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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 

  9 december 2018 tot 3 februari 2019 
Voor de volgende Vuurtoren (3 februari tot 31 maart) kunt u tot en met zondag 20 januari 2019   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  De Ruyterstraat 129,  Oudeschild. 

Francisca Romana kerk  Molenlaan 2,   De Cocksdorp 

Sint Martinus kerk   Vliestraat 9,   Oosterend BUITEN GEBRUIK 

 

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. 

 

Dit is het moment om aan het licht te denken,  in deze donkere tijd. 

Door het licht wordt alles zichtbaar. Wij merken dat licht erg belangrijk is; in de 

kerk, op straat maar ook in ons leven en vooral in ons hart. Want zonder het licht 

kunnen wij de weg van de liefde tot God en onze naasten niet vinden. 

 

Waar kunnen wij Zijn licht vinden? 

De adventtijd is een bijzonder tijd om te proberen Zijn licht te aanschouwen. Hoe 

vaak zijn we bezig om iets in het leven te vinden? Ons geluk, inzicht, liefde… 

We doen zo ons best en proberen zo hard om dit te kunnen vinden. Maar het lukt 

ons maar niet. Daarom zei Jezus: “Komt tot mij en ik zal ik jou geven wat je 

nodig hebt”; “Zoek en jij zult het vinden”; Klop en er zal geopend worden” “. 

Door Hem te zoeken kunnen wij Zijn licht vinden. Daarom is Hij mens geworden, dichterbij ons. Hem vinden 

brengt ons het geluk, het inzicht en liefde! 

 

Maar hoe kunnen wij het licht van God in ons leven toelaten? 

Dat kan  voor iedereen van ons anders zijn. Het kan door te lezen, door te horen. En misschien zomaar door een 

gebeurtenis, door een ontmoeting, door een ervaring in het leven. Dat is kerst. Een gebeurtenis in het leven van 

de mensheid, de geboorte van een kind, de geboorte van Jezus Christus in ons dagelijks leven.  

 

Het licht van Jezus Christus kan ons de weg van het leven wijzen; zoals de ster die de Driekoningen de weg 

gewezen heeft naar het kind Jezus. Door het licht van de ster konden zij het doel van hun reis bereiken. 

Wij kunnen ons afvragen wat ons doel is van onze reis in dit leven?  Hoe kunnen wij dit concreet inhoud geven? 

Dat kunnen wij ervaren als wij op weg zijn zoals deze drie koningen. Zij hebben het licht van de ster gevolgd tot 

dat zij bij Jezus kwamen. Het doel van hun reis, van hun leven. 

Wij kunnen ook hetzelfde doen. Wij kunnen met die weg, die ons naar Jezus Christus brengt, beginnen.  

Een mooi begin van een nieuw jaar, 2019?! 

 

Laten wij Kerst, het feest van het licht, van de liefde, samen met onze 

families en vrienden vieren. En proberen ook te denken aan degene die 

misschien niemand heeft, die alleen zijn. Die door oorlog, conflicten en 

problemen dit feest niet  kunnen vieren. Dat wij de vreugde van de 

geboorte van Jezus Christus ook met hen kunnen delen.      

  

Ik hoop u weer in de verschillende Kerstvieringen te mogen begroeten. 

 

Ik wens u en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.  

 

Pastoor Ivan. 
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ALS JE NAAR DE KERSTSTAL GAAT 
 

Je hoeft niet veel te zeggen 

wanneer je naar de kerststal gaat. 

Weet dat je de vrede vindt 

als je dit Kind naar binnenlaat. 

 

Je hoeft geen schatten mee te dragen, 

wanneer je naar de kerststal gaat. 

Weet dat voor dit Kind 

een klein gebaar volstaat. 

 

Je hoeft niet lang te blijven, 

wanneer je naar de kerststal gaat. 

Als je maar begrepen hebt, 

wat dit Kind te wachten staat. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

wanneer je naar de kerststal gaat. 

Dit Kind legt weer de rust 

op jouw vermoeid gelaat. 

 

Je hoeft niet veel te wensen, 

wanneer je naar de kerststal gaat. 

Weet dat in het nieuwe jaar, 

dit Kind je nooit verlaat. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia08em1-PeAhVH26QKHaU5AJQQjRx6BAgBEAU&url=http://raskraski.link/1672/raskraska-1-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8.html&psig=AOvVaw0ZHIOYr5F5z_jRh4OAcDBZ&ust=1542827331125724
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 

 9 december 2018 tot 3 februari 2019 

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. 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  

     

Zo 16 dec 09.30u Oudeschild Woord en Communieviering o.l.v. Henk Schrader Koor Oudeschild 

Zo 16 dec 11.00u Den Burg Woord en Communieviering o.l.v. Henk Schrader Koffie drinken  Gospeltrain  

     

Zo. 23 dec 9.30u Den Burg Eucharistieviering Priester     Herenkoor  

Zo. 23 dec 19.00u Den Hoorn Oecumenische adventsviering   

   KERSTMIS  

Ma. 24 dec 19.00u Den Burg HERDERTJESVIERING o.l.v. parochianen m.m.v. de Jozefschool   

Ma. 24 dec 22.15u Den Burg Eucharistieviering Priester   Dameskoor  

   1e Kerstdag  

Di. 25 dec 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester     Koor De Cocksdorp 

Di. 25 dec 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester     Gospeltrain  

   2e Kerstdag  

Wo. 26 dec  

09.30u 

 

Julianadorp 

GEEN VIERING OP TEXEL 

Willibrordkerk Eucharistieviering Priester REGIOVIERING    

 

     

Zo. 30 dec 09.30u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader     Koffie drinken Herenkoor  

   OUD & NIEUW  

Ma. 31 dec 19.30u De Cocksdorp Oecumenische Oudejaarsviering  

Di. 1 jan  

09.30u 

 

Den Helder 

GEEN VIERING OP TEXEL 

Petrus & Paulus kerk Eucharistieviering Priester REGIOVIERING     

     

Zo. 6 jan 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester  

vrijwilligersbedankdag / nieuwjaarswensen   

Dameskoor  

     

Wo 9 jan 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester   Koffie drinken  

     

Zo. 13 jan 09.30u De Cocksdorp Viering - Priester of Diaken     Koor De Cocksdorp 

Zo. 13 jan 11.00u Den Burg Viering - Priester of Diaken Herenkoor  

     

Zo. 20 jan 09.30u Oudeschild Woord en Communieviering o.l.v. mevr A. Captein Koor Oudeschild 

Zo. 20 jan 11.00u Den Burg Woord en Communieviering o.l.v. mevr A. Captein  

Koffie drinken 

Gospeltrain  

     

Zo. 27 jan 10.00u Doopsgezinde 

kerk Den Burg 

Oecumenische dienst voor de eenheid  

voorganger  Aalmoezenier Martens 

 

Zo. 27 jan 10.00u RK kerk  

De Cocksdorp 

Oecumenische dienst voor de eenheid    

voorganger dhr. drs. H J Boon 

 

     

Zo. 3 febr 09.30u De Cocksdorp Woord Communieviering Henk Schrader      Koor de Cocksdorp 

Zo. 3 febr 11.00u Den Burg Woord Communieviering Henk Schrader  Koffie drinken  Dameskoor  

http://www.rkparochietexel.nl/
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MISDIENAARS 

 
 
 
 
 

 
COLLECTE 
Vanaf 2 dec is de collecte bestemd voor de bisschoppelijke adventsactie. Tijdens onze vieringen met Kerstmis 

willen we weer voor een Texels goed doel collecteren. De helft van alle collectes is dan bestemd voor het “Huis 

van tante Jans”. 

Op 20 januari is er de collecte voor de eilandelijk diaconaal werkverband 

We willen deze collectes weer van harte bij u aanbevelen.  

 

PAROCHIE AGENDA 

 
VAKANTIE 
De pastorie [ ons parochiecentrum]  is van 22 december 2018  tot en met 6 januari 

2019 gesloten. Uiteraard kunt u uw dringende vragen inspreken en zult u zo 

spoedig mogelijk teruggebeld worden. 

Pastoor Ivan Garcia is met vakantie vanaf 14 januari tot en met 16 februari. In deze 

periode nemen kapelaan Pawel Banaszak en Diaken Henk Schrader zijn taken waar. 

Voor in de Vuurtoren staat hoe u hen telefonisch kunt bereiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 

9 dec   -  Abe 

24 dec  –  Alissa & Jacob 

25 dec  -  Wiki & Abe  

6 jan      – Alissa & Jacob 

13 jan    - Wiki & Abe 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

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

11 dec 9.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

16 dec 19.00u FESTIVAL OF LESSONS EN CAROLS Burgt kerk 

18 dec  20.00u Volkskerst samenzang Kerk Den Burg 

21 dec 10.30u Kerstviering van de Jozefschool Kerk Den Burg 

23 dec 19.00u Oecumenische Adventsviering PKN kerk Den Hoorn 

30 dec 14.00u Kerst-INN voor alle 50 plussers uit de gehele regio  Willibrordkerk julianadorp 

31 dec 19.30u Oecumenische oudejaarsviering R.K. Kerk De Cocksdorp 

3 jan 14.00u Ziekenbezoekgroep  

6 jan 10.30u VRIJWILLIGERSBEDANKDAG Nieuwjaarswensen  

7 jan 18.30u Regiovergadering P.P. kerk Den Helder 

9 jan  19.00u Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

20 jan  Kopij Vuurtoren 3 februari t/m 31 maart  

27 jan 10.00u Oecumenische diensten voor de eenheid   

27 jan 12.30u Poppentheater P&P kerk Den Helder 

29 jan 9.30u Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

6 feb 19.00u Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 

7 feb 14.00u Ziekenbezoekgroep  

KOFFIE-UURTJE 
Met ingang van december [behalve tijdens de kerstvakantie] staat op 

iedere woensdagochtend om 10 uur de koffie klaar op de pastorie 

[ons parochiecentrum].  

