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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 

  26 augustus tot 14 oktober 2018 

Voor de volgende Vuurtoren (14 oktober tot 9 december) kunt u tot en met zondag 30 september 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 wordt voorlopig 

geassisteerd door kapelaan Pawel Banaszak zij maken samen met Diaken Henk Schrader deel uit van het 

pastorale team van de regio Noordkop. In principe zal iedere woensdag een priester 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 Pawel Banaszak is telefonisch te bereiken via         tel nr. 06 -  46554569 

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

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

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

mogelijk terug gebeld. 

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

 

DE BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE. 

 Voor algemene informatie over de parochie.  

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

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

 Het opgeven van misintenties. 

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

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

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

naam en telefoonnummer dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 

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

 

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

Sint Martinus kerk   Vliestraat 9,   Oosterend 

Francisca Romana kerk  Molenlaan 2,   De Cocksdorp 

Sint Martinus kerk  De Ruyterstraat 129,  Oudeschild. 

 

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

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

begraafplaats een katholiek gedeelte.  

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

 

Beste parochianen.  

 

De vakantietijd is weer voorbij en hopelijk heeft U allen uw broodnodige rust gekregen die U verdiend 

heeft het afgelopen jaar. 

 

Misschien dat U ook nog hebt kunnen overdenken of U het anders gaat doen. Meer tijd aan de familie 

besteden of uw vrienden en kennissen wat meer aandacht geven. Of toch maar eens dat 

vrijwilligerswerk gaan doen, waarvan U hopelijk denkt, waarom een ander en niet ik.  

 

De afgelopen periode zijn er toch ook wel weer een aantal parochianen van ons weggevallen dit geeft 

veel verdriet in de families en ik wil dan ook iedereen veel sterkte wensen. Ik herinner hierbij aan onze 

koster Giel Witte. Die zoveel jaren trouw koster is geweest. Hij is de nieuwe koster in de hemel. Dat hij 

rust nu in vrede. 

 

Ook vierden wij deze zomer het feest van het vijftig jaar bestaan van de toeristen zielzorg van het 

bisdom Essen. Waar de bisschop van Essen Mgr. Franz-Josef Overbeck, en onze hulpbisschop Mgr. Jan 

Hendriks samen een mooie eucharistie hebben gevierd. Aan het eind van de viering heeft Hannie Maas 

de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Dit voor al haar inzet in onze 

parochie en voor het bisdom Essen.  

 

Door de ronde van het bestuur langs de verschillende kerken vorig jaar en de laatste gebeurtenissen 

in Oosterend, hebben wij samen met het bestuur en op grond van de raadgevingen van het bisdom 

moeten constateren dat de kerk Sint Martinus helaas gesloten zal worden. Dat is iets moeilijks en 

vooral ook pijnlijk allereerst voor de parochianen en vrijwilligers binnen deze kerk maar ook voor het 

bestuur om deze beslissing te moeten nemen. Toen wij deze boodschap in juni met de parochianen 

hebben gedeeld ondervonden wij gelukkig wel begrip voor dit besluit. 

Wij hopen dat wij met de kracht van God en de steun van u verder kunnen kijken en ook verder 

kunnen gaan. Op 28 oktober zal voorlopig de laatste viering in deze kerk plaatsvinden. Zodat wij op 

gepaste wijze de vrijwilligers en parochianen kunnen bedanken voor hun jarenlange trouwe bezoek en 

inzet. Wanneer er duidelijkheid is over de definitieve bestemming van deze kerk zullen we de kerk in 

een viering uit de eredienst onttrokken. 

   

In de komende nieuwe periode of kerkelijk jaar, beginnen wij in september met de kerkproeverij.  Het 

is de bedoeling dat iedereen dan iemand kan uitnodigen om naar de kerk te komen en de geest van 

de kerkgemeenschap te laten proeven.   

Op 7 oktober is de startzondag in onze parochie met na afloop koffie drinken. Ook de kinderen en 

hun ouders starten hun activiteiten deze zondag met een bijeenkomst.  

 

U ziet dat alles normaal doordraait en ik hoop u dan ook gauw een keer te mogen ontvangen tijdens 

de mis op zondag. En samen met u na de mis nog even gezellig koffie te drinken in de Kleine 

Johannes. U bent van harte welkom. 

Dus graag tot ziens.  

 

Pastoor Ivan Garcia. 
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Om los te laten is liefde nodig 

 

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt, 

het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan 

doen. 

 

Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten, 

het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen 

 

Loslaten betekent machteloosheid toegeven, 

wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb. 

 

Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles beheersen,  

maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan. 

 

Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken,  

maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbeteren. 

 

Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten,  

maar elke dag nemen zoals hij komt. 

 

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,  

maar erdoor groeien en leven in het hier en nu. 

 

Loslaten betekent niet oordelen,  

maar de ander toestaan mens te zijn. 

 

Loslaten betekent niet ontkennen, maar accepteren  

 

Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om  

 

Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen. 

 

 

 

Nelson Mandela  
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
 26 augustus tot 21 oktober 2018 

 
LET OP: AANVANG KERKTIJDEN WORDT AANGEPAST!!! 
Een kort vieringenrooster dit keer, maar wel een wijziging in de aanvang tijden. 

Binnen de regio zijn de aanvangstijden van de diverse vieringen aangepast. Zo is de eerste kerkgelegenheid in de 

gehele regio om 9.30 uur en om 11.00 uur is er een tweede kerkgelegenheid. 

Als bestuur hebben we gemeend ook de vieringen te moeten aanpassen nu dat Oosterend niet meer zal worden 

ingeroosterd bij de maandelijkse vieringen [zie situatie Oosterend blz. 9 in deze Vuurtoren]  

In principe zal de verdeling als volgt zijn: 

Op de 1e zondag van de maand is er om 9.30 uur een viering in de Cocksdorp en om 11.00 uur in Den Burg. 

Op de 2e zondag van de maand is er één viering in onze parochie in Den Burg deze begint om 9.30 uur. 

Op de 3e zondag van de maand is er om 9.30 uur een viering in Oudeschild en om 11.00 uur in Den Burg. 

Op de 4e en evt 5e zondag van de maand is er één viering in onze parochie in Den Burg deze begint om 9.30 uur. 

Hiermee willen we tegemoet komen aan de parochianen die te kennen hebben gegeven dat ze graag de 

kerkdiensten op een vroeger tijdstip zouden willen hebben ook in Den Burg. 

En ook voor de voorgangers van de overkant is dit prettiger omdat deze tijden beter aansluiten bij de boottijden. 

  

Mochten er nog 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 26 aug 10.00u Den Burg Woord Communieviering o.l.v. parochianen   Koffie drinken Herenkoor 

     

Zo 2 sept 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester    Koor Cocksdorp 

Zo 2 sept 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester    Dameskoor  

     

Zo 9 sept 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester    KERKPROEVERIJ Koffie drinken Herenkoor  

     

Wo 12 sept 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo 16 sept 10.00 Den Burg 

RK kerk 

Oecumenische diensten voor de vrede  

Zo 16 sept 10.00 De Cocksdorp 

PKN kerk 

Oecumenische diensten voor de vrede  

Zo 16 sept 10.00 De Waal 

PKN kerk 

Oecumenische diensten voor de vrede  

     

Zo 23 sept 09.30u Oudeschild Woord Communieviering Henk Schrader   Koor Oudeschild 

Zo 23 sept 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader   Dameskoor  

     

Zo 30 sept 09.30u De Cocksdorp Woord Communieviering Henk Schrader   Koor Cocksdorp 

Zo 30 sept 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader   Gospeltrain  

     

Zo 7 okt 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester   STARTVIERING Koffie drinken Gezamenlijke 

koren 

     

Wo 10 okt 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo 14 okt 09.30u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader   Dameskoor  

     

Zo 21 okt 09.30u Oudeschild Eucharistieviering Priester    Koor Oudeschild 

Zo 21 okt 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester      Dameskoor  

     

http://www.rkparochietexel.nl/
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MISDIENAARS 

 

 

  
 
 
 

 
PAROCHIE AGENDA 

 
 
  

FEEST IN HET HUIS VAN ONZE PRIESTERS  

Allebei onze priesters zijn de komende 

periode jarig. En natuurlijk feliciteren we 

hen via deze weg en wensen hen Gods 

Zegen toe in hun leven en bij hun werk. 

