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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

3 februari tot 31 maart 2019
Voor de volgende Vuurtoren (31 maart tot 26 mei 2019 ) kunt u tot en met zondag 17
maart 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,

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:

Den Burg

In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.
In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende
begraafplaats een katholiek gedeelte.
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PASTORAAL WOORD
Beste parochianen,
we hebben 2018 inmiddels achter ons gelaten; een jaar waarin een ieder
zo het nodige meegemaakt heeft; de mooie, maar ook de minder mooie
momenten. De drukke tijden rond Kerst en Nieuwjaar zijn weer achter
ons. Voor velen zijn dit drukke dagen geweest. Dat gold ook voor mij,
maar ik kan terugkijken op een paar mooie dagen. En de mensen kwamen weer massaal naar
de Kerstvieringen. Het stond ook in de krant; dat vele mensen met Kerst naar de kerk gaan;
ze willen de bekende liederen horen; de bekende sfeer proeven. Kortom; ze willen er bij zijn.
Het wás ook mooi om dit mooie Kerstgevoel met velen te mogen delen; de kribbe, de stal
heeft weer velen samengebracht.
En nog net voor de Advent was er weer een mooie Taizé-viering op Texel. En weer hoorde ik
de verhalen van mensen aan, die voor het eerst zo’n viering meegemaakt hadden en er door
geraakt waren.
En zo werd ik op mijn beurt weer geraakt tijdens de Driekoningenviering in Breezand. Na het
Evangelie liep ik naar de kinderen van het koor. Ik vroeg hun of zij misschien wel Koning of
Koningin wilde zijn. Een meisje gaf aan, dat zij dat wel wilde. En op de vraag wat zij dan zou
doen als zij Koningin zou zijn, antwoordde ze, dat er snel vrede zou moeten komen. In alle
rust, maar met zoveel overgave, sprak zij deze woorden uit. Er viel een stilte in de kerk; hier
viel niets aan toe te voegen. Wijze
woorden; woorden ook die we moeten
blijven zeggen, zolang er nog zovele
oorlogen en conflicten in onze wereld
zijn.
Misschien mooi om dit voor dit nieuwe
jaar mee te nemen: vrede. Al is het iets in
het kleins; het kan grote uitwerkingen tot
gevolg hebben.

Ik wens U alle goeds, in alle vrede toe.

Henk Schrader, diaken.
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EEN PSALM VAN NU
Een bomaanslag op een overvolle markt.
Vergeldingsacties die een ravage aanrichten.
Hulpgoederen na een ramp die ergens ongebruikt gestrand zijn.
Brandstichting in een woning van een vluchtelingen gezin...
Mijn God,
wat maken we er een chaos van!
Zo hebt Gij de wereld toch niet bedoeld:
als een plek vol mislukkingen,
als een bron van angst?
We willen het graag anders,
maar waar moeten we beginnen
in die puinhoop die het nieuws ons laat
zien!
We willen zo graag een hemel op aarde,
maar het scheppende vermogen
dat daarvoor nodig is,
ontbreekt ons.
Daarom wachten we op U, God.
Niet als de sterke arm
die de orde in onze chaos brengt,
maar als Degene die ons
de creativiteit geeft
om de wereld beter te maken.
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel
3 februari 2019 tot 31 maart
Zo. 3 febr

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

De Cocksdorp

Zo. 3 febr

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

+ koffie drinken
Zo. 10 febr

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering o.l.v. parochianen

Herenkoor

+ koffie drinken
Wo 13 febr

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester

Zo 17 febr

09.30u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester

Koor Oudeschild

Zo 17 febr

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

+ koffie drinken
Zo 24 febr

9.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Zo 3 mrt

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

De Cocksdorp

Zo 3 mrt

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

+ koffie drinken
ASWOENSDAG
Wo 6 mrt

19.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Collecte: Vastencollecte
Zo 10 mrt

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

Collecte: Vastencollecte
Wo 13 mrt

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester
Collecte: Vastencollecte

Zo 17 mrt

09.30u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester

Koor Oudeschild

Collecte: Vastencollecte
Zo 17 mrt

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Gospeltrain

Collecte: Vastencollecte
Vr 22 mrt

19.30u

Den Burg

TAIZÉ VIERING Henk Schrader / Bram Guiljam
+ koffie drinken

Zo 24 mrt

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Herenkoor

Collecte: Vastencollecte
Wo 27 mrt

14.30u

Den Burg

ALGEMENE ZIEKENZALVING

Dameskoor

Eucharistieviering Priester
Collecte: Vastencollecte
Zo 31 mrt

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Gastkoor Once

Collecte: Vastencollecte

More

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!!!
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MISDIENAARS
3 februari

- Alissa & Jacob

17 februari

- Wiki & Abe

24 februari

- Alissa & Jacob

3 maart

- Wiki & Abe

10 maart

- Wiki & Abe

17 maart

- Alissa & Jacob

31 maart

- Alissa & Jacob

COLLECTE
Een gedeelte van de kerstcollecte was bestemd voor een Texels goed doel het “Huis van tante Jans”, we kunnen
hiervoor € 926,96 overmaken.
Vanaf 6 maart is de vastenactie waarbij we geld inzamelen voor “Een Betere Start” zie blz.8 in deze Vuurtoren .
We willen deze collectes weer van harte bij u aanbevelen.

PAROCHIE AGENDA
DATUM

TIJD

7 feb

14.00u Ziekenbezoekgroep

19 feb

ACTIVITEIT

PLAATS

Verjaardag Diaken Henk Schrader

4 maart

19.00u Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

17 maart

15.00u Amici Cantus Matthäus Passion

Kerk Den Burg

17 maart

Kopij Vuurtoren 31 maart t/m 26 mei

22 maart

19.30u Taizé viering

26 maart

9.30u

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

VAKANTIE
Pastoor Ivan Garcia is met vakantie vanaf 14 januari tot en met 18 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.

JARIG
Diaken Henk Schrader mag er op 19 februari weer een jaartje bijtellen namens onze
parochie feliciteren wij hem van harte en wensen hem een fijne dag toe.

