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RK parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.
Tel:

0222-322161

E-mail:

secretariaat@rkparochietexel.nl

Website:

www.rkparochietexel.nl

9 Juni tot 25 Augustus 2019
Voor de volgende Vuurtoren (

25 augustus tot 13 oktober 2019 ) kunt u tot en met

zondag 11 augustus 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
‘…Laat wie het hoort zeggen: Kom!’ (Apok. 22, 17)

Beste parochianen

De zeven weken van de Paastijd gaan nu snel voorbij. Hij ontvouwt zich samen
met het seizoen waarop de aangename warmte van de buitenlucht langzaam herstelt en
de natuur terug tot zijn leven komt. De natuur heeft niet zoveel nodig om tot volle
ontwikkeling te komen en ons zij pracht te tonen. Dit was ook het seizoen waarin wij, net
als de leerlingen van Jezus toentertijd, hebben weliswaar iets van de verrijzenis vernomen. Maar of het tot ons
doorgedrongen heeft… dat is nog de vraag.
Het is interessant dat ook de harten van de apostelen veranderen niet zo meteen, zelfs niet na de nieuwe
gestalte van zijn verheerlijkt lichaam te hebben gezien, met Hem na zijn Pasen gegeten te hebben enz. Zodra Hij niet
meer bij hen zichtbaar aanwezig was, keerden ze terug in hun ontmoediging en heimwee, in onzekerheid en twijfel.
Daarom spreekt Jezus bij zijn ontmoetingen met hen over de noodzaak van iets anders nog: dat Hij heen
moet gaan naar de Vader en dat zijn leerlingen in plaats daarvan de Geest van God zullen ontvangen: de Geest die
de harten doordringt en sterkt, de Geest die iedere onzekerheid en twijfel bij hen laat verdwijnen; een Vuur en een
Licht, de warmte die in staat is om ook ons mensen van binnen tot groei en bloei te laten komen.
En opdat dit mocht gebeuren nodig Jezus zijn leerlingen uit om na zijn Hemelvaart een des te grotere nadruk
leggen op samen te komen en bidden. Bidden om die heilige Geest: ‘Kom heilige Geest, vervult de harten van uw
gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde. Dan zal alles herschapen worden en U zult het aanschijn van de
aarde vernieuwen’. Dit korte gebed is vooral sinds de Tweede Vaticaanse Concilie heel bekend en in gebruik
geweest. De kerk heeft de Geest van God nodig en sinds haar geboorte op Pinksterdag is dit besef in haar altijd
levend gebleven. Daarom roept ze steeds weer: Kom!
Jezus vraagt om dit ‘gebed van verlangen in ons’ want Hij wil ook ons, net als wat de natuur om ons heen, tot
volle ontwikkeling en pracht brengen. Het gebed is een belangrijke sleutel. Hiermee maken wij het huis van onze
harten klaar voor een wel verwachten Gast, tot de ruimte waarin Hij graag verblijft.
Pinksterfeest is dus niet een einde, het is pas het begin. Straks vieren wij niet meer in het wit maar in groen
van de gewone ‘door het jaar’ periode. Maar laat je niet van de wijs brengen: het is juist deze ‘gewone tijd’ waarin
God door zijn Geest steeds aanwezig in ons wilt zijn. Juist na Pinksteren brak een gewone tijd aan waarin de kerk
onder leiding van Gods Geest tot een indrukwekkende groei en bloei is gekomen.

Ik wens u veel succes met alles wat u bezig houdt en als u vertrekt ook een mooie vakantie toe.

