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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 

  25 maart tot 27 mei 2018  

 

Voor de volgende Vuurtoren (27 mei tot 26 augustus) kunt u tot en met zondag 13 mei 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 

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.  

worden naar het volgende email-adres: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

mailto:rkparochietexel@planet.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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VAN DE PASTOOR 
Beste parochianen, 

De veertigdagentijd dit jaar is een bijzondere tijd geworden. Wij hebben namelijk het 

bericht gekregen dat Kapelaan Szymon ons gaat verlaten om naar de missie in Zuid 

Afrika te gaan. [zie het bericht in het kader]. Wij bidden voor hem dat de Heer hem daar 

kan helpen en kracht kan geven om deze nieuwe etappe van zijn leven met God de Vader 

te kunnen beleven. Wij wensen hem alle zegen in zijn missie.     

De lege plaats die kapelaan Szymon binnen het pastorale team achterlaat zal met name 

merkbaar zijn bij de invulling van het vieringenrooster. Diaken Henk Schrader en ik zullen met behulp van diverse 

priesters en lekenvoorgangers zoveel mogelijk proberen om de weekendvieringen voor u te kunnen blijven 

verzorgen. Maar het zou mogelijk zijn dat wij hieraan niet altijd kunnen voldoen. Over deze moeilijke situatie is 

intensief contact met het bisdom, samen met de bisschop zoeken wij naar oplossingen. Wij vragen u om uw 

gebed en uw begrip in deze moeilijke situatie.  

 

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Over een paar dagen vieren wij Pasen.  

In deze veertigdagentijd hebben we het leven van Jezus mogen herbeleven. In de lezingen van elke zondag en 

door de week heen, hebben wij de laatste momenten van zijn leven hier op aarde doorgelezen. Vanaf de eerste 

zondag van de veertigdagentijd, tot zijn lijden en dood op de Goede Vrijdag.  

Op Goede Vrijdag hebben wij de mogelijkheid om de passie, dat wil zeggen het lijden en dood van Jezus op het 

kruis, te aanschouwen tijdens de Kruisweg. Elke statie is een moment van mediteren over het leven in de 

kruisweg van Christus. Daar kunnen wij ook ons eigen leven in Zijn leven herkennen. B.v. dat Jezus drie keer is 

gevallen. En wij? Hoe veel keer zijn wij gevallen in ons leven?  

Op stille zaterdag krijgen wij de mogelijkheid om naar het diepste van ons hart te luisteren. Hij die ons roept om 

naar Hem te luisteren en te volgen.  

Daarna komt Pasen, het feest van de feesten voor elke christen. Waarin wij de passage van de dood naar het leven 

kunnen vieren. Want Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze 

geloofsbelijdenis. Maar het belangrijkste is, dat wij deze verrijzenis ook in ons eigen leven mogen ervaren. Maar 

hoe ervaren of vieren wij deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven? Vieren wij die als een traditie? Een 

traditie die wij elk jaar moeten vieren. Of, vieren wij die als een gebeurtenis die ook actueel in ons leven aanwezig 

is?  Want met Pasen,  vieren wij ook de bevrijding van een volk, die slaaf in Egypte was, en door de kracht van 

God vrij geworden is; dat is ook Pasen. 

Het doorgaan vanaf een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie, 

enz. naar de liefde, de hoop, de vrijheid.  

 

Ook wij kunnen de verrijzenis van 

Christus in ons leven ervaren, bij elk 

moment waar we een licht op onze 

situatie kunnen krijgen of iets van onze 

situatie begrijpen.  

Christus komt in deze bijzondere tijd om 

ons te zeggen: “Ik ben verrezen, Ik ben 

met u”, je hoeft niet bang te zijn. Hij is 

degene die altijd naar ons luistert en ons 

kan begrijpen.  

Daarom broeders en zusters in deze tijd 

vragen wij aan God, aan Christus door zijn 

Heilige Geest de genade om dit te mogen 

ervaren.  

 

Ik wens u allemaal een goed einde van 

deze veertigdagentijd en een gezegende, 

en zalig Pasen. 

Pastoor Ivan Garcia. 

Beste Parochianen, 

 

Wij hebben u een tijdje terug laten weten dat het de laatste tijd niet goed 

ging met kapelaan Szymon, zowel lichamelijk als geestelijk. 

  

Na zijn priesterwijding is Szymon 2 jaar in een parochie in Heemskerk 

kapelaan geweest. Toen voelde hij de roeping om naar de missie te gaan. 

Hij is daarna 3 jaar in Madagaskar werkzaam geweest. Hij had het daar 

naar zijn zin hoewel het heel moeilijk was. Daarna vroeg bisschop Mgr. 

Punt hem om naar het bisdom terug te komen. Hoewel hij van de missie 

hield wilde hij de Bisschop gehoorzamen. Hij is nu ongeveer 5 jaar in onze 

regio werkzaam. De laatste tijd had hij veel heimwee naar het opnieuw 

gaan werken in de missie. Dit veroorzaakte bij hem lichamelijke en 

geestelijke ongemakken. Kapelaan Szymon heeft onlangs een gesprek 

gehad met de Bisschop en er is besloten dat Szymon weer in de missie 

kan gaan werken. Hij gaat naar Zuid-Afrika, naar Kaapstad en omgeving. 

Op dit moment is Szymon in Polen om de documenten te regelen voor een 

visum.  

Hoe het in onze regio verder gaat laten wij u binnenkort weten.   

Bidt voor hem dat de Heer hem weer kan helpen, en bidt u ook voor mij. 

 
Bedankt Pastoor Ivan 
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OP WEG NAAR EMMAUS   

(bij Lc. 24,13-35) Peter Malfiet 

  

Zoals eens op weg naar Emmaus 

loop Jij met ons mee 

de verkeerde richting uit, 

weg van Jeruzalem. 

  

Jij stelt allereerst een vraag: 

“Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?” 

Wij mogen op verhaal komen en vertellen honderduit, 

over onze hoop en onze ontgoocheling. 

Jij luistert. 

Pas dan vertel Jij, 

met beelden uit de Schrift, 

jouw verhaal. 

De Schrift gaat open, 

nu toont Hij zijn geheim. 

Ons hart wordt warm, 

Jij raakt onze diepste menselijke ervaring. 

  

Jij dwingt niet en laat ons vrij: 

Je doet alsof je verder wilt gaan. 

Blijf bij ons, 

Jij hebt in ons iets wakker gemaakt. 

Bij het breken van het brood 

- in wat Jij doet eerder dan in wat Je zegt – 

zien we wie Jij bent. 