KOPEREN PRIESTERFEEST PASTOOR IVAN GARCIA
Beste parochianen,
Met dit bericht wil ik allereerst God bedanken voor mijn 12 ½ jaar priesterschap
en daarnaast alle mensen die betrokken waren bij de organisatie en voorbereiding
van dit feest.
Ik wil ook u bedanken voor uw aanwezigheid, uw kaarten, uw financiële bijdrage
voor het seminarie en ook voor uw gebed.
Het was een feest waarbij we de trouw van God konden ervaren.
Het was mooi om de eenheid te zien. Mensen van verschillende parochies,
religies, nationaliteit, cultuur en taal.
Allemaal bijeen rond een feest. Het feest
van de liefde van God en Jezus Christus
voor de mens, voor ons allemaal! Dat was
een zichtbaar teken van de eenheid die wij
door God kunnen ervaren ook in ons
dagelijks leven. Dat vragen wij ook voor
het nieuwe jaar 2019.
Ivan
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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.

KOFFIE-UURTJE
Op iedere woensdagochtend staat 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!!!!

KERSTVIERING 15 DECEMBER 2018 IN OOSTEREND.
De zaal was weer mooi versierd en de tafels waren feestelijk gedekt
door al de serveersters waarop we elk jaar weer een beroep kunnen
doen.
En laat iedereen nu maar komen. De eerste genodigden kwamen al
om 15.20 uur terwijl de viering om 16.00 uur begon. Uiteindelijk
zaten we met 120 mensen in de zaal. Deze viering werd aangeboden
door de RK Parochie, Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse
Waddengemeente Texel.
We mochten weer nieuwe Oosterenders verwelkomen wat natuurlijk erg
fijn is.
Ds. Kees de Jong verzorgde de schriftlezing, de overdenking, met een
door hem gezongen lied met gitaarbegeleiding erbij, en de gebeden.
Hans de Goede begeleidde ons op het orgeltje.
Het dubbelkwartet van het Texels Christelijk Mannenkoor was de hele
viering aanwezig.
De acht mannen zongen mooie kerstliederen en ze lieten horen dat zacht
zingen ook heel mooi is. Tijdens Stille Nacht gingen de lichten uit en bij het
kaarslicht hoorden we de mooie woorden van dit lied. De kaarsen werden in
het begin van de viering aangestoken, er was een gedicht, we zongen met
elkaar en tussendoor genoten we van de maaltijd.
Als voorgerecht lekkere groentesoep, de broodmaaltijd als hoofdgerecht en
als nagerecht een heerlijk advocaatje met slagroom.
De collecte was voor ’t Bliedhuus in Den Burg waar ook zes Oosterender
jongeren naar toe zijn verhuisd.
De opbrengst van € 415,- is persoonlijk door de commissie naar ’t Bliedhuus gebracht en door de voorzitter in
ontvangst genomen.
We willen iedereen bedanken die mee geholpen heeft aan deze viering.
De datum voor dit jaar is al bekend, donderdag 19 december ……….
Een groet van de Kerstfeestcommissie,
Gerda Hin, Danuta Eelman, Marjoke Pol, Marianne Duinker, Jantine Brouwer.
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VRIJWILLIGERSBEDANKDAG 6 JANUARI 2019
Voorgaande jaren bedankten wij onze vrijwilligers altijd medio
november/ december. Dit jaar wilde het bestuur het over de drukke
decembermaand heen tillen en stond deze vrijwilligers- bedankdag
gepland op zondag 6 januari.
Vele vrijwilligers waren naar de viering gekomen, waarbij we
vanzelfsprekend stil stonden bij het feest van Driekoningen maar ook
de verbinding maakten met de inzet van de vele vrijwilligers die onze
parochie rijk zijn. Er waren 186 mensen uitgenodigd voor een kopje
koffie na de viering in de Witte Burcht.
Het was een drukte van belang en er werd ruimschoots gebruik
gemaakt van de gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te
wensen. Na de koffie deden we nog een drankje en werden alle
vrijwilligers van harte bedankt voor hun inzet met een kleine blijk van
waardering in de vorm van een doosje Bonbons.

ASWOENSDAG
Op 6 maart is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd en de voorbereiding op het
Paasfeest. Een periode in onze katholieke traditie van inkeer die een ieder op zijn of
haar eigen manier invult. De één door te vasten de ander door gebed of meditatie. Of
door juist extra om te zien naar de medemens.
Traditioneel begint de vastentijd met Aswoensdag waarbij we in de viering het Askruisje
kunnen halen. Ook in onze parochie wordt u weer deze mogelijkheid geboden in de
Aswoensdag viering op 6 maart om 19.00 uur in de Joh. de Doper kerk van Den Burg.
U bent van harte uitgenodigd.

VASTENACTIE 2019
Met Aswoensdag start ook weer de vastenactie. Dit jaar willen wij opnieuw onze vastencollecte bestemmen voor
de stichting “Een Betere Start” van Mariette Berbée.