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen en om onder het 

genot van een kopje koffie of thee met elkaar bij te praten.  

Wanneer één van de priesters aanwezig is schuiven ook zij zo 

mogelijk aan. KOMT U OOK, DE DEUR STAAT OPEN!!!!  
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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 

 

I.V.M. HET VERVOER VAN EN NAAR DEN HELDER 

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET HENNY HIN 

OP DE PASTORIE [ONS PAROCHIECENTRUM] 

WANNEER U MEE WILT RIJDEN OF PLAATS IN DE AUTO HEEFT 

].  
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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://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://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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Moge een ster 

van liefde en vrede, 

uw Kerst  verwarmen, 

en als een licht u voorgaan  

door het hele nieuwe jaar. 

 

Het pastorale team en bestuur  

van RK parochie Texel  

wenst u een Zalig Kerstfeest 

en een Gelukkig nieuwjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvjP6M7ePeAhXO-6QKHbFzDeUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_67405712_stock-vector-black-and-white-christmas-frame-with-cute-angels-copy-space-christmas-holiday-background-vector-clip.html&psig=AOvVaw2dLjRx25mLdwXeuLMKKpIT&ust=1542833320190350
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi825mE6uPeAhUqNOwKHXSnDWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.crea-deco-design.nl/a-46404702/decoratie-kerst/vilt-sterren-licht-bruin-21-st/&psig=AOvVaw1Ox_UkXM2ihGz8GkVvD_GH&ust=1542832636575952
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SLUITING KERK OOSTEREND 
 

Op 28 oktober was na 113 jaar de laatste viering in de St. 

Martinus kerk in Oosterend. De viering was voorbereid door 

enkele vrijwilligers van de kerk in Oosterend. Het thema was 

“Sta op en ga door!” 

Koster Wieb van der Berg had alles netjes in gereedheid 

gebracht. Enkele dames hadden een mooie bloemversiering 

verzorgd. En er waren veel belangstellenden, de kerk was 

daardoor deze laatste keer goed gevuld. Het koor “De 

Martinas” deed enorm haar best en zong uit volle borst de 

liederen waaronder het lievelingslied van Ina van der Berg  

“Hé lieve dromer” en het St. Martinuslied met daaraan nog 

een extra couplet geschreven voor de gelegenheid. Het  

koor werd zoals altijd ook nu begeleid door Frans Kaercher op het 

orgel.  

Ondanks de gemengde gevoelens was het een mooie viering. Waarbij 

er ruimte was voor iedereen om bij alle herinneringen stil te staan. 

Aan het eind van de viering kregen alle vrijwilligers uit handen van 

pastoor Ivan en Harry Ran namens het bestuur  een kaars met 

daarop een afbeelding van de St. Martinuskerk, als dank voor hun 

trouwe inzet. 

Tijdens het slotlied droeg 

pastoor Ivan begeleid door 

misdienaar Marinka Kampstra 

de ciborie, waarin de H. 

Martinus en de H. Johannes 

de Doper zijn afgebeeld en de  

inscriptie staat "Oosterend" 

en "Texel", de kerk uit. Een 

emotioneel moment.  

Na de kerk stond in “Strends 

End” de koffie klaar met 

lekkere koek.  

De meeste kerkgangers 

gingen mee om onder het 

genot van de koffie en later 

een borreltje herinneringen op 

te halen. 

Sjaak Schraag en Piet Witte 

hadden er nog voor gezorgd 

dat er op enkele borden een 

kleine presentatie stond over 

de geschiedenis van de kerk.  

En zo komt na 113 jaar een 

einde aan de vieringen in 

deze kerk.  

Het bestuur is bezig met de toekomstige bestemming van deze kerk maar 

helaas is daar verder nog niets over bekend.  

 

 

HEILIGE MARTINUS LIED 
 
Vergun, dat w’u hier Ioven,  
Naar oude Roomse wijs, 
Martinus, die daar boven  
God looft In ’t paradijs 
        
REFR: Wij loven in uw daden, 

Tot Glorie van den Heer,  
Het werk van Gods genaden,  
Martinus, u ter eer. 

 
Gij wist, trots veel gevaren  
Als jong’ling en soldaat 
Uw onschuld te bewaren 
Voor d’ invloed van het kwaad.  Refr: 
 
Tot bisschop uitverkoren  
Wont g’ aller Iiefd’ en eer,  
Gij bracht, wie was verloren  
In Jesus armen weer.   Refr: 
 
Hoe heerlijk was uw sterven,  
Hoe schoon uw stervenslied:  
‘k  Wil gaarne rust verwerven, 
Maar weiger d’ arbeid niet. Refr:   
 
Terwijl w’ u biddend loven  
Op d’ oude, vrome wijs,  
Bidt gij voor ons daarboven  
Bij God in ‘t paradijs!   Refr:
  
 
Martinus heet ons kerkje 
Vertrouwd en lang ons huis 
We zullen het gaan missen 
Dit fijne Vaderhuis 
 
Muziek zal niet meer klinken 
Het orgel speelt niet meer 
Gebeden niet gesproken 
Gods woord niet meer gehoord. 
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DIACONALE ZONDAG 11 NOVEMBER 
Ook dit jaar was de Diaconale zondag weer een succes. Na de  

viering die speciaal was samengesteld voor de gelegenheid,  

gingen vele parochianen mee naar de Witte Burcht. Daar stond  

de koffie en thee klaar en had de bakgroep weer voor heerlijke  

baksels gezorgd. Wat zijn we toch rijk met deze werkgroep die  

ons altijd weer weet te verrassen met al hun heerlijkheden. 

Na de koffie namen Wim en José van der Gracht ons, met behulp  

van een fotopresentatie, mee naar een school en een dorp in  

Roemenië. Het goede doel waarvoor we dit jaar geld inzamelden. Zij vertelden over de schrijnende situaties van 

diverse gezinnen en een school die b.v. geen hout kan betalen om in de winter de school te verwarmen. Maar ook 

vertelden ze wat ze al hadden bereikt met hun bezoeken. Zo hebben ze diverse gezinnen van kleding en 

schoeisel voorzien, heeft de school een laptop en zijn er enkele reparaties aan de school gebeurd.  

Na deze presentatie gingen de kinderen, die waren gekomen om te helpen, de loten verkopen. Deze gingen grif 

van de hand en waren al snel uitverkocht. Daarna konden we de vele mooie prijzen uitdelen. Uiteindelijk ging 

bijna iedereen wel met een leuke prijs naar huis. 

Na de verloting had Marius Smit nog een extra leuke verrassing. Hij had een heerlijke extra koek gebakken. En 

bood aan om deze bij opbod te verkopen. We begonnen bij € 10,00, al gauw waren er twee mensen die tegen 

elkaar op boden en was het even spannend of de koek naar Den Hoorn zou gaan of toch in Den Burg bleef.  

Uiteindelijk bracht deze leuke geste van Marius € 55,00 op voor de school in Roemenië. En bleef de koek toch in 

Den Burg. 

De uiteindelijke opbrengst van deze ochtend was € 450,00 en dat wordt nog eens door Caritas verdubbeld. Zodat 

we inclusief de collecte € 970,00 aan Wim en José kunnen meegeven wanneer ze in 2019 weer naar Roemenië 

gaan. Daar zullen ze in samenspraak met hun contactpersoon, de nodige producten aanschaffen voor de school 

en de gezinnen. Ook zullen zij weer diverse spullen meenemen in hun camper waaronder de door u gedoneerde 

spullen voor de school. Te zijner tijd horen we vast van hen hoe het hen is vergaan in Roemenië. Namens de 

school, de mensen in Roemenië en Wim en  José hartelijk dank voor al uw donaties. 

 

 

ADVENT 
Er zijn diverse evenementen in de adventstijd hier volgt een kleine greep uit het aanbod. 

 
FESTIVAL OF LESSONS EN CAROLS  

Zondag 16 december wordt er een traditioneel Engelse "Lessons and Carrols" Festival 

georganiseerd door De Raad van Kerken op Texel. Het Artex Kamerkoor onder leiding van Ellen 

Verburgt zingt kerstliederen, en afwisselend worden er inspirerende teksten voorgedragen door diverse 

medewerkers. Het geheel belooft een fijne opmaak te worden voor een prachtige kerstsfeer. 

100 jaar geleden ontstond dit sfeervolle festival in Kings College, Cambridge (Engeland). Iedereen is voor deze 

Texelse editie van harte welkom in de Burghtkerk te Den Burg. De aanvang van het festival is om 19.00 uur. 
 

VOLKSKERSTSAMENZANG 

Op dinsdag 18 december 2018 organiseert The Singers of the Lord o.l.v. Nelleke Schreur-Visser haar jaarlijkse 

Kerstzangavond. Met medewerking van: Karen Haasdijk op piano, Marlies Uithoven op viool, het Texels Christelijk 

Mannenkoor o.l.v. Jan Beijert en het Texels Blazersensemble samengesteld uit leden van Excelsior, KTF, DEK en            

het Seniorenorkest.  Een mooie traditie op ons eiland om alvast in de kerststemming 

te komen. De Kerstzangavond vindt plaats in de Joh. de Doperkerk  te Den Burg. De 

aanvang is om 20.00 uur. De toegang is vrij. 