Kapelaan Pawel Banaszak is op 2 

september jarig en wordt 42 jaar. 

En Pastoor Ivan Garcia wordt op 17 

oktober 44 jaar. 

 

 
COLLECTE 
 

Op 26 augustus collecteren we voor de MIVA die dit jaar speciaal aandacht besteden om de zorg in Zimbabwe 

bereikbaar te maken. Met de bijdrage van de collecte wil MIVA de veldwerkers van een auto voorzien om zo ook 

in de afgelegen dorpen gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien. 

Op 2 september is de collecte bestemd voor onze eilandelijke Kerken en Minima 

En op 16 en 23 september is de collecte bestemd voor de vredesweek 

Oktober is vanouds de Missiemaand op 7 oktober collecteren we voor de Wereldmissiedag voor de kinderen en 

op 21 oktober voor de Wereldmissiedag 

We willen deze collectes weer van harte bij u aanbevelen. 

2 sept    – Alissa & Jacob 

9 sept    - Femke & Abe 

7 okt      - Wiki & Aiden 

21 okt    - Alissa & Jacob 

28 okt    - Femke & Abe 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

23 aug 14.00u Bezoekersgroep 80 jarige Pastorie Den Burg 

2 sept  Collecte Kerken en Minima  

2 sept  Kapelaan Pawel Banaszak is jarig  

4 sept 20.00u Klaverjassen  Witte Burcht 

5 sept 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

6 sept 14.00u Ziekenbezoekgroep  

6 sept 14.00u Avondwake / uitvaart groep Pastorie Den Burg 

9 sept 9.30u KERKPROEVERIJ  

17 sept  18.30u Regio vergadering Pastorie P.P. kerk Den Helder 

24 sept 13.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

30 sept  Kopij datum Vuurtoren 26-8-2018 t/m 14-10-2018  

2 okt 20.00u Klaverjassen  Witte Burcht 

3 okt 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

4 okt 14.00u Ziekenbezoekgroep  

7 okt  9.30u Startzondag Kerk Den Burg 

7 okt 10.30u Startbijeenkomst voor de kinderen uit onze parochie en hun 

ouders 

Pastorie Den Burg 

17 okt  Pastoor Ivan Garcia is jarig  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi13LTswN_cAhVBKVAKHaSfB04QjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/verjaardag-foto/&psig=AOvVaw3KoR3ooYDKiAGQqvBtnvEP&ust=1533888151172030
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

Helaas hebben we ook nu weer afscheid moeten nemen van enkele van onze parochianen. 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. 

 

KOSTERS ZIJN DUIZENDPOTEN 
Dat onze kosters duizendpoten zijn wist u vast al. Hierbij nogmaals een bevestiging 

hiervan. 

Aan de buitenmuren van  de tuinkant van de kerk zat al jaren afgestorven klimop. Het 

was helemaal dood maar de takken bleven wel aan de muur zitten. Deze zomer was het 

lang heet en droog. En ook de dode klimoptakken waren heel droog, een reden voor 

Wim van der Gracht om al die dode takken van de muur te steken. Een warme klus, maar 

wat is het opgeknapt Wim. Dank je wel voor deze geweldige inzet. 

 
SLUITING KERK OOSTEREND 

In het weekend van 15-17 juni is het besluit om de kerk van Oosterend te sluiten in eerste instantie aan Wieb van 

den Berg, de lectoren en koorleden gemeld. Vervolgens is het door Pastoor Ivan Garcia in de viering van 9.30 uur 

in Oosterend en 11.00 uur in Den Burg medegedeeld aan de parochianen. Het bericht werd door hen aangehoord 

en over het algemeen was er begrip voor. Er zullen nog de nodige stappen gezet moeten worden voor de sluiting 

definitief is. Over de bestemming is ook nog niets bekend. Intussen heeft wel een inventarisatie van de religieuze 

voorwerpen door het Catharijneconvent uit Utrecht plaatsgevonden. 

De voorlopig laatste viering zal op 28 oktober zijn. Zodat wij een ieder kunnen bedanken voor hun jarenlange 

trouwe inzet voor de St. Martinuskerk. En we willen de parochianen die nog een binding hebben met de 

Martinuskerk de mogelijkheid bieden om nog één keer een viering bij te wonen in deze kerk.  

Tot en met de herfstvakantie blijft de kerk nog dagelijks open om een kaarsje te branden. 

 

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 
In de vergadering van 2 mei kwam het onderwerp de toekomst van de kerk in Oosterend uitgebreid 

aan de orde. Het verzoek om de kerk in dit najaar te sluiten genomen in onze vergadering van 7 

maart is bij het bisdom ingediend. hiermee kon de procedure bij sluiting van een kerkgebouw in 

gang worden gezet. [zie Sluiting kerk Oosterend]  

Bij de ingekomen stukken op de vergadering voor juni zat de brief van het bisdom dat de rekening 

verantwoording over 2017 is goedgekeurd zonder enige op- of aanmerkingen. Ter informatie ziet u hierna de 

balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de vergelijkende cijfers van 2016.  

Zoals in de vorige Vuurtoren vermeld was het resultaat van 2017 aanmerkelijk beter dan 2016 mede door de 

hogere kerkbijdrage waarvoor onze dank. We hopen in 2018 ook weer op zo’n goede opbrengst te kunnen 

rekenen. [zie de bijgaande brief bij deze Vuurtoren.] 

Er is ook besloten dat wanneer er één viering is op het eiland deze in Den Burg om 9.30 uur zal beginnen. Dit zal 

straks twee keer per maand zijn na de sluiting van de kerk van Oosterend. 

De vergadering van 11 juli was de laatste vergadering voor Hammie Schrama, bestuurslid sinds 1 juni 2006 en 

Sjef Beers bestuurslid sinds 1 juni 2011. Ze werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de parochie: [Sjef 

blijft overigens nog wel secretaris tot er een opvolger gevonden is]. 

De “Plus” had een verzoek  gedaan tot aankoop van een stuk grond in De Cocksdorp, het bisdom heeft hiervoor 

echter geen toestemming verleend. 

Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd, o.a. aan het dak van de garage bij de pastorie in Den Burg, 

afvoerpijpen aan de zijkant van de kerk en vervanging van het asbest dak aan de achterkant van de kerk. Verder 

staan er nog meerdere punten op de agenda om af te werken. 5 September vergaderen we weer voor de start van 

het nieuwe werkjaar en we hopen dan alsnog nieuwe bestuursleden gevonden te hebben. 
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OPROEP KERKBIJDRAGE 
In plaats van een apart bezorgde brief om u aan de kerkbijdrage te herinneren hebben we besloten om deze brief 

dit jaar los toe te voegen bij de Vuurtoren. Zo hopen we alle parochianen te bereiken die onze parochie een warm 

hart toedragen.  

We merken dat het steeds moelijker is om de parochie [financieel] gezond te houden en kunnen daarom niet 

zonder uw financiële steun. Wij vragen u via deze brief en oproep, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, om 

ook dit jaar een kerkbijdrage over te maken. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel, 

onder vermelding van kerkbijdrage 2018. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groet,  

pastoor Ivan Garcia Férman 

 

 

FINANCIËLE RAPPORTAGE VAN HET BOEKJAAR 2017, R.K. PAROCHIE TEXEL. 
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50 JAAR TOERISTENZIELZORG OP TEXEL. 

Wat was het een feest op zondag 5 augustus voor onze Duitse gasten maar ook zeker 

voor ons. Vorig jaar waren we al begonnen aan de voorbereiding en dan met name om 

in de agenda’s van de Bisschop van Essen en de Bisschop van Haarlem – Amsterdam 

dit weekend vrij te houden voor dit heugelijke feit. Dat is gelukt. Want zowel Bisschop 

F.J. Overbeck en hulpbisschop J. Hendriks waren aanwezig.  

De bisschop uit Essen was vanaf vrijdagavond al aanwezig en heeft zoveel mogelijk 

alles meegemaakt hoe men hier aan de Duitse toeristenzielzorg handen en voeten 

geeft tijdens de 9 weken zomervakantie.  