BOUW VAN EEN MOTHER’S PLACE!
Velen van u kennen vast wel de stichting “Een Betere Start”
van Mariette Berbée uit Warmenhuizen (vroeger Breezand).
www.beterestart.com
Zij heeft met haar eigen project in Oeganda (district Kasese) een kraamkliniek laten bouwen door de bevolking
met de financiële steun uit Nederland, o.a. van de RK kerken uit de Noordkop, die in de Vastentijd in de periode
2014-2016 voor haar hebben gespaard. Ook wij als RK parochie Texel hebben hieraan meegedaan.
De kraamkliniek is klaar sinds 2015 en is prachtig geworden. De vrouwen uit de wijde omgeving kunnen hier
onder deskundige begeleiding bevallen. De wens van de bevolking is nu dat er eenzelfde gebouw bij komt voor
de hoogzwangere vrouwen die lopend van heel ver moeten komen voor de bevalling, de zgn.’ Mothers’s place’. In
dit gebouw kunnen zij dan al een paar dagen voor de bevalling verblijven. Men verwacht dat dan nog meer
dames de kliniek boven een onhygiënische hut verkiezen om te bevallen van hun kind.
De RK kerken uit de kop van Noord Holland, te weten Schagen, Langedijk, Texel, Den Helder, Julianadorp, ’t
Zand, Anna Paulowna en Breezand, hebben wederom toestemming van Vastenactie gekregen om voor ‘Een Betere
Start‘ te gaan sparen van 6 maart tot 21 april, de Vastentijd. Vastenactie zal het streefbedrag met 30% aanvullen.
Wat zal het mooi zijn als het gebouw volgend jaar klaar is. Men is al begonnen met de bouw, de fundering staat
al. Helpt u mee om de ‘Mother’s place’ te voltooien?
Meer informatie en prachtige foto’s kunt u vinden op www.beterestart.com
Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het
Projectnummer 401243!) Tevens zijn de collectes in de Vastentijd bestemd voor “Een Betere Start”
Hartelijk dank voor uw bijdrage! De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)
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UITVOERING VAN DE MATTHÄUS PASSION OP TEXEL
Op zondag 17 maart gaat Amici Cantus de Matthäus Passion van J.S. Bach uitvoeren. Het is de première van een
reconstructie van de 1-korige Matthäus-Passion zoals die waarschijnlijk in 1727 of 1729 voor het eerst in de
Thomaskirche in Leipzig werd uitgevoerd. Deze reconstructie is verzorgd door de musicoloog Dr. Rens Bijma,
onlangs gepromoveerd op uitvoeringspraktijken van Bach. Tekst en muziek van deze Matthäus Passion zijn
grotendeels gelijk aan de bekende 2-korige versie, maar sommige details wijken daarvan af.
Het is heel bijzonder dat een Texels koor de Matthäus Passion kan uitvoeren: de 2-korige versie is hier bijna niet
te verwezenlijken vanwege de omvang van koor en orkest en vanwege de kosten. Wij prijzen ons dan ook
gelukkig dat we de kans hebben gekregen om als één koor dit prachtige werk uit te voeren. Amici Cantus is voor
deze gelegenheid uitgebreid van 16 naar 28, voor het merendeel Texelse, zangers. Het koor repeteert iedere
dinsdagavond in het dorpshuis, en is vanaf september al bezig met het instuderen van deze Matthäus Passion.
Het orkest en de solisten zijn allen professionele musici.
Het concert begint 17 maart om 15.00 uur, in de H. Johannes de Doper Kerk in Den Burg. Toegang: € 19,50
(jongeren tot 18 jaar € 10,00), incl. programmaboekje en koffie/thee in de pauze. Kaarten kunnen gereserveerd
worden bij lidawels@kpnplanet.nl/0622937983 en bij de koorleden.

Uitvoerenden: Amici Cantus, Barokorkest Eik en Linde, Paulien van der
Werff – sopraan, Anne-Marieke Evers – alt,
Satoshi Mizukoshi – tenor, Joep van Geffen - Christus, bas, Nico van der
Meel – evangelist, Muzikale leiding: Ellen Verburgt

TAIZÉ-VIERING OP 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. Ook op Texel gebeurt dit in de
zomermaanden door de Raad van het zomerwerk in de PKN kerk in
De Koog. En sinds het najaar van 2017 organiseren we deze
vieringen 2 x per jaar in de wintermaanden. Eén maal in november
en één maal in maart.
Een volgende Taizé viering staat gepland op vrijdag 22 maart om 19.30 uur in de RK kerk in Den Burg. Henk
Schrader en Bram Guiljam zullen hun medewerking hieraan verlenen. U bent van harte uitgenodigd om deze
meditatieve viering bij te wonen. Na de viering wordt u nog een kopje koffie of thee aangeboden. Voelt u zich vrij
om te komen, u bent van harte welkom.
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GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING OP 27 MAART 2019
Ook dit jaar wordt in onze parochie het sacrament van de ziekenzalving, aan een ieder die daarvoor in
aanmerking komt en behoefte aan heeft in een gezamenlijke speciale viering toegediend.
De ziekenzalving is vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens verkeert. Voor het
ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving hoeft men niet terminaal ziek te zijn. We spreken immers over
de zalving van de zieken. Het sacrament kan ook jaarlijks worden herhaald wanneer u dat wilt.
Wij willen u graag verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de jaarlijkse
gezamenlijke ziekenzalving bij te wonen en niet te wachten tot het laatste moment. Het is namelijk niet altijd
mogelijk dat de priesters direct naar Texel kunnen komen.
Wij nodigen u samen met uw geliefden en familie van harte uit om deze bijzondere viering bij te wonen en het
sacrament te ontvangen. De eucharistieviering begint om 14.30 uur in de Joh. De Doperkerk in Den Burg [wie
geen vervoer heeft kan worden opgehaald]. Tijdens deze viering wordt de zalving toegediend door de aanwezige
priesters. Aansluitend is er koffie of thee voor alle aanwezigen en de mogelijkheid om met elkaar bij te praten.
Onze oude vertrouwde bakcommissie verzorgt weer wat lekkers voor bij de koffie.
Wanneer het voor u onmogelijk is om te komen maar u wilt wel de ziekenzalving ontvangen laat het ons dan ook
weten. Dan maakt één van de priesters op een later tijdstip een afspraak met u om u thuis de ziekenzalving toe
te dienen.
In verband met de organisatie [vervoer, koffie, en dergelijke] willen we u vragen om u op te geven uiterlijk voor
woensdag 20 maart door het opgavestrookje in te vullen of te bellen naar telnr. 0222 322161of te mailen naar
secretariaat@rkparochietexel.nl
Daarbij kunt u vermelden met hoeveel personen u deze speciale viering wilt bijwonen en het sacrament der
zieken wilt ontvangen en of u vervoer nodig heeft.

Hierbij geef ik mij op voor de algemene ziekenzalving. Ik kom met …… personen
[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………
[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………
[wil[len] graag de ziekenzalving ontvangen.
Wij willen wel /niet gebruik maken van het aangeboden vervoer
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON…………………………………………………………E-mail: ……………………………………………………………………………………..

KERK SCHOONMAKEN
Het kerk schoonmaken wordt verplaatst van de maandagmiddag naar de
dinsdagochtend

om

9.30

uur.

Ze

staan

ingepland

op

de

laatste

dinsdagochtend van de maand. Voorafgaand aan het schoonmaken wordt op
maandagochtend de kerk gezogen. Dat betekent dat de kerk op 25 maart zal
worden gezogen en op 26 maart 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.
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31 MAART GASTKOOR ONCE MORE
Op 31 maart zal het Gastkoor “Once More” de viering in Den Burg muzikaal ondersteunen. Zij komen uit Creil
Noord Oost polder. Het koor is opgericht in 1999. De 29 leden van het koor zingen voor hun plezier.
Het koor is breed inzetbaar en zingen o.a. in RK-vieringen in de Noordoostpolder of in diensten van de
protestantse kerk. Het repertoire is heel divers en bestaat uit: diverse missen, licht klassiek, maar ook top-40
hits en liedjes uit musicals. Zij zingen in het Engels, Latijn en Nederlands

Vrijwilliger worden bij RK parochie Texel
In onze vorige Vuurtorens hebben wij al diverse malen een oproep voor vacatures voor vrijwilligers geplaatst. Nog
altijd zijn al deze vacatures niet of gedeeltelijk 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.
Bij eigenlijk alle groepen kunnen we mensen gebruiken. Zoals de bezoekersgroep voor onze jarige senioren en de
ziekenbezoekgroep, de diverse koren kunnen altijd een stem gebruiken. De woord en communievieringen en de
uitvaart/avondwake groep zijn op dit moment heel krap bezet en moeten daardoor soms al afzeggen. Ook de
kosters zouden een extra man/vrouw zeer goed kunnen gebruiken zeker als een van de kosters voor langere tijd
op vakantie gaat. Zo zijn er legio taken en activiteiten die uw inzet/ hulp hard kunnen gebruiken. Ook al is het
niet structureel ook met uw incidentele hulp zijn wij blij.


