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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 

  14 oktober tot 9 december 2018 

Voor de volgende Vuurtoren (14 oktober tot 9 december) kunt u tot en met zondag 25 november 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 KAPELAAN 
,, …En weest dankbaar.” (Col 3, 15) 

Beste parochianen, 

Wij hebben een mooie zomer achter de rug. Een tijd waarin - of je dan op vakantie 

bent geweest of toch werken moest –je elke dag spontaan en vanzelf de pracht van 

de schepping kunt ervaren. Ik hoop dus dat wij hoe dan ook toch vele redenen 

hebben - de dingen hebben gezien en meegemaakt - om dankbaar voor te zijn.  

Met dit in het hart kunnen wij nu verder aan de slag. Nu worden de dagen kouder en grijzer en denken wij al 

meer aan de herfst, de scholen zijn opnieuw begonnen, denken ook wij aan de start van dit jaar van onze 

geloofsschool als wij de kerk zo kunnen noemen.  

Dankbaarheid is de sleutel tot de rust van de menselijke geest en tot welzijn van het lichaam. Het verheft onze 

geest om te zoeken naar wat boven is, naar de oorsprong. Het verbindt ons met God ook al hoeft het misschien 

niet altijd zo bewust beleefd en zo duidelijk genoemd worden.  

Als gelovige mensen geven wij graag aan onze dankbaarheid een vaste plek in ons leven, een structuur, een 

ritme. Zodoende gaat het in ons groeien. Het krijgt dan in ons een vorm niet meer van gevoelens alleen maar 

van een besluit. Net als in de relatie tussen twee mensen: totdat het enkel op gevoelens loopt, blijft het 

wankelbaar want de menselijke emoties zijn veranderlijk. Vanaf het moment echter dat dit een vaste keuze 

begint te betekenen, dan krijg je daar pas iets om er verder op te kunnen bouwen. 

Daarom verzamelen wij ons elke zondag graag in de kerk. Waarom? Om God dank te brengen, Hem te vereren. 

Eucharistie betekent ‘dankzegging’. Niet voor niets opent iedere tafelgebed van de zondagse viering met de 

uitnodiging van de priester: ‘Brengen wij dank aan de Heer, onze God’. En wij geven eraan toe met: ‘Hij is onze 

dankbaarheid waardig’. Elke zondag bereidt God voor ons een feest om het ook te beleven als een feest God 

ter ere. 

Ik vermoed al waar uw gedachten naartoe gaan als u dit zo leest: “elke zondag... (?), Eucharistie (?), God ter ere 

(?) – is het niet te gek?!!! Zo vaak volgen wij de manieren van doen en denken van deze tijd. Elke zondag is dan 

niet ‘een feest’ maar ‘mijn vrije dag’ dus ik ga naar de kerk wanneer ik het wel geschikt vind en dan ook niet 

zozeer ’God ter ere’ maar meestal voor een klusje, omdat ik dan ingeroosterd ben of zo. Wie zegt dat ik dan 

elke zondag naartoe moet?”. 

Oké, ik begrijp dat een uurtje per week soms te veel kan zijn. Maar als je van de andere kant alles bij elkaar 

optelt: dat je je ademt zoveel keer per minuut, dit dan 60 maal per uur, 24 keer per dag, 7 keer per week wel 

kan halen; voeg je gezichts- en gehoorvermogens elk moment al die tijd nog eens toe; dat u spreken kan, de 

smaak op je tong, de kracht van je spieren, je talenten, je relaties, de dak boven je hoofd, je bezittingen en 

noem… maar… op. Hoe ziet het er dan nu voor je uit? Bij mij wordt het veel meer dan een uur per week voor 

dankbaarheid. Heb je minder?  

In dit nieuwe schooljaar zijn we weer enthousiast van start gegaan; het is mooi om met vele vrijwilligers in 

samenwerking met het hele pastorale team allerlei bijzondere vieringen en activiteiten voor te bereiden. Alle 

informatie hierover kunt u terugvinden in de komende parochiebladen en op de website.  

Laten wij ons met de zondagsvieringen blijven ontmoeten. Daar groeit de geest van en worden wij samen 

sterker. 

Veel goeds aan iedereen. Kapelaan Pawel Banaszak 
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DOE DE LICHTEN AAN 

 
In deze herfsttijd wordt het alweer vroeg donker.  

We steken ‘s avonds de lichtjes weer aan.  

Met schemerlampen of kaarsjes maken we het in huis 

gezellig en behaaglijk.  
 

Geniet u ook zo van deze tijd van lichtjes? 

 

 

 

Steek een kaars aan in het duister, 

laat het licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten, 

streel maar zacht, wat is verhard. 

 

Steek een kaars aan in het duister 

en zaai vrede waar je gaat. 

Steek je armen uit en luister, 

naar de mens die naast je staat. 

  

Steek een kaars aan in het duister, 

eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst, 

laat waar jij bent liefde zijn. 
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
 14 oktober tot 9 december 2018 

Mochten er daarnaast 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!!!  

 

MISDIENAARS  

 
 
 
 
 

 

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

op 21 oktober voor de Wereldmissiedag. 

Op 4 november is de zondag voor de oecumene en op 8 november is de nationale jongerencollecte. 