Op zaterdag was er een lunch gepland in de “Kroontjes” met de beide bisschoppen, afgevaardigden van het team 

uit Essen, pastoor Ivan en afgevaardigden van het bestuur. Het was een prettig informeel samenzijn waarbij de 

diverse mensen nader met elkaar konden kennismaken. Daarna ging ieder zijns weegs.  

Harry Ran en Henny Hin hebben vervolgens met Bisschop Hendriks een rondrit langs onze kerken op ons eiland 

gedaan.  

Op zondagochtend ging de Bisschop samen met Pastoor Ivan voor in de kerk in Den Burg wat door iedereen erg 

gewaardeerd werd. 

Daarna togen zij snel naar De Koog voor de 

feestelijke jubileum viering. Daar was de kerk 

overvol [meer dan 500 personen] met vele Duitse 

toeristen maar ook onze eigen parochianen waren 

aanwezig om dit feest te vieren met onze Duitse 

gasten.  Het was een hele feestelijke viering 

waarbij de beide bisschoppen Overbeck en 

Hendriks, Pr. M. Dönnermann Pr. B. Wolharn, 

Pastoor Ivan Garcia en de diaken uit Essen 

voorgingen. Er werd uit volle borst meegezongen 

met de gelegenheidsband /koor er werd gebeden 

en mooie woorden gesproken.  

Het thema van de preek van Bisschop Overbeck 

was dat we een beetje voor elkaar moeten zorgen, 

ook als we op vakantie zijn. 

Aan het eind van de viering waren er de nodige 

woordjes en bedankjes. En er waren nog wel enkele hele bijzondere momenten waarbij Bram en Maartje Guiljam 

van de Raad van het Zomerwerk onderscheiden werden voor hun inzet ook voor het Duitse toeristenpastoraat uit 

het bisdom Essen met de onderscheiding van het bisdom Essen. Bram en Maartje ook namens onze parochie van 

harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.  

 
HANNIE MAAS ONDERSCHEIDEN MET PRO ECCLESIA ET PONTIFICE 

En dan was er ook nog een hele bijzondere 

onderscheiding voor Mevr. Hannie Maas. Zij ontving uit 

handen van Bisschop Hendriks De Pro Ecclesia. Een 

welverdiende onderscheiding voor haar 50 jarige inzet 

voor de kerk in De Koog en onze parochie.  

Sinds september 1967 heeft zij samen met haar zus 

Duw het kosterschap, toen nog onder pastoor Persoon,  

overgenomen van Mevr. Gré Bakker. Ze was dus ook al 

vanaf het begin betrokken bij de zielzorg uit het Bisdom 

Essen. En heeft vele mensen de revue zien passeren en 

nauw samengewerkt met alle teams, priesters en gasten 

uit het bisdom Essen. Bij velen heeft ze dan ook een 

https://www.arsacal.nl/nieuws/2018/20180804_toristenseelsorgetexel3-xl.jpg
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bijzondere plek in het hart. Mevr. Hannie Maas is het gezicht van de kerk in De Koog.  

Ze verzorgde de was met grote zorg. Alles werd altijd keurig gewassen, gesteven en gestreken. Het zag er 

allemaal uit om door een ringetje te halen. Ook het schoonmaken van de kerk gebeurde trouw . 

De dames Maas [zoals Hannie en Duw vaak in een adem werden genoemd] verzorgden ook het nodige borduur 

en naaiwerk. Zo werden er o.a. toogjes voor de misdienaars gemaakt, die alleen uit een losse rok en losse 

mouwen bestaan, daaroverheen droeg men een superplie met  prachtige geborduurde afbeeldingen, Die toogjes 

en superplies worden nog steeds gedragen door de Duitse misdienaars. Ook tijdens de feestelijke 

jubileumviering.  

Als bijna vanzelfsprekend zat mevr. Maas ook op het koor van de kerk in De Koog.  

Het sluiten van de kerk heeft haar en haar zus veel verdriet gedaan. 

Maar tijdens de zomerperiode was het weer heerlijk om te kosteren en dan pakte ze het ieder jaar weer met heel 

veel liefde op om voor alle teams uit Essen en de toeristen een perfecte gastvrouw te zijn. Ze zorgde ervoor dat 

de kerk er weer keurig uit zag en ook weer als kerk dienst kon doen. En dat alles weer aanwezig was voor de 

viering, een bloemetje op het altaar, enz. enz. 

Kortom met veel liefde en een enorme inzet en gedrevenheid heeft zij altijd samen met haar zus Duw de taken 

als koster gedaan. Nu dus al ruim 50 jaar. 

Daarom vond het bestuur het een mooie gelegenheid om bij dit 50 jarig 

jubileum van het toeristenpastoraat op Texel, ook haar 50 jarig jubileum te 

vieren op haar 85e verjaardag. En haar hiervoor voor te dragen aan de Paus 

om haar te onderscheiden met een Pro Ecclesia. 

 

Aan het eind van de viering overhandigde Bram Guiljam het pastorale team 

uit Essen namens de raad van het zomerwerk, RK parochie Texel en de 

Evangelische Kirche uit Duitsland een fiets die zij tijdens hun verblijf en werk 

op Texel kunnen gebruiken.  

Na de zegen ging een ieder naar buiten waar een drankje en een hapje 

klaarstond.   

 

Dit waren de woorden die Mgr. Hendriks tot mevr. Maas en het team van de Duitse toeristenzielzorg heeft 

gesproken. Een compleet verslag van het weekend op Texel van Mgr. Hendriks met foto’s kunt u lezen op zijn 

website www.arsacal.nl.   

 

GEFELICITEERD! 

Excellentie, geachte bisschop, ik zou u graag willen verwelkomen in ons bisdom, op het eiland Texel. We zijn blij 

dat u naar Texel gekomen bent om het Gouden Jubileum van de Duitse pastorale zorg mee te vieren. 

Een hartelijke felicitatie ook aan de priesters, die zorg dragen voor de pastorale toeristenzorg en u allen die hier 

zijn verzameld om deze feestelijke dag mee te vieren. 

Moge de Heer u zegenen en behoeden, zodat deze kostbare zomerse kerk nog lang samen kan zijn. 

Aan het einde van deze plechtige Eucharistieviering wil ik iemand heel speciaal noemen en bedanken omdat zij al 

haar beste krachten meer dan vijftig jaar voor deze kerk als kosteres heeft gegeven, voor de liturgie en alles wat 

daarbij nodig is maar ook als lid van het koor en bij de vele andere taken. Ze heeft een halve eeuw en meer de 

kerk onderhouden, de toeristen ontvangen, de kerk klaargemaakt voor de Heilige Liturgie. 

Mevrouw Hannie Maas is degene die ik wil bedanken. Vandaag viert ze haar 85ste verjaardag! Jarenlang, mevrouw 

Maas, hebt u samen met uw zus Duw dit werk van geloof en liefde gedaan. Op deze manier was u ook heel 

dichtbij en heel hartelijk verbonden met het Duitstalige toeristenpastoraat. Iedereen weet dat u dit werk met 

toewijding en zorg voor Christus en zijn kerk hebt gedaan. We herinneren ons vooral ook Duw, die drie jaar 

geleden stierf maar altijd samen met haar zus Hannie de toeristenpastor en de parochie verzorgde. Daarom 

hebben de pastoor en het bestuur gemeend u bij de Paus voor te dragen om u te onderscheiden met het Ere 

Kruis van Pro Ecclesia et Pontifice. En nu mag ik het vreugdevolle nieuws bekendmaken dat onze Heilige Vader, 

Paus Franciscus deze voordracht daadwerkelijk heeft goedgekeurd en u met dit EreKruis van Pro Ecclesia et 

Pontifice mag onderscheiden en u bedanken voor alles wat u hebt gedaan voor deze kerk en de parochie. 

Gefeliciteerd! 

 

http://www.arsacal.nl/
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PROGRAMMA NAJAAR 2018  
Er zijn ook dit najaar weer diverse activiteiten gepland in onze 

parochie, neemt u ze alvast over in uw agenda? 

 Zo zal dit jaar op 9 september in onze parochie de 2e editie 

van de Kerkproeverij plaatsvinden. Ook regionaal wordt 

hieraan in de vieringen van 9-16 september in de diverse 

parochies van de regio aandacht geschonken.  

Vorig jaar hadden verschillende van u gasten meegenomen. 