Kapelaan Pawel Banaszak

VER-GAAN
Wat je in een vakantie kunt – ver...gaan – moet eigenlijk ook door
het hele jaar: niet bij de pakken blijven zitten, je niet nestelen of
vastzetten... vertrekken, op weg gaan, vér gaan!
En zo bouwen aan een zinvolle toekomst, tegen oppervlakkigheid in.
Vér gaan
is vooruit kijken, het onbekende afspeuren
en vol vreugde ontdekken
dat je telkens nieuwe wegen ziet.
Vér gaan
is weten waar en wanneer je vertrekt en met wie
en je door de mensen om je heen
laten meenemen op onbekende wegen
naar onbekende bestemmingen.
Vér gaan... kan
als we als tochtgenoten zorgzaam omgaan met elkaar
als we niemand achterlaten
als we dicht bij elkaar blijven waar het moeilijk wordt
als we niet opgeven
als we het vuur van het enthousiasme en het geloof bij elkaar brandend houden.
Vér gaan
is zelf weg worden
naar nog ongerepte of verwaarloosde gebieden van je leven
naar nieuwe vindplaatsen van geloof, hoop en liefde.
Als je vér wilt gaan,
zet dan vandaag nog de eerste stap.
Vér gaan
is een kring vormen met mensen om je heen:
is jezelf ernstig nemen
is creatief meebouwen aan wat mooi en goed is
is kritisch in het leven staan
zoeken naar wat waar en echt is en zo verantwoordelijk worden
is christen zijn zoals Hij het bedoeld heeft:
kind van God durven zijn, mens om van te houden.

VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel
9 juni tot 25 augustus 2019
EERSTE PINKSTERDAG
Zo 9 juni

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

De Cocksdorp

Collecte: Week van de Nederlandse missionarissen
Zo 9 juni

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Week van de Nederlandse missionarissen
Wo 12 juni

10.15u

Gollards

Zo 16 juni

09.30u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester
VADERDAG
Woord en Communieviering

Oudeschild

o.l.v. mevr. A. Captein
Zo 16 juni

11.00u

Den Burg

Woord en Communieviering

Gospeltrain

o.l.v. mevr. A. Captein + koffie drinken
FEEST VAN DE H. JOHANNES DE DOPER +
SACRAMENTSDAG
Zo 23 juni

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Herenkoor

+ koffie drinken in de tuin
Zo 30 juni

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester + koffie drinken

Gospeltrain

Collecte: Eilandelijk Diaconaal Werkverband
Zo 7 juli

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

De Cocksdorp

Zo 7 juli

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Zo 14 juli

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Herenkoor

+ koffie drinken
Zo 21 juli

Oudeschild

Woord en Communieviering Diaken

Oudeschild

Zo 21 juli

11.00u

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Gospeltrain

Zo 28 juli

09.30u

Den Burg

Woord- en Communieviering o.l.v. parochianen + koffie

Dameskoor

drinken
Zo 4 aug

09.30u

De Cocksdorp

Woord en Communieviering Diaken

De Cocksdorp

Zo 4 aug

11.00u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Dameskoor

Zo 11 aug

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

+ koffie drinken
Zo 18 aug

09.30u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester

Oudeschild

Zo 18 aug

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Zo 25 aug

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

+ koffie drinken
Collecte: MIVA

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!!!
IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS ZIJN ER GEEN VIERINGEN IN DE GOLLARDS!!!!

MISDIENAARS
Zondag EERSTE PINKSTERDAG
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

9 juni
30 juni
7 juli
11 augustus
18 augustus
25 augustus

Wiki & Abe
Wiki & Abe
Alissa & Jacob
Wiki & Abe
Alissa & Jacob
Wiki & Abe

PAROCHIE AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

12-6-2015

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

14-6-2019

17.00

Jaarfeest Regio Tigers of God

Kerk den Burg

14-6-2019

Secretariaat gesloten

t/m 7-7-2019
20-6-2019

Koffieochtend voor werkgroepen uit der hele regio EHC Vormsel Jeugd en

PP Den Helder

Gezin
22-6-2019
4-7-2019

Concert mannenkoor Noord Nederland
14.00

24-7-2019
1-8-2019

Ziekenbezoekgroep
Parochiebestuur

14.00

6-8-2019

Kerk den Burg
Pastorie Den Burg

Ziekenbezoekgroep
Zomeravond concert

VAKANTIES
HET PAROCHIE SECRETARIAAT IS I.V.M. VAKANTIE
GESLOTEN VAN 14 JUNI T/M 7 JULI
Het pastorale team is telefonisch bereikbaar voor
noodgevallen e/o urgente zaken.

VAKANTIEPERIODE PASTORAAL TEAM
Diaken Henk Schrader is afwezig van 1-5-juli
Kapelaan Pawel Banaszak is van 9 juli tot en met 9 augustus afwezig.