Vanaf 2 dec is de collecte bestemd voor de bisschoppelijke adventsactie. 

We willen deze collectes weer van harte bij u aanbevelen. 

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      Koffie drinken  Gospeltrain 

     

Zo. 28 okt 9.30u Den Burg Eucharistieviering Priester     Herenkoor 

Zo. 28 okt 11.00u Oosterend Eucharistieviering Priester    laatste viering  

koffie drinken in Strends End 

Koor Oosterend 

     

Do. 1 nov 19.00u DEN HELDER ALLERHEILIGEN Eucharistieviering Priester    REGIOVIERING   

Vr. 2 nov  19.00u Den Burg ALLERZIELEN  Woord en Gebed viering o.l.v. parochianen  

Koffie drinken  

Herenkoor 

     

Zo. 4 nov 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester     Koor De Cocksdorp 

Zo. 4 nov 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester     Dameskoor 

     

Zo. 11 nov 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester    DIACONALE ZONDAG    

Koffie drinken  

Herenkoor 

     

Wo. 14 nov 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo. 18 nov 09.30u Oudeschild Eucharistieviering Priester    Koor Oudeschild 

Zo. 18 nov 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester     Alissa Jacob Gospeltrain 

     

Vrij. 23 nov 19.30u Den Burg Taizé viering Henk Schrader, Bram Guiljam  Koffie drinken  

     

Zo. 25 nov 09.30u Den Burg Woord Communieviering parochianen     Koffie drinken Dameskoor 

     

Zo. 2 dec 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester     Koor De Cocksdorp 

Zo. 2 dec 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester     Dameskoor 

     

Zo. 9 dec 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester     Herenkoor 

Zo. 9 dec 11.00u DEN HELDER Pastoor Ivan 12 ½  jaar priester jubileum  

     

Wo 12 dec 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

21 okt     – Alissa & Jacob 18 nov -   Alissa & Jacob  

28 okt     -  Wiki & Aiden  2 dec   -  Wiki & Aiden 

4 nov      –  Femke & Abe 9 dec   -  Abe 

11 nov    -   

http://www.rkparochietexel.nl/
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PAROCHIE AGENDA 

 
 
PASTOOR IVAN  
VAN HARTE GEFELICITEERD  
MET UW VERJAARDAG  
WIJ WENSEN U EEN FIJNE DAG TOE  
EN GODS ZEGEN 

 
 
 
 
DOORGEVEN MUTATIES LEDENADMINISTRATIE 
Alle parochies in Nederland zullen binnenkort overstappen naar een ander programma voor hun 

ledenadministratie omdat het huidige programma o.a. niet voldoet aan de gebruiksvriendelijkheid. Dus ook onze 

parochie zal deze overstap gaan maken. Dit willen we graag zo goed mogelijk voorbereiden.  Al sinds enige tijd 

zijn we daarom bezig om onze ledenadministratie volledig bij te werken.  

 

De meeste parochianen hebben een zogenaamde SILA stip. De SILA [Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie] 

zorgt ervoor dat mutaties worden doorgegeven aan de parochie. Te denken valt dan aan verhuizingen, overlijden, 

of wijzigingen in de burgerlijke staat.  Maar in onze administratie staan ook diverse mensen vermeld als lokaal. 

Van hen krijgen wij niet automatisch door wanneer zij bijvoorbeeld verhuizen. Ook parochianen uit het 

buitenland worden niet automatisch aangemeld.  

 

DAAROM WILLEN WE UW HULP VRAGEN. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om ongeacht of u een SILA stip heeft of niet, toch eventuele wijzigingen zoals .b.v. 

verhuizingen, wijzigingen in de burgerlijke staat aan ons door te geven. 

Ook parochianen die op Texel zijn komen wonen vanuit het buitenland vragen wij om zich aan te melden en of 

eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Dat kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk 

naar Molenstraat 34 1791 DL Den Burg o.v.v. ledenadministratie. 

 

GEGEVENS DIE WIJ GRAAG VAN U VERNEMEN ZIJN: 

 Verhuizingen  

 Wijzigingen in uw burgerlijke staat  

 Uw kinderen die gaan studeren en uit huis gaan of op zichzelf gaan wonen. 

 Katholieke mensen die vanuit het buitenland op Texel komen wonen vragen wij hierbij om zich 

persoonlijk zelf in te schrijven in onze parochie. 

Met uw hulp kan onze administratie volledig up- to-date worden gemaakt en blijven. 

Hartelijk dank voor uw medewerking namens de ledenadministratie. 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

17 okt  Pastoor Ivan Garcia is jarig  

1 nov 14.00u Ziekenbezoekgroep  

5 nov  Informatieavond Eerste Heilige Communie en H. Vormsel Pastorie P.P. kerk Den Helder 

7 nov 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

13 nov 20.00u Khareba & Gogia  Kerk Den Burg 

20 nov 9.30u Regio Breed Pastorie P.P. kerk Den Helder 

25 nov  Kopij datum Vuurtoren 9-12-2018 t/m 3-2-2019  

26 nov 13.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

28 nov 15.00u Ontdekkertjes Adventskrans maken Pastorie Den Burg 

5 dec 19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

6 dec 14.00u Ziekenbezoekgroep  

9 dec 11.00u Koperen priesterjubileum pastoor Ivan Garcia P.P. kerk Den Helder 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7gOCD4eTdAhXEalAKHQfWA70QjRx6BAgBEAU&url=https://it.pixiz.com/frame/Moldura-de-feliz-aniversario-1778959&psig=AOvVaw2HWcTaeqrQvB-sm_AfS4FN&ust=1538466604292872
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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KOPEREN PRIESTERFEEST  
   PASTOOR IVAN GARCIA FERMAN 