Ook dit jaar willen we dus weer meedoen aan de 

kerkproeverij. Achter in onze kerken liggen de uitnodigingen 

klaar die u mee kunt nemen en uitdelen. Neemt u ook 

iemand mee om te laten ervaren [proeven] waar u uw inspiratie vandaan haalt? 

Meer info hierover vindt u pag. 14 in deze Vuurtoren.  

 Op 16 september zijn er de oecumenische diensten voor de vrede op ons eiland. 

 De startzondag is op 7 oktober. U zult zeggen maar alles is toch allang begonnen de scholen zijn alweer 

een maand aan de gang. Maar vele parochianen gebruiken de maand september om er nog even op uit te 

trekken, daarom hebben wij onze startzondag op de 1e zondag van de maand oktober gepland. Komt u 

ook?! Er is deze zondag alleen een viering in Den Burg de aanvang is 9.30 uur. De gezamenlijke koren 

zullen aan deze viering hun bijdrage leveren.  

 Op 28 oktober is de voorlopig laatste viering in de St. Martinuskerk vanOosterend 

 Op 2 november is de Allerzielen viering. 

 

 

 

VOOR DE JEUGD EN HUN GEZINNEN STAAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN GEPLAND.  

 Aansluitend aan de startzondag op 7 oktober is ook de startactiviteit met onze 

jeugd uit de parochie en hun gezinnen. We zullen dan de opstap maken naar de 

Diaconale zondag die dit jaar op 11 november is en o.a. gezamenlijk een maaltijd nuttigen. We hopen op 

mooi weer zodat we dat in de tuin van de pastorie kunnen doen. De gezinnen die bij ons bekend zijn 

worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd per brief/mail. Wanneer u kinderen heeft in de leeftijd van 0-18 

jaar en ook hiervoor wilt worden uitgenodigd kunt u ons dat laten weten door uw naam, adres en 

mailadres door te geven aan het secretariaat.  

RK parochie Texel 

Molenstraat 34 ,1791 DL Den Burg. 

Tel: 0222-322161 E-mail:  secretariaat@rkparochietexel.nl Website: www.rkparochietexel.nl 
 Op woensdag 31 oktober komen we met de jeugd om 15.30 uur bij elkaar in de pastorie om de diaconale 

zondag verder voor te bereiden.  

 En op maandagavond 5 november is er een regionale informatieavond voor alle ouders die erover denken 

om hun kind mee te laten doen met de voorbereiding op de eerste H. Communie en het H. Vormsel. 

Omdat deze informatieavond regionaal is vindt deze plaats in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk 

aan de Kerkgracht 54 in Den Helder. Er wordt rekening gehouden met de Texelaars. 

wanneer?: maandagavond 5 november 2018 

waar?: Petrus en Pauluskerk te Den Helder 

hoe laat?: inloop 18.30 uur aanvang 19.00 uur 

einde: 21.00 uur 

eerste gedeelte: interactief programma met de ouders  

tweede gedeelte: uitleg projecten eerste H. Communie  en vormsel door de betreffende werkgroepen  

 

Op Texel worden in 2019 de kinderen die in groep 4 en 5 van het basisonderwijs zitten voorbereid op 

hun eerste H. Communie. De voorbereiding op het Vormsel gebeurt weer in 2020. 

In de volgende Vuurtoren leest u meer hierover. 

 

mailto:rkparochietexel@planet.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBxvGSo-rcAhWnNOwKHaLoDBUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/nl/search/agenda&psig=AOvVaw3ROIqpzZCzxzDsz8PKPUuo&ust=1534257839675666
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VACATURES  
In onze vorige Vuurtorens Hebben wij al diverse malen een oproep voor 

vacatures voor vrijwilligers geplaatst. Nog altijd zijn niet alle vacatures vervuld. 

En nu dat er weer een nieuw jaar begint doen we weer een oproep in deze 

Vuurtoren voor vrijwilligers.  

GRAAG WILLEN WE ALLE DIENSTEN DIE WE VERRICHTEN IN ONZE PAROCHIE 

BLIJVEN BIEDEN MAAR DAT KUNNEN WE NIET BLIJVEN DOEN ZONDER UW HULP. 

VEEL STAAT OF VALT MET DE INZET VAN VRIJWILLIGERS.  

DUS ALS U DE PAROCHIE EEN WARM HART TOEDRAAGT EN HET OOK VAN BELANG 

VINDT DAT WE ALS PAROCHIE DIVERSE ACTIVITEITEN KUNNEN BLIJVEN 

AANBIEDEN EN WANNEER U NOG EEN UURTJE OF WAT OVER HEBT IN UW DRUKKE 

LEVEN DAN HOUDEN WIJ ONS VAN HARTE AANBEVOLEN.  

DE RK PAROCHIE TEXEL HEEFT UW HULP HEEL HARD NODIG BIJ DE VOLGENDE 

VRIJWILLIGERS VACATURES.  

 

 REDACTIE VUURTOREN  

De redactie van de Vuurtoren bestaat nog altijd uit één persoon en dat is erg weinig maar vooral ook zeer 

kwetsbaar. We zijn dus altijd nog opzoek naar iemand die Henny kan helpen met het samenstellen van ons 

parochieblad. Dat houdt in de aangeleverde stukken en informatie in de juiste lay-out zetten. En indelen over de 

pagina’s en het vervolgens drukklaar aanleveren bij de drukkerij. De hoeveelheid tijd die hier mee gemoeid gaat 

is moeilijk in te schatten. Maar de Vuurtoren komt ongeveer 1x per 2 maanden uit en sommige zaken kunnen al 

op voor gewerkt worden. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Henny Hin.   

 HET PAROCHIE BESTUUR 

Voor het bestuur zijn diverse mensen benaderd, maar helaas past het bij hen [nog] niet in hun agenda. 

Dus opnieuw doen we een oproep voor de nog openstaande vacatures in het bestuur. We vergaderen 1x per 

maand op de 1e woensdag avond van de maand.  

Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij de vice voorzitter van het bestuur, Harry Ran.  

 WERKGROEP WOORD EN COMMUNIEVIERING 

Met het kleine pastorale team in onze regio is het soms moeilijk om alle vieringen ingevuld te krijgen in het 

vieringenrooster. Er wordt dan een beroep gedaan op de werkgroep woord en communievieringen. Met twee 

personen bereiden zij een viering voor en gaan op de desbetreffende zondag voor tijdens de viering. 

De dames die deze vieringen op dit moment verzorgen zoeken nog naar versterking omdat zij niet altijd kunnen 

voldoen aan de vraag. Zij willen het liefst geen nee verkopen maar zijn bang dat het in de nabije toekomst kan 

voorkomen dat we op zondag geen viering kunnen aanbieden in onze parochie. 

De tijd die dit vergt is minimaal een dagdeel ter voorbereiding om de viering samen te stellen en op zondag het 

voorgaan in de viering.  

 WERKGROEP AVONDWAKE EN UITVAART 

Ook deze werkgroep heeft heel hard versterking nodig. De werkzaamheden voor deze werkgroep bestaat uit het 

assisteren bij de uitvaarten en bij een avondwake het samenstellen en voorgaan bij deze viering.  

Wanneer men assisteert bij een uitvaart gaat men mee op rouwbezoek bij de familie om de uitvaartdienst samen 

te stellen samen met de familie en de voorganger. En heeft men aansluitend met de diverse mensen  contact over 

de invulling van de viering. Men moet dan denken aan contact met het koor over de liederen, de koster over de 

bijzonderheden, de mensen die de boekjes typen over de inhoud enz.. 

Tijdens de viering vervult men dan de taken van een lector.  

Ook voor deze werkgroep geldt door de kleine bezetting dat we soms niet kunnen assisteren. Maar we willen het 

wel blijvend kunnen aanbieden. Daarom zijn we ook hierbij op zoek naar vrijwilligers die ons willen versterken. 

 

Wij hopen nog steeds dat er iemand is die dit leest en denkt dat kan ik wel doen daar heb of maak ik tijd voor. Of 

ik ben geïnteresseerd en zou meer informatie willen hebben. Neem dan contact op met Henny Hin. 

Of misschien weet u iemand die ons kan helpen bij één van deze taken, laat het ons dan ook weten. 