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.
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.
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.

GEDRAGSCODE PASTORAAT / VOG AANVRAAG VOOR VRIJWILLIGERS.
Wie pastoraal werkzaam is moet zich te allen tijde bewust zijn van de verantwoordelijkheden die met dit werk
gepaard gaan.
In verband met alle schandalen in de katholieke kerk is er een Gedragscode Pastoraat opgesteld.
Sinds 2014 is in de kerkgemeenschap hiermee ervaring opgedaan en is de werking van de Gedragscode Pastoraat
geëvalueerd, met name door de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen binnen de KNR. De
resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in de Gedragscode Pastoraat die per 13 april 2018 van kracht is
geworden.
“De Gedragscode Pastoraat is geen vrijblijvend aanbod”, schrijven de bisschoppen in het voorwoord bij de
Gedragscode Pastoraat. “Daarom stellen wij, ieder voor het eigen bisdom, deze Gedragscode Pastoraat vast en
schrijven die voor. Daarmee willen wij laten zien dat wij urgeren dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat
geldt meewerken aan het handhaven en bevorderen van de sociale veiligheid in onze Kerk. Ook van onze kant
zullen wij ons daarvoor in blijven zetten.”
Een van de punten van deze gedragscode is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor
alle pastores en pastorale teamleden maar ook voor medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn met
minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking.
Echter vanaf 1 november 2018 is de regeling door de overheid uitgebreid naar alle vrijwilligers die werken met
mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan
kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, zoals één-op-, één
huisbezoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 november 2018 bijvoorbeeld ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken
en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.
Ook wij als parochie willen aan deze formaliteit voldoen en voor alle betrokken vrijwilligers een gratis VOG
aanvragen. Daarom zullen wij voor hen [wanneer pastoor Ivan terug is van vakantie] een bijeenkomst
organiseren om hen nader hierover te
informeren.
Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u
altijd contact opnemen met het bestuur of
met Henny Hin die de vaste contactpersoon
is binnen onze parochie betreffende de
aanvraag VOG.
De gehele gedragscode pastoraat kunt u
vinden op onze website
www.rkparochietexel.nl/actueel nieuws
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VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING
De eerste vergadering in 2019 was op 9 januari en hierin kwamen weer diverse punten aan de orde.
Een belangrijk punt door pastoor Ivan ingebracht was de Gedragscode Pastoraat waarover u hier
bovenstaand een korte samenvatting vindt.
Bij de ingekomen post was de mededeling dat Pastor Moltzer ingaande 1 januari 2019 zijn functie
als deken van het dekenaat Alkmaar heeft neergelegd.
Van het Catharijnenconvent ontvingen wij het verzoek of wij nog een wierookvat over hadden voor een
parochiegemeenschap in Kaap Verdië. Aan deze vraag konden we voldoen. Ook “De Gollards” heeft ons benaderd
of wij ter vervanging van het huidige orgel hen kunnen helpen aan een ander orgel. We zijn blij dat we positief
kunnen reageren op dit verzoek en “de Gollards” kunnen helpen aan een goed orgel.
Wat de kerk in Oosterend betreft hebben we besloten om deze af te stoten. Mocht een parochiaan interesse
hebben dan kan hij/zij zich bij het parochie bestuur melden. Het behoort tot de mogelijkheden om een
woonbestemming aan te vragen voor de kerk.
In totaal bezochten een kleine 1000 mensen de diverse vieringen met kerstmis. De kerst-inn in Julianadorp werd
ook goed bezocht door parochianen uit de gehele regio, het was een gezellige middag voor herhaling vatbaar.
Helaas zijn er in onze parochie geen communicanten aangemeld voor 2019.
De ingediende begroting 2019 bij het bisdom is voor kennisgeving aangenomen met de opmerking dat we ervoor
moeten zorgen dat de kosten in 2020 omlaag gebracht worden.
Er werden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de verschillende kerken en gebouwen en er zijn
ook nog diverse onderhoudstaken die de komende tijd zullen worden uitgevoerd.
Op 5 en 6 maart zullen de inburgeraars gebruik maken van de ruimte in de pastorie omdat “de Schakel” waar zij
normaal les krijgen bezet is.
De volgende vergadering is op 9 maart.

KLEDINGMARKT
Binnenkort wordt in Den Burg weer de jaarlijkse kledingmarkt gehouden in "De Schakel" aan de Binnenburg.
De verkoop van nog goed te gebruiken kleding zal plaats vinden op donderdag 7 maart en vrijdag 8 maart
Net als voorgaande jaren het geval was, zal de opbrengst van de markt ook deze keer bestemd worden voor
noodlijdende kinderen en ouderen in Moldavië. Misschien kunnen we dit voorjaar weer een aardig bedrag bij
elkaar brengen. Ook u kunt uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan de kledingmarkt.
Om de verkoop te doen slagen, hebben we uiteraard veel kleding nodig.
Wie goede schone spullen af wil staan, kan dit inleveren in "De Schakel" op dinsdag 5 en woensdag 6 maart
tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
OOK AAN BEDDENGOED EN LINNENGOED IS BEHOEFTE,DAT ER RECHTSTREEKS HEEN ZAL GAAN.
De verkoop start op donderdagmorgen 7 maart om 10.00 uur en zal tot 17.00 uur duren. Ook op vrijdag 8 maart
kunt u tussen 10.00 uur en 17.00 uur voor koopjes terecht in "De Schakel"aan de Binnenburg.
Tijdens de verkoop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met wat lekkers er bij.
Kinderen kunnen zich ook vermaken en voor hen is er een grabbelton. Zoals elk jaar is er weer een verloting met
mooie prijzen en ook het "DAMBORD" zal dit jaar niet ontbreken. Vrijwilligers van de stichting Hulp Oost Europa
Texel zijn aanwezig, om over hun werk te vertellen en foto's te laten zien.
Mocht het brengen van spullen een probleem zijn, of wilt u nu al kleding kwijt, neem dan even contact op met
Nannie de Haas, telefoon: 31 22 98
Ook als u iets wilt bakken voor bij de koffie, dan is dat heel welkom.
En wilt u ons een paar uurtjes helpen? Heel graag!
De kleding, die tijdens de markt niet verkocht wordt, zal naar Moldavië gebracht worden.
Tot ziens!
De contactadressen in de buitendorpen, waar ook kleding ingeleverd kan worden zijn
De Cocksdorp Gemmy Heemskerk, Keidelplein 6 , telefoon 31 66 31
De Waal Ineke Timmer, Hogereind 24 . telefoon 31 42 64
Oosterend Familie S. Eldering, Ankerstraat 28, telefoon 31 84 80
Oudeschild Martha Kreeft, Laagwaalderweg 7 , telefoon 31 35 37
Den Hoorn Familie G. Boogaard, Noorderhaaks 15, telefoon 31 95 56
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JEUGDPAGINA
In deze jeugdpagina staan de vogels centraal.