 

 

 

 

 

Op zondag 9 december 2018 zal pastoor Ivan Garcia Ferman zijn koperen 

priesterfeest vieren tijdens de hoogmis van 11.00 uur in de Petrus & 

Pauluskerk te Den Helder. Na deze viering, waar het Caeciliakoor zingt, bent u 

van harte uitgenodigd om de jubilaris te feliciteren! 

 

Pastoor Ivan is 12,5 jaar geleden, op  

10 juni 2006, in Haarlem tot priester 

gewijd. Sinds 1 september 2013 is hij 

pastoor in onze regio. 

 

Om deze feestelijke dag extra luister bij te zetten wordt er na 

de viering een Agape georganiseerd. Sommigen van u 

hebben al een Agape meegemaakt, een feestelijke maaltijd 

van zelf meegebrachte lekkernijen. Voor koffie en thee wordt 

gezorgd, de rest mogen wij zelf organiseren!  

Om uw gedachten een handje te helpen: zoete lekkernijen, 

hartige lekkernijen, chips, wijn, bier,    

     frisdrank.  

 

De meegebrachte lekkernijen kunt u vóór de viering afgeven. 

Op deze wijze kunnen wij als parochianen het koperen priesterschap 

van pastoor Ivan tot een echt feest maken! 

 

Cadeautip: gift seminarie Redemptoris Mater                              

(Nieuwe Niedorp)  

 

                                        Parochies:  

   Trinitas (Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand) 

   Maria Sterre der Zee (Den Helder, Julianadorp) 

       RK parochie Texel 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYlPrZwODdAhUCU1AKHchcD_wQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/gold-ribbon-border-green-gems_1793381.html&psig=AOvVaw2dylY1eDlqqs2kV3wDe6NH&ust=1538320520201270
https://katholiekalmere.nl/wp-content/uploads/2013/04/wijding.jpg
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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. 

 

 

HEEFT U HET AL GEZIEN ? 
 

Achter in de kerk van Den Burg staat een mooie, verlichte vitrinekast. 

Een initiatief van onze nieuwe archivaris. Hij is regelmatig bezig de inhoud ervan aan te vullen. Het hele rijke 

roomse leven komt voorbij. Mocht u nog foto’s, bidprentjes, vormselplaten enz., betrekking hebbende op de 

kerk, willen afstaan, dan kunt u dit afgeven bij archivaris Piet Witte (St. Martinus) Molenstraat 7, Den Burg.  

Bij voorbaat dank.  
 
 
 

SLUITING KERK OOSTEREND 
 

In juni 2018 is het besluit om de kerk van Oosterend te sluiten vermeld aan de betrokken parochianen in 

Oosterend en tijdens de vieringen  door pastoor Ivan Garcia. In het algemeen was er begrip voor dit besluit. 

De voorlopig laatste viering zal op 28 oktober zijn om 11.00 uur.  

Deze viering is voorbereid samen met de diverse vrijwilligers die sinds jaar en dag betrokken zijn bij de kerk in 

Oosterend. Tijdens de viering willen we een ieder bedanken voor de jarenlange trouwe inzet voor de  

St. Martinuskerk. En we willen de parochianen die een binding hebben met de St. Martinuskerk de mogelijkheid 

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

 

De kerk heeft een ciborie uit 1920-1930 waarin H. Martinus als bisschop met staf, geldbuidel en bedelaar en inscriptie 

"Oosterend" en "Sanctvs Martinvs", en H. Johannes de Doper met het Lam en inscriptie "Texel" staat gegraveerd.  

Deze ciborie zal met gepaste aandacht worden overgedragen naar de kerk in Den Burg. 

 

Na de viering zullen we met pijn in het hart de deuren sluiten van deze kerk en gaan we samen naar Strends End 

om met elkaar herinneringen op te halen. Onder het genot van een kopje koffie, thee, een drankje en een hapje. 

Het parochiebestuur nodigt alle belangstellenden van harte uit om deze voorlopig laatste viering in de kerk van 

Oosterend bij te wonen. 

In Den Burg is er ook een eucharistie viering op deze zondag, maar i.v.m. deze bijzondere viering in Oosterend al 

om 9.30 uur.  

 

 

 
ALLERHEILIGEN 
 

Op ALLERHEILIGEN 1 november  

is er een regioviering in de Petrus en Paulus kerk van Den Helder om 19.00 uur. 

 

 

 
 
 
UITNODIGING ALLERZIELEN 2018 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixhPWp8ezdAhUIZVAKHVjdBP8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.heiligen.net/heiligen/11/01/11-01-0000-allerheiligen.php&psig=AOvVaw26vTKuAHuBI2RM4Js0botI&ust=1538745900461370
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Ook dit jaar willen we in onze geloofsgemeenschap op vrijdag 2 november onze overleden parochianen 

gedenken. 