ALVAST ONZE HARTELIJKE DANK.  
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KERKPROEVERIJ 9 SEPTEMBER 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM OOK DE KERK PROEVEN  - kerkproeverij 2018 

De kerkproeverij is een landelijke actie waarbij wij als parochianen mensen uit onze omgeving uitnodigen om 

eens mee te gaan naar een viering in de kerk,  om hen te laten ervaren [proeven] wat ons inspireert tijdens deze 

vieringen en wat ons verbindt in onze geloofsgemeenschap. Alle kerken van alle gezindten in heel Nederland 

kunnen hieraan meedoen. In onze RK regio “De Noordkop” doen de diverse parochies ook mee aan deze  2e 

editie van  de kerk-proeverij tijdens diverse weekendvieringen in september.  Per parochie verschilt de datum. 

 

WAT HOUDT DE KERKPROEVERIJ IN? 

De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je 

toch in eerste instantie aan eten en drinken, en niet zozeer aan de kerk?  Maar toch is dat wel de gedachte achter 

deze uitnodiging. Want wij willen onze parochianen vragen om andere mensen mee te nemen om over de 

drempel van de kerk te stappen en mee te gaan naar een plek die voor ons belangrijk is. Een plek waar we 

luisteren naar oude woorden, genieten van de zang en het zelf meezingen, genieten van de rust. Een plek waar 

we inspiratie op doen, en waar we andere mensen ontmoeten, onderdeel zijn van een gemeenschap. 

 

Met de KERKPROEVERIJ willen we u deze ervaring graag laten delen met anderen. Met mensen die onbekend zijn 

met onze vieringen. Of het niet [meer] gewend zijn. We willen hen hiervan laten proeven. Daarom vragen wij u, 

onze parochianen, om mensen in uw omgeving uit te nodigen om ook eens te komen proeven van de stilte, de 

woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie. Zo kunt u hem of haar laten ervaren waarom u op zondag 

naar de kerk gaat en hen een unieke kans bieden om eens van de sfeer van een viering te proeven. 

 

WIE U KUNT UIT NODIGEN 

U kunt denken aan vrienden, buren, kennissen, familie of uw kinderen. 

Meer informatie en de uitnodigingen om uit te delen vindt u achter in de kerken. 

 

WAAR EN WANNEER IS DE KERKPROEVERIJ 

Op 9 september is er kerkproeverij  

In de Joh. de Doper kerk  Molenstraat 34 Den Burg Texel        om 9.30 uur 

In de Willibrord kerk Parkstraat 24 Julianadorp      om 9.30 uur 

In de St. Jan de evangelist  Wijdenes Spaansweg 58 Breezand   om 9.30 uur 

In de Petrus en Pauluskerk  Kerkgracht 55 Den Helder        om 11.00 uur 

 

Op 16 september is er kerkproeverij  

In de O.L.V. Praesentatie   Nieuweweg 15  Anna Paulowna     om 9.30 uur 

 

U en uw gasten zijn van harte welkom tijdens de kerkproeverij in de kerken van de regio “De Noordkop”  

(U bent natuurlijk iedere zondag welkom!   

Neemt u ook iemand mee?  
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JEUGDPAGINA 
 
DE DRIE ZONNEBLOEMEN  
Een verhaal over bloemen, of waren het mensen. . .  

Er waren eens drie zonnebloemen. Ze stonden aan de grote muur, ze groeiden en 

groeiden en kregen een mooi bruin gezicht met een grote gele kraag. Ze voelden zich 

fijn. Elke dag werden ze groter en hoger. 

De bloemen zeiden tot elkaar: Zo groeien is toch fijn. Zo leven is heerlijk. Een bloem keek nochtans stil voor zich 

uit en zei: Ik vraag me af wie ons doet groeien. Ik vraag me af wie ons zo mooi geel maakt. 

Dag bloem.., sprak er iemand. Ik ben het die jullie doet groeien. Ik ben de zon. Ik liet jullie leven en mijn warmte 

doet jullie groeien. Jullie zijn echte zonnebloemen. En jullie zullen nog mooier worden. Kijk naar mij. Volg mij van 

's morgens tot 's avonds en groei in mijn licht. De zonnebloemen straalden van vreugde. En ze draaiden hun 

hoofd altijd naar de zon. Elke dag werden ze mooier en geler. 

Tot op een dag. "Ik draai niet meer mee," zei een van de zonnebloemen. "Ik wil mijn eigen zin doen". "Ik heb die 

zon ook niet meer nodig, ik ben groot genoeg" zei de tweede bloem. "Jullie hebben gelijk," zei de derde bloem, 

"Weet die zon het dan zo goed? Wij kunnen best zonder haar." En toen keerden ze zich om en keken naar de 

andere kant van de muur. 

Nu waren de bloemen niet meer naar de zon gericht en zo gebeurde het: hun gezichten werden donker, hun gele 

kraag werd slap en bleek, en hun stengel werd slap. 

Toen wisten ze het: ze konden niet leven zonder de zon. Zachtjes draaiden de bloemen hun gezicht weer naar de 

zon en al spoedig straalden ze weer als mooie ZONNEBLOEMEN.  

 
 

 

 

 

 

 

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 

ik ben nooit in mijn eentje want... 

 

 

Onder boven voor en achter 

God is altijd bij je,  

onder boven voor en achter 

God is altijd om je heen! 

 

 

 Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 

God gaat altijd met me mee dus... 
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SPEL: ERBIJ HOREN IS SAMENWERKEN 
Nodig: 1 kleedje/ grote lap stof (niet te groot, de kinderen moeten er goed, maar ook maar net, op passen!)  

Iedereen gaat op het kleedje staan. Vervolgens krijgen ze de opdracht om samen het kleed zo snel mogelijk om 

te draaien, zonder dat iemand van het kleed gaat. Om dat te kunnen moet je wel samenwerken. 

 

In de volgende tekst van de Heilige Teresa van Avila kun je lezen dat Christus met ons wil samenwerken. 

 

Christus heeft geen lichaam op aarde, 

behalve dat van jou, 

geen handen, 

behalve die van jou, 

geen voeten, 

behalve die van jou. 

Het zijn jouw ogen die Christus medeleven  

voor de wereld moeten uitstralen; 

het zijn jouw voeten waarmee 

Hij gaat om goed te doen; 

en het zijn jouw handen 

waar Hij ons nu mee moet zegenen. 

Teresa van Avila 

 
LUNCHTROMMEL 

 
Een nieuw schooljaar ligt voor ons. 

Hierbij een lekker hapje vul een stengel bleekselderij met roomkaas of pindakaas. 

Steek er een schijfje fruit in zoals een kiwi of appel. Of leg druiven of bessen erop. 

Maak een gezichtje met snoepoogjes op een cashewnoot of snoeptomaatje. En 

smikkelen maar. 

 
 

 

 

 

En wat is leuker dan een lief briefje te vinden in je lunchtrommel of in je jaszak of op je kussen voor het slapen 

gaan. Op internet vind je menig voorbeeld wij geven je hier al wat ideetjes. 
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
 

MOEDER ALPHONSE MARIA OP 8 SEPTEMBER 2018 ZALIG VERKLAARD 

 

Elisabeth Eppinger werd op 9 september 1814 in Bad Niederbronn (Elzas, 

Frankrijk) geboren als oudste van elf kinderen. Zij was een sterke 

persoonlijkheid met een grote gevoeligheid voor het geestelijke. Ze 

mediteerde vaak over leven en lijden van Christus. Uit eigen ervaring wist 

ze dat het lijden dat een mens treft, het moeilijk kan maken om in Zijn 

liefde te geloven. Ze voelde zich daarom geroepen om in toewijding aan 

God mensen te helpen in hun geestelijke en lichamelijke nood. Dit 

diepgevoelde besef werd de grondslag voor haar werk. In 1848 kwam ze 

tot de overtuiging dat ze een religieuze gemeenschap moest stichten. De 

bisschop van Straatsburg gaf er zijn goedkeuring aan. Op 28 augustus 

1849 stichtte ze, samen met enige Zusters uit Niederbronn de eerste 

gemeenschap met als doel: verpleging van zieken thuis, beschikbaar zijn 

voor allen, zonder onderscheid, ongeacht godsdienst, rang of stand. 

