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1791 DL Den Burg.
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0222-322161
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secretariaat@rkparochietexel.nl
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www.rkparochietexel.nl

31 maart tot 9 juni 2019
Voor de volgende Vuurtoren (9 juni tot 18 augustus 2019 ) kunt u tot en met zondag 26
mei 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.

PASTORAAL WOORD

Beste parochianen,

Wij zijn een kerk die in beweging is. Net als de apostelen toen zij de heilige Geest op Pinksteren ontvingen.
Meteen gingen zij naar buiten om de blijde boodschap van de verrezen Christus te verkondigen. Zo willen wij ook
de blijde boodschap naar de mensen brengen.
Dit is de opdracht van de apostelen geweest, maar het is ook de opdracht van óns!
“Ga en verkondig aan mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij Mij zien”. Dat is voor ons
hetzelfde. "Ga en verkondig", in beweging komen en naar de mensen gaan, om de blijheid en de vreugde van de
liefde van Christus te verkondigen.
Dat is de opdracht voor iedereen van ons. En misschien u kunt zich afvragen: hoe kan ik het doen? of waarom
zou ik het doen? Jezus Christus zegt: “Ga”. Daarna zei Hij "daar zullen zij Mij zien”. Dat betekent ga en zie. Eerst
moeten wij iets doen, en als wij het doen zullen wij Hem zien. Bijvoorbeeld: als je een huis wilt bouwen moet je
een plek vinden waar je het huis kán bouwen. Daarna de basis leggen. Daarna de muren, de ramen, het dak enz.
Dat duurt een tijd maar aan het einde, als alles goed gaat, zult u een resultaat ZIEN.
Zo gaat het ook met het geloof. Willen wij het huis van God bouwen, dan moeten wij eerst een plek vinden, dat
zijn de harten van de mensen. Daarna moet de basis gelegd worden, het Woord van God, zoals Jezus zelf zegt:
“Bouwen op de rots”. Aan het eind zullen wij het huis van God, dat betekent: liefde, geduld, vreugde - de gaven
van de heilige Geest - in onze harten ervaren en zien.
Dat is wat wij iedereen van u wensen. Dat de geest van Christus in onze harten kan blijven, ons in beweging zal
zetten en wij Hem in ons leven kunnen zien en ervaren.
Pastoor Ivan Garcia

Het Pastorale team
Het Bestuur
En het team van de Vuurtoren
Wensen u een Zalig Pasen

GEDACHTE BIJ PASEN
Weet jij waarom het voorjaar wordt
en vogels weer gaan zingen?
Dat groene blaadjes aan de boom
het dode blad verdringen?
Dat is omdat het leven steeds
het dode overwint
En dat na elke don’kre tijd
een nieuwe dag begint.
Maar wat als alles somber lijkt
en je dreigt vast te lopen?
Durf je dan tegen alles in
op bee’ tre tijden hopen?
En als je echt niet verder kunt
kan je dan ergens heen?
Naar iemand die je helpen wilt
of ben je maar alleen?
En als je s’ nachts maar wakker ligt,
door zorgen niet kunt slapen
is er dan iemand die je helpt,
de moed bijeen te rapen?
Wat als de kamer is gevuld
en je toch eenzaam bent?
Of als de stilte van je huis
maar helemaal niet went?
Er is er een die van je weet!
Hij kent je eenzaamheid.
Hij is het die je bij wilt staan
als je in stilte lijdt.
Zoek heil bij Hem, Hij houdt van jou!
Je bent van grote waarde!
Voor alles wat verloren lijkt,
kwam Hij op deze aarde.
De aarde die Hem niet begreep.
geslagen en bespot.
werd hij gehangen aan een kruis
Hij, Jezus, Zoon van God.
Maar Jezus overwon de dood,
Hij is niet dood, Hij leeft!
Net als het voorjaar, als een boom
weer nieuwe blaadjes geeft.
Wacht rustig af en wees maar stil.
Zijn vrede wil Hij geven
Geef Hem je hart, vertrouw op Hem
’t Wordt voorjaar in je leven!
By Makkie

VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel
31 maart tot 9 juni 2019
Zo 31 mrt

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Gastkoor Once More

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
Zo 7 april

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

Koor De Cocksdorp

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
Zo 7 april

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
Wo 10 april

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
PALMZONDAG

Zo. 14 april

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Herenkoor

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
WITTE DONDERDAG
Do 18 april

19.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
GOEDE VRIJDAG
Vrij 19 april

15.00u

De Cocksdorp

Kruisweg o.l.v. parochianen

Koor De Cocksdorp

Vrij 19 april

15.00u

Den Burg

Kruisweg Priester

Gospeltrain

Vrij 19 april

19.00u

Den Burg

Kruisverering o.l.v. parochianen

Herenkoor

PAASZATERDAG / PAASWAKE
Zat 20 april

18.45u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
EERSTE PAASDAG
Zo 21 april

09.30u

Oudeschild

Woord en Communieviering Diaken

Koor Oudeschild

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
Zo 21 april

9.30u

De Cocksdorp

Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen

Koor De Cocksdorp

Zo 21 april

11.00u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Herenkoor

Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie
BELOKEN PASEN
Zo 28 april

09.30u

Den Burg

Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen

Gospeltrain

+ koffie drinken
BEVRIJDINGSDAG
Zo 5 mei

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

Koor De Cocksdorp

Collecte: Kerken en minima
Zo 5 mei

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Kerken en minima
Wo 8 mei

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester
ROEPINGENZONDAG - MOEDERDAG

Zo 12 mei

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Herenkoor

Deurcollecte: Grootseminarie in Vogelenzang
ZONDAG VAN DE OOSTERSE KERKEN
Zo 19 mei
Zo 19 mei

09.30u
11.00u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester

Koor Oudeschild

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Zo 26 mei

09.30u

Den Burg

Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen

Dameskoor

+ koffie drinken
HEMELVAART
Do 30 mei

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Gospeltrain

Zo 2 juni

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

Koor De Cocksdorp

Collecte: Week Nederlandse missionarissen
Zo 2 juni

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Herenkoor

Collecte: Week Nederlandse missionarissen
EERSTE PINKSTERDAG
Zo 9 juni

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Week Nederlandse missionarissen

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!!!