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!!!!

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.

VIERING JOHANNES DE DOPER EN KOFFIE IN DE TUIN
Op zondag 23 juni willen we in de viering van 9.30 uur in Den Burg stil staan bij de patroon heilige van deze kerk Joh.
de Doper. In de afgelopen jaren hebben we, als het weer het toeliet, koffie gedronken in de tuin van de pastorie.
Aansluitend aan deze viering willen we dan ook nu weer de koffie in de tuin drinken. Nu maar hopen op mooi weer…

GEZOCHT!!!
Voor in de tuin van de pastorie zijn wij nog op zoek naar een picknicktafel.
Misschien weet u er een voor ons?
Of staat hij bij u in de weg? Dan houden wij ons aanbevolen.

ZOMER
De zomer breekt weer aan al het werk in de parochie gaat op een laag pitje. Menigeen
van u trekt er de komende maanden op uit. Maar ook voor velen van ons Texelaars
breekt juist nu de drukste tijd van het jaar aan. Er worden weer vele evenementen
georganiseerd. En in de dorpen en op de fietspaden zien we weer vele toeristen die
allemaal van ons prachtige eiland willen genieten.
En ook tijdens de vieringen in onze kerken zien we met regelmaat “vreemde” gezichten.
We proberen hen allemaal zo gastvrij mogelijk te onthalen en een onvergetelijke
vakantie voor hen te verzorgen.
In onze parochie komen ook deze zomer weer de priesters uit het bisdom Essen die
voor de Duitse gasten op ons eiland een begrip zijn. Zij verzorgen al meer dan 50 jaar
de H. Missen in de Duitse taal tijdens het zomerseizoen.
De Raad van het Zomerwerk organiseert ook weer diverse activiteiten deze zomer, zoals de Taizé vieringen in de PKN
kerk in De Koog op woensdagavond. Deze Taizé viering worden een aantal keren georganiseerd door afgevaardigde
van de Raad van het Zomerwerk, de Duitse Priester van het Bisdom Essen en de Duitse voorganger van de Evangelische
Kirche. Het zijn Nederlands / Duits gesproken vieringen en de moeite waard om als Texelaar ook eens bij te wonen.
Datum, tijd en plaats worden vermeld in de agenda‟s van de diverse media.
Vanaf juni tot en met september zijn er weer de zomeravond concerten op de dinsdagavonden in de diverse kerken.
Alle concerten beginnen om 20.15 uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd. De concerten worden
mede mogelijk gemaakt door: Koninklijke TESO -

De Heilige Christoffel

bootdienst, Stift en Het Texelfonds. Verdere informatie

De beschermer die mij draagt

vindt u in de agenda‟s van de Texelse media.

Zodat ik nooit door

Zo ziet u, ook in de zomer wordt er van alles

ongelukken of tegenslagen

georganiseerd voor toerist en Texelaar en kunt ook u
genieten van alles wat er wordt aangeboden door de
werkgroepen van de diverse kerkgenootschappen.
We wensen u allemaal een hele fijne zomer toe, onze
Texelaars maar ook onze toeristen.
Geniet van ons eiland, geniet van de vrijheid, geniet
van de drukte en de gezelligheid. En kom allemaal
weer veilig en uitgerust thuis na een welverdiende
vakantie.

wordt geplaagd.
Hij leidt mij door het leven
en brengt mij veilig thuis.
Waar ik ga of waar ik sta
Ik blijf steeds heelhuids.
Goede Christoffel
wat voelt het fijn
dat u ook mijn beschermer
op al mijn reizen wilt zijn!

TOERISTENZIELZORG OP TEXEL.
Deze zomer komt het bisdom Essen voor het 51ste

jaar op ons eiland voor de

toeristenzielzorg. Drie teams van een priester en een aantal leken komen ieder 3 weken naar
Texel in het hoogseizoen om voor de Duitse gasten Duits gesproken vieringen te verzorgen.
Deze vieringen vinden in het dorpshuis [voorheen de katholieke kerk] van De Koog plaats en
in de katholieke kerk van De Cocksdorp
Ze worden altijd zeer druk bezocht, vooral de viering op zondag in de Koog is populair onder
de Duitse gasten. En wordt mede door enkele gasten zelf voorbereid. Daarnaast worden er door het team nog meer
activiteiten georganiseerd. Zoals het bemannen op camping Kogerstrand van de caravan waar iedereen kan komen
aanlopen voor een praatje een kopje koffie, het lenen van een boek of spel. Maar ook wordt er iedere dinsdagavond
gezongen in de duinen bij De Koog. Inmiddels is er in al die jaren een enthousiaste groep ontstaan van teams en
gasten.