Wees lief voor de vogeltjes deze winter en maak
eens van ijzerdraad en pinda’s een hart
om te voeren.
Of wanneer je van knutselen houdt,
maak je van oude petflessen en een
paar pollepels of houtjes leuke
vogelvoer plekjes in de tuin voor onze
kleine vogels. Maar hang ze wel zo op
dat de poes er niet bij kan.

Maar ook zonder iets speciaals te doen zijn v ogels heel
bijzonder. Alleen vergeet je dat wel eens. Jezus wees de
mensen graag op de vogels. Maak je niet ongerust, zo zei
hij op een keer. Wees niet bang, God zal goed voor jullie
zorgen. God vergeet niemand of niets, zelfs de kleinste
dieren die het minste waard zijn. Vijf mussen
bijvoorbeeld, zijn maar een paar stuivers waard. Toch
zorgt God voor elk vogeltje. Zo zorgt Hij ook voor jullie.
En maak je ook niet bezorgd over wat je zult eten of
welke kleren je gaat dragen. Kijk maar naar de vogels: ze
maaien niet, ze zaaien niet, ze oogsten niet; God geeft ze
te eten. En God weet ook wat jullie nodig hebben.
Vertrouw op Hem, en houd van Hem, dat is het
belangrijkste.

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal
verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters
het puzzelwoord.
aalscholver fuut

kievit

buizerd

koolmees mus

duif
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gors

goudvink kraai

merel winterkoning
raaf

uil

wielewaal

eend

grutto

leeuwerik reiger wulp

ekster

hop

meeuw

taling zwaan

VERGELIJK DE BIJBEL MET JE MOBIEL
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met de Bijbel omgaan als met onze mobiele
telefoons?
Het zou betekenen dat we:
*de Bijbel constant op zak zouden hebben;
*er meerdere malen per dag een blik in werpen;
*wanneer we hem vergeten weer teruggaan naar huis of kantoor om hem te halen;
*hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;
*hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
*hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.
In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk.
Op elke locatie is er verbinding.
Je kunt onbeperkt bellen.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus geeft je een gratis abonnement en heeft de
rekening betaald.
ENKELE 'ALARMNUMMERS' :
Als je verdrietig bent… bel Johannes 14.
Als andere je in de steek laten… bel psalm 27
Als je vrucht wil dragen... bel Johannes 15.
Als je gezondigd hebt … bel psalm 51
Als je nerveus bent… bel dan Psalm 51.
Als je je zorgen maakt… bel Mattheüs 6:19,34.
Als je in gevaar bent… bel Psalm 91.
Als God ver weg lijkt… bel Psalm 63. B.g.g. bel psalm 139
Als je geloof is ingedut… bel Hebreeën 11.
Als je alleen en bang bent… bel Psalm 23.
Als je hard en kritisch bent… bel 1Korinthe 13.
Als je het geheim van geluk wilt kennen… bel Col. 3:12-17.
Als alles tegenzit… bel Romeinen 8;31
Als je verlangt naar vrede en rust … bel Mattheüs 11:25-30.
Als je bevestigd wilt worden in je geloof … bel Romeinen 8:1-30
Als je naar je werk of op reis gaat…bel Psalm 121
Als je moed nodig hebt voor een taak …bel Jozua 1
Als je nadenkt over investeren en rendement… bel Marcus
10
Als je terneergeslagen bent … bel Psalm 27
Als je portemonnee leeg is … bel Psalm 37
Als je je vertrouwen in mensen verliest …bel 1 Korinthiërs
13
Als mensen onvriendelijk zijn…bel Johannes 15
Als je werk zinloos lijkt … bel Psalm 126
Of bel :
Voor een geweldige uitnodiging … Jesaja 55
Voor een goede omgang met je medemens … Romeinen 12
Voor omgaan met angst … Psalm 34:7
Voor zekerheid… Psalm 121:3
Voor verzekering … Marcus 8: 35
Om gerustgesteld te worden … Psalm 145: 18