MISDIENAARS
Zondag

31 maart

Alissa & Jacob

Zondag

7 april

Wiki & Abe

PALMZONDAG

14 april

Alissa & Jacob

PAASZATERDAG / PAASWAKE

20 april

Alissa & Jacob

Zondag

5 mei

Abe

Zondag

12 mei

Alissa & Jacob

Zondag

19 mei

Wiki & Abe

Zondag

2 juni

Alissa & Jacob

Zondag EERSTE PINKSTERDAG

9 juni

Wiki & Abe

PAROCHIE AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

3-4-2019

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

4-4-2019

14.00

Ziekenbezoekgroep

8-4-2019

19.30

Infoavond VOG werkgroepen 80 jarige bezoekgroep / ziekenbezoekgroep

Pastorie Den Burg

Kruisweg / Rondleiding Jozefschool
14-4-2019

14.00

Palm Pasenstok maken

Pastorie Den Burg

1-5-2019

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

2-5-2019

14.00

Ziekenbezoekgroep

9-5-2019

9.30

Regio Breed

PP Den Helder

13-5-2019

18.30

Regio vergadering

PP Den Helder

Korenvergadering

Pastorie Den Burg

26-5-2019

14.00

Creatieve kunst vanuit een Christelijke levensvisie

Wilibrord Julianadorp

28-5-2019

9.30

Kerk Schoonmaken

Kerk Den Burg

5-6-2019

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

6-6-2019

14.00

Ziekenbezoekgroep

LET OP!!!!!
WIJ WILLEN U VERZOEKEN OM UW MISINTENTIES E.D. VOOR DE PERIODE
14 JUNI T/M 7 JULI VOOR 9 JUNI AAN ONS DOOR TE GEVEN.
Omdat het parochie secretariaat dan i.v.m. vakantie is gesloten en
alleen telefonisch bereikbaar voor noodgevallen e/o urgente zaken.
Het pastorale team is deze periode wel gewoon telefonisch bereikbaar.

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!!!!

VASTENACTIE 2019
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.
De RK kerken uit de Noordkop, 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.
De kraamkliniek is klaar sinds 2015 en is prachtig geworden. De vrouwen uit de wijde omgeving kunnen hier
onder deskundige begeleiding bevallen.
Mariëtte Berbée heeft in januari weer Oeganda bezocht om de voortgang te
bekijken van de bouw van de ‘mother’s place. Dit gebouw is bedoeld om de
zwangere vrouwen al een paar dagen voor de bevalling onderdak te verlenen,
zodat zij in de buurt van de kliniek zijn, als zij moeten bevallen. Dan kunnen de
vrouwen uit de wijde omgeving hier onder deskundige begeleiding bevallen. En dit
zal werkelijk de moeder- en kindersterfte in het Kasese district terugdringen door
de verwachting dat meer dames de kliniek boven een onhygiënische hut verkiezen
om te bevallen van hun kind, omdat zij niet meer met weeën mijlen hoeven te
lopen. Mariëtte heeft ook bekeken hoe we meer regenwater kunnen opvangen en of
we de solarinstallatie kunnen uitbreiden, zodat er ook genoeg stroom is om de
koelkast voor de medicijnen en de elektrische sterilisator te laten werken.
De bouw vordert gestaag en wat zal het mooi zijn als het gebouw volgend jaar klaar
is. Helpt u mee om de ‘Mother’s place’ te voltooien?
Wij houden u op de hoogte!
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 collecteren wij tijdens de Vastentijd in onze parochie voor
de bouw van een Mother’s place in Oeganda (district Kasese).
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De regionale MOV groep(= Missie, Ontwikkeling, Vrede)

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.

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 en 27 mei zal worden
gezogen en op 26 maart en 28 mei 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.

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.

CONTACTAVOND WERKGROEPEN
Op 8 april zal pastoor Ivan en het bestuur enkele werkgroepen uitnodigen voor een contactavond.
Tijdens deze avond willen zij met hen bespreken wat zij zoal meemaken en waar zij tegen op lopen binnen hun
vrijwilligerswerk.
Tevens zal hij van de gelegenheid gebruik maken om de noodzaak toe te lichten van de aanvraag van een VOG
[Verklaring Omtrent het Gedrag] voor alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn met minderjarigen, met
mensen met een verstandelijke beperking, 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 dus
ook vrijwilligers die huisbezoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de regeling gratis VOG.
Tot 1 juli 2019 kunnen wij als parochie voor al onze vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen een gratis
VOG aanvragen. Iedere vrijwilliger moet hiervoor wel in het bezit zijn van een DigiD.
Tijdens deze contactavond lichten we graag het een en ander toe.
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

.VIERINGEN

GOEDE WEEK – PASEN - HEMELVAART - PINKSTEREN

Gelukkig is het ook nu weer gelukt om met het pastorale team en een klein groepje vrijwilligers alle vieringen de
komende paastijd in onze parochie op ons eiland in te vullen.


Met PALM PASEN 14 april is er een Eucharistieviering in de Joh. De Doperkerk in Den Burg om 9.30 uur.
Tijdens deze viering worden de Palmtakken gezegend en uitgedeeld en ook de Palm Pasenstokken van de
kinderen worden aan het begin van deze viering gezegend.



Op WITTE DONDERDAG 18 april 2019 is er een eucharistieviering om 19.00 uur in de Joh. De Doperkerk
in Den Burg.



Op GOEDE VRIJDAG is zoals gebruikelijk om 15.00 uur het bidden van de KRUISWEG.
In Den Burg zal pastoor Ivan deze leiden
In de Cocksdorp wordt de kruisweg o.l.v. parochianen gebeden.
’s Avonds om 19.00 uur is de KRUISVERERING, een dienst van woord en gebed o.l.v. parochianen.



Op 20 april is het Stille zaterdag - in onze parochie is de PAASWAKE net als vorig jaar al vroeg in de
avond om 18.45 uur in de Joh. De Doperkerk in Den Burg. Dit vroege tijdstip is zoals u zult begrijpen
i.v.m. de boottijden. De priester kan dan met de laatste boot naar de overkant om nog een paaswake te
verzorgen in de regio.