DUITSE VIERINGEN
Het bisdom Essen komt dit jaar vanaf 4 juli tot 1 september naar Texel om voor onze Duitse vakantiegasten weer de
Duits gesproken vieringen te verzorgen op:
Zondag

Dorpshuis “De Hof” in de voormalige RK kerk

DE KOOG

11.00 uur

Woensdag

Dorpshuis “De Hof” in de voormalige RK kerk

DE KOOG

19.30 uur

Vrijdag

Dorpshuis “De Hof” in de voormalige RK kerk

DE KOOG

19.30 uur

Zaterdag

RK kerk

DE COCKSDORP

19.30 uur

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING APRIL EN MEI
Belangrijk punt op onze vergaderingen is de samenwerking van de parochies Texel, ‟t Zand, Den
Helder, Anna Paulowna en Breezand.
Op pastoraal en catechetisch niveau is er al een samenwerking aangezien alle parochies gebruik
maken van de diensten van de pastores Ivan Garcia, Pawel Banaszak en Henk Schrader. En ook de
werkgroep Regiobreed speelt hier een belangrijke rol in doordat zij diverse activiteiten
organiseren welke toegankelijk zijn voor alle parochianen uit de hele regio. Tevens bestaat er een nieuw regioblad
genaamd Kerk INN Zicht.
Of en in hoeverre we in de verre toekomst met elkaar fuseren wordt wel besproken maar is nog in een heel pril begin.
De ledenadministratie van onze kerk is omgezet naar een nieuw computerprogramma. Om de gegevens up-to-date te
houden is het belangrijk dat wijzigingen worden doorgegeven aan het secretariaat.
Terugkerend agendapunt is het onderhoud van onze kerken en gebouwen. Met regelmaat worden er op dit vlak de
noodzakelijke investeringen gedaan. De dakkapellen op de pastorie van Oosterend zijn vervangen; en er zijn diverse
kleine reparaties verricht. Voor de komende tijd zal er ook het nodige schilderwerk moeten plaatsvinden. Oude
gebouwen eisen onderhoud en dit vormt dan ook een grote kostenpost voor onze parochie.
De begraafplaats van Den Burg krijgt ook de nodige aandacht. De paden zijn inmiddels bijna allemaal vervangen en er
wordt gewerkt aan de boomsingels.
Zoals reeds verwacht is het boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat. De uitgaven zijn ongeveer gelijk
gebleven dus de terugloop van de inkomsten is hier debet aan. In 2020 zullen we deelnemen aan de actie Kerkbalans.
De telefonische bereikbaarheid van het secretariaat zal zich beperken tot de openingsuren (dinsdag- woensdag- en
donderdagmorgen) . Buiten de openingstijden kan men, in dringende gevallen, de priester bellen. Alle
telefoonnummers staan vermeld in de Vuurtoren.
Door de toekomstige verbouwingen in de Gollards is het niet ondenkbaar dat de Caroussel zal gaan verdwijnen. De
vraag is waar zullen wij onze vieringen kunnen houden. Er is contact met de cliëntenraad en zij zullen ons op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Op 12 juni a.s. is de volgende bestuursvergadering. Wilt u overleg met het bestuur dan kunt u altijd een afspraak
maken. U bent van harte uitgenodigd.