In een woord en gebedsviering om 19.00 uur in de Johannes de Doper kerk in Den Burg willen we alle 

parochianen gedenken van wie wij sinds november 2017 vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid hebben 

genomen. Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een kaars voor hen ontstoken.  

Ook alle andere overledenen zullen we in stilte gedenken.  

Na afloop van deze viering is er voor iedereen gelegenheid een kopje koffie, thee of limonade te drinken en 

elkaar te ontmoeten. 

U bent allen van harte uitgenodigd 
De parochianen die wij deze avond gedenken zijn: 

 

Thea Bakker-Veeger   

Ina van den Berg -Schraag 

Duut Witte-Witte   

Hans Commandeur 

Marius Witte    

Aadje Stiekema- van Maarseveen 

Riek Zijm    

Tjitske Luiken -Ketelaar 

Vroon Zijm -Zoetelief   

Henk Witte 

Jan Bakker    

Louis van Tongelen 

Mirjam Maas    

Cees de Graaf 

Jan Lablans     

Nico van Dam 

Truus Hin –Koedooder   

Klaus Groszpietsch 

Annie Lablans -van den Berg  

Sien Grootelaar -Waaijer 

Guus Samuels – Bakker   

Hans Kuipers 

Giel Witte    

Jan Zoetelief 

Lies van Heerwaarden-Witte  

Marie Buijsman -Kiljan  

Johanna Schuurman-Maas 

 

 

Eerste Heilige Communie en Vormselproject 2018-2019 

Omdat ieder licht een verhaal is 

groter dan alle woorden 

van missen en dood 

van liefde levensgroot 

die we spraken en hoorden 

daarom maken we licht. 

 

Omdat samen niet alleen is 

als de dagen donker zijn 

zo ver weg, zo dichtbij 

de sterren ver voorbij 

delen in liefde en pijn 

daarom maken we licht. 

 

Omdat alles er mag zijn  

als je rouwt om een geliefde 

de schreeuw en de stilte  

de warmte en de kilte 

die je steeds weer op je weg vindt 

daarom maken we licht. 

 

Omdat ze nooit worden vergeten 

omdat ze werkelijk bestaan 

iedere naam, ieder licht 

iedere ziel, ieder gezicht  

gekoesterd in je hart voortaan 

daarom maken we licht. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKgIKugeXdAhUEsaQKHbT5BbsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/219972763028080144/&psig=AOvVaw1wkT45p7k70xy5_FXiPR3F&ust=1538475306368794
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---- Algemene informatieavond 5 november 2018 ---- 
 

 
 

 
In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team 
kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament 
van het Vormsel. 
 
Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan. 
 
Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een 
informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd! 
 
Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua 
geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.  
 
Wanneer:  Maandag 5 november 2018  
Waar:  Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder 

   Inloop:  18.30 uur 
   Aanvang: 19.00 uur 
   Einde:   20.45 uur 
 
Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid 
inschrijving en opgave hulp. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te 
stellen. 
 
In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u aanwezig kunt zijn ja of 
nee. Mailadres: regiobreednoordkop@gmail.com 
  
Heel graag tot dan! 
Pastoor Ivan Garcia Ferman 
mede namens het pastorale team 

 

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. 
Wanneer u deze informatieavond wilt bijwonen kunt u contact opnemen 
met Henny Hin zodat we evt. gezamenlijk de boot van 18.00 uur kunnen 
nemen naar Den Helder. 
 
 
 

 

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com
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DIACONALE ZONDAG 11 NOVEMBER 
 

Op 11 november is de Diaconale zondag ook dit jaar willen we graag 

weer een leuke loterij organiseren voor het goede doel. 

Maarrrrrrrr daar hebben we hulp bij nodig. We zoeken nog mensen 

jong en oud die het leuk vinden om de loterij voor te bereiden [inkoop 

van prijzen} en te helpen op zondagochtend 11 november. 

 

Het goede doel is dit jaar geld in te zamelen voor een school in 

Roemenië.  

Onze koster Wim en zijn vrouw José van der Gracht bezoeken al sinds enige tijd deze school en de gemeenschap 

er om heen. Wanneer zij met hun camper die kant op gaan nemen ze zoveel mogelijk materiaal mee. Maar ook 

voor de gezinnen stoppen ze van alles in de camper om daar aan de armste mensen uit te delen.  

Wim en José hebben contact met een onderwijzeres, Roxy, die intensieve banden heeft met een school voor  

zigeunerkinderen. Vanuit Nederland wordt er ook al heel veel meegenomen aan kleding en schoeisel. Wim en 

José worden daarbij ondersteund door de “Stichting Oost Europa”.   Maar ter plekke wordt er ook nog van alles 

ingekocht. Met name voedsel zoals meel en olie en vervolgens aan de armste mensen uitgedeeld. 

Graag willen wij hen daarbij ondersteunen en geld inzamelen zodat zij op hun eerst volgende reis ook weer het 

één en ander ter plekke kunnen aanschaffen voor de allerarmste bevolkingsgroep in Roemenië . 

 

Wat kunt u doen? 

 Natuurlijk meedoen met de loterij op 11 november na de viering in de Witte Burcht.  

Tijdens de koffie zullen Wim en José ons dan ook het één en ander vertellen over wat zij zoal beleven op 

hun reizen naar Roemenië.  