Op 1E PAASDAG zijn er woord en communievieringen o.l.v. Diaken Henk Schrader om 9.30 uur in
Oudeschild en om 11.00 uur In Den Burg. Daarnaast, i.v.m. de vele toeristen op ons eiland, is er ook nog
om 9.30 uur in De Cocksdorp een woord en communieviering o.l.v. parochianen.



Op 2E PAASDAG zijn er geen vieringen.



Met HEMELVAART op 30 mei is er om 9.30 uur een woord en communieviering o.l.v. Diaken Henk
Schrader in de Joh. De Doper kerk in Den Burg.



Op 1E PINKSTERDAG is er een eucharistieviering om 9.30 uur in de Joh. De Doper kerk in Den Burg.



Op 2E PINKSTERDAG zijn er geen vieringen.

Tot zover dit beknopte overzicht van alle vieringen op ons eiland in de Paas- en Pinkstertijd.

OPROEP VOOR ROZENKRANSGEBED
Graag willen wij u de mogelijkheid bieden om in mei, de Maria
maand, de Rozenkrans te bidden . Wij willen dit doen op
woensdagochtend in de kerk van Den Burg.
Maar we zoeken iemand die bij dit gebed wil voorbidden.
Bent u diegene die dit wel wil en kan doen laat het dan svp even
weten aan Henny Hin.
Wanneer het door gaat leest u meer info in de weekvuurtoren
e/o bij de mededelingen in onze vieringen.

BEZOEK ROEMENIË.
Op 14 Mei gaan Wim en José van der Gracht weer een reis maken naar Roemenië.
We proberen de Camper vol te laden tot het maximale gewicht van 3500 KG. De camper zelf is 2750 KG. dus
blijft er nog 750 KG. over voor lading, brandstof, water, gas, levensmiddelen, kleding, en natuurlijk wij zelf nog.
Met spullen die we ontvangen hebben tijdens de Diaconale zondag en het geld van de loterij en Caritas.
Inmiddels is gebleken dat de school, waarvoor de inzameling was, is gesloten door het Ministerie van Onderwijs
i.v.m. lekkage , geen hout voor de verwarming en plafonds die naar beneden kwamen.
De kinderen zijn nu bij andere scholen onder gebracht.
We zullen met onze contact persoon Roxi Pasca een goede bestemming proberen te
vinden voor de spullen en het geld dat we vanaf Texel meenemen.
Als er Parochianen zijn die nog iets willen mee geven kan dat ingeleverd worden in de
pastorie of ‘s zondags voor de dienst. Alles is welkom. Wij houden alle gulle gevers op
de hoogte.
Namens de kinderen heel hartelijk dank.
Wim en José van der Gracht.

ONS ARCHIEF
Ook afgelopen jaar mochten we weer veel geschonken artikelen in ontvangst nemen, zoals oude kerkboekenbidprentjes-Rozenkransen- een vinger rozenkrans- Katholieke Illustraties- Foto’s-Beelden-een Kerststal enz.

OPSPORING VERZOCHT!!!!
Tijdens opruimwerkzaamheden in de kerk in Den Burg kwamen Wim van der
Gracht en Piet Witte het hiernaast afgebeelde [Tabernakel] deurtje tegen.
Het ziet er nog prachtig uit!
Met de afbeelding van een aanbiddende en beschermende Begijn.
Deze afbeeldingen worden vaker gezien bij Tabernakeldeuren. Waarbij de
Begijnen het Lam Gods aanbidden en beschermen.
Aan diverse voorbijgangers hebben we al gevraagd of men iets weet waar dit
afgebeelde [Tabernakel] deurtje oorspronkelijk vandaan komt maar helaas
heeft nog niemand ons kunnen helpen.

WEET U HET??????
Laat het ons dan a.u.b. weten.
Tijdens de koffieochtenden in de pastorie kunt u het deurtje in levende lijve bewonderen.

GEVONDEN

Ook vonden zij een prachtig geïllustreerde en ingelijste oorkonde van de kerk van Den Hoorn waar namen op
staan van alle gezinshoofden van Hoornders die een feestbijdrage gegeven hebben bij gelegenheid van het 25
jarig bestaan van de bijkerk Maria van Altijd Durende Bijstand op 22 september 1948 te Den Hoorn.
Het document was helaas ernstig aangetast door het vocht.
Thea van Heerwaarden – Schraag heeft het opnieuw gemaakt. En heeft enkele bruikbare elementen hierbij
hergebruikt. Zoals de letter B waarin het kerkje van Den Hoorn is getekend en het wapen van Texel.
Zo is het weer een prachtige oorkonde geworden. Met een woord van dank voor Thea haar prachtige bijdrage.
We gaan kijken waar we beiden objecten kunnen plaatsen zodat u het allemaal kan bewonderen.

WANT MOOI ZIJN ZE !!!!!!!!!!!

AFSCHEID
In het voorjaar ( half april) gaan we verhuizen naar de “overkant”.
We hebben hier al langer aan gedacht. Met mensen over gesproken.
Nagedacht en afgewogen.
Uiteindelijk hebben we uit praktische overweging, de knoop doorgehakt, toen we een fijn en prettig huis vonden,
in een mooie omgeving en in de buurt van familie.
Geen makkelijke beslissing want Texel heeft ons veel gegeven:
we hebben elkaar hier leren kennen toen Bram hier al enige tijd was en samen het “Zomerwerk” namens de
gezamenlijke kerken gedaan. In 1990 zijn we, na Apeldoorn, hier komen wonen en werken.
Al die jaren hebben we ons enorm thuis gevoeld te midden van de Texelse gemeenschap,
waardoor we kunnen terugkijken op een heel mooie tijd in ons leven.
Daar zijn we dankbaar voor !
We zijn hier gelukkig en hebben met veel
liefde en plezier hier gewoond en gewerkt.
We hopen dat dat op ons nieuwe plekje
ook weer zo zal zijn al zal Texel altijd òns
plekje blijven.
Wel zullen we velen van jullie gaan missen!
Het ga jullie goed!
Bram en Maartje Guiljam