 

OECUMENISCHE ADVENTSVIERING IN DEN HOORN 

Op 23 december is er om 19.00 uur een oecumenische adventsviering in het kerkje 

van den Hoorn, m.m.v. kapelaan Pawel Banaszak. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD1sH9yefeAhWpsqQKHYsCDNgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaat/kerstmis/910/kerstkoor&psig=AOvVaw2viQ7PQBxJD7O5g1lyNPKS&ust=1542961315107935
https://101clipart.com/wp-content/uploads/05/Advent Clipart Free 02.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD1sH9yefeAhWpsqQKHYsCDNgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaat/kerstmis/910/kerstkoor&psig=AOvVaw2viQ7PQBxJD7O5g1lyNPKS&ust=1542961315107935
https://101clipart.com/wp-content/uploads/05/Advent Clipart Free 02.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD1sH9yefeAhWpsqQKHYsCDNgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaat/kerstmis/910/kerstkoor&psig=AOvVaw2viQ7PQBxJD7O5g1lyNPKS&ust=1542961315107935
https://101clipart.com/wp-content/uploads/05/Advent Clipart Free 02.jpg
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KERSTSTAL KIJKEN 
Tijdens de gehele kerstvakantie zijn de kerken in Den Burg en De Cocksdorp 

geopend om daar de kerststal te bewonderen. U bent allemaal van harte welkom om 

eens binnen te lopen.  

 

Wat gaat er vooraf om onze kerken in kerstsferen om te toveren. 

Wist u dat het voor onze kosters en een groep vrijwilligers altijd een hele uitdaging 

is om de hele kerk klaar te maken en te versieren voor de kerstdagen.  

We beginnen de laatste dinsdag van november met de groep koper en zilver poetsen 

om alle kandelaars en dergelijke te poetsen, een groep van ongeveer 8 dames is 

daar dan een ochtend flink mee bezig. De dames vinden het poetsen een leuke 

bezigheid en het is dan ook altijd erg gezellig. 

Voor kerstmis wordt de kerk ook schoongemaakt. Dit jaar is dat op 10 en 11 

december. Een groepje mannen zuigt op maandagochtend de hele kerk. Zodat de 

groep van het kerk schoonmaken op dinsdagochtend van start kan om alle banken te soppen, het nodige op het 

altaar schoon te maken en ook de koorzolder wordt niet vergeten. Tenslotte wordt ook de vloer in de kerk nog 

gedweild. [Bij deze werkgroep kunnen wij nog steeds versterking en verjonging gebruiken.]   

Dan moet vóór de kerstvolkssamenzang de kerststal al worden gezet. Daarvoor wordt allereerst het grote doek 

van “Blok van der Velden” opgehangen, dit is een hemels tafereel met een heel engelenkoor en een gezicht op 

Den Burg. Een leuke anekdote daarbij is dat de engeltjes in eerste instantie allemaal bloot waren, de toenmalige 

pastoor vond dat niet zo passend dus werden voor de edele delen van de engeltjes alsnog wolkjes toegevoegd.  

Dan komt de kerststal,  een mooie Texelse schapenboet verbeeldend en gemaakt door Jacob Willem Bakker in 

1936. Achter de stal worden voor de aankleding enkele kerstbomen gezet. 

En tot slot worden alle beelden in de stal geplaatst. In eerste instantie waren dit beelden van triplex gemaakt. 

Maar in 1942 en 1943 werd er gecollecteerd tijdens de kerstdagen voor een nieuwe beeldengroep zodat men na 

de oorlog genoeg geld had om een nieuwe beeldengroep te kopen. Deze werd via Jan Nauta bij de firma Gerard 

Linssen uit Venlo voor 715 gulden gekocht. Met kerstmis 1947 werd de beelden groep voor het eerst in de kerk 

geplaatst. En nog steeds knikt de knikengel dankbaar voor elk muntje wat in haar geworpen wordt. 

Op kerstavond wordt het kerstkind aan het begin van de nachtmis in de kribbe gelegd. 

 

De kerstboom die op het altaar staat wordt in de week voor kerstmis neer gezet zodat hij er staat bij de 

volkskerstsamenzang en de kerstviering van de Jozefschool. Wist u dat deze boom 4 meter is? De boom wordt 

versierd door enkele dames. 

Tot slot zijn ook de dames van de bloemschikgroep volop in touw, de laatste dagen voor Kerstmis, om met de 

bloemversiering de kerk prachtig en vooral sfeervol te versieren. 

Al met al zijn er zo‟n 35 mensen betrokken bij deze voorbereiding op het Kerstfeest in onze kerken. 

 

Ook de kosters van de andere kerken hebben er 

ieder jaar weer flink werk aan om hun kerk in 

kerstsfeer aan te kleden. Zij zetten in enkele 

dagen de kerststal op en maken alles weer netjes 

en versieren hun kerk.  

In De Cocksdorp staat ook op het kerkplein een 

mooie kerstboom.  

 

 

 
 
 
 
Foto Ria Witte-Kuip 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV79j5yeDeAhXRbVAKHbvyBZMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marypages.com/stille-nacht,-heilige-nacht-in-verschillende-talen.html&psig=AOvVaw0HotvWmQDRuoJy6dVTz1zO&ust=1542720717136314
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV79j5yeDeAhXRbVAKHbvyBZMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marypages.com/stille-nacht,-heilige-nacht-in-verschillende-talen.html&psig=AOvVaw0HotvWmQDRuoJy6dVTz1zO&ust=1542720717136314
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De herberg zit vol! is een kerstmusical die je meeneemt in het  

eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. Met aansprekende  

personages, originele scènes, sprankelende liedjes en bovenal een  

mooie kerstboodschap.  

 

Herbergier Nathan zit compleet in de stress! Zijn herberg in Bethlehem  

zit vol. Veel te vol! Sinds de keizer uit Rome heeft bevolen dat iedereen  

zich moet laten registreren, is de toestroom van mensen niet te stuiten.  

Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine  

herberg tot aan de nok. Nathan weet niet wat hij ermee aan moet.  

Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria een plekje in de stal.  

Uitgelaten herders vertellen in de herberg een verhaal over engelen en er  

doen geruchten de ronde over de geboorte van een koningskind.  

Nathan wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens een  

fonkelende ster aan de hemel en dienen zich drie wijzen uit het Oosten  

aan. De zoektocht naar het koningskind begint.  

Zal Nathan een kijkje in de stal durven nemen? 

   

 
 
KERSTVIERINGEN 
Met Kerstmis zijn er verschillende vieringen in onze parochie.  

 

Op kerstavond is er om 19.00 uur de traditionele HERDERTJESVIERING. Ook dit jaar verleent de Jozefschool weer 

haar medewerking aan deze speciale viering voor kinderen. Groep zes heeft een mooie kerstmusical ingestudeerd 

en kinderen uit groep vijf vormen het gelegenheidskinderkoor. En ook dit jaar zullen de vertederende engeltjes 

en schaapjes niet ontbreken in het geheel. Enthousiaste leraren en ouders dragen hun steentje bij om deze 

viering ook dit jaar weer tot een succes te maken. 

De viering begint om 19.00 uur in de RK kerk van Den Burg met een kort moment van woord en gebed, daarna 

zal de musical “DE HERBERG ZIT VOL” worden opgevoerd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg nodigen we alle kinderen en hun ouders uit om deze speciale Kerstviering voor kinderen bij te 

wonen. En zo samen het kerstfeest sfeervol te beginnen. 

Tevens wordt deze kerstmusical tijdens de kerstviering van de Jozefschool op vrijdagochtend 21 december om 

10.30 uur voor alle leerlingen van de Jozefschool en belangstellenden opgevoerd in de Johannes de Doper kerk. 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN KERSTMIS  
Op Kerstavond 24 december is er om 22.15 uur een nachtmis in de Johannes de Doper kerk in den Burg. 

Op eerste kerstdag is er om 9.30 uur een eucharistieviering in De Cocksdorp en om 11.00 uur in Den Burg.  

Op tweede Kerstdag zijn er geen vieringen in onze parochie. Maar is er een Regioviering in de Willibrordkerk in 

Julianadorp om 9.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd om één van onze kerstvieringen bij te wonen. 

 

KERST COLLECTE 
Het is inmiddels een vastte gewoonte geworden dat wij als parochie tijdens al onze kerstvieringen in onze 

parochie collecteren voor een Texels goed doel. Dit jaar heeft het parochiebestuur gekozen voor “Het huis van 

tante Jans”.  

Op dit moment is men gestart om de grond bouwrijp te maken voor 10 woningen voor mensen met een 

geheugenproblematiek zodat  zij  zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met zo nodig hulp in de buurt. Men 

hoopt dat volgend jaar na de zomer de woningen kunnen worden bewoond. Bij de woningen komt ook een 

gezamenlijke ruimte, deze moet worden ingericht en daarvoor is geld nodig. Dat is waar het bestuur een gedeelte 

van de kerstcollecte voor wil besteden. HELPT U MEE om een gezellige ruimte voor deze Texelaars te creëren??? 