 Maar u kunt ook zelf artikelen meenemen op 11 november voor de schoolkinderen. 

In de vorm van:  

schriften, kleurpotloden, puntenslijpers, potloden, gum, pennen, papier, 

kleurboeken, knutselspullen, haarspeldjes en elastiekjes, kammen, 

tandenborstel, tandpasta, handdoek, kleine knuffeltjes, of klein 

speelgoed [waar geen batterijen bij nodig zijn]  enz. enz. 

 
Wim en José gaan in 2019 weer naar Roemenië en zullen dan al deze spullen 
weer persoonlijk wegbrengen. 
Komt u ook op 11 november naar de viering om 9.30 uur in Den Burg en gaat u 
daarna mee naar de Witte Burcht voor de koffie en natuurlijk de loterij. 

 
 
CONCERT VAN HET GEORGISCH ENSEMBLE KHAREBA & GOGIA 
 
Dinsdag 13 november 2018 is er een concert van het 
Georgisch Ensemble Khareba & Gogia met betoverende 
klanken uit De Kaukasus. 
 
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.  
 
Aanvang 20 uur in de Rooms-Katholieke Kerk Johannes de Doper in Den Burg, Molenstraat 36. 
De entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte om in de onkosten te voorzien. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFqeHa9eTdAhWNsqQKHV-4CvkQjRx6BAgBEAQ&url=http://andijk.rkregiowh.nl/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/Kontakt-2017-5-allerzielen.pdf&psig=AOvVaw17TVe5vvnWYxcplHvwCB15&ust=1538472058191767
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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TAIZÉ-VIERING TEXEL 
 

EEN MOMENT VOOR JEZELF, STILTE, LIEDEREN ,TEKSTEN EN GEBEDEN. 

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

Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. 

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

worden in Taizé, in hun eigen gemeente of omgeving. 

Zo ook op Texel al meer dan 15 jaar in de zomer in De Koog, en sinds vorige winter hebben wij het ook twee 

maal georganiseerd in samenwerking met Henk Schrader, diaken in het Bisdom Haarlem en werkzaam in de regio 

Noordkop en Bram Guiljam, namens de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken. 

Het zijn oecumenische vieringen met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en meditatieve teksten. De 

bezoekers lieten na afloop weten graag vaker dit soort vieringen te willen bezoeken. 

 

Daarom hebben wij ook dit jaar weer twee Taizé vieringen 

ingepland de eerste is dit najaar op vrijdag 23 november om 

19.30 uur in de RK kerk in Den Burg en de tweede zal net als 

vorig jaar in het voorjaar worden gepland. 

Voelt u zich vrij om te komen ; 

U bent van harte welkom. 

 

 

ADVENTSKRANS MAKEN MET DE JEUGD 
 
Op 28 november gaan we met de kinderen een adventskrans maken. De aanvang is 
15.00 uur in de pastorie. 
Geef je alvast op, op het welbekende adres. Dan houden wij je verder op de hoogte. 

 
 
VRIJWILLIGERSBEDANKDAG 6 JANUARI 2019 
 
Voorgaande jaren bedankten wij onze vrijwilligers altijd medio november/ december. Dit jaar willen wij het 
over de drukke decembermaand heen tillen en staat deze vrijwilligersbedankdag gepland op zondag 6 januari.  
ZET U DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA?  
Alle onze vrijwilligers worden t.z.t. hiervoor uitgenodigd. 
 
 

 
VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Op 5 september, de eerste vergadering in het nieuwe werkjaar, was Marion Zijm-van der Wetering  
als  kandidaat lid aanwezig. 3 oktober heeft zij toegezegd om definitief bestuurslid te worden en daar 
zijn wij blij mee. We zijn overigens nog niet compleet, u bent alsnog welkom. Om mee te denken over 
de vitaliteit en de toekomst van onze parochiegemeenschap en onze kerken. 
Na de viering op 28 oktober in Oosterend die we met zoveel mogelijk (oud)Oosterenders willen 
afsluiten ,houden we nog 3 kerken over die we in zo goed mogelijke staat dienen te houden om u de zondagse 
vieringen aan te kunnen bieden. 
Voor de kerk van Oosterend hebben we overigens nog geen andere bestemming; wie heeft er een idee?  
Op de oproep voor de kerkbijdrage in de vorige Vuurtoren zijn al veel bedragen binnengekomen en die hebben 
we hard nodig om door te kunnen gaan. Als  u uw bijdrage  nog niet mocht hebben overgemaakt dan is deze 
alsnog welkom, waarvoor bij voorbaat onze dank. 
In de vergadering van 3 oktober hebben we met name besproken het vieringenrooster voor het komende jaar 
en het te plannen onderhoud aan de gebouwen, dat onze voortdurende aandacht vraagt. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kindengeloof.nl/plaatjes/feesten-adventskrans.jpg&imgrefurl=http://www.kindengeloof.nl/feesten.html&docid=yZaKYkPgUj5TKM&tbnid=G9QzfG1wNLxwZM:&vet=10ahUKEwibrd7_jejdAhUSDewKHUBmBMAQMwiOAShNME0..i&w=200&h=190&bih=573&biw=1024&q=adventskrans maken&ved=0ahUKEwibrd7_jejdAhUSDewKHUBmBMAQMwiOAShNME0&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://maartenscollege.nl/wp-content/uploads/2018/07/Taize.jpg&imgrefurl=https://maartenscollege.nl/taize/&docid=8ZWBY9lmlss-WM&tbnid=zbNOWzh57utUeM:&vet=10ahUKEwiVq9e5jujdAhWSzaQKHQN-DK8QMwg9KA0wDQ..i&w=305&h=165&bih=573&biw=1024&q=taize&ved=0ahUKEwiVq9e5jujdAhWSzaQKHQN-DK8QMwg9KA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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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 is begonnen doen we ook nu weer een oproep in deze Vuurtoren  

voor vrijwilligers.  