GROETEN UIT ROEMENIË.
We zijn hartelijk ontvangen bij onze contactfamilie, en zijn hier een
week.
Op maandag 20 mei zijn we bij een gezin geweest met zeven
kinderen dus in totaal negen personen. Ze wonen in een zeer klein
huisje. Bestaande uit een klein halletje dat tevens keuken is. Verder
één kamer die tevens slaapkamer is. In die kamer staan drie
bedden, waar ze dus met zijn allen op moeten slapen. Verder een
klein tafeltje een kachel en een klein kastje. Er zijn geen stoelen en
er is maar weinig loopruimte. Het is gewoon naar om te zien dat
gezinnen zo moeten leven. We hebben aan deze familie wat
kleding, schoenen en speelgoed gegeven. De vader is erg ziek
geweest en kan niet meer spreken. Nu gaat het beter met hem, hij
heeft nu weer een baan, maar het spreken komt niet meer terug. In de toekomst zal het wel beter gaan met deze
familie. Vrijwilligers en vrienden van deze mensen hebben besloten om voor hen een nieuwe woning te bouwen.
Roxi de onderwijzers die les gaf op de school waarvoor de opbrengst van de Diaconale zondag bestemd was [deze
school is inmiddels door de regering gesloten i.v.m. de staat van het gebouw en de veiligheid. Red.] is nu op een
andere school. Hoog in de heuvels. Daar hebben we de spullen afgegeven die zijn ingezameld op de Diaconale
zondag. We hebben ook nog wat schoolspullen gekocht. De school had verder geen geld nodig.
Daarom hebben we de vrijheid genomen om het geld dat we
van de Diaconale zondag hadden te besteden aan het te
bouwen huis voor het grote gezin. De bouw is al begonnen
en de fundering is klaar.
Wij zijn naar een bouwmarkt geweest en hebben cement,
isolatie en bevestigingsmaterialen voor de isolatie gekocht.
Na de koop terug gegaan naar de bouw en gewacht tot de
materialen geleverd werden en foto's gemaakt.
Dinsdag 21 mei zijn we met Roxi naar de school geweest
waar Roxi nu les geeft. Voor de kinderen van deze school
hebben we van de bijdrage van de werkgroep Oost-Europa
ieder een pakje gemaakt. Met een handdoek washandje
tandenborstel stukje zeep en een klein speeltje.
Kleurpotloden of een knuffeltje.
Het is een kleine school met maar 32 kinderen. Vanaf 3 tot en met 14 jaar.
Als we terug zijn op Texel laten we de foto's wel een keer zien in de kleine Johannes tijdens het koffiedrinken.
Groetjes van Wim en José vanuit Roemenië.

INTERKERKELIJKE VROUWENCONTACTGROEP
Ook deze zomer zal er tijdens de zomermarktwoensdagen koffie en thee geschonken worden voor de Wilde Ganzen in
de kerk aan de Binnenburg.. De opbrengst is bestemd voor een waterproject van de Wilde Ganzen. Wij hopen daar ons
steentje aan te kunnen bijdragen.
Vanaf 17 juli, zes weken lang, zullen PKN (gereformeerde, hervormde), katholieke en doopsgezinde zusters van 10.00
tot 16.00 uur koffie en thee met wat lekkers erbij verkopen voor het project. Ook kunt u tijdens het koffie of thee
drinken breien aan zwachtels voor de Lepra-zending in Apeldoorn. In april zijn er nog drie volle tassen met zwachtels
naar de lepra-zending gebracht door Géke Moojen.
Graag ontvangen we snelfilterkoffie, theezakjes (éénkops), suikerklontjes, koffiemelk, limonadesiroop, servetten, en
vooral taart, cake ed Heeft u nog breikatoen liggen waar we zwachtels mee kunnen breien dan houden we ons
aanbevolen. Als u iets wilt geven, kunt het in de kerk brengen op de woensdagen van 17 juli tot en met 21 augustus
vanaf half 10.
Martha Kreeft, Jeanny van Groeningen, Tiny Smit, Thea Witte, Tiny Zuidewind en Anneloes Visman