Namens Miranda Schraag en Jolanda van Tunen onze hartelijke dank. 
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VIERINGEN OUD EN NIEUW 
Een goede traditie op oudejaarsavond in de Cocksdorp is de oecumenische oudejaarsviering. Deze is om 

19.30uur in de katholieke kerk in de Cocksdorp.  Een fijne manier om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. 

Op Nieuwjaarsdag zijn er in onze parochie geen vieringen maar is er een regioviering in de Petrus en Paulus kerk 

in Den Helder om 11.00 uur. 

 

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.  
Na de viering gaan we naar de Witte Burcht voor een kopje koffie of thee en een hapje en een drankje. 
Vrijwilligers kunnen dan hun attentie in ontvangst nemen en men kan van de gelegenheid gebruik maken om 
een ieder een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. 
ZET U DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA? Alle onze vrijwilligers worden t.z.t. hiervoor persoonlijk 
uitgenodigd. 

 

OECUMENISCHE DIENSTEN VOOR DE EENHEID 
Op 27 januari zijn de oecumenische diensten voor de eenheid om 10 uur in de diverse kerken op ons eiland. 

Deze vieringen worden georganiseerd door de Raad van kerken en vinden plaats in de Doopsgezinde kerk van 

Den Burg en de R.K. kerk in De Cocksdorp de voorgangers zijn Aalmoezenier George Martens namens de 

Katholieke kerk en dhr. drs. H J Boon namens de PKN kerken. 

 

EERSTE COMMUNIE 2019 
Komend jaar worden in onze parochie de kinderen van groep 4 en 5 van het 

basis onderwijs voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. We werken met 

het project “Gods Grootste Geschenk” wat ook in de hele regio wordt gebruikt.  

ZOWEL DE VOORBEREIDING ALS DE VIERING VAN DE EERSTE H. COMMUNIE 

VINDEN OP TEXEL PLAATS. 

De eerste bijeenkomst voor de voorbereiding van de communicanten op hun 

eerste Heilige Communie zal eind januari plaats vinden, vervolgens komen de kinderen 1x per week bij elkaar in 

de pastorie. De datum van de Eerste Heilige Communieviering wordt nog ingepland. Vanzelfsprekend staan er 

ook enkele ouderavonden op het programma. 

U kunt uw kind opgeven om te worden voorbereid op eerste H. Communie door het onderstaande strookje in te 

vullen en VOOR 7 JANUARI en op te sturen naar RK parochie Texel, Molenstraat 34, 1791 DL  Den Burg. 

Het is ook mogelijk de onderstaande gegevens via een e-mail te sturen naar secretariaat@rkparochietexel.nl 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER  EERSTE HEILIGE COMMUNIE  

Naam kind: ....................................................................................................................................................... 

Geboorte datum:   ............................................................................................................................................. 

Gedoopt in Parochie: ......................................................................................................................................... 

te: .......................................................................... .........................Datum H. Doopsel: ................................... 

Voornaam / achternaam van de vader: .............................................................................................................. 

Voornaam / achternaam van de moeder: ........................................................................................................... 

Adres:  .............................................................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats:  .................................................................................................................................. 

Tel.nr:  ............................................ E-mail adres: ...........................................................................................  

Basisschool:  .................................................................................  Groep: .................................................. 

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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DE KERK:  HET ZAL MIJ EEN ZORG ZIJN!!! 

 
KERK SCHOONMAKEN 

Op 13 november kwamen de werkgroepen kerk schoonmaken en koper poetsen bijeen 

voor een overleg.  
Het was goed om onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers, eens met elkaar 

van gedachte te wisselen of alles nog naar wens verloopt voor de beide werkgroepen.  

Naar aanleiding hiervan zijn er wat wijzigingen. 

Zo is er besloten dat het koper poetsen in Den Burg voortaan één maal per jaar voor 

Kerstmis plaatsvindt, op de laatste dinsdag van november. De groep komt dan om 9.30 uur bijeen in de kerk van 

Den Burg. Inmiddels is dus al het koper en zilverwerk al weer gepoetst. 

Het kerk schoonmaken wordt verplaatst van de maandagmiddag naar de dinsdagochtend om 9.30 uur. Ze staan 

ingepland op de laatste dinsdagochtend van de maanden januari, maart, mei en september en i.v.m. de kerst op 

de tweede dinsdag van december. Voorafgaand aan het schoonmaken wordt op maandagochtend de kerk 

gezogen. Dat betekent dat de kerk op 10 december en 28 januari zal worden gezogen en op 11 december en op 

29 januari zal worden schoongemaakt.  

Nog altijd kan de groep kerk schoonmaken versterking gebruiken, misschien zijn er mensen die wel op 

dinsdagochtend een handje kunnen en willen helpen. Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met 

Wim van der Gracht.  

 

HET EILANDELIJK DIACONAAL WERKVERBAND  
Het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, een samenwerkingsverband van alle Texelse PKN-diaconieën en de RK-

Caritas Texel, heeft een nieuwe penningmeester, Mary Veltkamp.  De afgetreden penningmeester, Jenneke 

Wassink, heeft vanaf 1978 deze functie stipt en met zorg vervuld. Totaal heeft ze dit dus ruim 40 jaar gedaan en 

in die jaren zijn er zo‟n 40 projecten geweest, waarvoor in de kerken regelmatig werd gecollecteerd. Jenneke 

beheerde de bankrekening, gaf ieder jaar een overzicht van de bijdrage van iedere kerk en maakte tenslotte het 

geld over naar deze projecten. Als je deze projecten op een rijtje zet, is er wereldwijd in heel wat landen door het 

werkverband hulp geboden.  

We willen Jenneke dan ook hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet!  

Namens het Eilandelijk Diaconaal Werkverband, Flip Breman. 

 

 

 
 
 
In onze vorige Vuurtorens hebben wij al diverse malen een oproep voor vacatures voor vrijwilligers geplaatst. Nog 

altijd zijn al deze vacatures niet vervuld. Dus doen we opnieuw 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 UW INZET.  

 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  

En opnieuw hopen wij 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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DOORGEVEN MUTATIES LEDENADMINISTRATIE 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk up to date te houden vragen wij u bij wijzigingen in uw burgerlijke 

staat deze ALTIJD 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 zelf 

persoonlijk in te schrijven in onze parochie. 

Hartelijk dank voor uw medewerking namens de ledenadministratie. 

 

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 
In de vergadering van 28 november is de begroting voor 2019 vastgesteld, om ter goedkeuring 

aan het bisdom te worden voorgelegd. Deze begroting sluit met een tekort van € 125.000 

(begroot tekort 2018 was € 138.500 ).Ondanks de sluiting van Oosterend-op de toekomstige 

bestemming is totaal nog geen zicht- is dit nog een aanzienlijk tekort, omdat in de kosten een 

grote vaste kern zit en de inkomsten helaas teruglopen, zowel opbrengst bezit als bijdragen 

parochianen. (Zie oproep hieronder) 

We moeten ons terdege bezinnen over de toekomst van onze parochie met  nu nog 3 kerken in gebruik. 

Voor de verkoop van een strook grond van de pastorie in De Cocksdorp aan de supermarkt voor een aan- 

en afvoerweg welke door het bisdom niet werd goedgekeurd en waarvoor we in plaats daarvan huur van de grond 

voorstelden is nu ook nog niet goedgekeurd en we proberen alsnog een oplossing daarvoor te vinden. 

De benoeming van Marion Zijm –v.d. Wetering tot secretaris is akkoord bevonden en hiermede volgt zij  

Sjef Beers op die is gestopt. We bedanken hem alsnog voor zijn inbreng. 

We zoeken overigens nog steeds iemand die ons bestuur wil versterken, mede gezien de problematiek die op ons 

afkomt. 

Op 9 december viert pastor Ivan zijn 12 ½ jarig priesterfeest in de Petrus en Pauluskerk in Den Helder en daarbij 

zullen wij als parochiebestuur aanwezig zijn. Overigens bent u daarvoor ook uitgenodigd (zie pagina 6). 

Van de overige aandachtspunten vindt u veel terug in deze Vuurtoren welke het einde van dit jaar met Kerstmis 

en het begin van 2019 beslaan, waarvoor we ons volledig  inzetten. 

KERKBIJDRAGE 
Graag attenderen wij u erop om ,zover u dat nog niet mocht hebben gedaan, uw FINANCIELE BIJDRAGE voor 2018 

over te maken. Met uw steun kunnen wij al onze activiteiten continueren, en kunnen we de kerken en gebouwen  

in een goede staat houden. 

Tot nu toe is pas 60% van het totale bedrag in 2017 ontvangen en dat is zeer teleurstellend ! 

HELPT U ALSNOG MEE??????  UW FINANCIELE STEUN IS HARD NODIG. 

U kunt uw gift overmaken op rek.nr: NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK parochie Texel. Onder vermelding van 

kerkbijdrage 2018. 

Onze parochie heeft een ANBI status dat betekent dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn. 

ONZE HARTELIJKE DANK! 

 

CONCERT GEORGISCH ENSEMBLE KHAREBA & GOGIA 
Gedurende een aantal jaren stelt uw parochie de kerk geheel gratis beschikbaar voor een concert van het 

Georgisch ensemble Khareba & Gogia en op dinsdag 13 november j.l. was dit weer het geval. Een en ander was 

een groot succes: grote publieke belangstelling, veel enthousiasme en een fraaie opbrengst van de collecte na 

afloop. 

Al met al een zeer geslaagde avond en dat zou zonder jullie medewerking niet mogelijk zijn  geweest. 