  

„Meteen‟ keren we terug naar Jeruzalem 

om te vertellen wat ons ten diepste beroert. 
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
 25 maart tot 27 mei 2018 

LET OP 
OP 15 APRIL IS ONZE VORMSELVIERING  
ER IS DEZE ZONDAG 1 VIERING IN ONZE PAROCHIE OM 14.30 UUR!!!! 

 

Door de kleine bezetting van ons pastorale team op dit moment zijn de vieringen in dit rooster onder 

voorbehoud. Bij het ter perse gaan van deze Vuurtoren hebben we namelijk helaas nog niet alle vieringen 

definitief kunnen voorzien van een voorganger. 

Mochten er wijzigingen optreden in het vieringen rooster dan wordt dit via de mededelingen in de vieringen, 

onze website www.rkparochietexel.nl , de weekvuurtoren en de Texelse Courant kenbaar gemaakt!!! 

 
 

Zo. 25 mrt 10.00 Den Burg PALMZONDAG  Eucharistieviering I. Garcia Dameskoor 

     

Do 29 mrt 19.00u Den Burg WITTE DONDERDAG Eucharistieviering   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  Gospeltrain 

Zo 1 apr 09.30u De Cocksdorp 1E PAASDAG   Woord Communieviering Henk Schrader Koor Cocksdorp 

Zo 1 apr 11.00u Den Burg 1E PAASDAG   Woord Communieviering Henk Schrader Dameskoor 

Ma 2 apr 10.00u Breezand 2E PAASDAG REGIOVIERING  Eucharistieviering  

geen vieringen op Texel 

 

     

Zo 8 apr 09.30u Oudeschild Woord Communieviering Henk Schrader Koor Oudeschild 

Zo 8 apr 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader  Koffie drinken Herenkoor 

     

Wo. 11 apr 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo 15 apr 14.30u Den Burg Eucharistieviering mgr H. Hendriks en pastoor I. Garcia 

Diaken H. Schrader Toediening H. Vormsel 

Gospeltrain 

     

Zo 22 apr 09.30u Oosterend Eucharistieviering Koor Oosterend 

Zo 22 apr 11.00u Den Burg Eucharistieviering  Koffie drinken Herenkoor 

     

Zo 29 apr 10.00u Den Burg Woord Communieviering o.l.v. parochianen  Koffie drinken Gospeltrain 

     

Zo 6 mei 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Koor Cocksdorp 

Zo 6 mei 11.00u Den Burg Eucharistieviering Dameskoor 

     

Wo. 9 mei 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Do 10 mei 10.00u Den Burg HEMELVAART  Eucharistieviering Dameskoor 

     

Zo 13 mei 09.30u Oudeschild Woord Communieviering Henk Schrader Koor Oudeschild 

Zo 13 mei 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader  Koffie drinken Herenkoor 

     

Zo 20 mei 10.00u Den Burg 1e  PINKSTERDAG Eucharistieviering Dameskoor 

Ma 21 mei 10.00u Anna Paulowna 2e PINKSTERDAG REGIOVIERING  Eucharistieviering 

geen vieringen op Texel 

 

     

Zo 27 mei 10.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader  Koffie drinken Gospeltrain  

http://www.rkparochietexel.nl/
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BEZETTING PASTORAAL TEAM 
Inmiddels zal bij u allen bekend zijn dat kapelaan Szymon Olgrzymek onze regio heeft verlaten, en zal vertrekken 

naar de missie in Kaapstad, Zuid Afrika. Pastoor Ivan meldde toen hij dit mededeelde in de viering dat zijn plaats 

niet direct kan worden ingevuld. Bisschop Punt is druk bezig om te zoeken naar een priester die pastoor Ivan kan 

helpen in onze regio. Maar het is u allen ook bekend dat het aantal priesters niet voor het oprapen ligt.  

Op dit moment probeert pastoor Ivan samen met diaken Henk Schrader en de hulp van de rector en conrector van 

het seminarie uit Nieuwe Niedorp, pastor Jan van Diepen en de lekenvoorgangers om alle vieringen in alle kerken 

in onze regio van voorgangers te voorzien. Hij doet zijn uiterste best hiervoor maar het zou ondanks zijn enorme 

inzet toch mogelijk zijn dat er vieringen komen te vervallen. Tijdens de mededelingen in de vieringen en de 

diverse media zullen wij u op de hoogte houden van de eventuele wijzigingen.  

Wij vragen uw begrip voor deze moeilijke situatie.   
 
MISDIENAARS 

 

 
PAROCHIE AGENDA  

 
COLLECTE 

Tot en met Pasen is de collecte bestemd voor de bisschoppelijke vastenactie. 

22 april Roepingenzondag 

6 mei collecte voor kerken en minima 

12-20 mei is de pinksteractie oftewel de week van de Nederlandse missionaris. 

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. 

29 maart –  WITTE DONDERDAG - Alissa & Jacob 6 mei  -                         Alissa & Jacob 

31 maart  – PAASWAKE              -  Femke & Abe 10 mei HEMELVAART -  Femke & Abe 

15 april –                                      Femke & Alissa 20 mei PINKSTEREN -    Wiki & Aiden 

22 april –                                      Wiki & Aiden  

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

24 mrt 14.00u Palmpasenstok maken voor de kinderen Pastorie Den Burg 

26 mrt 13.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

28 mrt 13.30u Vormsel bijeenkomst kinderen Pastorie Den Burg 

3 apr 20.00u Klaverjassen Witte Burcht 

4 apr 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

5 apr 14.00u Ziekenbezoekgroep  

11 apr 16.00u Generale vormsel  Pastorie Den Burg 

20 apr  klimfestijn Den Helder 

21 april 14.00 u Bijeenkomst Lectoren Pastorie Den Burg  

1 mei 20.00u Klaverjassen Witte Burcht 

2 mei 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

3 mei 14.00u Ziekenbezoekgroep  

23 mei 13.30u Vormsel bijeenkomst kinderen Pastorie Den Burg 

30 mei  Regiobedevaart naar OLV ter nood in Heiloo  

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibiPCjub7XAhVrJ8AKHVtxCXkQjRwIBw&url=http://www.logistiek.nl/home/nieuws/2015/8/let-op-logistiek-heeft-nieuw-emailadres-101135401&psig=AOvVaw1mAfAOrtMyB4wNzXMOa6N3&ust=1510762004323567
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibiPCjub7XAhVrJ8AKHVtxCXkQjRwIBw&url=http://www.logistiek.nl/home/nieuws/2015/8/let-op-logistiek-heeft-nieuw-emailadres-101135401&psig=AOvVaw1mAfAOrtMyB4wNzXMOa6N3&ust=1510762004323567
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibiPCjub7XAhVrJ8AKHVtxCXkQjRwIBw&url=http://www.logistiek.nl/home/nieuws/2015/8/let-op-logistiek-heeft-nieuw-emailadres-101135401&psig=AOvVaw1mAfAOrtMyB4wNzXMOa6N3&ust=1510762004323567
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

VACATURES  
In onze vorige Vuurtoren hadden wij diverse vacatures geplaatst. Helaas regent het geen reacties. 