Onze parochie had vele jaren nauw contact met Bram en Maartje.
Vanaf hun begintijd liep Bram vaak even binnen bij pastoor
Kolkman om een praatje of voor pastorale zaken. Ook was Bram
sinds vele jaren de contactpersoon tussen onze parochie en het
bisdom Essen. En kwam hij ook mede daardoor met regelmaat
even de pastorie binnen lopen.
Sinds november 2017 werkte hij ook samen met diaken Henk
Schrader om in de winterperiode in de adventstijd en de
vastentijd een Taizé viering te houden.
Wij willen Bram en Maartje bedanken voor het vele werk wat zij
hebben gedaan voor ons eiland maar ook voor onze parochie en
parochianen.
We wensen jullie een mooie tijd op jullie nieuwe woonplek. Het ga jullie goed!
Jullie zijn misschien uit het oog, maar niet uit ons Texelse hart.

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING
In de vergadering van 4 maart werden de diverse lopende zaken besproken. Het vertrek van
Bram en Maartje Guiljam houdt o.a. in dat wij nu zelf de contacten met bisdom Essen dienen te
onderhouden; dat zal met name Henny Hin verzorgen.
De bestanden van de ledenadministratie worden deze maand overgezet naar DOC Base en
hopelijk zal dit leiden tot een goed ledenbestand dat we in de toekomst ook kunnen gebruiken
om de parochianen te benaderen voor de kerkbijdrage.
In de tuin van de pastorie in Den Burg is een nieuwe schutting geplaatst en daarmee kunnen we weer jaren
vooruit, verder vragen de lopende onderhoudszaken onze nodige aandacht. En daarnaast ook het zoeken en
vinden van nieuwe bestuursleden [zie het volgende artikel].

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.
Voor het bestuur zijn we [nog altijd] opzoek naar enkele mensen die ingewerkt willen worden als
Penningmeester en Vice Voorzitter. Onze huidige vice voorzitter Harry Ran heeft een tijdelijke benoeming
tot 1 januari 2020 gekregen i.v.m. zijn leeftijd en onze penningmeester kan het penningmeesterschap
niet meer combineren met haar privéleven.
Wij zoeken enkele ervaren bestuurders die onze parochie kunnen leiden binnen de huidige
ontwikkelingen en vertegenwoordigen in de regio.
Daarnaast zijn er ook nog altijd dringend vrijwilligers nodig bij de woord en communievieringen en de
uitvaart/avondwake groep , op dit moment zijn zij heel krap bezet en moeten daardoor soms al
afzeggen.
De diverse koren kunnen altijd versterking gebruiken.
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.

JEUGDPAGINA
PALMPASENSTOK MAKEN
Dit wordt al een beetje een traditie. We willen alle kinderen in de
parochie uitnodigen om samen een Palmpasenstok te gaan
maken op zaterdagmiddag 13 april om 14.00 u in de pastorie.
Het maakt niet uit hoe oud je bent, of je bij de Ontdekkertjes bent of niet. Wel vragen
we of één van jullie ouders wil meekomen om je zo nodig een handje te helpen.
En neem ook zelf een kruis van 2 houtjes mee, dan verzorgen wij het verdere materiaal.
We hopen dat onze trouwe bezoekers, maar ook kinderen die geïnteresseerd zijn, deze bijeenkomst zullen
bezoeken. Je mag ook altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen. Je bent van harte welkom!!!
Met Palmzondag op 14 april in de viering van 9.30 uur in Den Burg mogen alle kinderen in processie de kerk in
lopen en ontvangen zij het palmtakje voor op de Palmpasenstok.

KOM JIJ OOK OP 13 en 14 april????
Geef je wel even op i.v.m. de organisatie bij de welbekende adressen van onze parochie door te
Mailen naar

secretariaat@rkparochietexel.nl

Bellen naar

0222322161

WhatsApp naar

06-51064412

VOORJAAR - PASEN
Op internet op de blog van

Marjan [Makkie] Laban vond ik de volgende leuke ideeën om het voorjaar het
paasverhaal en het pinksterverhaal zichtbaar in ons huis te maken. Een tijd in het jaar om eens stil te worden en
tot bezinning te komen. Stilteplekjes in je huis kunnen je hierbij helpen.

MAAK EEN GEBEDSBORD
Van een oude lijst kun je een gebedsbord maken. Wat heb je nodig: oude
schilderijlijst, hardboard, verf, papier, plastic spijkerbakje, touw, knijpertjes,
lijmpistool, schaar
Zo maak je het: Verf de lijst en de hardboard plaat in een mooie kleur. Maak met
een paar spijkertjes de hardboardplaat vast achter de lijst. Knip van verschillende
stukjes papier labels.
Hier kun je een gebedspunt op schrijven.
Maak voor deze labels passende envelopjes van een vouwblaadje
Al deze envelopjes doe je in het bakje die je ook op het bord plakt. Iedere dag kun je
een envelopje kiezen en speciaal bidden voor het opgeschreven gebedspunt.
De labels worden met knijpertjes aan een “ waslijntje” gehangen die je spant tussen
twee knijpers die je op het bord plakt.
Je kunt het gebedsbord verder gebruiken voor mooie teksten, foto’s en persoonlijke
dingetjes die je aan een persoon doen herinneren waar je voor wilt bidden.
In de envelopjes kun je ook een mooi wensje of mooie woorden in doen.