Daarvoor hartelijk dank en daarbij willen wij zeker ook de geweldige inzet van de kosters niet vergeten. 

Organisatiegroep Khareba & Gogia 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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JEUGDPAGINA 
 
DE ENGEL VAN LICHT EN LIEFDE  
Het is Kerstavond, iedereen gaat naar de kerk het kerstfeest vieren. Kleine Angel zit 

stilletjes in een hoekje in de kamer. Ze is een beetje ziek en kan niet mee naar het 

kerstfeest. Ze had zich er zo op verheugd, het is altijd zo gezellig met die mooie 

kerstboom in de kerk, warme chocolade melk en lekkere koekjes na afloop en niet te vergeten een heerlijk zakje 

snoep en ook nog een mandarijn, dat loopt ze nu allemaal mis. Verdrietig zit ze een beetje voor zich uit te 

staren. Maar wat is dat nou ? Opeens ziet ze een onbeschrijfelijk mooi licht verschijnen, het wordt steeds sterker 

en sterker, ze moet haar hand boven haar ogen doen zo fel is het licht. 

Ze kijkt met grote ogen naar het licht, het straalt ook Liefde uit dat kan ze voelen. Ze voelt zich nu heel erg blij in 

plaats van erg verdrietig. Hoe kan dat nou zo op eens? Wat zou dit nu toch zijn ? En ze zegt zachtjes voor zich 

heen, ik zou wel willen weten wat dit te betekenen heeft. 

Gelijk hoort ze een lieve zachte stem zeggen, ik ben de Engel van Licht en Liefde, ik ben gekomen om jou 

gezelschap te houden zodat je vanavond niet alleen zult zijn. Want met Kerstavond mag niemand alleen zijn. 

En ineens stond er een prachtig sprookjesachtig  wit tafeltje in de kamer , met daarop allerlei lekkere dingen waar 

Angel zo van houdt. Warme Chocomel met een grote dot slagroom, een mooi Kerstboekje met een CD-tje waarop 

allerlei bekende kerstliedjes staan van Elly en Rikkert. En ook nog een klein schattig kerstboompje met witte 

veertjes als versiering, net engelenvleugeltjes leken dat. Wat geweldig allemaal. Ze kan haar ogen niet geloven is 

dat allemaal voor mij vroeg ze aan de engel van Licht en Liefde? Jazeker dat is allemaal voor jou. Ze keek haar 

ogen uit. Eerst durfde ze niet dichter bij te komen, maar toen de engel zei , ik ben de Engel  van Licht en Liefde 

voor mij hoef je echt niet bang te zijn, kwam ze langzaam een beetje dichterbij. Maar dat kan toch helemaal niet, 

zei ze tegen de engel. Dat is zeker nep allemaal, ik verbeeld het me zeker allemaal. Nee hoor zei de Engel, kom 

maar dichterbij en voel maar, en drink gerust een slokje van de warme chocomel dan wordt je ook weer lekker 

warm van binnen. Ze deed wat de engel zei en echt waar het smaakte heel erg lekker. Ze ging aan het tafeltje 

zitten om alles eens goed te bekijken. Wat zag ze daar nu toch weer liggen, het was een kerststalletje met daarin 

het kindje Jezus en Jozef en Maria stonden er ook bij. Oh, wat was Jezus mooi, wat zag hij er stralend en lief uit. 

Zo klein en teer, zo ontroerend mooi was Hij. Is Jezus ook voor mij vroeg het zieke meisje aan de engel, jazeker 

zei de engel, Jezus is juist ook voor de kleine kinderen gekomen zodat je samen met Hem kerstfeest kunt vieren. 

Jezus is net als jij ook eerst een baby geweest weet je. Maar dat verhaal dat ken je natuurlijk al lang. Ja  dat 

verhaal dat ken ik al zei Angel. Maar is het echt waar allemaal wat ze vertellen? Dat Jezus in zo'n koude 

stal  geboren is omdat er geen plaats was in de herberg?  Ja zei de engel, het is echt waar. En weet je wat er 

gebeurde met dat zieke meisje, ze voelde ineens dat ze helemaal niet meer ziek was, zo apart was dat. Ze zei 

tegen de Engel, ineens voel ik me weer helemaal gezond hoe kan dat nou? De engel zei tegen het meisje , dat 

komt omdat mijn Licht en Liefde en de Liefde van Jezus jou weer gezond hebben gemaakt. Nou dat was toch wel 

heel erg fijn. Kon ze toch morgenochtend naar het Kinderkerstfeest, want dat gingen ze ook nog vieren met alle 

kleine kinderen, jippie kwam het toch nog allemaal goed. Ze 

voelt zich ineens helemaal warm en blij worden wat was het 

geweldig dat ze dit allemaal mee mocht maken. Dat moest ze 

aan papa en mama gaan vertellen als ze thuis kwamen, zouden 

ze haar wel geloven? Het leek wel een sprookje allemaal, maar 

zij wist dat dat niet zo was, het was allemaal echt gebeurd. En 

tevreden ging ze zitten wachten tot haar vader en moeder thuis 

zouden komen. De engel keek goedkeurend toe hoe dit kleine 

meisje weer helemaal gezond en gelukkig was geworden, Zijn 

opdracht was vervuld. En het muziekdoosje begon te spelen 

Luidt klokje klingelingeling, luidt klokje kling, moet je nu eens 

horen Christus is geboren, luidt klokje klingelingeling luidt 

klokje kling. 

 

Tineke Ebing 
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KERSTENGEL KNUTSELEN, DIT HEB JE NODIG: 
Kle  ine kerstbal, dik papier, papier voor de vleugels,ronde vorm waarmee je een cirkel kunt aftekenen, schaar. 

lijm, kleine strookjes papier, lijmpistool, sierstenen, pons.  

  

 

 

ZO MAAK JE HET: 

 Knip een grote cirkel uit een vel papier. Knip de cirkel precies tot het midden in. 

 Met de pons kun je  langs de rand mooie vormen ponsen. B.v. sterren. 

 Nu kun je de cirkel in elkaar draaien zodat er een punthoed ontstaat. (de jurk van de engel) 

 Teken  met een permanente stift oogjes en een mondje op de kerstbal. 

 Knip een klein puntje van de bovenzijde van de jurk af zodat de kerstbal wat meer grip heeft.  

 Lijm met het lijmpistool het balletje op de bovenzijde van de jurk. [ Lijmen met het lijmpistool moet door  

     een volwassene gebeuren. Het lijmpistool wordt heet en kan brandwonden veroorzaken.] 

 Voor de vleugels vouw je een vel papier dubbel. Hier teken je een vleugel op en deze knip je dubbel uit.  De  

     vleugel plak je aan de achterzijde van de engel 

 Natuurlijk kun je de engel nog wel wat mooie glitters op haar  lijf geven. Of haar door smalle strookjes  

papier of cadeaulint te krullen met een  

schaar  en deze tegen het hoofdje te plakken. 

 Nu moet je nog een mooi plekje in de 

kerstboom zoeken voor je engel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTMAN AARDBEI  
Benodigdheden:  

aardbeien, slagroom, chocoladekorrels  

Bereiding:  

Snijd de kop van de aardbei eraf,  

Spuit slagroom op het onderste deel en zet het 

mutsje er dan op. 

Voor de oogjes kun je chocoladekorrels nemen. 

En je toetje voor kerst is klaar, een heerlijk 

kerstmannetje. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi439_V_dTeAhURUlAKHUobB2wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/webshop/christelijke-posters/christelijke-poster-de-ster-een-klein-teken-van-groot-licht/&psig=AOvVaw0LCPciea3OwQki8W8cz_rA&ust=1542322506033544
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 

 

BEGRAFENISONDERNEMERS, WERKZAAM VOOR DE R.-K. PAROCHIE DEN BURG   

De taak van een begrafenisondernemer of aanzegger is de verzorging van een begrafenis. De aanspreker is 

belast, in overleg met de nabestaanden, met het aankondigen bij overlijden aan familieleden, buren, relaties 

enzovoort. Hij was gekleed in het zwart met tressen en hoge hoed. De aankondiging werd gedaan met de 

standaard zin:  

„De familie laat bekend maken dat heden is overleden ______________ en dat de begrafenis zal plaatsvinden 

op___________‟.  

 

Dirk van der Wielen Hzn. was in 1894 r.-k. aanspreker en lijkbezorger.   

De volgende, ons bekende r.-k. aanspreker in 1916 was Hendrik Maas Hzn. (*1870 - 1954†).   

Van 1 december 1934 tot 29 november 1958 bood Simon Zijm Pzn. (*1889 - 1971†) zich aan als aanspreker en 

voor alle begrafenisaangelegenheden. 

 

Thomas Buisman (van 1946 – 1962 koster) werkte in 1929 mee aan de bouw van de Boerenleenbank aan de 

Vismarkt. Op een gegeven moment zag hij aanspreker Simon Zijm in uniform en vroeg hem wie er overleden was. 

Zijm opende zijn boekje met adressen waar hij moest aanspreken, bladerde er in en antwoordde: „Je staat er niet 

in, ik mag het je niet vertellen‟, Thomas teleurgesteld achterlatend.   