WANT 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 DE PAROCHIE U EEN ZORG IS  

 U HET OOK VAN BELANG VINDT DAT WE ALS PAROCHIE DIVERSE ACTIVITEITEN BLIJVEN AANBIEDEN  

 U NOG EEN UURTJE OF WAT OVER HEBT IN UW DRUKKE LEVEN  

DAN HOUDEN WIJ ONS VAN HARTE AANBEVOLEN.  

 

DE RK PAROCHIE TEXEL HEEFT VOORAL UW HULP HEEL HARD NODIG BIJ DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS TAKEN.  

 

 HET PAROCHIE BESTUUR 

 WERKGROEP WOORD EN COMMUNIEVIERING 

 WERKGROEP AVONDWAKE EN UITVAART 

 KOSTER VOOR DEN BURG 

 REDACTIE VUURTOREN  

 ORGANISEREN VOOR ACTIVITEITEN VOOR ONZE JEUGD 4 TOT18 JAAR 

 

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.  

 

MOGEN WE U NOG HELPEN HERINNEREN OM UW KERKBIJDRAGE OVER TE MAKEN. OOK UW 

FINANCIELE STEUN IS HARD NODIG. 

 
JEUGDPAGINA 

 

Heiligen hebben in het leven van de gelovigen twee functies.  

Op de eerste plaats dienen zij als voorbeeld. Hun levenswijze was zo inspirerend dat ik er als gelovige een 

voorbeeld aan neem. In hen herken ik mijn eigen levensideaal. Ik wil 

mij graag met hen identificeren. Of hun voorbeeld helpt mij bij het 

zoeken van mijn levensoriëntatie. 

Vervolgens kan ik in mijn gebed hun hulp inroepen. Ik kan vragen of 

zij in de hemel bij God met mij hier op aarde meebidden om mijn 

intenties kracht bij te zetten.  

In de loop van de middeleeuwen groeide het gebruik kinderen te 

vernoemen naar heiligen. De heilige naar wie je heette, werd dan 

jouw patroonheilige. 

Is jouw naam ook afkomstig van een heilige??? En wil je wel eens 

weten wat je naam betekent?? Zoek het maar eens op, op 

bijvoorbeeld: www.heiligen.net  

Een heel bekende Heilige is St Maarten. Hij deelde zijn mantel met 
een bedelaar. Kun jij in dit doolhof de weg vinden van St Maarten 
naar de bedelaar? 

http://www.heiligen.net/
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Cees kan heilig worden. 

Oma is in het huis van Katja. Papa en mama zijn weg. Ze zijn boodschappen doen. 
Katja vindt het fijn dat oma er nu is. Ze zijn nu samen. 
Oma heet Catharina. Die naam lijkt veel op die van Katja. 
"Wat betekent Catharina?" vraagt Katja. Oma zegt: "Die naam komt van een heilige." "Wat is dat, oma, een 
heilige?" "Heiligen zijn mensen die heel veel van andere mensen houden. Ze willen altijd andere mensen 
helpen." "Dus jij bent ook een heilige" zegt Katja. "Nou, nee", zegt oma. "Een heilige probeert altijd 
verdrietige mensen te troosten." "Dat doe jij toch ook! En jij maakt toch ook nooit ruzie" vindt Katja. "Ja 
maar, ik ben thuis alleen. En dan kan je geen ruzie maken. Een echte heilige gaat mensen helpen die te 
weinig eten en drinken hebben." Nou, Katja vindt dat oma best een heilige kan zijn. Oma helpt toch ook 
altijd andere mensen. En oma is altijd lief. 
Papa en mama komen thuis. Oma zegt nog iets tegen papa en mama. Katja ziet dat ze moeten lachen. 
Dan gaat oma naar huis. 's Avonds, onder het eten, vertelt Katja over oma. Ze vertelt over de naam van 
oma. "En oma heeft gezegd dat ik ook heilig ben." "Nou", zegt vader, "dat zal oma wel niet bedoeld hebben. 
Oma zal wel gezegd hebben dat jij de nààm van een heilige hebt. Maar dan ben je het zélf nog niet." "Wel 
waar", zegt Katja. "Wat is een heilige volgens jou dan?" 
Nu begint mama mee te praten. Ze zegt: "Heilige mensen zijn altijd eerlijk. Ze helpen altijd andere mensen. 
Ze zijn zo lief voor anderen geweest dat we hun naam niet kunnen vergeten. Daarom 
hebben we jou Katja genoemd. Dat komt van de heilige Catharina. We hopen dat jij net zo lief voor de 
andere mensen bent als de heilige Catharina." 