HIJ LEEFT
Onder de Paastak kun je het paasverhaal op een hele eenvoudige manier vertellen
in drie weckpotten.
In de eerste pot doe je zand, een kruis en een stukje stof met twee dobbelstenen.
hiermee wordt het lijden van Christus duidelijk. Je kunt er nog bijbelgedeeltes bij
zoeken en die op een papier erbij leggen.
In de tweede pot doe je zand, een open graf (gemaakt van een vierkant hondenof kattenvoerbakje die je in de juiste vorm vouwt. Plaats dit in het zand en strooi
ook wat zand op het dak. Leg een steen half voor de opening en leg een strookje
van een oud laken in het graf. Zo laat je zien dat Jezus is opgestaan, Hij heeft de
dood overwonnen!
Maar waarom? Dat wordt duidelijk in de derde pot. Hierin doe je ook zand, een
hart en een spiegeltje. Leg er wat kleine bloemetjes omheen. Als je door het
spiegeltje naar jezelf kijkt zie je dat dat Jezus dit alles deed voor jou, voor mij.
Typ op de computer drie woorden nl. Dood, Overwinning en Waarom? Knip dit uit
en plak het op of boven de desbetreffende potten. Zo kun je deze bijzondere
weckpotten gebruiken om nog eens door te praten over het geweldige paasevangelie! Je kunt de weckpotten ook
vullen met nestjes met eitjes, lieve bloemetjes, vogeltjes, kuikentjes enz.

EEN PAASTAK MAAR DAN ANDERS
Versier je Paastak dit keer eens naast de eieren van Pasen, die het nieuwe leven symboliseren, ook met bloemen,
die je zelf kunt maken van papier en die je in de takken plakt. In de bloemharten kun je de vruchten van de Geest
schrijven zoals beschreven staat in de Bijbel in Galaten 5: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.
Knip voor elke bloem 3x het patroon van een bloem uit en plak deze op elkaar. Voor het
bloemenhart gebruik je een bierdop die je beplakt met papier. Schrijf hier een woord op
en plak het vervolgens in het hart van de bloem. Plak de bloemen met een lijmpistool aan
de tak. Je kunt er als vulling ook nog kant en klare bloemen in plakken.
Plaats de takken in een bakje waar ook voorjaarsbloeiers in staan. Natuurlijk kun je ze ook
in een grote vaas zetten. Zo gaat jouw Paastak mee van Pasen tot aan Pinksteren. Want
met Pinksteren wordt de H. Geest uitgestort over de leerlingen van Jezus.

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG
MARTINUS HUBERTUS KRUIJSEN, VAN ONDERWIJZER TOT PASTOOR
Hij is geboren op 31 maart 1808 in Beugen en Rijkevoort, N.Br.
Op negenentwintigjarige leeftijd is hij onderwijzer. Ondanks zijn leeftijd gaat hij
in 1837 nog studeren aan de Theologische Hogeschool te Uden en maakt daar
kennis met de Kruisheren (Orde van het Heilig Kruis). Drie jaar later wordt hij in
Warmond door Mgr. Baron van Wijkerslooth, Heer van Schalkwijk, tot diaken
gewijd. Op 18 september 1841 wijdde Mgr. Paredis hem in Roermond tot priester.
Van 1841 tot 1846 was hij kapelaan in Zierikzee. Hierna werd hij benoemd tot
pastoor van De Cocksdorp en arriveerde daar op 29 september 1846.
BIJEN
In het Noord-Hollands Archief,
Provinciale Atlas, bevindt zich
een tekening van de oude R.-K.
kerk, Kikkertstraat 75-77 De
Cocksdorp uit 1843, getekend
door Cornelis Willem Bruinvis. Voor de kerk aan de Rogsloot is
een vijver te zien, omringd door een hekwerk met ervoor een
bankje. Pastoor Gerardus van den Bosch was de eerste pastoor
van De Cocksdorp van 1842 tot 1846. Op Texel begint pastoor
Kruijsen zich voor bijen te interesseren. Hij bezat veel boeken.
In het boek Nieuwe leerwijze omtrent de bijen, en derzelver

zoogenaamde Magazijnen-teelt maakte hij uitgebreide
aantekeningen wat er op wijst dat hij daadwerkelijk een aantal
bijenvolkeren beheerde.
VERSIERINGEN
Op 2 februari 1852 schrijft pastoor Kruijsen trots aan aartspriester E.S. van der Haagen dat het gebrek en de
armoede waaronder het kerkje in het begin gebukt ging voorbij waren: het kerkje was door vele versieringen
opgeluisterd.
In 1847 worden aangeschaft een Onze Lieve Vrouwe-beeld, kandelaars, een koperen doopvont en een torenklok
van 25 pond. In 1850 volgde de koop van twee beelden uit Helmond van de H. Maagd Maria en St. Servatius, drie
luchters voor de beelden en 14 staties van de kruisweg ingelijst en van glas voorzien en een statiekruis. De
beelden stonden voor kunstig geschilderde nissen tegen de muur, ervoor geelkoperen en roodkoperen luchters.
Er waren ook muurschilderingen van boogramen aan de zuidkant, een kopie van de ramen aan de noordkant.
Tegen de muur achter het altaar waren de Tien Geboden geschilderd.
REGENBAK
Er was grote behoefte aan drinkwater. In oktober 1848 liet pastoor Kruijsen
een regenbak aanleggen. De vloer is bedekt met groene en gele tegels. In de
bak is een gedenksteen aangebracht met de tekst: Deze Bak is in October

1848 voor de R.C. Kerk en Pastorij gemaakt Door M.H. Kruijsen R.C. Pastoor.
De regenbak werd t/m 1855 verhuurd voor ƒ 16,50 per jaar. Vanaf 1856 kwam
het voordeel van de regenbak voor de helft ten goede aan de kerk en voor de
andere helft aan de pastoor. De regenbak is nog steeds aanwezig.
Pastoor Kruijsen is op 24 oktober 1856 naar Oude Tonge vertrokken.
Vervolgens was hij van 1860 tot 1863 pastoor in Ilpendam en daarna in
Nibbixwoude waar hij in 1890 met emeritaat ging. Hij vestigde zich hierna in
St. Agatha waar hij op 9 oktober 1898 is overleden. Zijn boeken heeft hij
nagelaten aan de bibliotheek van het Kruisherenklooster te St. Agatha.