 

Willem Jan (Wim) Zijm Wzn.  (*1922 - 2004†), caféhouder van „Casino‟ vanaf 1948 

had zijn zaak in 1958 verhuurd aan Luc. Kellner. Hierna werd hij strandexploitant, hij plaatste  25 strandhuisjes 

op het Westerslag tijdens het seizoen wat toen slechts zes weken duurde.  Hij woonde met zijn gezin op de 

Vogelmient nabij De Koog. Maar omdat de kinderen opgroeiden zocht hij een groter huis. Om een huis te mogen 

kopen moest hij economisch gebonden zijn aan de woonplaats. Dat was hij niet omdat hij zijn zaak verhuurd 

had. Pastoor Persoon stelde hem toen voor een begrafenisonderneming te beginnen. Zo was hij met werk 

economisch gebonden aan Den Burg en betrok hij de woning Gravenstraat 29 op de hoek van de Weststraat. 

Volgens het Handelsregister werd op 29 november 1958 de begrafenisonderneming „Simplicitas‟ opgericht. 

Het kerkbestuur liet op 14 januari 1962 weten tevreden te zijn over zijn werkzaamheden en dat ze in de persoon 

van Wim Zijm een zeer geschikt persoon gevonden hadden die de begrafenissen verzorgt. 

In mei 1961 schafte de R.-K. Parochie Den Burg nieuwe uniforme begrafeniskleding voor zes dragers aan ten 

behoeve van begrafenisonderneming „Simplicitas‟. De uniformen bleven eigendom van de parochie. Kleermaker 

M.J. de Krijger uit de Julianastraat heeft de kleding vervaardigd in de vorm van zwarte jassen met borstvlechten 

met pennen en rozet.  

De kleding was opgeslagen in het huis van Wim Zijm  en werd door zijn vrouw Catrien Zijm-Riteco verzorgd. Wim 

Zijm vertrok op 28 januari 1964 met zijn gezin naar Anna Paulowna.   

 

Hij werd opgevolgd door Hendrik Johannes (Hendrik) Zijm Tzn. (*1904 - 1975†). Op 23 juli 1964 werd hij in het 

Handelsregister ingeschreven als begrafenisbedrijf „Simplicitas‟. Hij overleed op 19 november 1975. 

 

Zijn vrouw, Johanna Aleida Maria (Anny) Zijm-Snik (*1917 - 2015†), zette het bedrijf voort maar op 31 augustus 

1976 gaf ze aan te willen stoppen. Na overschrijving in april 1978 bij de Kamer van Koophandel kwam de 

begrafenisonderneming op naam van de kerk. In 1981 was de inschrijving van de kerk verlopen. 

In juni 1977 deelde de heer Van der Weijden uit Den Helder mee wel begrafenisondernemer op Texel te willen 

worden. Hieraan is geen gevolg gegeven. 

Op 13 februari 1978 deelde Piet Wuyts, Weverstraat 18, mee wel een jaar op proef als begrafenisondernemer 

dienst te willen doen. Na éénmaal een begrafenis te hebben verzorgd stopte Piet Wuijts ermee, hij verzocht op 13 

maart 1978 om ontslag.  

Omdat er zich geen katholieke begrafenisondernemers aandienden benaderde het kerkbestuur Gerrit Maat om de 

uitvaarten te verzorgen, welk aanbod hij natuurlijk graag aannam.   
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Deze functie vervulde hij t/m 31 december 1980. Eens vroeg iemand aan Gerrit Maat 

of hij wel goed in het werk zat. Maat antwoordde „Ik heb het zo druk, ik heb er eentje 

moeten laten lopen‟.    

Zijn zoon Arie Maat volgde hem op, van 1 januari 1981 t/m 31 december 2004 onder 

de naam „Maat Begrafenis- en Crematie Onderneming‟. Het „Uitvaartcentrum Texel‟ 

wordt vanaf  

1 januari 2005 tot heden geleid door Mark Pijper, de schoonzoon van Arie Maat:  

 

Een andere begrafenisondernemer was Liesbeth Roeper, „Aarde en Hemel, 

Uitvaartverzorging op Texel‟ van juni 1998 t/m december 2009.   

Ton van der Slikke Uitvaartverzorging nam het bedrijf over op 1 januari 2010. Dit 

duurde maar t/m april 2011. 

Liesbeth Roeper startte hierna in maart 2011 „Zilt Tij‟, Rituelen, Ceremonies en 

Begeleiding rond Geboorte, Huwelijk en Sterven.    

 

    Nanning Maat in vol ornaat. 

    Foto: Janneke Stoffers-Terpstra. 

 

Met dank aan Marga Drijver-Zijm, Liesbeth Roeper en Arie Maat voor hun medewerking. 

 

 

HULP VANAF TEXEL VOOR OOST-EUROPA 
En weer is er op 23 oktober een hulptransport vertrokken vanaf Texel.Gelukkig kunnen wij ons niet verplaatsen in 

de omstandigheden waaronder vele mensen moeten zien te overleven.  

Maar wél kunnen wij heel veel doen, om hierin verandering te helpen brengen en naast deze mensen te gaan 

staan. 

Zo is er contact ontstaan vanaf Texel met ds. Costel in de streek Vaslui, dat bekend staat als het armste gebied in 

de Europese Unie. De aanleiding hiervan was dat in maart op de televisie in Roemenië kwam, dat  een moeder 

was gestorven door ondervoeding in deze streek. 

Al enige maanden hebben wij vanaf Texel een intensief contact  met ds. Costel om te helpen hierin verandering te 

brengen. 

Hij schrijft: "We zijn erg blij dat u ons wilt helpen. Wij geloven dat God ons zal helpen uit de armoede te komen, 

door te werken in de kas, of op z‟n minst iets gemakkelijker. God zegene u voor wat u op het hart heeft voor ons, 

want dit hebben wij nog niet eerder gezien en nooit de vreugde om in onze behoeften te voorzien." 

Een stuk grond is beschikbaar, maar het is noodzakelijk, dat er een heining omheen komt, zodat zwerfhonden en 

katten de gewassen niet ruineren. 

Om dit stuk grond heen is nu 3500 meter heining geplaatst. Door acties en giften hadden wij 2000. euro bij 

elkaar en dit gestuurd. Hiervan kon alles betaald worden, zoals: gaas en afrasteringspalen, metalen buizen, 

cement palen en gegalvaniseerd draad enz. Van dit alles hebben wij de rekeningen ontvangen. 

De mensen werden niet betaald, maar kwamen om te helpen en ontvingen in ruil goederen uit het transport. 

De volgende stap is om een kas te bouwen op dit stuk grond en het is heel belangrijk dat het voor de winter 

invalt, klaar is, zodat in het voorjaar direkt gezaaid kan worden. 

Hulp kwam van een bevriende pastor, die 550 km verderop woont maar kwam helpen en ook zijn kennis was 

belangrijk omdat hij in zijn plaats ook kassen bouwde. 

Zo hielp hij met het buigen van de leidingen. Nu ook de leidingen geschilderd zijn, moeten er gaten gegraven 

worden en beton gestort, we hebben een hoop werk, schrijft ds. Costel en we houden jullie op de hoogte over 

alles wat we doen. 

Wij hebben geen woorden om u te bedanken voor uw vrijgevigheid. 

God zegene u voor alle hulp, zonder welke wij niets konden doen in dit grote project." 

Wilt u ook meehelpen met het realiseren van de kas? 

Een bijdrage is heel welkom op: bankrek. NL 18 RABO  036 25 21 905 t.n.v. STICHTING HULP OOST-EUROPA 

TEXEL ( met ANBI goedkeuring) 
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  NIEUWS UIT REGIO 

       “DE NOORDKOP” 

                           REGIO BREED? OMARM HET! 
 

 
 

 

 

  

 

    KERST-INN 

     Zondag 30 december 2018 

   Willibrordkerk – Julianadorp (14.00 uur – 17.00 uur) 

 

Komt allen 50+ers van onze regio en vier de kersttijd met elkaar! 

 

Met muziek, gezelschapsspelletjes, hapje en drankje en  

voldoende tijd voor ontmoeting! 

 

Organisatie werkgroep regio Breed: 

opgave wordt op prijs gesteld via Jan v. Velzen  

tel: 06 – 12 17 09 40   /  0223 – 64 30 66 

e-mail:   regiobreednoordkop@gmail.com  
 

 
 

 
WILT U NAAR DE KERST –INN  en heeft u vervoer nodig??? 

Neem dan contact op met parochie coördinator Henny Hin.  

 

 

REGIO BREED 
Een werkgroep van enthousiastelingen die over de grenzen van hun eigen parochie willen kijken! 
Een aantal jaren terug volgden enkele mensen uit de regio de bestuurderscursus van het Bisdom. Zij raakte mede 

door deze cursus er van doordrongen dat de diverse parochies uit een regio activiteiten samen moeten oppakken 

en waar kan samenwerken. Immers, als het wiel al is uitgevonden door de ene parochie hoeft dat proces niet 

opnieuw te worden gedaan door de andere parochie, maar kunnen we het van elkaar gebruiken of samenwerken. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXrpfz_4zeAhXD3KQKHX7UBxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/849210073455851524/&psig=AOvVaw16UCppLeXSvyNbVWeCOasa&ust=1539848272381242
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXrpfz_4zeAhXD3KQKHX7UBxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/849210073455851524/&psig=AOvVaw16UCppLeXSvyNbVWeCOasa&ust=1539848272381242
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXrpfz_4zeAhXD3KQKHX7UBxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/849210073455851524/&psig=AOvVaw16UCppLeXSvyNbVWeCOasa&ust=1539848272381242
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXrpfz_4zeAhXD3KQKHX7UBxQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/849210073455851524/&psig=AOvVaw16UCppLeXSvyNbVWeCOasa&ust=1539848272381242
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Alle parochies uit onze regio werden benaderd om afgevaardigden te sturen om eens met elkaar te brainstormen 

hoe en waar we elkaar kunnen versterken. Ook het pastorale team werd daarbij betrokken. 