"Dat ben ik ook", zegt Katja. "Ik kan ook een heilige zijn. Alle mensen kunnen dan heilig zijn. Ook Cees van 

hiernaast, want die is ook best wel aardig. Daar heb ik nooit ruzie mee." 

Pap kijkt eerst naar mama. Dan naar Katja.  

"Ja", zegt papa, "je hebt eigenlijk gelijk. Iedereen kan heilig  

worden. Ook Cees van hiernaast."  

(Uit de ‘Katechesekalender’,) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPT SPECULAAS 
Traditioneel eten we in deze tijd veel speculaas. Hier een recept om zelf speculaas te bakken en misschien kun je 

het dan delen met alle kinderen die met St. Maarten langs de deur komen. 

 

Ingrediënten: (voor 18 stukken) 

300 gram zelfrijzend bakmeel, 150 gram donkerbruine basterdsuiker, 5 tl speculaaskruiden, snuf zout,  

125 gram koude harde boter, 7-8 el melk, ei + melk voor bestrijken, halve amandelen ter garnering 

 

Meng zelfrijzend bakmeel, suiker, speculaaskruiden en zout door elkaar. Voeg de boter en melk toe en kneed tot 

een stevige bal deeg. Begin met 7 eetlepels melk, mocht het deeg te stug blijken kun je een extra eetlepel melk 

toevoegen. Je kunt het deeg gelijk verwerken maar het wordt lekkerder als je het in de koelkast laat rusten, het 

liefst een hele nacht. De smaak wordt er alleen maar beter van! 

 

Rol het deeg uit, maak het niet te dun. Kluts een eitje en verslap dit met een beetje melk. Dit geeft een mooie 

glans en voorkomt dat er vellen op het speculaas komen, dat gebeurt wel als je met alleen ei afsmeert. Smeer het 

speculaas in met het eimengsel. Garneer je speculaas met de amandelen in een patroon naar wens en smeer dan 

nogmaals een laagje ei op het speculaas. 

Bak het speculaas gaar in 30 minuten op 170 graden. 
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 

 
AFLAATAKTEN IN DE PKN-KERK DE BURGHT , VROEGER ST. 
JANSKERK GENOEMD, AAN DE BINNENBURG TE DEN BURG. 

Deze kerk kwam in 1452 gereed en was gewijd aan de H. Sixtus (28 maart, de overlijdensdag van de heilige). 

Later werd de H. Johannes de Doper (geboortedag 24 juni) er als tweede patroonheilige aan toegevoegd.  

   In het archief van deze kerk bevinden zich drie aflaatakten in het latijn, te weten van 22 juni 1458, 2 juli 1477 

en 9 juni 1491. Een transcriptie was er echter niet en deskundige vertalers evenmin. Na een speurtocht door prof. 

dr. H.P.J. Witte uit Goirle, 50 jaar verbonden aan de Tilburg University, langs universiteiten in België en Nederland, 

kwam hij tenslotte terecht bij dr. A.H. Poirters, docent geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De 

laatstgenoemde heeft de akten keurig overgezet naar prettig leesbare tekst waarvoor onze hartelijke dank.  

  Een aflaat is een kwijtschelding van tijdelijke straffen die na de vergeving van zonden nog moeten worden 

uitgeboet. Voor het verdienen van aflaten moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

   De onderstaande aflaatakte van 40 dagen is verleend door Judocus Borre, bisschop van Hiëropolis, professor in 

de theologie en vicaris-generaal van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, ten behoeve van het altaar in 

Den Burg, gedateerd 22 juni 1458.  

 

Wij, Judocus, door de genade van God en de Apostolische Stoel bisschop van Hiërapolis, professor in de heilige 

theologie, bisschoppelijk vicaris-generaal van onze eerwaarde vader en heer in Christus, heer David van 

Bourgondië, door dezelfde genade bisschop van Utrecht, wensen dat het alle tegenwoordige en toekomstige 

christengelovigen die onze onderhavige brief moge bereiken bekend zal zijn dat wij met medewerking van de 

genade van de zevenvoudige Geest en met de bekende, vereiste en gebruikelijke plechtigheden in de naam van 

God hebben bepaald dat één altaar dat zich bevindt in de parochiekerk van Den Burg gewijd moet worden, en dat 

wij het hebben gewijd, ter ere van de almachtige God en de zalige maagd Maria, evenals van de heilige paus 

Sixtus, de heilige tienduizend martelaren, de heilige belijders Nicolaas en Antonius en de heilige maagden 

Catharina en Agnes, en dat wij hebben ingesteld en bepaald dat het feest van de wijding van hetzelfde altaar 

jaarlijks plechtig gevierd moet worden op de dichtstbijzijnde zondag na het feest van de maagd Margaretha. 