Elisabeth Eppinger , nu met de kloosternaam Moeder Alphonse Maria, 

werd op 10 september 1849 door de bisschop van Straatsburg benoemd 

tot de eerste Algemene Overste van de nieuwe congregatie Zusters van de 

Goddelijke Verlosser. Op 31 juli 1867 is Moeder Alphonse Maria Eppinger 

overleden. Op verzoek van parochies en gemeenten ontstonden nieuwe 

gemeenschappen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Hongarije. Op dit ogenblik is de Congregatie nog 

actief in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Kameroen, Angola, India, Argentinië, Portugal, Slowakije  en Namibië en 

telt 1030 leden. In Nederland waren de Zusters actief in de plaatsen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Texel en 

Esch in Noord-Brabant.  

 

Zaligverklaring in Straatsburg 

Paus Franciscus heeft op 26 januari 2018 bij decreet besloten in te stemmen met de zaligverklaring van Elisabeth 

Eppinger, Moeder Alphonse Maria. Op de geboortedag van de stichteres, 9 september aanstaande, zullen in de 

kathedraal van Straatsburg de plechtigheden rond de Zaligverklaring plaatsvinden. De aartsbisschop van 

Straatsburg zal op deze dag voorgaan. De Nederlandse Zusters die in Aerdenhout wonen zijn uitgenodigd om 

daarbij aanwezig te zijn. De RK  parochie Texel feliciteert de Zusters van de congregatie met de zaligverklaring 

van de stichteres van de orde.    

 

Op Texel zijn de Zusters van de Goddelijke Verlosser gedurende 62 jaar actief geweest in de bejaardenzorg, de 

wijkzorg, de kraamzorg en het kleuteronderwijs.   

 

Huize Maris Stella in De Cocksdorp 

Op 5 mei 1936 kwamen drie Zusters vanuit Duitsland naar Huize Maris Stella 

in de Kikkertstraat te De Cocksdorp. Het kerkdorp telde toen 297 inwoners. Het is in de beginperiode 

pionierswerk geweest. Met de wijkzorg is een start gemaakt en werd een kleine kleuterschool opgericht. In het 

huis zijn kraamvrouwen verzorgd en zijn ook ouderen opgenomen geweest. In de oorlog is het huis door de 

Duitse bezetter gevorderd. Het is geen gemakkelijke periode geweest gedurende de oorlogsjaren.   

In november 1957 zijn de twee Zusters die er toen nog actief waren, overgeplaatst  en is het huis verkocht. 

 

Huize Sint Agnes in Den Burg 

Op 30 augustus 1937 zijn opnieuw drie Zusters op het voor hen onbekende eiland met de boot aangekomen. 

Den Burg telde toen 2472 inwoners. Ze woonden in Huize Sint Agnes aan de Molenstraat. Gedurende de 

oorlogsjaren woonden ze in het armenhuis. Op 6 februari 1944 mochten ze weer terug naar huize Sint Agnes. 

Het waren zoals voor zovelen angstige oorlogsjaren. De opbouw na 1945 en alle veranderingen zorgden voor een 

groter aanbod van ouderen die zorg behoefden. Plannen voor een nieuw verzorgingshuis zijn gemaakt en op 19 
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september 1957 werd Huize Sint Jan in de Molenstraat officieel geopend. De Zusters waren ook actief in het 

kleuteronderwijs. Op 15 mei 1964 werd een nieuwe school geopend die de naam Maris Stella kreeg naar de 

Zuster die meer dan 25 jaar actief is geweest op haar school.  

Huize Sint Jan bleek een middelpunt in de gemeenschap te zijn van Den Burg en van het gehele eiland. De 

inzameling van kleding voor ‘Kerk in Nood’ is hiervan een goed voorbeeld. Op 27 april 1999 vierden de drie nog 

wonende Zusters in het toen nieuwe verzorgingshuis Sint Jan aan de Beatrixlaan een indrukwekkend 

afscheidsfeest. Aan het einde van het officiële gedeelte werd een fraaie zuil onthuld waarop drie Zusters in brons 

staan afgebeeld. Een zichtbaar symbool van alle Zusters die op het eiland hun beste krachten hebben gegeven. 

Het is een blijvende herinnering aan de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Verlosser en degene die 

hen inspireerde: Moeder Alphonse Maria. Het beeld staat nu in de hal van ‘De Buureton’.  

Het afscheid van der Zusters betekende een definitief einde van de aanwezigheid van kloosterlingen in het sociaal 

– maatschappelijk en kerkelijk leven op Texel. 

De kroniek vermeldt als laatste zin: ‘Ze hebben 

veel mooie en goede herinneringen 

meegenomen naar Beverwijk.   

 

Met dank aan Zuster Antonia Marie 

Duivenvoorde, Aerdenhout.  

Klaarmaken kledingpakketten voor Afrika op 2 

mei 1996. 

Links Zuster Arsène, rechts Zuster Arnulfa. 

 

 

 

 

 

 
VOORAANKONDIGING  
 
CONCERT VAN HET GEORGISCH ENSEMBLE KHAREBA & GOGIA 
 

 
 Dinsdag 13 november 2018 concert van het Georgisch Ensemble Khareba & Gogia met betoverende klanken 
uit De Kaukasus. 
Aanvang 20 uur in de Rooms-Katholieke Kerk Johannes de Doper in Den Burg, Molenstraat 36. 
Het ensemble bestaat uit vier professionele zangers en een accordeonist-begeleider en het repertoire varieert 
van vrolijke volksmuziek, religieuze liederen en romantische liedjes tot oude traditionele volks- en dansmuziek 
uit verschillende delen van Georgie.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_wtXZpOrcAhVKyKQKHeFpAbsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.texelsecourant.nl/nieuws/aankondiging/25971/georgisch-ensemble-in-rk-kerk-&psig=AOvVaw0DJc5AMdflExR_TBt-_RL2&ust=1534258556109073
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   NIEUWS UIT REGIO 
“DE NOORDKOP” 

                REGIO BREED? OMARM HET! 
 

 

REGIONAAL IS ER VEEL GEBEURD HIER ENKELE VERSLAGEN VAN DE DIVERSE ACTIVITEITEN 

 

REGIO “DE NOORDKOP” OP BEDEVAART NAAR HEILOO 

De werkgroep Regio-Breed had een regiobedevaart naar Heiloo georganiseerd op woensdag 30 mei. 

Hiervoor hadden zich 32 pelgrims opgegeven. Het was een mooie geslaagde dag. 

De mensen van Texel vertrokken met de boot van 9 uur vanaf het eiland. In Den Helder stapten zij in 

de bus, die door een technische storing iets verlaat was, bij de TESO haven in Den Helder. Via de 

parochiekerken, van Den Helder, Anna Paulowna en ’t Zand in onze regio, werden de mede reizigers 

opgehaald. En reisden we naar Heiloo. 

De reis verliep voorspoedig en om 11.15 uur kwamen we aan bij het 

Heiligdom. Sommige reizigers nuttigden eerst een kopje koffie, andere 

reizigers gingen direct door naar de Genadekapel voor het rozenkransgebed.  

In de Genadekapel zijn prachtige muurschilderingen van het leven van Maria. 

Na het rozenkransgebed woonden we de H. Mis bij, waar onze eigen pastoor  

Ivan mee celebreerde. 

Na de H. Mis keerden we terug naar het terras van 

het Oesdom waar we in de schaduw van een mooie 

beuk onze meegebrachte lunch nuttigden.  

 

Daarna werd door de blauwe 

zusters de geschiedenis van 

het Heiligdom verteld in de 

bedevaart kapel bij het houten 

beeldje van Maria. Met de 

mooie boodschap dat, al wie 

in nood verkeert zich kan richten tot Onze Lieve Vrouw, zij zal onze 

nood bij Jezus brengen en zo mogen wij door Maria de kracht en 

steun van Jezus ontvangen. Daar mogen wij allemaal op vertrouwen. 

Hierna had een ieder nog even de mogelijkheid om te genieten van de 

prachtige  omgeving van het Heiligdom. Dat werd door iedereen naar 

eigen behoefte ingevuld. Door een wandeling langs de kruiswegstaties, nog eens de 

beide kapellen bekijken, een moment van stilte en gebed, het 

putten en of drinken van het H. water uit de Runxput. Of 

genieten van het zonnetje op het terras van het Oesdom. 