Inmiddels is dit groepje van negen personen al heel wat keren bij elkaar geweest en hebben zij al diverse 

activiteiten voor jong en oud op poten gezet. We zijn begonnen met het organiseren van een jaarfeest voor de 

navormselgroep, vandaaruit zijn de “The Tigers of God” ontstaan. Maar ook zijn er activiteiten voor de 

basisschooljeugd, “de Welpen van God”. Er zijn regionale informatieavonden georganiseerd voor de ouders van 

communicanten en vormelingen. Er zijn thema vieringen voor kinderen van de basisschool en voor de oudere 

jeugd. Maar ook ouderen worden niet vergeten. In mei dit jaar waren we met een groep naar Heiloo, in december 

organiseren we voor alle ouderen een Kerst-Inn op zondag 30 december in de Willibrordkerk in Julianadorp. En 

voor maart 2019 willen we met geïnteresseerden naar Amsterdam, naar Onze Lieve Heer op Solder.   

REGIO-BREED willen we dus allerlei activiteiten, bijeenkomsten en vieringen organiseren voor jong en oud voor 

iedereen uit onze Regio, van Texel tot en met „t Zand.  

Met alle activiteiten die worden georganiseerd wordt vanzelfsprekend, wat betreft de tijden, rekening gehouden 

met de Texelaars, zodat ook zij aan alles kunnen deelnemen. 

Kortom REGIO-BREED zijn een aantal enthousiaste mensen die over de grenzen van hun eigen parochie heen 

willen kijken en het belang van samenwerking met elkaar inzien. Bij deze groep is altijd nog ruimte voor meer 

enthousiastelingen die willen meedenken en meewerken aan een REGIO BREED “DE NOORDKOP”. Ben je 

enthousiast en geïnteresseerd neem dan gerust contact op met iemand van de parochie of het pastorale team. 

 

Volg de jongeren uit REGIO “DE NOORDKOP”  
 

Zij komen met enige regelmaat bijeen en samen organiseren zij 

diverse activiteiten o.l.v. het pastorale team en vrijwilligers uit Regio Breed.  

Wil je meer van hen weten kijk dan eens op facebook, Instagram en snapchat je kunt hen 

vinden onder de naam : The Tigersof God  

 

 
Zaterdag 6 oktober was de eerste activiteit van het nieuwe jaar voor the Tigers of 

God. Met 13 jongeren hebben we het seminarie in Nieuwe Niedorp bezocht. Het 

jaarthema is HEILIGEN. 

 

Deze dag kregen de jongeren hun eerste catechese over H. Franciscus. 

Priesterstudent Juan Ignacio heeft ons de hele middag allerhartelijkst  

rondgeleid en heeft heel veel uitgelegd.  

We mochten ook nog mee bidden met het middaggebed. 

 

The tigers waren ook 

uitgenodigd om te  

blijven eten.  

Door de rector waren  

de tafels ingedeeld,  

zodat iedereen aan  

tafel zat met  

seminaristen.  

Op deze manier was 

het mogelijk om  

elkaar beter te leren  

kennen. 

De eerstvolgende keer dat 

the Tigers samenkomen is 

op 9 december.  

 

Dan vieren we dat pastoor Ivan 12,5 

jaar priester is.  

De eucharistieviering is om 11.00 uur 

in de Petrus & Pauluskerk te Den 

Helder. Aansluitend is er een feestelijke 

agape. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie4vqKv8_YAhUNL1AKHb_MDW4QjRwIBw&url=https://www.evolvewithevvus.com/blog/2016/12/21/new-facebook-instagram-snapchat-features-that-will-improve-your-social-media-efforts&psig=AOvVaw2Y0pTEgR1XZH40Pew9XN5R&ust=1515745732845234
https://www.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
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POPPENTHEATERVOORSTELLING ‘DE SCHAT VAN DE PELGRIM’ 
Een theatervoorstelling door broeder Alex van het poppentheater De arme pelgrim. Kom en zie! 

VOOR DE JEUGD VAN ONZE REGIO –  

JE MAG ALTIJD EEN VRIEND/VRIENDIN MEENEMEN! 

Beloofd is beloofd! We gaan verder met vieren. KOM JE OOK? 
Op zondag 27 januari 2019 wordt om 12.30 uur (na de viering van 11.00 uur) een poppenspel voor kinderen 

gespeeld.  

 

Het verhaal speelt zich af rond het leven van Franciscus van Assisi in onze 

moderne tijd. 

In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met 

uiteenlopende karakters en opvattingen. 

 

Wanneer: zondag 27 januari 2019 van 12.30 / 13.45 uur 

Waar: parochiezaal Petrus & Pauluskerk - Den Helder 

Na de viering is er een broodje en wat drinken voor de kinderen, koffie/thee 

voor de ouders die blijven. Kinderen kunnen ook gebracht worden en rond 

13.45 weer opgehaald worden.  

 

 
TENTOONSTELLING ‘RELIEKEN’ 
 Tot 3 februari 2019 in Utrecht 

 

Relieken zijn niet iets van kerken en van vroeger. Iedereen heeft relieken in huis. Denk aan een voorwerp dat ooit 

van oma was. We koesteren ze. Voor sommige relieken reizen mensen duizenden kilometers: de graven van de 

apostelen in Rome, de Gouden Rots in Myanmar, de tombe van profeet Mohammed in Medina. Tot begin februari 

laat Museum Catharijneconvent in Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat reliekverering als een 

universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend. 

Te zien is een ongekende variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontlenen, zoals een reliekhouder 

(een kroon) met een fragment van de doornenkroon van Christus, zemzem-water uit Mekka, sigaren en 

sigarenkoker van Pim Fortuyn tot een beeld van een volgeling van de Boeddha vol relieken. 

Museum Catherijneconvent is gevestigd in Utrecht.  

Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma van lezingen, rondleidingen, workshops en een prachtige 

en informatieve catalogus. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl   

 

 

25 - 55 jaar, zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? 
Al vele jaren bestaat het R.K. Platform 30 +. Een van de activiteiten die via het 

platform worden bekend gemaakt, is ongeveer een keer per maand wandelen, soms 

gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens 

betaalbaar gaan eten na afloop. Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers 

te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We wandelen meestal op zaterdag, 

maar een enkele keer ook op de zondag. Zo zijn de Georgiuswandelingen ontstaan, 

een landelijk initiatief. We gaan één keer per maand wandelen, met iedere keer een 

andere startplaats. 

Contactpersoon voor de wandelingen is Paul Raves. 

 
Voor meer informatie Kijk op: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html 

Groepsfoto The Tigers met de con-rector José 

Manuel, pastoor Ivan en seminaristen pastoor 

Ivan & seminaristen. 

http://home.hccnet.nl/f.sluis/platform30plus/index1.htm
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html
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VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP 
2 december 2018 t/m 3 februari 2019 

01 - 02 december 2018 1e ZONDAG VAN DE ADVENT - 
Jaar C 

Paars 

collecte "Adventsactie" 
16.00 Ten Anker I. Garcia  Samenzang   
19.00 Willibrord P. Banaszak     
19.00 Breezand H. Schrader Encore!   
09.30 De Cocksdorp P. Banaszak Koor Cocksdorp    
09.30 't Zand I. Garcia  Ritmisch koor koffie 
09.30 Anna Paulowna H. Schrader Samenzang   
11.00 Petrus en Paulus I. Garcia  Inzingkoor   
11.00 Den Burg P. Banaszak Dameskoor   

16.00 Nicolaaskerk   Advent Carols in Oud-Katholieke Kerk in Den Helder 
woensdag 05 december 2018 1e WOENSDAG VAN DE ADVENT Paars 

19.00 Nicolaaskerk* A. Kramer     Vesperviering 
  * = Oud-Katholieke kerk 

08 - 09 december 2018 2e ZONDAG VAN DE ADVENT Paars 

collecte "Adventsactie" 
16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
19.00 't Zand H. Schrader Cantica Nova   
19.00 Anna Paulowna I. Garcia  Rhythm Voice   
09.30 Den Burg P. Banaszak  Herenkoor   

09.30 Willibrord H. Schrader     
09.30 Breezand I. Garcia  Samenzang   
11.00 Petrus en Paulus * I. Garcia  PP-koor Caecilia Regioviering 

12½ jarig priesterschap 
/ koffie / agapé 

woensdag 12 december 2018 
 

2e WOENSDAG VAN DE ADVENT Paars 

10.15 De Gollards Den Burg Priester  Koffie  

19.00 Nicolaaskerk*   
= Oud Katholieke kerk 

I. Garcia     Vesperviering 

15 - 16 december 2018 3e ZONDAG VAN DE ADVENT Paars 

collecte "Adventsactie" Roze 

16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
19.00 Willibrord I. Garcia      
19.00 Breezand Kerstconcert, geen viering 
09.30 Oudeschild H. Schrader Koor Oudeschild   