En is er dus ook nog geen opvolging voor het kosterschap in Oosterend gevonden. Het bestuur is zich aan het 

beraden over de gevolgen hiervan. Maar ook voor de redactie van de Vuurtoren heeft nog niemand zich 

aangemeld. En datzelfde geldt voor het bestuur. Voor de opvolging van het kosterschap van mevr. Maas in De 

Koog tijdens de zomer is er wel een opvolging gevonden. Renate Meijer en Henk Vroom zullen samen deze taken 

op zich nemen. We zijn hen daar enorm dankbaar voor, dat zij zich willen inzetten hiervoor. De komende zomer 

zal mevr. Maas na 50 jaar het stokje aan hen overgeven. 

En toch wagen we opnieuw een poging en doen we een oproep voor de nog openstaande vacatures van 

hierboven. 

Samen moeten we onze parochie op ons eiland in stand houden. Er zal veel veranderen en niemand weet wat de 

toekomst voor ons in petto heeft. Het zal steeds moeilijker worden om alles in stand te houden en u blijvend 

alles te kunnen aanbieden zoals u dat tot nu toe van ons gewend bent. Want steeds vaker zullen we moeten 

toegeven dat we iets niet kunnen doen omdat we niet de vrijwilligers hebben voor een bepaalde taak.  

Het bestuur wil graag dat u meedenkt met hen over de toekomst en zij staan open voor al uw suggesties. 

 

DE GOEDE WEEK 
Deze Vuurtoren is voor de periode van de Goede Week tot en met Pinksteren. 

Een periode met vele bijzondere vieringen. We beginnen met Palmpasen op 25 maart. De intocht van Jezus in 

Jeruzalem staat centraal. De kinderen kunnen een Palmpasenstok maken op zaterdag 24 maart om 14.00 uur in 

de pastorie van Den Burg [opgeven bij het adres van de parochie is noodzakelijk i.v.m. de inkoop van materiaal]. 

Aan het begin van de viering komen de kinderen met pastoor Ivan in processie de kerk binnen. En worden de 

palmtakjes uitgedeeld en gezegend. 

Dan vindt op woensdag 28 maart in de BAVO kathedraal in Haarlem de Oliewijding plaats door de bisschop. Aan 

het einde van de viering zal de olie worden uitgereikt aan de afgevaardigde van de parochies in ons Bisdom. 

Pastoor Ivan zal de olie voor ons in ontvangst nemen. 

Dan is het op 29 maart Witte Donderdag. In deze viering kan alleen een priester voorgaan omdat we dan immers 

het laatste avondmaal van Jezus gedenken. Op dit moment is nog niet zeker of deze viering ook op Texel kan 

plaatsvinden.  

Op Goede Vrijdag 30 maart gedenken we de lijdensweg van Jezus parochianen in De Cocksdorp en Den Burg 

zullen om 15.00 uur de kruisweg bidden. ‟s Avonds is om 19.00 uur de Kruisverering in Den Burg, dit is een 

woord en gebedsviering o.l.v. parochianen.  

De Paaswake is al vroeg, om 18.45 uur in Den Burg. Zo kan pastoor Ivan met de laatste boot terug om verder in 

de regio in nog een Paaswake voor te gaan. 

Op 1e Paasdag komt diaken Henk Schrader naar Texel voor de vieringen. 

 

 

 

 
 

Het Pastorale team   

 Het Bestuur  
   En het team van de Vuurtoren  
 

Wensen u een Zalig Pasen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjn15_xh-XZAhWsKMAKHeHOAQ8QjRwIBg&url=https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/easter-picture/&psig=AOvVaw1rxtoO9MOynPFTMHme892Y&ust=1520884681856152
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H. VORMSEL 15 APRIL 14.30 UUR 
Het H. Vormsel wordt dit jaar toegediend aan 4 kinderen in onze parochie op 15 april. De hulpbisschop 

monseigneur Hendriks is zo vriendelijk om speciaal naar Texel door te reizen nadat hij het H. Vormsel heeft 

toegediend aan alle andere vormelingen uit onze regio „s morgens in Breezand.  

Dat is de reden dat de Vormselviering op Texel pas om 14.30 uur in Den Burg kan plaatsvinden. Er is die zondag 

geen andere viering in onze parochie. 

De vormelingen Margreet Witte, Jan de Nijs, Rianne Witte en Abe Witte nodigen u allemaal via deze weg van harte 

uit om hun Vormselviering bij te wonen. 

 

De kinderen zijn de afgelopen tijd op de 

woensdagmiddagen bij elkaar gekomen in de 

pastorie. We begonnen iedere week met een 

lunch. Daarna werkten we in het project “In 

Vuur en Vlam”. Van alles hebben we met elkaar 

besproken: wat is een sacrament? Wat was de 

missie, het doel,  van Jezus, wat is ons doel. 

Hoe maak je contact met God? Waarvoor 

stonden de leerlingen van Jezus in Vuur en 

Vlam, worden wij ook enthousiast van al die 

verhalen over Jezus? Waar geloven we in, en 

hoe zeggen we dat in de kerk. En hoe gaan we 

verder na het Vormsel?  

Het waren leuke middagen met elkaar, waarbij 

we heel veel met elkaar hebben gepraat en toe 

gewerkt naar 15 april wanneer zij worden 

gevormd.  

Ze hebben er al enorm veel zin in en ze hopen 

dat velen van u hierbij aanwezig zullen zijn. 

Op 23 mei komen de vormelingen nog een keer 

bij elkaar. Dan gaan we terugkijken op de 

afgelopen periode maar we kijken ook vooruit. 

En we sluiten deze middag tot slot af met een leuke activiteit 

 

HEMELVAART EN PINKSTEREN 
De intentie is om ook deze dagen vieringen te verzorgen op ons eiland. Voor Hemelvaart is dit nog niet zeker. 

Maar met Pinksteren verzorgt pastor Jan van Diepen de vieringen op Texel. 

 
REGIO BEDEVAART NAAR HET PUTJE IN HEILOO 
Gaat u ook mee?  Op 30 mei gaan we op bedevaart, zo mogelijk samen met pastoor Ivan, met onze hele regio 

naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.  

De Texelaars gaan op eigen gelegenheid naar de boot van 9.00 uur. In Den Helder kunnen we instappen in de 

bus die op ons staat te wachten. Via de andere parochies in onze regio halen we de medereizigers op en gaan we 

naar Heiloo. 