Om 15.15 uur verzamelde iedereen zich weer en stapten we 

weer in de bus. Die de pelgrims weer in omgekeerde volgorde 

afleverde bij de diverse parochiekerken van de regio en de 

Texelse boot.  Het was een hele mooie waardevolle dag. Waarbij 

we als parochianen vanuit de hele regio met elkaar een gevoel 

van verbondenheid mochten ervaren. Een dag die voor herhaling 

vatbaar is. 

 
 

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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GROTE JAARFEEST 29 JUNI 2018 THE TIGERS OF GOD REGIO BREED 
Met 23 jongeren hebben we op vrijdag 29 juni een super feest gevierd om het seizoen af te 

sluiten. 

Deze dag, aan het einde van het schooljaar, 

is ook speciaal voor jongeren die dit jaar 

hun Vormsel hebben gedaan.  

Vanaf deze dag horen ze ook bij the Tigers 

of God! 

We startten deze dag bij de gymzaal van de 

Windwijzer, waar de kinderen een training kregen van Koen 

van Arem. Tikkie afgemat maar met een voldaan gevoel 

liepen de jongeren richting de Petrus & Pauluskerk.  

 

 

In de kerk mochten ze (voor velen) voor de eerste keer van 

hun leven ervaren wat aanbidding is. Diaken Henk gaf een 

uitleg wat eucharistische aanbidding is en liet de Monstrans 

zien. Vervolgens gingen we een kwartiertje stil zijn, kaarsje 

aansteken en luisteren naar lofprijsmuziek. Een ervaring voor 

allemaal! 

 

 

 

 

Daarna de tuin in voor een lekkere BBQ, spelletjes, marshmallows roosteren. Een heleboel gezelligheid met z’n 

allen! Nu genieten van een fántastische zomer en vanaf september gaan we elkaar met regelmaat weer 

ontmoeten! 
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JEUGDVIERING 1 JULI 2018 REGIO BREED 
Met ruim 50 kinderen vanuit de regio vierden we zondag 1 juli 

feest! In de kerk van Anna Paulowna vierden wij de Eucharistie 

samen met het kinderkoor Zimra. 

Twee nieuwe misdienaartjes werden geholpen door een acoliet uit 

Den Helder. Van tevoren werden deze misdienaars klaargestoomd 

door pastoor Ivan. Iedereen was supertrots op deze kanjers! 

 

De kinderen werden uitgenodigd om een aantal liedjes mee te 

zingen met het kinderkoor, dat was niet voor dovemans oren 

gezegd! Het koor werd soms verdubbeld! Hartstikke leuk! 

 

Christelijk goochelaar Laura Feenstra was door de werkgroep uitgenodigd 

om te goochelen voor de kinderen. Alle trucs hadden een boodschap, onder 

andere dat we allemaal hetzelfde zijn, hoe geliefd de kinderen zijn bij God 

de Vader én dat ze altijd welkom zijn in de kerk. Fántastisch om ze zo vol 

aandacht te zien, lange rijen bleven staan om daarna een dier van ballonnen 

te bemachtigen.  

 

Voor iedereen was er 

limonade en wat 

lekkers. Voor de 

volwassenen natuurlijk 

koffie en thee en een 

frisje met lekkers! 

Geholpen door het 

mooie weer heeft 

iedereen nog lang 

nagenoten van deze 

bijzondere viering.  

 

 

 

Deze viering was de aftrap voor alle communicanten om 

samen door te gaan met vieren! Vanaf nu zal de jeugd een 

aantal keren per jaar uitgenodigd worden om samen iets  

leuks te ondernemen, te vieren en elkaar te ontmoeten.  

Ook mee doen? Laat het ons weten en geef je op per mail; 

jeugdregionoordkop@gmail.com. Je wordt dan op de hoogte 

gehouden van alle festiviteiten! 

 
 
 

 
DE WERELDJONGERENDAGEN   

De Wereld jongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren.  

WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, 

samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft 

een ervaring te worden om nooit te vergeten.   

Dus wees erbij op  dinsdag 15 t/m dinsdag 29 januari 2019 !  

Meer info www.jongkatholiek.nl 

mailto:jeugdregionoordkop@gmail.com
http://www.jongkatholiek.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMwZ6O4oPbAhXCZlAKHfwuBAcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rkactiviteiten.nl/index.php?id=32995&title=WJD-reis_Panama_2019&psig=AOvVaw2R5SJ4tojYt2PIhe7nCM1O&ust=1526337926982382
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De Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken 

organiseert in het seizoen 2018 ZOMERAVOND CONCERTEN 

 

Dinsdag 28 augustus Waalderkerk De Waal 

Ensemble Coronis: Iris van ’t Veer – sopraan, Ada Pérez – traverso Gerrieke Verheij – barokcello Tim Veldman - 

klavecimbel 

Dinsdag 4 september Hoonderkerk Den Hoorn 

Marjolein Dispa – altviool, Ceciel Strouken – cello, Daniël Kramer - piano 

Dinsdag 11 september Kerkgebouw ”De Burght” Den Burg 

Maarten Elzinga – trompet, Arthur Kerklaan – trompet, Ton van Eck - orgel 

Dinsdag 18 september Waalderkerk De Waal 

Ingrid Lubbers – viool, Cobi Berculo – altviool, Jaap Sytsma – cello,  

Dinsdag 25 september Hoornderkerk Den Hoorn 

Jussi Paananen - viool ,Jeanny Beerkens – cello, Yumi Toyama – piano 

Alle concerten beginnen om 20.15 uur 

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door: Koninklijke TESO - bootdienst, Stift en Het Texelfonds. 

 

 

 

Als je de draad kwijt bent, 

Vertrouw er dan op dat God  

alle touwtjes in handen heeft. 

 

 

 

 

 

STICHTING HULP OOST EUROPA TEXEL  
Eind juni is het transport met de hulpgoederen vanaf Texel, goed aangekomen  in het armste gebied van de 

Europese Unie, Vaslui in Roemenië. Het ingezamelde tuingereedschap, dat wij stuurden, is al enthousiast in 

gebruik genomen. Mensen ontvingen een goed bed om in te slapen of een tafel of stoel. Een man, die elke dag 4 

km. loopt naar zijn werk en weer 4 km. terug en dit al 20 jaar doet, ontving een fiets. Hij was sprakeloos van 

blijdschap. Ook het broodnodige voedsel werd dankbaar ontvangen. En een lang gekoesterde wens van een 

oudere man, die niet kan lopen, ging in vervulling; hij kreeg een rolstoel. Zo is er veel blijdschap in deze streek 

door de ontvangen goederen. Maar het allermooiste zou zijn, als hulp niet meer nodig is en de mensen niet meer 

afhankelijk zouden zijn, maar zichzelf zouden kunnen redden. Daar zijn wantoestanden, die niet kloppen en die 

wij vaak voor kennisgeving aannemen en heel veel is ons helemaal niet bekend....... 

Maar als daar een dominee is, die het opneemt voor de onderdrukten, dan moeten wij toch solidair zijn en achter 

hem gaan staan en helpen. Wij zouden er voor kunnen zorgen, dat zij de middelen krijgen, om zelf voedsel te 

kunnen verbouwen, zodat zij uit deze crisissituatie kunnen komen. Behoefte is er aan gereedschap om het land 

te bewerken. Omdat er zo weinig water is, zou een kas een uitkomst zijn om groenten te kweken. Dan is er 

voedsel en hebben families werk. Er is al een kleine kas, die goed functioneert en waar tomaten en paprika's 

gekweekt worden. Het moet toch mogelijk zijn, dat wij vanaf Texel deze mensen helpen met een groentekas. 

Doet u ook mee? Een bijdrage is welkom op NL 18 RABO 036 25 21 905 t.n.v. Stichting Hulp Oost Europa Texel ( 

met ANBI goedkeuring ) 
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VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP” 26-8 t/m 21-10-2018 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

25-8 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

25-8 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Samenzang  

25-8 19.00 't Zand P. Banaszak Eucharistie Muziek van Joke van 
Geebergen en Pianiste 
Annelies Komen 

 

26-8 09.30 Willibrord P. Banaszak Eucharistie Willibrordkoor koffie 

26-8 09.30 Breezand I. Garcia Eucharistie  Samenzang   

26-8 10.00 Den Burg Parochianen Woord-Com Herenkoor koffie 

26-8 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

1-9 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang   

1-9 19.00 Willibrord I. Garcia Eucharistie Samenzang   

1-9 19.00 Breezand P. Banaszak Eucharistie Encore!  