OP TEXEL LIGT JERUZALEM
De kerkgeschiedenis van het eiland

Gerrit Roos

BOEK GEEFT OVERZICHT VAN RIJKE GESCHIEDENIS
VAN DE KERK OP TEXEL
Soms noemden mensen het Texelse Oosterend Jeruzalem. Omdat het dorp
diverse kerken telde. En omdat veel dorpelingen christelijk waren. Ze
gingen echter niet allemaal naar dezelfde kerk.
Texel heeft een rijke kerkgeschiedenis. Gerrit Roos heeft er veel
onderzoek naar gedaan en de ontwikkeling van het kerkelijke leven op het
eiland in kaart gebracht. Het resulteert in het rijk geïllustreerde boek ”Op
Texel ligt Jeruzalem”.
Zaterdag 13 april 2019 zal om 15 uur de presentatie van het boek
plaatsvinden in de Maartenskerk van Oosterend. Aansluitend kunt u een
exemplaar van het zal het boek kopen.
Het boek geeft een overzicht van de kerkgeschiedenis van het eiland. Het begint met het ontstaan van het eiland.
Wie woonden er? Heidenen. Waarschijnlijk was Willibrord nauw betrokken bij de kerstening van het eiland. Later
kregen de wederdopers voet aan wal. Daarna kregen gereformeerden het voor het zeggen op het eiland.
Na de Reformatie kreeg elk dorp een predikant. Het eerste deel van dit boek gaat over al de kerken in de context:
Het eiland. Ook het leven van bekende en minder bekende predikanten en het wel en wee van de kerken op het
eiland komt langs. Het tweede deel gaat over al de kerken in Oosterend. Het evangelistenechtpaar Jan en Paula
komen aan bod. Er zijn hoofdstukken gewijd aan de eerste gereformeerde dominee Jacob Juch en aan Johannes
Jacob Buskes. Vanzelf is er ook een hoofdstuk besteed aan het Samen op Wegproces. En aan het ontstaan van de
Gereformeerde Gemeente in de Schoolstraat. Van lieverlee raakten religieuze aspecten op de achtergrond.
De auteur Gerrit Roos (1949) publiceerde diverse boeken over kerkhistorische onderwerpen en was woonachtig
op Texel.

MUZIEK OP KONINGSDAG
Op zaterdag 27 april zal organist Sjaak Kazen een orgelbespeling verzorgen op het orgel in “De Burcht” te Den
Burg. De aanvang van dit inloopgebeuren is 11.30 uur; de orgelbespeling duurt tot ongeveer 12.45 uur.
Een eventuele financiële bijdrage is bestemd voor de kerk.
Het programma omvat een aantal Hollands-Historische onderdelen zoals 3 marsen uit de Patriottentijd;
Orgelfantasie “De Slag bij Waterloo”; arrangement “Soldaat van Oranje”; het geheel wordt afgesloten met een
aantal liederen uit de periode 80-jarige oorlog (Valerius-Suite) met afsluitend het “Wilhelmus”.
’s Middags om 15.00 uur zal er een Oranje Zang- &
Muziekmiddag georganiseerd worden in de “Zeemanskerk” te
Oudeschild.
Medewerkenden zijn de organist Sjaak Kazen, Oudeschilder
Visserskoor, Gerard Smeenk (viool),
Hendrik Jan en Faustine Griffioen (solozang) en Daniël &
Tabitha Kazen (orgel en blokfluit).
Het repertoire omvat o.a. diverse “Oranje”-Liederen, Liederen
over en van Texel waarin ook samenzang verwerkt is; verder
zullen er enkele orgelsoli te beluisteren zijn.
Een eventuele financiële bijdrage is bestemd voor de kerk.
Van harte welkom op beide Koninklijke Concerten.

NIEUWS UIT REGIO EN BISDOM
HONGERDOEKEN ANNA PAULOWNA
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de kerk in Anna Paulowna is er tijdens de Vastenactie een expositie
van een aantal hongerdoeken.
Op de maandagochtend in de vastentijd tussen 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor bezichtiging
achter in de kerk liggen twee mappen met uitleg over deze doeken.
De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar
waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat stond symbool voor de uitbanning
van de mens uit het paradijs. Het had ook te maken met de opvatting van de middeleeuwse christen, dat hij als
zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later
werden ze beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken
eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd
werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

DE SIXTIJNSE KAPEL IN AMSTERDAM
Op dit moment zijn de wereldberoemde fresco's van Michelangelo
in Amsterdam te bekijken. In de Beurs van Berlage zijn de
meesterwerken uit de Sixtijnse Kapel op een bijzondere manier te
zien.
Ellenlange rijen, schreeuwende beveiligers en 'no pictures please', iedereen die onlangs nog in Vaticaanstad is
geweest zal het herkennen. Een goede indruk krijgen van de meesterwerken van Michelangelo Buonarroti - beter
bekend onder zijn voornaam - is in de Sixtijnse Kapel nog best een opgave.
In de expositie A Different View hoef je straks niet omhoog te kijken voor de enorme fresco's van de Italiaan. Bij
deze tentoonstelling is een constructie bedacht, die het mogelijk maakt om de fresco's heen te lopen.
Het zijn 'fotomechanische gereproduceerde kopieën' van werken als Het Laatste Oordeel en De Schepping van

Adam, die op bijna originele grootte worden getoond. Zo'n constructie is nog nooit eerder gebruikt en moet voor
een ander perspectief zorgen. De tentoonstelling is tot 12 mei te bewonderen.
Op vertoon van toegangskaartje 20% korting op besteding in restaurant Bistro in de Beurs
Op vertoon van de korting bon in het maartnummer van Samen Kerk [pag. 22] ontvangt u € 2,50 korting op uw
bezoek. Kaarten zijn online verkrijgbaar.
Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam
0peningstijden 10.00-18.00 uur
Entree: Volwassenen € 12,50 kinderen € 5,00 kinderen tot 6 jaar gratis

REGIO BREED ORGANISEERT – “KUNST IN DE KERK”!
Naar aanleiding van het Pinksterverhaal gaan we ons laten leiden door de Heilige Geest en een kunstwerk maken!

LAAT UW CREATIEVE GEEST DUS MAAR WAAIEN
Tijdens diverse workshops o.l.v. kunstenaars.