ALLE LIJNEN ZIJN 24 UUR PER DAG OPEN!
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG
HET SINT SIXTUS GILDE EN - ALTAAR IN DE PKN-KERK DE BURGHT,
VROEGER ST. JANSKERK GENOEMD, AAN DE BINNENBURG TE DEN BURG.
In de 15e en 16e eeuw werden ook kerkelijke broederschappen met de naam ‘gilde’ aangeduid. In tegenstelling
tot ambachts- en schuttersgilden zijn bij de kerkelijke gilden zowel mannen als vrouwen ingeschreven. Soms
kiest men de patroon van de parochiekerk tot gilde-heilige, in dit geval Sint Sixtus, patroonheilige van de (nu)
PKN-kerk van Den Burg. Het doel van een broederschap is de bevordering van het christelijk leven in gezin en
maatschappij of het bevorderen van de openbare eredienst. Paus Sixtus III overleed op 19 augustus 440.
Door enige broeders en zusters van het Sixtus-gilde werd op 22 juni 1458 een Sixtus-altaar opgericht 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.
In 1525 werd dit altaar bediend door priester Jan Nanningsz, overleden in 1529.
Leden van een gilde worden stoelhouders genoemd. De lidmaatschappen van een gilde worden ‘stoelen’
genoemd. Een ongehuwde moet bij zijn huwelijk beloven dat de echtgenote ook lid van het gilde wordt. Een
weduwe behoudt een halve stoel.
Onderstaand stuk komt uit het archief van de N.H. kerk van Den Burg, getranscribeerd door Maarten ’t Hart en
omgezet in leesbare taal.
GILDEREGELS VAN HET GILDE VAN SINT SIXTUS ANNO 22 OKTOBER 1510.
Wij, Reijner Heertgensz en Jan Sijmesz, schepenen van Texel, maken aan eenieder bekend dat voor ons
verschenen zijn de gezamenlijke gildebroeders en zusters van het Sint Sixtusgilde in de kerk van Den Burg, die
daar met elkaar een reglement opstelden en goedkeurden tot nut van het gilde, zoals hierna beschreven staat.
1. Dat niemand lid van het voornoemde gilde worden kan, tenzij na goedkeuring en wens door de Overman en de
gezamenlijke gildebroeders en zusters. Hiertoe zal de Overman een rondvraag doen van broeder tot zuster, maar
als iemand hem afkeurt, dan wordt hij niet in het gilde toegelaten.
2. Eenieder, hetzij broeder of zuster, mag altijd uit vrije wil het gilde verlaten, behoudens dat hij dan van een hele
stoel tien stuivers en van een halve stoel vijf stuivers geven zal ten gunste van het voorschreven gilde en betalen
zoals het behoort.
3. Als iemand van dit gilde sterft, is hij aan het gilde tien stuivers verschuldigd, voor welke tien stuivers de
voogden van het voorschreven altaar ter nagedachtenis door haar altaar-priester twee en dertig zielemissen
zullen laten lezen. Nadat die broeder of zuster gestorven is zal men op de maandag, nadat hij/zij begraven is,
vijf kaarsen laten branden op het altaar of daar waar het behoort, op een boete van een ..(Groot Vlaams ?). Op de
maandag dat men het gilde houdt of als het gehouden is, dan zal daar ter herinnering aan alle broeders en
zusters van het voorschreven gilde die vroeger gestorven zijn, op de zondag voorafgaande (vigilie) gebeden
worden. Op dit vigilie moet iedere broeder en zuster komen op een boete van één Groot Vlaams. En maandags,
wanneer de mis gelezen wordt voor de rust van de ziel van de gestorvenen, behoort iedere broeder en zuster van
het voorschreven gilde voor hun overleden broeders en zusters te offeren, op een boete zoals
voorgeschreven en tijdig aanwezig te zijn op dezelfde boete. En de eerder genoemde
altaarvoogden zullen tijdens de vigilie en de zielenmis vijf stalkaarsen laten branden, op een
boete van één Groot Vlaams gelijk voorschreven staat. (Een stalkaars is een standkaars, een

grote kaars op een kandelaar, in het bijzonder gebruikt tijdens lijkdiensten).
4. Elk echtpaar zal jaarlijks een goed gevoede, al schoon gemaakte kip brengen naar het huis
waar men het gilde houden zal, op de dag voordat men het gilde eert, zodat er voldoende te
eten is, op een boete van een braspenning, te geven aan de dienstlieden.
5. Als iemand gaat zitten in de stoel van de Overman die het bevel voert, of degene die hem
waarneemt, of die de bevelvoerder van zijn spijs of drank berooft, of die ongehoorzaam is,
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zal beboet worden. Op toegebrachte schade aan kannen, potten en banken van het gilde, uit woede bedreven,
staat tien stuivers boete ten gunste van het gilde. De Overman roept enige broeders op om de schade te bepalen
en zorgt dat de schade weer hersteld wordt.
6. Niemand zal spijs of drank aan personen buiten het gilde geven, tenzij na goedkeuring van de Overman, op
een boete van een pond (kaarsen-)was.
7. Niemand zal zijn of andermans kinderen naar het gilde meenemen, behalve wanneer de kinderen nog aan de
borst van de moeder zijn, op een boete zoals voorgeschreven.
8. Iedere broeder of zuster moet alle schulden die zij het gilde schuldig mogen wezen, hetzij van belasting,
boeten of anders, betalen binnen een maand nadat het gilde geëerd is, of de derde penning meer geven, welke
schulden er dan zijn, door de dienstlieden te innen en te verkrijgen op de voorgeschreven dag en die schulden te
besteden tot profijt of voordeel binnen het voorschreven gilde en volgens het advies van de Overman. Daar
voortaan jaarlijks goede rekenschap van te doen aan de Overman en enige personen die hij daartoe oproept, op
de hoogste boete van het gilde. En als de dienstlieden niet alle schulden kunnen innen, gelijk voorgeschreven
staat, dan zullen zij de schuld aan het gilde aan zichzelf opleggen en betalen zonder enig recht van tegenspraak.
9. Zo zal men de dienstlieden elke keer kiezen als men het gilde houdt en zullen hun dienst voor de meidag niet
aantasten en dat de dienstlieden de priester vergenoegen en voldoen, van het verleden jaar….. altaar zal
maandags geschieden met een gezongen mis die de altaarvoogden jaarlijks zullen bestellen bij de priester op de
hoogste boete van het voorschreven gilde.
10. (Meest onleesbaar, het gaat over de opvolging in het bestuur van het gilde).
In kennis van de waarheid hebben wij Jan Sijmesz en Reijner Heertgensz, schepenen voorschreven, hieronder
aangehangen op de twee en twintigsten dag van oktober vijftienhonderdtien en nu ter tijd geen zegel gebruikt,
zo is verzocht Aelbert deze brief voor mij te willen bezegelen, hetwelk ik Albert de bode, de wil van zijn schepen
voorschreven, graag gedaan en hieronder gezegeld heb op de dag en jaar voorschreven.

BERICHTEN VAN DE LOURDESGROEP ALKMAAR
De voorbereidingen voor de reizen in 2019 zijn al weer in volle gang. De data zijn bekend:
In het voorjaar gaan we van dinsdag 7 mei t/m zondag 12 mei met het vliegtuig;
In de zomer gaan we van zaterdag 17 augustus t/m vrijdag 23 augustus met de trein (TGV);
Voor beide reizen zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling of wilt u eerst nog nadere informatie, dan
kunt u terecht bij:

Mevrouw Ans Captijn – van den Berg: telefoon 06 28 87 69 04
De heer Fred van den Berg: telefoon 072 – 515 00 38
Mevrouw Tineke Goossen: telefoon 06 28 58 24 05

Tijdens de reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel
vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en
excursies naar de Pyreneeën.
De Lourdesgroep Alkmaar ondersteunt al decennia lang mensen die een bedevaart naar Lourdes willen maken.
We doen dit in samenwerking met de VNB. De groep bestaat uit vrijwillige begeleiders die voor u vele hand- en
spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn.