Omdat wij ernaar verlangen de harten van de gelovigen uit te nodigen tot daden van naastenliefde, verlenen wij 

barmhartig in de Heer twintig dagen aflaat van hun algehele boetedoening aan alle mensen van beide geslachten 

die, werkelijk berouwvol en na gebiecht te hebben, op het genoemde altaar de goddelijke eredienst van de mis 

zeggen of horen, of die op de feesten van de wijding of van de patronen vroom deelnemen aan de eerste en de 

tweede vespers en de mis, of die met gebogen knieën voor het genoemde altaar op doordeweekse dagen 

driemaal het onzevader en het weesgegroet lezen; of [twintig] dagen aan die op feestdagen vijf onzevaders en 

weesgegroetjes zeggen alsook die voor de afbeelding van de heilige Sixtus, welke op het genoemde altaar 

geplaatst en door [...] gezegend is, met gebogen knieën op doordeweekse dagen vijfmaal het onzevader en het 

weesgegroet lezen; of veertig dagen aan die op alle feestdagen tien onzevaders en tien weesgegroetjes zeggen of 

die in hun testament of daarbuiten enige liefdesgift, goud, zilver, kelken, boeken, kostbaarheden, lampen of wat 

dan ook vroom aan hetzelfde altaar geven, nalaten of doen geven of nalaten, zo vaak, wanneer en waar ook maar 
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zij van de genoemde dingen iets doen of voltooien, vertrouwend op de barmhartigheid van de almachtige God en 

de volmacht, verdiensten en voorspraak van de zalige apostelen Petrus en Paulus. Met het getuigenis van onze 

brief gegeven onder ons zegel in het jaar des Heren 1458, op de tweeëntwintigste dag van de maand juni. 

Op de achterkant van de aflaatakte staat de tekst: 

Wijding van het altaar van de heilige Sixtus op de zondag na het feest van de maagd Margaretha. 

twintig dagen aflaat 

- wanneer men de mis zegt of hoort aan het altaar van de heilige Sixtus;   

- door op doordeweekse dagen driemaal het onzevader en driemaal het weesgegroet te lezen met gebogen 

knieën voor het altaar. 

veertig dagen aflaat 

- op feestdagen bidden van tien onzevaders en tien weesgegroetjes;    

- wanneer men iets van zijn goederen geeft aan het altaar; 

- wanneer men in zijn testament iets nalaat aan het altaar; 

- wanneer men iets aan het genoemde altaar doet geven of nalaten. 

twintig dagen aflaat 

- wanneer men op feestdagen vijf onzevaders leest voor het altaar; 

- op doordeweekse dagen voor de afbeelding van de heilige Sixtus vijf onzevaders met gebogen knieën.   

Publicatie met toestemming van Gelein Jansen van de PKN-gemeente Den Burg.      

 

 

  NIEUWS UIT REGIO 
“DE NOORDKOP” 

        REGIO BREED? OMARM HET! 
 

 

 
Kunt je volgen op facebook, Instagram en snapchat. 

Het nieuwe seizoen gaat van start!  

Vol plannen gaan we er weer een mooi jaar van maken! 

 

The Tigers of God zijn opgevallen in het bisdom –  

The Tigers zijn gevraagd om samen 

met de jongerengroep van 

Heemskerk het jaarlijkse evenement ‘Teens get 

Together’ te organiseren. Houd 31 maart 2019 vrij in je 

agenda, check regelmatig je mailbox, want we need 

your help!  

Het eerste evenement waar we naar toe kunnen leven staat gepland op zaterdag 6 oktober. 

Inmiddels heeft iedereen een mail met alle info hierover al ontvangen. Hoe het was? Dat lees je 

in het volgende parochieblad. 

Wil je ook op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de Tigers of God? Geef je mailadres dan even 

door op het parochiecentrum of mail direct naar 

regiobreednoordkop@gmail.com 

We keep you posted! 

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com
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


17 
 
 

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP” 13-10-2018 t/m 9-12-2018 

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 P. Banaszak 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 09.30 Breezand I. Garcia Eucharistie Dameskoor  
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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  

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

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

1-12 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

1-12 19.00 Willibrord P. Banaszak Eucharistie Willibrordkoor  

1-12 19.00 Breezand H. Schrader Woord-Com  Encore!  

2-12 09.30 De Cocksdorp P. Banaszak Eucharistie De Cocksdorp  

2-12 09.30 't Zand I. Garcia Eucharistie Ritmisch koor  

2-12 09.30 Anna Paulowna H. Schrader Woord-Com  Samenzang  

2-12 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie Inzingkoor  

2-12 11.00 Den Burg P. Banaszak  Woord-Com Dameskoor  

Datum Tijd Kerk Voorganger Viering Koor Bijzonderheden 

8-12 16.00 Ten Anker P. Banaszak Eucharistie Samenzang  

8-12 19.00 't Zand H. Schrader Woord-Com Cantica Nova  

8-12 19.00 Anna Paulowna I. Garcia Eucharistie Rhytthm Voice  

9-12 09.30 Den Burg  P. Banaszak Eucharistie Herenkoor  

9-12 09.30 Willibrord Parochianen Woord-Com   

9-12 9.30 Breezand P. Banaszak Eucharistie Samenzang   

9-12 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Eucharistie PP-koor Caecilia   

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:wiebvdberg@kpnplanet.nl
mailto:wimjmboom@gmail.com
mailto:hennyhin@hetnet.nl
mailto:fr.sande@planet.nl
mailto:pcitexel@gmail.com
mailto:jc.keesom@kpnmail.nl
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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: frans.stolk@texel.com  

           Marion Zijm-v.d.Wetering Kogerstraat 112  1791 EV Den Burg 0222-314205 

      e-mail: mjzijm@kpnmail.nl      

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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