HANDLETTERING –
SCHILDEREN –
WERKEN MET STOFFEN
Wanneer: 26 mei 2019
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Willibrordkerk Julianadorp
Kosten: €10,00 pp
Opgeven: regiobreednoordkop@gmail.com / telefoon 0223612555

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

TIPS VAN DE TIGERS
FILM TIP
BREAKTHROUGH een waargebeurd verhaal
Vanaf 27 juni in de bioscoop
Geregisseerd door Roxann Dawson
met Topher Grace, Chrissy Metz en Marcel Ruiz
Op een morgen zakt de 14-jarige John Smith door het ijs in Lake St. Louis en
verdrinkt hij. Na een uur in het ziekenhuis dood verklaard te hebben gelegen
doet zijn moeder Joyce een laatste beroep op God om haar zoon te redden. Op
miraculeuze wijze begint het hart van John weer te kloppen en komt hij bij.

AANRADER

TIENERKAMP
BREAKOUT
2019!
MUZIEK TIP
YOU SAY LAUREN DIAGLE
BOEKEN TIP
YOU CAT
BIJBEL
VOOR
JONGEREN

Wie: 12-15 jaar
Waar Julianaklooster, Heiloo
Wanneer: 13-17 juli 2019
Opgave: www.jongekerk.nl

THE MISSIONARY SCHOOL
Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En
wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat kun je ontdekken in The Missionary School, waar
ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor
jou om te werken aan jouw missie!
EEN TRAJECT VOOR JOU
Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je
geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het
katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Met andere
woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen
zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je
geloof kunt toepassen en doorgeven.
Tijdens de training bespreek je lastige thema’s in het licht van Jezus’ Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en
wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en
op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en
beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.
Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie
om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.
WIE ZOEKEN WIJ?
The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de
kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een
hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.
Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via.
info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

Ben jij geïnteresseerd??? laat het ook de parochie weten want…
JOUW MISSIE = OOK ONZE MISSIE
BANNEUX 2019
Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd der armen, op ons wacht om ons te troosten en
moed te geven. Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg zijn uit
de snelle wereld waarin we leven.
De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te
drinken. Hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis
richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar
wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.
Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u
vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en
rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder
validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom
om Banneux te ervaren.
Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd
te nuttigen en daarna de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de
opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 295,-- hierbij is alles inbegrepen
Data 2019

3 tot en met 7 mei

-

inschrijven tot eind maart

23 tot en met 27 augustus

-

inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater: Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
b.g.g. Ellen van der Laan

mobiel: 06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen. Els Rong

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP”
31 maart t/m 9 juni 2019
30 - 31 maart 2019
Za 16.00
Za 19.00
Za 19.00
Zo 09.30

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg

Zo 09.30
Zo 09.30
Zo 11.00

Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus
04 april 2019

19.00

Petrus en Paulus
06 - 07 april 2019

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
4e DONDERDAG VAN DE 40
DAGENTIJD
Viering van BOETE en verzoening
I. Garcia
Samenzang

Paars - Roze

Alegría viering
Koffie

Paars

Paars

5e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Collecte "Vastenactie"

Za 16.00
Za 19.00
Za 19.00
Zo 09.30
Zo 09.30
Zo 11.00
Zo 11.00

Ten Anker
Willibrord
Breezand
De Cocksdorp
Anna Paulowna
Den Burg
Petrus en Paulus

Woensdag 10 april 2019
10.15

De Gollards Den Burg
13 – 14 april 2019

I. Garcia
Samenzang
I. Garcia
Samenzang
parochianen
Encore!
P. Banaszak
Koor Cocksdorp
I. Garcia
P. Banaszak
Dameskoor
I. Garcia
Inzingkoor
5e WOENSDAG VAN DE 40
DAGENTIJD
Priester

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna

Collecte "Vastenactie"
P. Banaszak
Samenzang
I. Garcia
KinderKoor
H. Schrader
Zimra

Zo 09.30
Zo 09.30
Zo 10.30
Zo 11.00

Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

I. Garcia
Parochianen
H. Schrader
P. Banaszak

16.00
19.00

Ten Anker
Anna Paulowna

19.00
11.00

Den Burg
Petrus en Paulus

Koffie

Palmzondag
van het lijden van de Heer

Za 16.00
Za 19.00
Za 19.00

Donderdag 18 april 2019

Koffie

Herenkoor
Samenzang
Breezangertjes
Caecilia koor

Witte Donderdag
Priesterschap en van het gebod van
de naastenliefde
Collecte "Vastenactie"
I. Garcia
Samenzang
J. Van Diepen / H. Zimra
Schrader
P. Banaszak
Dameskoor
I. Garcia
Herenkoor

Rood

gezinsviering
e

Voorstellen kinderen 1 H.
Communie

Koffie
Gezinsviering
Palmpasen / Crèche /
koffie
Wit

Trinitas viering

Vrijdag 19 april 2019
14.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

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

19.00

Anna Paulowna
Zaterdag 20 april 2019

Goede Vrijdag
Lijden en sterven van de Heer
H. Schrader
Samenzang
Parochianen
Samenzang
Parochianen
Parochianen
Parochianen
Parochianen
De Cocksdorp
I. Garcia
Gospeltrain
P. Banaszak
Samenzang
P. Banaszak
Cantatrice
Parochianen
Willibrordkoor
I. Garcia
Parochianen
Herenkoor
De Meij Mecima
Oec. koor
H. Schrader / ds
Nura
Nagelkerke
PAASZATERDAG / STILLE
ZATERDAG

Rood
kruisweg
kruisweg
kruisweg
kruisweg
kruisweg en kinderen
kruisweg
Kruisweg
kruisweg
kruisverering
kruisverering
kruisverering
kruisverering
oecumenische dienst
oecumenische dienst
Hoogfeest
Wit

Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag
Buscollecte "Vastenactie"
16.00
18.45
19.00
19.00
21.00
21.30

Ten Anker
Den Burg
Breezand
't Zand
Anna Paulowna
Petrus en Paulus
Zondag 21 april 2019

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

Samenzang
Dameskoor
KoorBisNis
Cantica Nova
Rhythm Voice
Caecilia koor

VERRIJZENIS VAN DE HEER

Paaswake

Paaswake
Paaswake
Hoogfeest
Wit

Paaszondag - Buscollecte "Vastenactie"
Oudeschild
H. Schrader
Oudeschild
De Cocksdorp
Parochianen
De Cocksdorp
Willibrord
I. Garcia
Willibrordkoor
Anna Paulowna
Niet bekend
Paaskoor Plus
Ritmisch koor
't Zand
Parochianen
Encore!
Breezand
P. Banaszak
Den Burg
H. Schrader
Herenkoor
Petrus en Paulus
P. Banaszak
Caecilia koor