INGEZONDEN STUK
WEET JE NOG ?
In mijn jeugdjaren, 85 jaar terug, was het gebouw wat nu „Witte Burcht‟ heet, „Het
St. Janshuus‟. Daar gingen wij naar de kleuterschool oftewel „Bewaarskool‟
genoemd. Al weer 85 jaar geleden.
We hadden daar toen juf. Annie Dernison en juf Marie Witte. Al die jaren bleef het
zo heten. Het bleef ook gebruikt voor vergaderingen en o.a. door het zangkoor
„Con Amore‟ onder leiding van meester Kievits.
In de oorlogsjaren zaten we daar met klas 3 en 4 van de MULO.
De MULO was toen gevorderd door de Duitsers.
Ik ben Josie Witte Ddr., wij woonden daarnaast op het Schilderend 35. Weer vele
jaren later gingen onze kinderen daar ook naar de „bewaarskool‟ onder leiding
van Duitse nonnen, o.a. zuster „Maris Stella‟.
Later kwam er een nieuwe kleuterschool tegenover de landbouwschool. Zo heette het skooltje ook.
Het gebouw St. Janshuis verouderde zo ± 100 jaar. Wij hoorden toen dat het waarschijnlijk gesloopt zou worden.. De
toenmalige baas werd ziek en stopte er mee.
In een gesprek met de „Caritas‟ heb ik toen voorgesteld om het te proberen met nog enkele dames, o.a. van het
Katholiek Vrouwen Gilde KVG en het zangkoor.
De „Caritas‟ was blij met ons en gaf toestemming. Dus wij aan de gang: advertentie in de krant, agenda gekocht,
bankrekening geopend.
Het moest wel wennen hoor en het ging draaien ! Er kwamen meer dames helpen.
Meerdere clubs melden zich aan en hoera, het ging draaien.
De naam werd toen „Witte Burcht‟. Ikzelf ben gestopt met de leiding toen ik 75 jaar werd. Ik vond een goede
opvolgster. De vrouwen werkgroep KVG ging door en het draait nog ! Ik heb dit 20 jaar gedaan en met vele dames van
de groep. Veel hebben we beleefd – lief en leed.
Joos Kager Witte

Aanvulling van de redactie.
De beheerders van de Witte Burcht zijn geweest:
Willem Witte van 1 maart 1969 tot zijn overlijden op 25 april 1976;
Kees Gieles en Ans Gieles-Idema van 1 juni 1976 tot 30 april 1980;
Hans Zijm van 1 mei 1980 tot 31 december 1980;
Werkgroep Witte Burcht, Katholiek Vrouwengilde vanaf 17 juni 1981.
Op dit moment wordt de Witte Burcht beheerd door een groep vrijwilligers o.l.v. Marian Huizinga, het gebouw wordt
voornamelijk gebruikt voor biljartclubs, parochiële doeleinden, begrafenissen e.d.

GEVONDEN
In onze vorige Vuurtoren vroegen wij u of u nog wist waar
dit tabernakeldeurtje vandaan kwam.
Sjaak Schraag is op zoektocht gegaan en kwam een
tekening van 25 december 1888 tegen van F. van
Heerwaarden. Hierop is het Jozef-altaar afgebeeld met een
tabernakel waarop twee engelen. Het tabernakel moet dus
wel van het Jozef-altaar geweest zijn.
Op 24 juni 1885, het feest van onze patroonheilige
Johannes de Doper, werd 's-morgens om zeven uur de
eerste gezongen H. Mis opgedragen aan het nieuwe St.
Jozef-altaar. Dit altaar werd geschonken door edelmoedige schenkers die onbekend
willen blijven. Dit altaar werd vervaardigd door de heren Gebr. Margry & Snickers te
Rotterdam en kostte ƒ 750,-. In september 1961 werden de zij-altaren, het Maria-altaar
en het Jozef-altaar, afgebroken en vervangen door stenen altaren. Er is helaas geen foto
te vinden waarop het Jozef-altaar in zijn geheel staat.