Minder te besteden?
De inschrijving staat met name ook open voor mensen die financieel minder draagkrachtig zijn. De Lourdesgroep
Alkmaar gaat voor de reizen ook in 2019 een aantal fondsen aanboren. Met de binnenkomende gelden kunnen
we dan mensen extra financieel ondersteunen zodat ook zij een mooie reis naar Lourdes kunnen maken.

Zorg nodig?
Binnen de begeleidingsgroep is professionele verpleegkundige zorg voorhanden. Dus ook mensen met een
zorgvraag kunnen zich inschrijven. Indien nodig ontvangt u gedurende de hele reis (rolstoel)begeleiding van
ervaren vrijwillige hulpen.
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“DE NOORDKOP”
NIEUWS UIT REGIO
Regio-Breed
BEZOEK AAN MUSEUM ONZE LIEVE
HEER OP SOLDER EN DE
NICOLAASKERK IN AMSTERDAM.
Donderdag 14 maart willen we een bezoek brengen aan het
museum Onze Lieve Heer op Solder en de Nicolaaskerk in
Amsterdam.
Onze Lieve Heer
op Solder was
rond 1670, een tijd van opstand tegen de katholieken (denk aan de
beeldenstorm) een schuilkerk in een grachtenpand in Amsterdam.
Dhr. Jan Hartman kocht een aantal panden in Amsterdam aan de
Oudezijds Voorburgwal die hij liet ombouwen tot kerk.
Tegenwoordig is dit een museum waarin uiteraard ook kerkdiensten
worden gehouden en waar bv getrouwd kan worden.
De Nicolaaskerk is de hoofdkerk van de Nicolaasparochie in
Amsterdam, die 6 kerken / wijken heeft.
Deze kerk staat tegenover het centraal station in Amsterdam. Het is
een basiliek d.w.z. een kerk met een bijzondere betekenis.
We willen in principe met de trein naar Amsterdam en uiteraard terug naar Den Helder.
Bijzonderheden:
-

De reis is bedoeld voor 50+

-

De aard van het museum (smalle doorgangen en trappen) is zodanig
dat het voor mensen in rolstoelen en of mensen die slecht ter been
zijn (geen trap op kunnen of lopen vanaf station naar het museum) af
te raden is om zich aan te melden.

-

Het is de bedoeling dat u zelf een lunchpakketje meeneemt.

-

De reis en de bezoeken zullen plaats vinden tussen 9.00 uur en
16.00 uur. Dit i.v.m. groepsreiskaartjes die in de daluren mogen
worden gebruikt.

-

Kosten: 25 euro

-

Opgave per mail Regiobreednoordkop@gmail.com of bij het parochiecentrum (0223-612550) o.v.v. uw
naam en ‘dagtocht Amsterdam’

-

Het bedrag kunt u overmaken naar NL28 INGB000481897 tnv RK Par H M Sterre der Zee tbv regio breed.
Graag uw naam en ‘dagtocht Amsterdam’ erbij vermelden.

18

Samen met de jongeren uit Heemskerk organiseren
The Tigers of God dit jaar ‘Teens Get Together 2019’.
Een jaarlijks terugkerend evenement voor alle tieners van Bisdom HaarlemAmsterdam!
The Tigers en de jongeren uit Heemskerk zijn twee keer bij elkaar geweest om te
bespreken en te bepalen hoe de dag eruit komt te zien.
Een dag vol met actie, creativiteit, veel muziek, LOL en verdieping!
Ben je 12-18 jaar?
Meld je dan aan voor Teens Get Together 2019!
Wanneer is het?  Zondag 31 maart 2019
Hoe laat?  Van 11.00 tot 18.30
Waar?  Seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp
Wat?  Teens Get Together is hét jaarlijkse evenement van het
Bisdom Haarlem-Amsterdam voor tieners.
TGT2019 wordt een dag vol muziek en ‘fun’ mét inhoud!
Het thema is inVISIBLE
Informatie en aanmelden? teensgettogether2019@outlook.com

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 Tigers of God
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VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP”
3 februari t/m 31 maart 2019
02 - 03 februari 2019

16.00
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
11.00

4e ZONDAG DOOR HET JAAR

(zaterdag - wit) / Groen

Opdracht van de Heer - Maria Lichtmis / H. Blasius, bisschop en martelaar
Actie Kerkbalans
Ten Anker
P. Banaszak
Samenzang
Willibrord
H. Schrader
Breezand
P. Banaszak
KoorBisNis
De Cocksdorp
P. Banaszak
Koor Cocksdorp
't Zand
J. vd Stok
Samenzang
koffie
Anna Paulowna
Parochianen
Zimra
gezinsviering
Petrus en Paulus
J. van Diepen
Inzingkoor
Den Burg
P. Banaszak
Dameskoor
Koffie

09 - 10 februari 2019

5e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

16.00
19.00
19.00
09.30
09.30
10.30
11.00

H. Schrader
P. Banaszak
H. Schrader
Parochianen
Parochianen
H. Schrader
P. Banaszak

Herenkoor

Koffie

Kinderkoren
PP-koor Caecilia

Gezamenlijke familieviering
koffie
Groen

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

Samenzang
Ritmisch Koor

Woensdag 13 februari 2019

5e WOENSDAG DOOR HET JAAR

10.15

Priester

Koffie

16 - 17 februari 2019

6e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

16.00
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
11.00

P. Banaszak
Samenzang
H. Schrader
P. Banaszak
Encore!
P. Banaszak
Koor Oudeschild
Parochianen
Cantica Nova
priester uit Nieuwe Niedorp
P. Banaszak
Gospeltrain
Priester uit N.
Samenzang
Niedorp

De Gollards Den Burg

Ten Anker
Willibrord
Breezand
Oudeschild
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg
Petrus en Paulus