09.30 't Zand P. Banaszak Samenzang   
09.30 Anna Paulowna I. Garcia  Zimra   
11.00 Den Burg H. Schrader Gospeltrain  Koffie  
11.00 Petrus en Paulus I. Garcia  Samenzang   

woensdag 19 december 2018 3e WOENSDAG VAN DE ADVENT Paars 

19.00 Nicolaaskerk* R. de Meij 
Mecima  

  Vesperviering 

22 - 23 december 2018 4e ZONDAG VAN DE ADVENT Paars 

 collecte "Adventsactie" 

16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
19.00 't Zand Parochianen Samenzang Sing Off 
09.30 Den Burg P. Banaszak  Herenkoor   
09.30 Willibrord I. Garcia      
09.30 Breezand Parochianen KoorBisNis   
11.00 Petrus en Paulus I. Garcia  Samenzang    

19.00 Den Hoorn P. Banaszak/ds  oec.adventsdienst 
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   Geen viering: Anna Paulowna 

Maandag 24 december 2016 Kerstmis - Geboorte van de Heer Wit 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
17.00 Breezand I. Garcia  Breezangers    gezinsviering 
18.00 Petrus en Paulus A. Captein Samenzang familieviering 
19.00 't Zand Parochianen Kinderkoor familieviering 
19.00 Den Burg Parochianen   Herdertjesviering 
19.00 Willibrord Parochianen Willibrordkoor  
19.00 Callantsoog J. van Diepen Cantica Nova  kaarten nodig 
20.00 Breezand H. Schrader Encore!   
20.00 Anna Paulowna I. Garcia  Rhythm Voice   
22.15 Den Burg P. Banaszak  Dameskoor    
22.00 't Zand H. Schrader Ritmisch koor  
23.15 Petrus en Paulus I. Garcia  PP-koor Caecilia Koorzang vanaf 22.45 

uur 
Dinsdag 25 december 2018 KERSTDAG Wit 

09.30 De Cocksdorp P. Banaszak Koor Cocksdorp 

09.30 't Zand I. Garcia  Cantica Nova 
10.00 Anna Paulowna Parochianen Zimra gezinsviering 
10.30 Breezand H. Schrader KoorBisNis 

  
  

10.30 Petrus en Paulus J. van Diepen Neva Ensemble / pianiste Valery Heddes 
Gastkoor uit Sint-Petersburg -                     
geen kinderkerk 

11.00 Den Burg P. Banaszak  Gospeltrain   
11.30 Willibrord Parochianen    Kerstspel 
 Geen viering: Kapel Ten Anker 

Woensdag 26 december 2018 TWEEDE KERSTDAG Rood 

H. Stefanus, eerste martelaar 
09.30 Willibrordkerk P. Banaszak Samenzang Regioviering 

10.30 Anna Paulowna Kerstconcert Rhythm Voice, geen viering  
Geen viering:  Den Helder, Breezand, Anna Paulowna, 't Zand en Texel 

29 - 30 december 2018 Zondag onder het octaaf van 
Kerstmis - Heilige Familie, Jezus, 
Maria, Josef 

Wit 

16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang   
19.00 Willibrord H. Schrader     
19.00 Breezand I. Garcia  Dameskoor Trinitasviering 
09.30 Den Burg H. Schrader  Herenkoor  Koffie  

11.00 Petrus en Paulus I. Garcia  Samenzang   
Geen viering: Anna Paulowna en ‘t Zand                                                                     

14.00     Willibrord   
    

    

Kerst-Inn !  
Opgeven bij Jan van Velzen   
tel: 06 – 12 17 09 40  / 0223 – 64 30 66           
e-mail: regiobreednoordkop@gmail.com 
Of bij Henny Hin 0222-322161 
 

 

 

 

 

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com


25 
 

Maandag 31 december 2018 OUDJAAR Wit 

Zevende dag onder het octaaf van 
Kerstmis 

19.00 Johanneskapel J. v. Diepen /    Samenzang 
R. de Meij Mecima  

oec.dienst / oliebollen / 
koffie 

19.00 Willibrord Parochianen  Oudjaarsviering 
19.00 't Zand I. Garcia Ritmisch koor & 

Cantica Nova 
Oudjaarsviering 

19.00 Anna Paulowna Parochianen Klein koor    

19.30 De Cocksdorp Ds. / Parochianen oec.dienst 

Geen viering: PP-kerk, kapel Ten Anker en Breezand 

Dinsdag 1 januari 2019 NIEUWJAARSDAG Wit 

Heilige Maria, moeder van God 
Octaafdag van Kerstmis - Dag van 
de Vrede 

11.00 Petrus en Paulus I. Garcia/ 
H. Schrader 

PP-koor Caecilia Regioviering/ 
geen kinderkerk 

Geen viering: Ten Anker, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, 't Zand en Texel 

05 - 06 januari 2019 OPENBARING DES HEREN Wit 

DRIEKONINGEN 
16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
19.00 Willibrord I. Garcia  Willibrordkoor Nieuwjaarsreceptie/ 

Vrijwilligersavond/ 
koffie 

19.00 Breezand H. Schrader Breezangers gezinsviering 
09.30 Den Burg I. Garcia   Dameskoor 

  

Koffie/ 
Nieuwjaarswensen / 
Vrijwilligersbedankdag 

09.30 't Zand P. Banaszak Muziek van Joke van Geebergen en 
Pianiste Annelies Komen / koffie 

09.30 Anna Paulowna H. Schrader Zimra Opening jubileumjaar 
11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor   

woensdag 9 januari 2019 
 

2e WOENSDAG van de Kersttijd Wit 

10.15 De Gollards Den Burg Priester  Koffie 

12 - 13 januari 2019 DOOP VAN DE HEER Wit 

Afsluiting van de Kersttijd 
16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang   
19.00 't Zand H. Schrader Esther Raatgers   
19.00 Anna Paulowna I. Garcia      
09.30 De Cocksdorp Priester/Diaken  Koor Cocksdorp   
09.30 Willibrord Parochianen     
09.30 Breezand P. Banaszak Encore!   
11.00 Den Burg Priester/Diaken  Herenkoor   
11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak PP-koor Caecilia Koffie 

19 - 20 januari 2019 2e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

Week van het gebed voor de Eenheid 
Actie Kerkbalans 

16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
09.30 Oudeschild A. Captein    
09.30 Ontmoetings-kerk Parochianen/    

ds. Moens 
Willibrordkoor / Cantorij 
                       oec.dienst  

09.30 't Zand Parochianen Ritmisch koor  
10.00 Samenvaart-kerk H. Schrader /      

L. Nagelkerke 
  oec.dienst 

11.00 Den Burg A. Captein  Gospeltrain  Koffie  
11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang   
Geen viering: Willibrordkerk, St. Jan de Evangelistkerk en Anna Paulowna 
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Woensdag 23 januari 2019 2e WOENSDAG DOOR HET JAAR 
Week van het gebed voor de 
Eenheid / Actie Kerkbalans 

Groen 

19.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang  oec. vesperviering 

26 - 27 januari 2019 3e ZONDAG DOOR HET JAAR 
Week van het gebed voor de 
Eenheid / Actie Kerkbalans 

Groen 

16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang   
19.00 't Zand P. Banaszak Cantica Nova   
19.00 Anna Paulowna H. Schrader Rhythm Voice   
09.30 Willibrordkerk P. Banaszak     
09.30 Breezand H. Schrader Dameskoor   
10.00 Den Burg Doopsgezinde 

kerk 
G. Martens    Oec. dienst 

Week van het gebed 
10.00 De Cocksdorp  

RK kerk 
Drs H.J. Boon    Oec. dienst 

Week van het gebed  
11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak PP-koor Caecilia Welpen van God 

02 - 03 februari 2019 4e ZONDAG DOOR HET JAAR                  Rood 
H. Blasius, bisschop en martelaar /  
Actie Kerkbalans 
Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis (zaterdag - wit) 

16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang   
19.00 Willibrord H. Schrader     
19.00 Breezand P. Banaszak KoorBisNis   
09.30 De Cocksdorp H. Schrader Koor Cocksdorp   
09.30 't Zand P. Banaszak Samenzang koffie 
09.30 Anna Paulowna Parochianen Zimra gezinsviering 
11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor   
11.00 Den Burg H. Schrader Dameskoor  Koffie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

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 

DIVERSEN 

Redactie Vuurtoren     Molenstraat 34  1791 DL Den Burg 0222-322161 

      e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

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

      e-mail: wimjmboom@gmail.com   

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

      e-mail: hennyhin@hetnet.nl 

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

      e-mail: fr.sande@planet.nl  

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

      e-mail: pcitexel@gmail.com 

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg 

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

      e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl  

ADRESSEN LEDEN PAROCHIEBESTUUR 

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

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

Vicevoorzitter:      Harry Ran   Vroonlant 17  1791 WK Den Burg 0222-321090 

      e-mail: hran@texel.com  

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

e-mail: eveline@dekuyper.net 

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

      e-mail: mjzijm@kpnmail.nlLeden:           

    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  

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! 

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
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:hran@texel.com
mailto:eveline@dekuyper.net
mailto:mjzijm@kpnmail.nl
mailto:koopmanerna3@gmail.com
mailto:frans.stolk@texel.com
mailto:hennyhin@hetnet.nl


28 
 

 

 

 

Wij wensen u 

een fijne jaarwisseling 

 

En een gelukkig nieuwjaar met 

12 mooie maanden 

52 liefdevolle weken 

365 opgeruimde dagen 

8760 gezonde uren 

525.600 zorgeloze minuten 

en 31.536.000 gelukkige seconden toe. 

 

Graag tot ziens   
bij onze vieringen  

of andere activiteiten. 
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