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG
HET PAROCHIEBLAD ‘DE VUURTOREN’ BESTAAT IN 2019 50 JAAR
In het verleden werd door de priester, gewapend met het afleesboek, vanaf de preekstoel aan
de beminde gelovigen meegedeeld waar, wanneer en voor wie er een H. Mis werd opgedragen. Naast praktische
mededelingen werd soms ook een herderlijk schrijven van de bisschop of de lijst van weldoeners voor kerk en armen
voorgelezen.
SURSUM CORDA
Al in 1946 kon men zich abonneren op het parochieblad voor het bisdom Haarlem Sursum
Corda (de harten omhoog). Het blad werd toen in Den Burg door verkenners bezorgd.
Vanaf juli 1947 werd het blad via de post verstuurd.
In november 1963 waren er op Texel 364 personen op geabonneerd. Alle gegevens van
de drie parochies op Texel werden apart vermeld. Vanaf 10 november 1968 kwamen de
mededelingen onder één kop; ‟r. k. kerken - Texel„.
Vanaf januari 1951 schreef pastoor C.P.G. Persoon het parochienieuws in het blad onder
het hoofd „De stem van een roepende‟.
J.G.J. van Schie, pastoor van De Cocksdorp vanaf 2 november 1967, had van de bisschop
de opdracht om van Texel één parochie te maken. Hij schreef in Sursum Corda van 3 tot
10 december 1967 onder De Cocksdorp de rubriek „van kerktoren tot vuurtoren‟. De naam
de Vuurtoren is dus eigenlijk door hem bedacht. Voor Den Burg schreef hij onder de kop
„Burger geluiden‟, voor Oosterend „onder ons‟, voor De Koog „vanaf de hoge duin‟, en voor
Oudeschild „vanuit de haven‟.
Sinds november 1968 moesten de pastoors op Texel de zielzorg voor heel het eiland
verzorgen. Toen kwam er de rubriek „tussen Waddenzee en Noordzee‟.
PAROCHIEBLAD DE VUURTOREN.
De parochieraad was in 1967 voorstander van een Texels kerkblad als communicatiemiddel met de parochianen. Een
gezamenlijk kerkblad met andere kerken kwam niet van de grond. Er werd gekozen voor een eigen kerkblad. In
september 1969 werd Sursum Corda vervangen door het „informatiebulletin‟ voor R.K. Texel, de Vuurtoren.
REDACTIE
Er waren soms wel drie personen gelijktijdig bezig met de redactie van het blad. Redactieleden zijn geweest Piet
Luyckx, Erica Keijser-Rutten, Leo van der Geest, Truus van Opstal-Timmermans, Toos Witte-Timmers, Ria Bakker-van
Leeuwen en Tiny Bakker-Merkx. Robin van Sambeek heeft ook nog een aantal jaar in de redactie gezeten en zijn
vrouw Ellis van Sambeek heeft het nog een aantal jaar van hem overgenomen.
Thea Veeger Cdr. van de Grensweg en Ineke Kuipers -Bakker hebben als typiste meegewerkt tot de totstandkoming
van het blad. Vanaf 1 januari 2008 tot heden is Henny Hin-Witte de redactrice.
DE DRUKKERIJ
In de beginjaren werd gestencild op de zolder van de
Jozefschool, later in de archiefruimte van de pastorie.
In 1968 werd de pastorie aan de tuinzijde uitgebreid
met een gemeenschapsruimte en een zit- en
studeerkamer. Deze laatste ruimte kwam in april 1993
vrij nadat pastor P.M. Kolkman was verhuisd naar de
Beatrixlaan en wordt sinds die tijd gebruikt als
drukkerij.
De volgende personen hebben meegeholpen aan de
totstandkoming van het blad, zoals drukken, sorteren
en nieten tot het gereedmaken voor distributie naar de
verschillende dorpen: kapelaan J.G.M. Granneman,
Floris Jorna, Jan van Heerwaarde, Jan Driehuis, Theo
Bakker (Sunrise) en Jan Jorna.
Tegenwoordig heeft Aad Zegers de leiding, in het