Oude palmtakjes inleveren

23 - 24 februari 2019

7e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

16.00
19.00

Ten Anker
't Zand

I. Garcia
I. Garcia

Samenzang
Joke van Geebergen & Annelies Komen

19.00
09.30
09.30
09.30

Anna Paulowna
Den Burg
Willibrord
Breezand

P. Banaszak
P. Banaszak
Parochianen
I. Garcia

Rhythm Voice
Dameskoor
Willibrordkoor
Breezangers

11.00

Petrus en Paulus

I. Garcia

PP-koor Caecilia

koffie
Voorstellen kinderen Eerste
Heilige Communie
Oude palmtakjes inleveren

02 - 03 maart 2019

8e ZONDAG DOOR HET JAAR

16.00
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
11.00

P. Banaszak
H. Schrader
I. Garcia
I. Garcia
H. Schrader
Parochianen
I. Garcia
P. Banaszak

Ten Anker
Willibrord
Breezand
De Cocksdorp
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg
Petrus en Paulus

Woensdag 6 maart 2019
16.00
Ten Anker
18.00
Petrus en Paulus
19.00
't Zand
19.00
Den Burg
20.00
Willibrord
Geen viering:
09 - 10 maart 2019
16.00
19.00

Ten Anker
't Zand

19.00
09.30
09.30
09.30
11.00

Anna Paulowna
Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

Groen

Carnaval
Samenzang
Dameskoor
Koor Cocksdorp
Ritmisch koor
Zimra
Dameskoor
Inzingkoor

ASWOENSDAG- Askruisje

50 jaar koor
koffie
gezinsviering
Koffie
Voorstellen
communicantjes
* Oude palmtakjes
inleveren.
Paars

Begin van de 40-dagentijd / Collecte "Vastenactie"
I. Garcia
Samenzang
I. Garcia
PP-koor Caecilia
H. Schrader
Cantica Nova
Trinitasviering
P. Banaszak
Gospeltrain
I. Garcia
Willibrordkoor
Breezand en Anna Paulowna
1e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD Paars
Invocabit
Collecte "Vastenactie"
I. Garcia
Samenzang
P. Banaszak
Joke van Geebergen & Annelies Komen

I. Garcia
I. Garcia
Herenkoor
Parochianen
P. Banaszak
KoorBisNis
P. Banaszak
PP-koor Caecilia
koffie
1e WOENSDAG VAN DE 40
Woensdag 13 maart 2019
Paars
DAGENTIJD
Collecte "Vastenactie"
10.15
De Gollards Den Burg
Priester
Koffie
18.00
Ontmoetingskerk
ds Nijhuis/VOP
Vesperviering
2e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD 16 - 17 maart 2019
Paars
Reminiscere
Collecte "Vastenactie"
Zaterdag 16 maart de "Stille Omgang" te Amsterdam! Voor info zie: https://www.stille-omgang.nl
16.00
Ten Anker
H. Schrader
Samenzang
19.00
Willibrord
H. Schrader
19.00
Breezand
I. Garcia
Encore!
09.30
Oudeschild
P. Banaszak
Koor Oudeschild
09.30
't Zand
Parochianen
Esther Raatgers
09.30
Anna Paulowna
I. Garcia
11.00
Den Burg
P. Banaszak
Gospeltrain
Koffie
11.00
Petrus en Paulus
I. Garcia
Samenzang

Woensdag 20 maart 2019
18.00

Willibrord

2e WOENSDAG VAN DE 40
DAGENTIJD
Collecte "Vastenactie"
ds Nijhuis/VOP

Paars
Vesperviering

Vrijdag 22 maart 2019
19.30

Den Burg

23 - 24 maart 2019
16.00
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

Woensdag 27 maart 2019
14.30

Den Burg

18.00

Noorderhaven

30 - 31 maart 2019
16.00
19.00
19.00
09.30

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg

09.30
09.30
11.00

Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

2e VRIJDAG VAN DE
40 DAGENTIJD
H. Schrader/B. Guiljam
3e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD Oculi
Collecte "Vastenactie"
I. Garcia
Samenzang
I. Garcia
Cantica Nova
H. Schrader
Rhythm Voice
H. Schrader
Herenkoor
Parochianen
Willibrordkoor
I. Garcia
Samenzang
I. Garcia
PP-koor Caecilia
3e WOENSDAG VAN DE 40
DAGENTIJD
Collecte "Vastenactie"
I. Garcia/P.
Dameskoor
Banaszak
ds Nijhuis/VOP
4e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD Laetare
Zomertijd / Collecte "Vastenactie"
P. Banaszak
Samenzang
Parochianen
Samenzang
Parochianen
Nura
I. Garcia
Gastkoor OnceMore
Parochianen
P. Banaszak
Dameskoor
P. Banaszak
PP-koor Caecilia

Paars
Taizé viering / Koffie
Paars

koffie

Paars
Ziekenzalving / koffie
Vesperviering
Paars - Roze

Alegría viering
Koffie

CONTACT RK PAROCHIE TEXEL
PATORAAL TEAM
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

Voor dringende zaken:

0222-322161
06-51064412

e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl
website: www.rkparochietexel.nl

Kosters:
Den Burg

Wim v.d. Gracht

Tjakkerstraat 12

1791 XL Den Burg

0222-314538

e-mail:jose.vd.gracht@gmail.com
Marjan Huizinga -Zijm

Vaargeul 25

1791 HB Den Burg

De Cocksdorp

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De Cocksdorp 0222-316443

0222-314222

Oosterend

Wieb v. d. Berg

Schoolstraat 8

1794 AS Oosterend

0222-318243

e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl
Oudeschild

Joke Zoetelief
Tineke v. Beek

Redactie Vuurtoren

de Ruyterstraat 57

1792 AK Oudeschild

0222-313240

de Ruyterstraat 118

1792 AN Oudeschild

0222-313008

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl
Ziekenbezoek

Annegriet Boom

‘t Buurtje 21

1792 BE Oudeschild

06-20794668

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

Vicevoorzitter:

Harry Ran

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06–17129642

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
Vroonlant 17

1791 WK Den Burg

0222-321090

1791 PN Den Burg

06-20889231

e-mail: hran@texel.com
Penningmeester: Eveline van der Meer

Hoornderweg 18

e-mail: eveline@dekuyper.net
Secretaris:

Marion Zijm-v.d.Wetering Kogerstraat 112

Leden:

Erna Koopman

1791 EV Den Burg

0222-314205

e-mail: mjzijm@kpnmail.nl
Hoefslag 3

1791 SB Den Burg

e-mail: koopmanerna3@gmail.com
Frans Stolk

Molenlaan 4

0222-314379
06-17941686

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!