Daar worden we met koffie ontvangen en kunnen we het rozenkransgebed en de eucharistieviering bijwonen. Na 

het nuttigen van de door onszelf meegebrachte lunch zullen de zusters ons het een en ander uitleggen over het 

heiligdom in de Bedevaartkapel bij het houten beeldje van Maria. Aansluitend heeft u nog de mogelijkheid om 

buiten de Kruisweg te lopen en te bidden. U heeft ook de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening 

te ontvangen of om zelf wat rond te lopen op het heiligdom of in het winkeltje van het Oesdom rond te kijken. 

Om ongeveer 15.30 uur vertrekken we weer uit Heiloo en via de diverse opstapplaatsen bij de parochiekerken van 

de regio worden de Texelaars afgezet bij de boot van 17.30 uur.  

We vragen voor deze bedevaart een eigen bijdrage van € 12,50 p.p. van u. 

U kunt zich opgeven bij ons parochiesecretariaat door te bellen naar 0222322161 of te mailen naar 

secretariaat@rkparochietexel.nl  . We hopen dat velen zullen meegaan!!!! 

Verder in zijn voetspoor 

 
Op 15 april 2018 om 14.30 uur krijgen wij 

het H. vormsel  toegediend door Mgr. 

Hendriks 

Wij zouden het heel erg fijn vinden als u daar 

ook bij bent ! 

Groetjes van Margreet, Rianne Jan en Abe 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 
In de vergadering van 7 februari werd de ziekte van kapelaan Szymon besproken en wat hiervan de 

gevolgen zouden zijn voor de invulling van de vieringen. (zie verder “van De pastoor”). 

De pastorale bezetting baart ons grote zorgen en we hopen dat er een oplossing komt. 

De ingediende begroting voor 2018 met een tekort van € 138.500, is door het bisdom voor 

kennisgeving aangenomen. De bemerkingen in de begeleidende brief zij als volgt: 

“Zoals u zelf aangeeft is het begrote negatieve resultaat onrustbarend hetgeen uw aandacht vraagt. 

Dit is de reden dat de begroting voor kennisgeving wordt aangenomen en niet is goedgekeurd. 

Wij vragen u in 2018 toe te werken naar een meer kostenneutrale begroting voor 2019”.  

Voor ons een niet geringe opgave en wat dat betreft kunnen we versterking van het bestuur goed gebruiken. 

Wij hopen hiervoor ook een oplossing te vinden door een goede invulling van de vacatures. 

 

In de vergadering van 7 maart werd bij de opening stilgestaan bij het overlijden van pastoor Granneman, die de 

afgelopen jaren veel assistentie heeft verleend bij de vieringen. 

Helaas vernamen wij ook dat er enkele kosters ziek en uit de roulatie zijn. De andere kosters vangen dit zo veel 

mogelijk op met behulp van enkele vrijwilligers. Samen zetten zij er hun schouders onder. Hun inzet wordt erg 

gewaardeerd door het bestuur. 

De nieuwe cv ketel in de kerk van Den Burg verwarmt nog niet tot tevredenheid en met name bij de vorst was het  

moeilijk om de kerk op aangename temperatuur te krijgen en te houden. Frans Stolk gaat in overleg met de 

installateur om naar een oplossing te zoeken. Ook andere onderhoudspunten vragen de nodige aandacht.  

 

 
 
 
 

 

 

ALS JEZUS UIT  

DE DOOD IS OPGESTAAN, 

 

IS PASEN GEEN EITJE 
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NIEUWS VOOR ONZE JEUGD 
 
ONTDEKKERTJES 

Voor de Ontdekkertjes hebben we in de komende periode een bijeenkomst gepland op 24 maart om een 

Palmpasenstok te 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. 

We hopen dat onze trouwe bezoekers, maar ook kinderen die geïnteresseerd zijn, deze bijeenkomst zullen 

bezoeken. Je mag ook altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen.  Je bent van harte welkom!!! 

 

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 i.v.m. de organisatie bij de welbekende adressen van onze parochie door te 

    Mailen naar  secretariaat@rkparochietexel.nl 

     Bellen naar  0222322161 

      WhatsApp naar     06-51064412 

 

 

 
PASEN EN LENTE 

Pasen en lente hebben 1 ding hetzelfde: Leven na de dood - Jezus is 

opgestaan en de plantjes kruipen weer uit de grond.  

Lente is het seizoen dat het weer warmer wordt en het ook langer lichter 

wordt.  Na de lange winter van kou vind iedereen het heerlijk weer in het 

zonnetje te kunnen zitten. In de lente vieren we veel feesten: Paasfeest 

Hemelvaart en Pinksteren. Met Pasen wordt gevierd dat Jezus opstaat uit 

de dood. Hemelvaart wordt veertig dagen na Pasen gevierd als Jezus 

voorgoed naar de hemel gaat, en niet meer op aarde aan zijn leerlingen 

verschijnt. Met Pinksteren, dat vijftig dagen na Pasen wordt gevierd, 

ontvangen mensen die in God en Jezus geloven en hem willen volgen de 

Heilige Geest die hen zal sterken in hun geloof. Zoals ook onze 

vormelingen op 15 april de H. Geest zullen ontvangen. 

We vieren in de lente ook Koningsdag, dodenherdenking en 

Bevrijdingsdag. Ook moederdag en vaderdag vallen in de lente. 

 
SYMBOLEN 

Met Pasen worden ook eitjes verstopt en de paashaas komt voorbij. Deze symbolen hebben waarschijnlijk niks 

met de kerk te maken. Niemand weet het precies. Het ei is bijna overal ter wereld wél het symbool voor nieuw 

begin. Jezus stond op uit zijn graf, dus begon ook opnieuw.  

Ook valt Pasen rond het begin van de lente.   Hetzelfde geldt voor de paashaas. Hazen en konijnen staan er 

bekend om dat ze zich supersnel voortplanten. Ze zijn daarom ook het symbool van vruchtbaarheid. Vruchtbaar 

hoort ook bij een nieuw begin, een nieuw leven en de lente. 

 
IJSHEILIGEN 

De maand mei is heel vroeger toen de mensen nog in meer goden geloofden, naar de godin Maja genoemd, 

godin van de vruchtbaarheid. Deze echte voorjaarsmaand is vaak al heerlijk zonnig en warm. Maar dat is 

verraderlijk, want in deze tijd van het jaar zijn de nachten meestal koud en komt er nog wel eens nachtvorst voor. 