2-9 09.30 De Cocksdorp P. Banaszak Eucharistie De Cocksdorp   

2-9 09.30 't Zand I. Garcia Eucharistie Ritmisch koor koffie 

2-9 09.30 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Klein koor   

2-9 10.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie  Inzingkoor  

2-9 11.00 Den Burg P. Banaszak Eucharistie Dameskoor    

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

8-9 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang   

8-9 19.00 't Zand P. Banaszak Eucharistie   

8-9 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Rhythm Voice   

9-9 09.30 Den Burg I. Garcia Eucharistie Herenkoor Kerkproeverij /Koffie 

9-9 09.30 Willibrord Parochianen Woord-Com    Kerkproeverij /Koffie 

9-9 09.30 Breezand P. Banaszak Eucharistie KoorBisNis  Kerkproeverij 

9-9 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia Kerkproeverij /Koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

15-9 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang  

15-9 19.00 Willibrord I. Garcia Eucharistie Samenzang  

15-9 19.00 Breezand H. Schrader Woord-Com Breezangertjes Gezinsviering  

16-9 09.30 't Zand H. Schrader Woord-Com Muziek van Joke van Geebergen  en Pianiste Annelies Komen 

16-9 09.30 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Zimra Kerkproeverij 

16-9 10.00 De Waal    Oecumenische dienst voor de vrede 

16-9 10.00 Den Burg    Oecumenische dienst voor de vrede 

16-9 10.00 De Cocksdorp    Oecumenische dienst voor de vrede 

16-9 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie Samenzang  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

Woensdag 19-9 19.00 Petrus en Paulus I. Garcia / dominee   Oecumenische dienst voor de vrede 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

22-9 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang  

22-9 19.00 't Zand Parochianen Woord-Com  Cantica Nova   

22-9 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Nura   

23-9 09.30 Oudeschild H. Schrader Woord-Com Oudeschild  

23-9 09.30 Willibrord I.Garcia/Parochianen Eucharistie Willibrordkoor Startviering /koffie 

23-9 09.30 Breezand Parochianen Woord-Com    Encore!  

23-9 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia Latijnse viering 

23-9 11.00 Den Burg H. Schrader Woord-Com Dameskoor Koffie?? 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

29-9 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang   

29-9 19.00 't Zand H. Schrader Woord-Com Muziek van Joke van Geebergen  en Pianiste Annelies Komen 

29-9 19.00 Anna Paulowna P. Banaszak Eucharistie Alle koren  STARTVIERING 

30-9 09.30 De Cocksdorp H. Schrader Woord-Com De Cocksdorp   

30-9 09.30 Willibrord P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

30-9 09.30 Breezand Parochianen Woord-Com  Dameskoor  

30-9 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia   

30-9 11.00 Den Burg H. Schrader Woord-Com Gospeltrain   

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

6-10 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang  

6-10 19.00 Willibrord P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

6-10 19.00 Breezand I. Garcia Eucharistie Koren St.Jan Startviering/koffie 

7-10 09.30 Den Burg I. Garcia Eucharistie Gezamenlijke koren Startviering  / Koffie 

7-10 09.30 't Zand  Parochianen Woord-Com Ritmisch koor  

7-10 09.30 Anna Paulowna Parochianen Woord-Com Klein koor Maria viering 

7-10 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia  
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Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

13-10 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang  

13-10 19.00 't Zand  H. Schrader  Woord-Com Willibrordkoor  

13-10 19.00 Anna Paulowna  I. Garcia Eucharistie  Rhythm Voice  

14-10 09.30 Den Burg  H. Schrader  Woord-Com Dameskoor  

14-10 09.30 Willibrord Parochianen Woord-Com    

14-10 09.30 Breezand I. Garcia Eucharistie Samenzang  

14-10 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

20-10 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie  Samenzang   

20-10 19.00 Willibrord  P. Banaszak Eucharistie  Samenzang   

20-10 19.00 Breezand  H. Schrader Woord-Com koorBisNis   

21-10 09.30 Oudeschild  P. Banaszak Eucharistie Oudeschild    

21-10 09.30 't Zand I. Garcia Eucharistie  Cantica Nova   

21-10 09.30 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com Zimra   

21-10 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie  Samenzang  

21-10 11.00 Den Burg P. Banaszak Eucharistie Gospeltrain Koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

27-10 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com  Samenzang   

27-10 19.00 't Zand  P. Banaszak Eucharistie     

27-10 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie  Nura   

28-10 09.30 Den Burg I. Garcia Eucharistie  Herenkoor   

28-10 09.30 Willibrord H. Schrader Woord-Com  Willibrordkoor   Koffie 

28-10 09.30 Breezand Parochianen Woord-Com Samenzang   

28-10 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia   

28-10  Oosterend I. Garcia Eucharistie  Oosterend Voorlopig laatste viering Koffie 

ALLERHEILIGEN Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

Donderdag 1-11 19.00 Petrus en Paulus I. Garcia  Eucharistie  Samenzang  REGIOVIERING 

ALLERZIELEN Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

Vrijdag 2-11 19.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie PP-koor Caecilia Koffie 

Vrijdag 2-11 19.00 Willibrord  Avondwake groep Woord- gebed  Koffie 

Vrijdag 2-11 19.00 Breezand  Avondwake groep Woord- gebed Dameskoor  

Vrijdag 2-11 19.00 't Zand  Avondwake groep Woord- gebed Promise  

Vrijdag 2-11 19.00 Anna Paulowna Avondwake groep Woord- gebed Avonwakekoor  

Vrijdag 2-11 19.00 Den Burg Avondwake groep Woord- gebed Herenkoor Koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

3-11 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang   

3-11 19.00 Willibrord I. Garcia Eucharistie Samenzang   

3-11 19.00 Breezand G. Scholten  Encore!   

4-11 09.30 De Cocksdorp P. Banaszak Eucharistie De Cocksdorp   

4-11 09.30 't Zand  H. Schrader Woord-Com Ritmisch koor Diaconaal weekend / koffie 

4-11 09.30 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Klein koor  

4-11 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie Inzingkoor   

4-11 11.00 Den Burg P. Banaszak Eucharistie Dameskoor  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

10-11 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang   

10-11 19.00 't Zand I. Garcia Eucharistie Muziek van Joke van Geebergen  en Pianiste Annelies Komen 

11-11 09.30 Den Burg  Eucharistie Herenkoor Diaconaal weekend / koffie WB 

11-11 09.30 Willibrord I. Garcia Eucharistie     

11-11 09.30 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com kinderkoren  Gezamenlijke familieviering 

11-11 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia Diaconaal weekend / koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

17-11 16.00 Ten Anker H. Schrader Woord-Com Samenzang  

17-11 19.00 Willibrord P. Banaszak Eucharistie   

17-11 19.00 Breezand H. Schrader Woord-Com KoorBisNis  

18-11 09.30 Oudeschild I. Garcia Eucharistie  Oudeschild  

18-11 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak Eucharistie Zimra  

18-11 10.00 Schagerbrug H.Schrader/Dominee Woord-Gebed   

18-11 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

18-11 11.00 Den Burg I. Garcia Eucharistie  Gospeltrain  

TAIZÉVIERING Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

Vrijdag 23-11 19.30 Den Burg H.Schrader/B.Guiljam Woord-Gebed  TAIZÉVIERING Koffie 

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

24-11 16.00 Ten Anker I. Garcia Eucharistie Samenzang  

24-11 19.00 't Zand I. Garcia Eucharistie Cantica Nova  

24-11 19.00 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com Rhytthm Voice Diaconaal Weekend 

25-11 09.30 Den Burg  Parochianen Woord-Com Dameskoor Koffie 

25-11 09.30 Willibrord H. Schrader Woord-Com Willibrordkoor   koffie 

25-11 10.00 Breezand I. Garcia Eucharistie Dameskoor  

25-11 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia   
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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  

Kapelaan Pawel Banaszak   p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06- 46554569 

      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 

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:          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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