00

Breezand

Schrader

Woord-Com

Breezangers

gezinsviering

25-3

10.00

't Zand

Kamp

Woord-Com

25-3

10.00

Den Burg

Garcia

Eucharistie

Dameskoor

WITTE
DONDERDAG
29-3

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

16.00

Ten Anker

Garcia

Eucharistie

Samenzang

29-3

19.00

Breezand

Olgrzymek

Eucharistie

KoorBisNis

29-3

19.00

Den Burg

Garcia

Eucharistie

Dameskoor

29-3

19.00

Petrus en Paulus

Priester

Eucharistie

PP-koor Caecilia

Voetwassing in Petrus en Pauluskerk

GOEDE
VRIJDAG
30-3

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

14.30

Petrus en Paulus

Schrader

Samenzang

kruisweg

30-3

15.00

Willibrord

Parochianen

kruisweg

30-3

15.00

Breezand

Parochianen

kruisweg

30-3

15.00

't Zand

Parochianen

kruisweg

30-3

15.00

Anna Paulowna

Parochianen

kruisweg

Bijzonderheden

Vesperviering
Bijzonderheden

koffie
Voorstelviering EHC ?

Bijzonderheden
Vesperviering
Bijzonderheden

Encore!

Vesperviering
Bijzonderheden

Bijzonderheden

Trinitasviering

30-3

15.00

Den Burg

Parochianen

Gospeltrain

kruisweg

30-3

15.00

De Cocksdorp

Parochianen

De Cocksdorp

kruisweg

30-3

16.00

Ten Anker

Olgrzymek

Samenzang

kruisweg

30-3

19.00

Petrus en Paulus

Garcia

Samenzang

kruisverering

30-3

19.00

Willibrord

Parochianen

Willibrordkoor

kruisverering

30-3

19.00

't Zand

Olgrzymek

Cantica Nova

kruisverering

30-3

19.00

Den Burg

Parochianen

Herenkoor

kruisverering

30-3

19.00

Johanneskapel

Kamer / ds

Oec. koor

oec.dienst

30-3

19.30

Samenvaartkerk

De Meij Mecima

STILLE
ZATERDAG
31-3

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

16.00

Ten Anker

Van Diepen

Eucharistie

31-3

18.45

Den Burg

Garcia

Eucharistie

Gospeltrain

Paaswake

31-3

19.00

Breezand

Schrader

Woord-Com

Encore!

31-3

19.00

't Zand

Olgrzymek

Eucharistie

Ritmisch koor

31-3

19.00

Willibrord

Van Diepen

Eucharistie

Willibrordkoor

Stadsviering samen met de PP-kerk

31-3

21.00

Anna Paulowna

Olgrzymek

Eucharistie

Rhythm Voice

Paaswake

31-3

21.30

Petrus en Paulus

Garcia

Eucharistie

PP-koor Caecilia

1E PAASDAG

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

1-4

09.30

De Cocksdorp

Schrader

Woord-Com

De Cocksdorp

1-4

10.00

Petrus en Paulus

Van Diepen

Eucharistie

PP-koor Caecilia

1-4

10.00

't Zand

Kamp

Woord-Com

Cantica Nova

1-4

10.00

Anna Paulowna

Garcia

Eucharistie

Caeciliakoor

1-4

10.30

Breezand

Olgrzymek

Eucharistie

KoorBisNis

1-4

11.00

Den Burg

Schrader

Woord-Com

Dameskoor

2 PAASDAG

Tijd

Kerk

Voorganger

Viering

Koor

Bijzonderheden

2-4

10.00

Breezand

Garcia

Eucharistie

Dameskoor

Regioviering

E

Bijzonderheden
Parochieviering
koffie

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

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

Voor dringende zaken:

322161
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

De Cocksdorp

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De Cocksdorp 316443

314222

Oosterend

Wieb v. d. Berg

Schoolstraat 8

1794 AS Oosterend

318243

e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl
Oudeschild

Joke Zoetelief
Tineke v. Beek

de Ruyterstraat 57

1792 AK Oudeschild

313240

de Ruyterstraat 118

1792 AN Oudeschild

313008

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

322161

DIVERSEN
Redactie Vuurtoren

e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl
Ziekenbezoek

Annegriet Boom

Uitvaart

Henny Hin-Witte

„t Buurtje 21

1792 BE Oudeschild

313182

e-mail: wimjmboom@gmail.com
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

1791 VG Den Burg

315640.

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg
Jan Keesom

Thijsselaan 107

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

Penningmeester: Eveline de Kuyper

Hoornderweg 18
1791 PN Den Burg
e-mail: eveline@dekuyper.net

321722

Secretaris:

Sjef Beers

Ongeren 15

313861

Leden:

Hammie Schrama

e-mail: hran@texel.com

1791 ME Den Burg

e-mail: sjef@beerstexel.nl
Golfslag 11

1791 HC Den Burg

313693

e-mail: f.schrama@texel.com
Erna Koopman

Hoefslag 3

1791 SB Den Burg

e-mail: koopmanerna3@gmail.com
Frans Stolk

Molenlaan 4

314379
06-17941686

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!