Het is een oude volkswijsheid om te wachten met het buitenzetten van planten, die niet tegen vorst kunnen, 

tot de IJsheiligen voorbij zijn. De naamdagen van deze heiligen Sint-Mamertus, Sint-Pancreatius, Sint-Servatius 

en Sint-Bonifatius die vallen op 11 tot en met 14 mei. Zij worden de IJsheiligen genoemd, omdat er tot die tijd 

door nachtvorst vaak nog schade kan worden aangericht aan planten, en bloemen. 

Lente 

Het wordt weer warm in de zon 

Het groen kruipt weer uit de grond 

Je kunt het zien aan het gazon 

En het is weer langer licht in de avond. 

Mensen komen uit hun huis 

Kinderen spelen weer buiten 

Vogels hebben belangstelling voor het 

vogelhuis 

En je hoort ze weer vrolijke liedjes fluiten. 

In de lente vieren we het paasfeest: 

Het allerbelangrijkste met Pasen is, 

Jezus die zich helemaal aan ons geeft, 

Jezus is niet dood Hij leeft! 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.appletips.nl/wp-content/uploads/2015/04/whatsapp-retina-ios-135x135.png&imgrefurl=http://www.appletips.nl/tag/whatsapp/&h=135&w=135&tbnid=WmCc39JIOyUu0M:&docid=vo-jZSsGX0hopM&ei=ncgcVtKbM4KGzAP2k5nQCg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA1qFQoTCJLeqaGLv8gCFQIDcwod9kkGqg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.appletips.nl/wp-content/uploads/2015/04/whatsapp-retina-ios-135x135.png&imgrefurl=http://www.appletips.nl/tag/whatsapp/&h=135&w=135&tbnid=WmCc39JIOyUu0M:&docid=vo-jZSsGX0hopM&ei=ncgcVtKbM4KGzAP2k5nQCg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA1qFQoTCJLeqaGLv8gCFQIDcwod9kkGqg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.appletips.nl/wp-content/uploads/2015/04/whatsapp-retina-ios-135x135.png&imgrefurl=http://www.appletips.nl/tag/whatsapp/&h=135&w=135&tbnid=WmCc39JIOyUu0M:&docid=vo-jZSsGX0hopM&ei=ncgcVtKbM4KGzAP2k5nQCg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA1qFQoTCJLeqaGLv8gCFQIDcwod9kkGqg
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Kuikentjes van ei 

Leuk voor op de ontbijttafel. Deze schattige 

kuikentjes van ei.  

Wat heb je nodig?  

Grote eieren, zwarte olijven zonder pit en een 

wortel. 

Hoe maak je de kuikentjes? 

Breng een pan met water aan de kook. Leg hier 

de eieren in en breng het water weer aan de 

kook. Kook de eieren, vanaf het moment dat het 

water weer kookt, 10 minuten. Je krijgt dan 

hardgekookte eieren. 

Terwijl de eieren koken, snij je kleine stukjes van 

een olijfje af. Hier maak je straks de ogen van.  

Snij uit een plakje wortel kleine driehoekjes, dit 

worden de snavels. 

Giet na tien minuten het water af [laat dit door 

een volwassene doen] en laat de eieren even 

'schrikken' in koud water, dan kun je ze 

makkelijk pellen.  

Pel de eieren en snij ze doormidden. Druk de 

olijven in het eigeel, dit zijn de oogjes. Maak met 

de wortel de snavel.  

Klaar zijn je kuikentjes. Leuk voor op de 

ontbijttafel! 

Tip: heb je geen olijven in huis of vind je ze niet 

lekker? Dan kun je ook hagelslag gebruiken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuintje knutselen 

Heb je een oude teil of een balkonbak? Dan kun je je eigen tuintje maken. Je kunt er wat groenten in zaaien 

of bloemenzaad. Leuk om te zien hoe bijvoorbeeld worteltjes groeien of hoe er een grote zonnebloem uit 

zo‟n klein pitje komt! 

Wat heb je nodig?  

Een lege teil, emmer of bak. Aarde en bloemzaadjes. 

Hoe ga je te werk?  

Kijk goed op de verpakking van de zaadjes in welke tijd je ze het best kunt 

zaaien en of ze geschikt zijn om buiten te poten of dat je ze beter eerst 

binnen kunt laten ontkiemen. 

Doe aarde in de bak en woel deze goed om.  

Daarna kun je je zaadjes in de grond stoppen. Zorg dat er niet meer aarde 

boven het zaadje is, dan dat het zaadje groot is. Dat is dus weinig! Plant de 

zaadjes niet te dicht naast elkaar, het wordt immers nog een hele plant.  

Zorg ervoor dat de grond niet uitdroogt. Dus als het niet regent: gieten. 

Veel tuinier plezier! 
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
 

KAALSLAG IN DE DENNEN OMSTREEKS 1948 
 

Nel Witte-Smit, dochter van Kees Smit en Anna Maas, kwam regelmatig in de oude „Sint Jan Stichting‟, 

Molenstraat 12 Den Burg. Ze ging dan op bezoek bij Jannetje de Porto-Mulder, bewoonster van 19 februari 1948 

tot haar dood op 8 februari 1951. In de huiskamer zaten de vrouwen te breien of aardappels te schillen. Klaas 

Mulder hield de lange tuin bij die doorliep tot aan de Hollewal.  

In haar ogen waren de bewoners allemaal oude mensen, zij was toen 10 jaar.  

 

De familie Smit woonde op Smitsweg 5 Den Hoorn nabij het bos. Regelmatig werden dennenappels gezocht in De 

Dennen als aanmaakhout voor de kachel.  

De Eerwaarde Zusters dachten dat de familie Smit wel wist waar dennenappels gevonden konden worden. Dit was 

bedoeld als gratis brandstof voor het rusthuis.     

Dus gingen de kinderen van Smit op een zaterdag met twee nonnen, brood en bessensap mee, de hele dag 

dennenappels zoeken.  

Onder de middag zeiden de nonnen tegen de kinderen: gaan jullie maar eten. De nonnen zonderden zich dan af 

en prevelden wat. Pas later snapten we dat de zusters een tientje van de rozenkrans aan het bidden waren. De 

rozenkrans hadden ze om hun middel. De zusters hadden grote schorten. Ze hielden de punten vast zodat er een 

zak ontstond. Er gingen zoveel dennenappels in dat, als ze het schort leegden, de zak bijna vol was. Het werk 

ging door totdat alle zakken gevuld waren. Na afloop gaf moeder Smit de zusters koffie of thee. Zij genoten van 

hun vrije dag, het was voor hen een uitje.   

Vader Smit bracht de hele opbrengst tenslotte met de bakwagen naar de Molenstraat. In De Dennen waren na 

zo‟n dag bijna geen grote dennenappels meer te vinden. 

 

Na een hele dag zoeken waren de kinderen Smit het behoorlijk zat maar 

gelukkig kregen ze van de zusters wel een „beloning‟.  