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Maandag 22 april 2019

TWEEDE PAASDAG

Geen vieringen
2e ZONDAG VAN PASEN / BELOKEN
27 - 28 april 2019
PASEN
Zondag van de goddelijke Barmhartigheid
zo 09.30
Den Burg
Parochianen
Gospeltrain
zo 10.00
zo 11.00

Anna Paulowna

I. Garcia/H.
Schrader

Wit

Wit
Koffie
Oogstdankviering / 150
jarig bestaan kerk Anna
Paulowna
Kinderkerk

Cantor
Petrus en Paulus
P. Banaszak
MEI MAAND – MARIA MAAND - ROZENKRANSGEBED
Rozenkrans bidden in de Petrus en Pauluskerk op woensdag 1, 5 en 29 mei om 19.00 uur
Rozenkrans bidden in de Willibrordkerk op woensdag 8 en 22 mei om 19.00 uur

za 16.00
za 19.00
za 20.15
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00

04 - 05 mei 2019
3e ZONDAG VAN PASEN
Dodenherdenking (4 mei) - Bevrijdingsdag (5 mei)
Ten Anker
I. Garcia
Samenzang
Willibrord
P. Banaszak
Samenzang
Ned.Hervormde kerk
Niet bekend
Breezangers
De Cocksdorp
I. Garcia
De Cocksdorp
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg

P. Banaszak
H. Schrader
I. Garcia

Cantica Nova
Dameskoor

Wit

Dodenherdenkingsdienst
Collecte: Kerken en
minima

koffie
Collecte: Kerken en
minima

zo 11.00
Petrus en Paulus
P. Banaszak
Inzingkoor
Woensdag 8 mei 2019
3e WOENSDAG VAN PASEN
Wit
10.15
De Gollards Den Burg
Priester
Koffie
11 - 12 mei 2019
Wit
4e ZONDAG VAN PASEN - Moederdag
Roepingen zondag / Zondag v.d. Goede Herder
Collecte "Roepingenzondag" en Deurcollecte Het Grootseminarie in Vogelenzang
za 16.00
Ten Anker
P. Banaszak
Samenzang
oecumenische dienst
za 19.00
't Zand
H. Schrader
Ritmisch koor
za 19.00
Anna Paulowna
P. Banaszak
Rhythm Voice
Koffie
zo 09.30
Den Burg
P. Banaszak
Herenkoor
zo 09.30
Willibrord
Parochianen
Samenzang
zo 09.30
KoorBisNis
Breezand
I. Garcia
kinderkerk / crèche
Caecilia koor
zo 11.00
Petrus en Paulus
I. Garcia
5e ZONDAG VAN PASEN
18 - 19 mei 2019
Wit
Zondag voor de Oosterse Kerken
za 16.00
Ten Anker
H. Schrader
Samenzang
za 19.00
Willibrord
H. Schrader
Samenzang
zo 09.30
Oudeschild
P. Banaszak
Oudeschild
I. Garcia/H.
Zimra /
zo 10.30
Anna Paulowna
1e H. Communie Trinitas
Schrader
Breezangers
zo 11.00
Den Burg
P. Banaszak
Gospeltrain
zo 11.00
Petrus en Paulus
J. van Diepen
Samenzang
kinderkerk
Vrijdag 24 mei
Wit
5e VRIJDAG VAN PASEN
19.00
't Zand
Mgr. J. Hendriks I. Jongeren gastkoor
H. Vormsel - Trinitas
Garcia
H. Schrader
25 - 26 mei 2019
Wit
6e ZONDAG VAN PASEN
za 16.00
Ten Anker
I. Garcia
Samenzang
za 19.00
't Zand
I. Garcia
Sigrid & Robbert
za 19.00
Anna Paulowna
Parochianen
Klein koor
zo 09.30
Den Burg
Parochianen
Dameskoor
Koffie
zo 09.30
Willibrord
I. Garcia
Willibrordkoor
koffie
zo 09.30
Samenzang
Breezand
H. Schrader
zo 11.00
Petrus en Paulus
I. Garcia
Caecilia koor
1e H. Communie
Donderdag 30 mei 2019
Hoogfeest WIT
Hemelvaart van de Heer
09.30
Den Burg
H. Schrader
Gospeltrain
09.30
Breezand
I. Garcia
Samenzang
Trinitasviering
11.00
Petrus en Paulus
I. Garcia/H.
Caecilia koor
Parochieviering
Schrader
01 - 02 juni 2019
Wit
7e ZONDAG VAN PASEN
I. Garcia/P.
za 10.00
Willibrord
Banaszak
Samenzang
ziekenzalving
za 16.00
Ten Anker
P. Banaszak
Samenzang
za 19.00
Willibrord
P. Banaszak
Samenzang
za 19.00
Breezand
Parochianen
Encore!

zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00

De Cocksdorp
't Zand
Anna Paulowna
Den Burg
Petrus en Paulus
08 - 09 juni 2019

za 16.00
za 19.00
za 19.00
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30

De Cocksdorp
Ritmisch koor
Rhythm Voice
Herenkoor
Inzingkoor

PINKSTERZONDAG

koffie
Koffie
Hoogfeest Rood

Collecte: Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
Ten Anker
I. Garcia
Samenzang
't Zand
I. Garcia
Cantica Nova
Anna Paulowna
P. Banaszak
Den Burg
I. Garcia
Dameskoor
Willibrord
Parochianen
Willibrordkoor
Dameskoor
Breezand
P. Banaszak

zo 11.00
Petrus en Paulus
Maandag 10 juni 2019
11.00

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

Petrus en Paulus

Caecilia koor
P. Banaszak
TWEEDE PINKSTERDAG
Heilige Maria, Moeder van de Kerk
I. Garcia
Samenzang

kinderkerk /crèche /
koffie
Rood
stille viering