De eerstkomende zaterdag mochten ze dan de H. Mis bijwonen in de kapel 

van huize St. Agnes. De kinderen hadden er een grote voorstelling van. Toch 

viel dat   wel wat tegen. De kapel was maar een klein kamertje met een altaar 

en een paar banken. Bovendien moesten ze doordeweeks al naar de 

schoolmis en zondags natuurlijk ook naar de kerk.  

 

 

 

Kees Smit met de bakwagen, bovenop de wol zit zijn zoon Dick Smit.  

Het paard heette „de bonte‟.  

 

Pastoor C.P.G. Persoon kon leuke stukjes 

schrijven. Op 5 november 1950 schreef 

hij in het afleesboek het volgende.    

“De kapel van de zusters is door de 

onbekende firma Auwens-van der Kooij 

& Co. zodanig verbeterd van vorm en 

kleur, dat het geheel een waardiger 

kapel is geworden en het armzalige 

huisje van buiten een zodanig Godshuis 

daarbinnen niet doet vermoeden. 

De firmanten waren kapelaan A.E. 

Auwens (1949-1952) en kapelaan W.F.M. 

van der Kooij (1950-1953).”   

 
Links huize Sint Agnes met zuster Lucia.  

Erachter de Sint Jan Stichting met bewoonster Marretje Krijnen. Foto 1940.  
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VAN EILAND NAAR EILAND 
 

Dit jaar gaan we van Texel naar Rügen, het eiland in de Oostzee waarmee we een 

jaarlijkse uitwisseling hebben met de Evang. Lutherse Mariënkirche in Bergen. 

Een oecumenische reis met Katholieke, Protestantse en Doopsgezinde mensen. 

We gaan op reis tussen Pasen en Pinksteren, van Koningsdag tot 1 mei. 

Zo kozen we het thema “Gedenken” en proberen daar vorm aan te geven. 

Er is een warme vriendschap ontstaan die openstaat voor nieuwe contacten. 

Het gaat om de ontmoeting en uitwisseling, de zondagse viering en het genieten van elkaars eiland. Het is altijd 

een beetje thuiskomen bij elkaar! 

Wie mee wil is van harte welkom. 

Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma en Ria Witte 

 

NIEUWS UIT REGIO 

“DE NOORDKOP” 

                REGIO BREED? OMARM HET! 
 

 
GAAT U OOK MEE? 
OP REGIO BEDEVAART NAAR OLV TER NOOD HEILOO 
WANNEER:   30 MEI 2018  

HOE:    PER LUXE TOURINGCAR   

        DIVERSE OPSTAPPLAATSEN:   

        TESO haven Den Helder,   

        De parochie kerken van Den Helder, Anna Paulowna, Breezand en „t Zand  

KOSTEN:   €12,50 P.P.  

OPGEVEN:   TOT EN MET 15 APRIL 2018   

DOOR TE BELLEN NAAR 0222322161 OF TE MAILEN NAAR secretariaat@rkparochietexel.nl   

o.v.v. regio bedevaart Heiloo           

PROGRAMMA  

9.00 u  Boot  

9.20 u Staat  in Den Helder de bus voor de Texelaars klaar. Via de andere opstapplaatsen in onze regio halen  

we de mede reizigers op. 

11.00u  Aankomst/ kopje koffie in het Oesdom  

11.30u  Rozenkransgebed in de Genadekapel  

12.00u  H. Mis in de Genadekapel  

12.45u  Lunch (zelf meegebracht) in/of bij het Oesdom  

14.00u  Uitleg over het heiligdom in de Bedevaartkapel bij het houten beeldje van Maria  

14.30u-15.15u  naar keuze: Bidden van de Kruisweg (buiten)                                              

       Gelegenheid om sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen                                               

       Zelf wat rond te lopen op het heiligdom of in het winkeltje van het Oesdom  

15.15u  Eventueel nog iets drinken bij het Oesdom   

15.30u  Vertrek 

17.30u  Boot terug naar Texel 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiojLXZ4crZAhVhAcAKHXIPCY8QjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/olvternood&psig=AOvVaw3ZTIk3ncOkNzAsHDpBxDg3&ust=1519981274615036
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_L67lsvYAhVkOMAKHXr4CsMQjRwIBw&url=http://www.kbodeurnewest.nl/werkgroepen/busreis&psig=AOvVaw3oBUUNT2tdpoTLeppAiaTC&ust=1515597358438007
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jMKi9sjZAhUCJMAKHVbMCecQjRx6BAgAEAY&url=http://www.galaxyclassics.com/index.php/nl/news&psig=AOvVaw3YP6NRYRopq-D9aNPJCv2J&ust=1519918082065013
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_L67lsvYAhVkOMAKHXr4CsMQjRwIBw&url=http://www.kbodeurnewest.nl/werkgroepen/busreis&psig=AOvVaw3oBUUNT2tdpoTLeppAiaTC&ust=1515597358438007
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jMKi9sjZAhUCJMAKHVbMCecQjRx6BAgAEAY&url=http://www.galaxyclassics.com/index.php/nl/news&psig=AOvVaw3YP6NRYRopq-D9aNPJCv2J&ust=1519918082065013
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiojLXZ4crZAhVhAcAKHXIPCY8QjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/olvternood&psig=AOvVaw3ZTIk3ncOkNzAsHDpBxDg3&ust=1519981274615036
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_L67lsvYAhVkOMAKHXr4CsMQjRwIBw&url=http://www.kbodeurnewest.nl/werkgroepen/busreis&psig=AOvVaw3oBUUNT2tdpoTLeppAiaTC&ust=1515597358438007
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_L67lsvYAhVkOMAKHXr4CsMQjRwIBw&url=http://www.kbodeurnewest.nl/werkgroepen/busreis&psig=AOvVaw3oBUUNT2tdpoTLeppAiaTC&ust=1515597358438007
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jMKi9sjZAhUCJMAKHVbMCecQjRx6BAgAEAY&url=http://www.galaxyclassics.com/index.php/nl/news&psig=AOvVaw3YP6NRYRopq-D9aNPJCv2J&ust=1519918082065013
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Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd door Regio Breed voor 

jongeren van 12+.  

Deze bijeenkomsten zijn voor alle jongeren uit onze hele regio, dus 

Anna Paulowna, Breezand, Den Helder, Texel en „t Zand.  

Zij hebben zichzelf genoemd: THE TIGERS OF GOD.  

Je kunt hen volgen op facebook, 

Instagram en snapchat. 

 

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 NAAR ONZE ACTIVITEITEN???   

 
DIT ZIJN DE REGIO - ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE  
 
DONDERDAG 29 MAART 2018. THE PASSION IN AMSTERDAM BIJLMER!   

Door ons bisdom is er een programma gemaakt om 

én Witte Donderdag de eucharistie te vieren én 

aansluitend The Passion te beleven. Inclusief lunch. 

Vanuit onze parochies (Regio Breed) is er 

mogelijkheid om hierheen te gaan! Hoe leuk is dat! 

  

Wij, Eveline en Anita gaan graag met jullie mee! Wij 

rijden samen met jullie naar Amsterdam - 

Duivendrecht, wij voegen ons allemaal bij de jongeren 

van het bisdom en gaan samen naar The Passion.  

 

Vanuit Den Helder vertrekken we rond 16.30 zijn. 

Zodra we weten wie er meegaan inventariseren  we 

hoe laat we precies vertrekken.  

Opgave: jongerenregionoordkop@gmail.com  

JIJ GAAT TOCH OOK MEE?  

 
8 APRIL 2018 TEENS GET TOGETHER: GELOOF HOOP EN LIEFDE  

Wij, The Tigers of God, gaan ook mee doen aan de Teens Get Together op 8 april a.s. Een dag georganiseerd 

door jongeren voor jongerengroepen vanaf 12 jaar. 

Er is een circuit georganiseerd met leuke onderdelen verbonden aan het thema Geloof, Hoop en Liefde. Een 

combinatie van sport en spel, bezinning en volop creativiteit! 

 

Opgave zo snel mogelijk: 

jongerenregionoordkop@gmail.com 

8 april „18 

Start: 12.30 uur in Heiloo (we gaan met auto‟s heen) 

Einde; 18.00 uur met een gezamenlijk diner 
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https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/nieuws/2018/20180220_pre-passion-xl.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/nieuws/2018/20180220_pre-passion-xl.jpg
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KLIMFESTIJN VERPLAATST NAAR 20 APRIL 

Het klimfestijn in de Helderse klimvallei in Den Helder voor alle jeugd van 12+ is verplaatst naar 20 april. Vanaf 

Texel nemen we de boot van 17 uur en zijn met de boot van 20.30 terug.  

Dus AVONTURIERS, HOOGVLIEGERS EN NIET ZULKE HOOGVLIEGERS, WAAGHALZEN EN NIET ZULKE WAAGHALZEN!!! 

KOM KLIMMEN!! 

Vrijdag 20 april 2018  

Organisatie:  Regio Breed 

Voor wie?:  jeugd 12+  

Waar?:   Helderse klimvallei te Den Helder 

Hoe laat?:  18.00 uur 

Verzorging?:  all inclusive 

Opgave: jongerenregionoordkop@gmail.com 

Iedereen is welkom, neem je vriend of vriendin gerust mee!  

 
AGENDA 

Er staat een regio jongerenviering gepland op zondag 3 juni, over de invulling van deze viering hebben de 

jongeren gesproken tijdens de bijeenkomst Fast Food voor de Vastentijd op 9 februari in Anna Paulowna. In ieder 

geval willen ze een presentatie geven over hun jongerengroep The Tigers of God. Dat beloofd wat!!  

 

Op 9 juni gaan we met de vormelingen naar de Bavo-dag  

Verder zal er in juni nog een regio familieviering speciaal voor alle communicanten van de afgelopen jaren 

worden georganiseerd en ook sluiten we het jaar weer gezellig af met het jaarfeest in juni. Maar daarover in de 

volgende Vuurtoren meer. 

 

 

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 de informatiebijeenkomst 

is inmiddels al geweest. Maar wanneer je alsnog graag meewilt kun je mailen naar karinblaauw@hetnet.nl    

 

 

JEZUS IS NIET DOOD… 

 

HIJ HEEFT WEL  

DE GEEST GEGEVEN 

 

 

mailto:jongerenregionoordkop@gmail.com
mailto:karinblaauw@hetnet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzamMkefZAhXrI8AKHa1nAn4QjRwIBg&url=https://denhelder.online/en/klimvallei-beleef-den-helder-2/&psig=AOvVaw3rror7VyCH9WvXvg-pUoUI&ust=1520956046467065
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzamMkefZAhXrI8AKHa1nAn4QjRwIBg&url=https://denhelder.online/en/klimvallei-beleef-den-helder-2/&psig=AOvVaw3rror7VyCH9WvXvg-pUoUI&ust=1520956046467065
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzamMkefZAhXrI8AKHa1nAn4QjRwIBg&url=https://denhelder.online/en/klimvallei-beleef-den-helder-2/&psig=AOvVaw3rror7VyCH9WvXvg-pUoUI&ust=1520956046467065
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzamMkefZAhXrI8AKHa1nAn4QjRwIBg&url=https://denhelder.online/en/klimvallei-beleef-den-helder-2/&psig=AOvVaw3rror7VyCH9WvXvg-pUoUI&ust=1520956046467065
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VIERINGENROOSTER REGIO “NOORDKOP” 25-3-2018 t/m 27-5-2018 

 

PALMZONDAG Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

24-3 16.00 Ten Anker Priester  Eucharistie Samenzang  

24-3 19.00 Anna Paulowna Garcia Eucharistie Nura / Zimra gezinsviering 

25-3 10.00 Petrus en Paulus Priester 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 Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

29-3 16.00 Ten Anker Garcia Eucharistie Samenzang  

29-3 19.00 Breezand Priester Eucharistie KoorBisNis Trinitasviering 

29-3 19.00 Den Burg Garcia Eucharistie Dameskoor  

29-3 19.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie PP-koor Caecilia Voetwassing  

GOEDE VRIJDAG Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

30-3 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 

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 Priester  Eucharistie Samenzang kruisweg 

30-3 19.00 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie Samenzang kruisverering 

30-3 19.00 Willibrord Parochianen Woord & gebed Willibrordkoor kruisverering 

30-3 19.00 't Zand Priester Eucharistie Cantica Nova kruisverering 

30-3 19.00 Den Burg Parochianen Woord & gebed Herenkoor kruisverering 

30-3 19.00 Johanneskapel Kamer / ds  Oec. koor oec.dienst 

30-3 19.30 Samenvaartkerk De Meij Mecima    

STILLE ZATERDAG Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

31-3 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 Priester Eucharistie Ritmisch koor  

31-3 19.00 Willibrord Van Diepen Eucharistie Willibrordkoor Stadsviering samen met de PP-kerk 

31-3 21.00 Anna Paulowna Priester Eucharistie Rhythm Voice Paaswake 

31-3 21.30 Petrus en Paulus Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia  

1E PAASDAG Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

1-4 09.30 De Cocksdorp Schrader Woord-Com De Cocksdorp  

1-4 10.00 Petrus en Paulus Van Diepen Eucharistie PP-koor Caecilia Parochieviering 

1-4 10.00 't Zand Kamp Woord-Com Cantica Nova  

1-4 10.00 Anna Paulowna Garcia Eucharistie Caeciliakoor koffie 

1-4 10.30 Breezand Priester Eucharistie KoorBisNis  

1-4 11.00 Den Burg Schrader Woord-Com Dameskoor  

2E PAASDAG Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

2-4 10.00 Breezand Garcia Eucharistie Dameskoor Regioviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

7-4 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang  

7-4 19.00 't Zand H. Schrader Woord-Com Zang Esther Raatgers  

7-4 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Nura  

8-4 09.30 Oudeschild H. Schrader Woord-Com Oudeschild  

8-4 10.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia koffie 

8-4 10.00 Willibrord Priester Eucharistie    

8-4 10.00 Breezand Priester Eucharistie Samenzang  

8-4 11.00 Den Burg H. Schrader Woord-Com Herenkoor   Koffie  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

14-4 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang  

14-4 19.00 Willibrord I. Garcia Eucharistie Samenzang  

15-4 10.00 Breezand 
Mgr. Hendriks/I. 
Garcia/H. Schrader Eucharistie KoorBisNis REGIO H. VORMSEL 

15-4 10.00 't Zand Parochianen Woord-Com 
Zang Joke Geebergen 
Piano Annelies Komen  

15-4 14.30 Den Burg 
Mgr. Hendriks/I. 
Garcia/H. Schrader Eucharistie Gospeltrain H. VORMSEL 

       

21-4 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang   

21-4 19.00 Anna Paulowna I.Garcia/H.Schrader  Eucharistie Caeciliakoor Afscheid Caeciliakoor 
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Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

22-4 09.30 Oosterend Priester Eucharistie Oosterend   

22-4 10.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie PP-koor Caecilia Latijnse viering 

22-4 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com Willibrordkoor koffie 

22-4 10.00 't Zand I.Garcia/H.Schrader   Eucharistie Kinderen EHC 
Eerste Heilige Communie samen 
met Breezand 

22-4 11.00 Den Burg Priester Eucharistie Herenkoor koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

28-4 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang   

28-4 19.00 Breezand F. Kamp Woord-Com Koor 
Oogstdankviering/koffie Trinitas 
viering  

29-4 10.00 Den Burg Parochianen Woord-Com Gospeltrain  koffie 

29-4 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia Zr. Gertrüd 60-jaar geprofest 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

5-5 16.00 Ten Anker J. van Diepen Eucharistie Samenzang   

5-5 19.00 Willibrord J. van Diepen Eucharistie Samenzang   

5-5 19.00 Breezand H. Schrader Woord-Com KoorBisNis   

5-5 19.00 't Zand Priester Eucharistie Cantica Nova  

6-5 09.30 De Cocksdorp Priester Eucharistie De Cocksdorp   

6-5 10.00 Petrus en Paulus J. van Diepen Eucharistie Inzingkoor   

6-5 10.00 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com Zimra   

6-5 11.00 Den Burg Priester Eucharistie dameskoor   

HEMELVAART Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

10-5 10.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie Samenzang parochieviering 

10-5 10.00 't Zand I. Garcia Eucharistie Ritmisch koor Trinitas viering 

10-5 10.00 Den Burg   Dameskoor   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

12-5 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang   

12-5 19.00 't Zand H. Schrader Woord-Com 
Zang - Sigrid Smit  
Gitaar - Robert Smit    

12-5 19.00 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Rhythm Voice  Oogstdankviering 

13-5 09.30 Oudeschild H. Schrader Woord-Com Oudeschild  

13-5 10.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie Samenzang LOS-uitzending 

13-5 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com     

13-5 10.00 Breezand Parochianen Woord-Com Encore!   

13-5 11.00 Den Burg H. Schrader Eucharistie Herenkoor koffie 

PINKSTEREN Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

19-5 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang   

19-5 19.00 Willibrord F. Kamp Woord-Com Willibrordkoor   

19-5 19.00 Breezand I. Garcia Eucharistie Dameskoor   

20-5 10.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie PP-koor Caecilia   

20-5 10.00 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com Klein koor   

20-5 10.00 't Zand I. Garcia Eucharistie Ritmisch koor koffie 

20-5 10.00 Den Burg J. van Diepen Eucharistie dameskoor    

21-5 10.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie    regioviering 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

26-5 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang   

26-5 19.00 't Zand Parochianen Woord-Com Cantica Nova   

27-5 10.00 Petrus en Paulus Priester Eucharistie PP-koor Caecilia LOS-uitzending / Latijnse viering 

27-5 10.00 Willibrord Parochianen Woord-Com Willibrordkoor koffie 

27-5 10.00 Breezand Parochianen Woord-Com Samenzang   

27-5 10.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Nura   

27-5 10.00 Den Burg H. Schrader Woord-Com Gospeltrain Koffie 
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CONTACT  
PRIESTERS 

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

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

Diaken Henk Schrader    p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06 -10306086 

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 0222-322161 

      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 0222-314538 

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

                Marjan Huizinga -Zijm Vaargeul 25   1791 HB Den Burg 0222-314222 

De Cocksdorp        Marijke Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 0222-316443 

Oosterend           Wieb v. d. Berg  Schoolstraat 8  1794 AS Oosterend 0222-318243 

      e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl  

Oudeschild           Joke Zoetelief  de Ruyterstraat 57 1792 AK Oudeschild 0222-313240 

           Tineke v. Beek  de Ruyterstraat 118 1792 AN Oudeschild 0222-313008 

DIVERSEN 

Redactie Vuurtoren     Molenstraat 34  1791 DL Den Burg 0222-322161 

      e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

Ziekenbezoek        Annegriet Boom   „t Buurtje 21  1792 BE Oudeschild 0222-313182 

      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 /PCI          Linda Zoetelief  Molenstraat 56  1791 DM Den Burg 06-3890948 

      e-mail: pcitexel@gmail.com 

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg 

                             Jan Keesom  Thijsselaan 107  1791 VG Den Burg  0222-315640. 

      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 0222-321090 

      e-mail: hran@texel.com  

     Penningmeester:   Eveline de Kuyper  Hoornderweg 18 1791 PN Den Burg 0222-321722 

e-mail: eveline@dekuyper.net 

Secretaris:          Sjef Beers   Ongeren 15  1791 ME Den Burg 0222-313861 

      e-mail: sjef@beerstexel.nl 

Leden:          Hammie Schrama   Golfslag 11  1791 HC Den Burg 0222-313693 

      e-mail: f.schrama@texel.com  

                             Erna Koopman  Hoefslag 3  1791 SB Den Burg 0222-314379 

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

    Frans Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 0222-316443 

      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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