verleden geassisteerd door de inmiddels overleden Dirk Bakker en Hans Kuipers. En Martin Groot die vanwege zijn
gezondheid is gestopt, vele jaren hebben zij hun steentje bijgedragen. De groep bestaat op dit moment naast Aad uit
Gerard Kuip, Harry Ran, Frans Witte, Ton van Zon, Co van Heerwaarden, Cor Veeger en Jacques Hin.
Aad Zegers houdt ook het adressenbestand voor de bezorging van de Vuurtoren bij. Het blijft een uitdaging om het
bestand actueel te houden. Als de Vuurtoren maandags wordt gedrukt worden grote koeken op de markt gekocht en
gaat de hele ploeg gezellig aan de koffie.
APPARATUUR IN DE DRUKKERIJ
In het begin was het stencils afdraaien, verzamelen, nieten en klaarmaken voor distributie allemaal handwerk,
tegenwoordig zijn hiervoor de nodige apparaten Kapelaan Granneman startte het drukwerk in 1969 op een oude
stencilmachine.
In 1980 werd een nieuwe stencilmachine aangekocht voor ƒ 3,888,- welke in december 1983 werd vervangen door een
offsetmachine van ƒ 20.000,-. Voor ƒ 4.884,- werd in mei 1987 een vergaarmachine aangekocht. In 1991 werd de
offsetmachine vervangen door een nieuw exemplaar welke ƒ 15.000,- kostte. Een nietmachine werd in april 1991
aangekocht voor ƒ 350,-, in maart 1992 gevolgd door een tweedehands platenmaker van ƒ 4.000,-. In februari 2002
was de offsetmachine versleten en werd toen vervangen. Nu staat er een snelkopieerapparaat, een vouw-nietmachine
met bundelaar en twee elektrische nieters. De twee-maandelijkse Vuurtoren wordt in een oplage van 850 stuks
gedrukt. Voor één editie van de Vuurtoren worden ± 20.000 kopieën bedrukt. Naast de periodieke Vuurtoren worden
ook de wekelijkse Vuurtorens gedrukt, boekjes bij huwelijk of bij overlijden, notulen enz.
BEZORGING VAN HET BLAD
In augustus 1972 stelde de pastorale werkgroep voor de Vuurtoren bij alle katholieke gezinnen te bezorgen zodat ook
niet-kerkgangers het blad in handen kregen.
Ook hoopte men dat de wijkraden van de dorpen het bezorgen van de Vuurtoren op zich wilden nemen. Met de
bezorging over heel Texel zijn nu 41 personen belast die ieder hun eigen wijk hebben. Daarnaast krijgen sommige
dominees en overige belangstellenden een exemplaar toegestuurd.
TENSLOTTE
Met het maken van de Vuurtoren zijn veel mensen betrokken. Het blad is DE BINDENDE FACTOR voor onze parochie en
hopelijk blijft het blad tot in lengte van dagen verschijnen.

LEDENADMINSTRATIE
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk up to date te houden vragen wij u bij wijzigingen in uw burgerlijke staat
of verhuizing, 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.


Katholieke mensen die vanuit het buitenland op Texel komen wonen vragen wij hierbij om zich zelf persoonlijk
in te schrijven in onze parochie.

JEUGDPAGINA
REIS NAAR DICHTBIJ
De vakantietijd breekt aan, de tijd van nieuwe ontdekkingen en nieuwe ervaringen. Is het
nodig om daarvoor ook heel ver op reis te gaan? Naar andere landen?
In deze Vuurtoren maken we een reis naar dichtbij!
Als je heel aandachtig naar de omgeving kijkt, de mensen om je heen echt ontmoet of met

een

vergrootglas iets bestudeert, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. De gewone dingen en de vrije natuur
blijken dan heel bijzonder. Zo is het ook met het rijk van God. Het is dichtbij, maar soms onzichtbaar voor onze ogen.
Door alledaagse dingen, waarvoor je niet naar exotische bestemmingen hoeft om ze te vinden, wordt het rijk Gods
zichtbaar, vertelt Jezus. De nieuwe wereld lijkt op gist, zout, een graankorrel, een mosterdzaadje. We geven je volop
ideeën voor een zomer vol plezier voor alle
zintuigen!

MET RECEPTEN OP WERELDREIS
Vanuit jullie eigen keuken aan jullie eigen eettafel
thuis, kan je alle landen die je maar wilt bezoeken.
Schaf een kookboek aan met recepten vanuit de
hele wereld. Of zoek op internet.
Maak een aantal dagen achter elkaar in de vakantie
een recept uit een ander land, of zelfs uit een
ander werelddeel. Ga op culinaire
ontdekkingstocht en activeer de smaakpapillen.
Geniet van de bijzondere smaken, ruik een ander
land, maak kennis met iets dat je nog nooit
geproefd hebt..

TEKEN EEN LABYRINT
Het labyrint is een echte 'reis naar dichtbij'. Een
labyrint is een slingerend pad dat doorloopt naar
het eindpunt. Het is geen doolhof waarin je kunt
verdwalen of vastlopen. Je loopt rustig naar
binnen, en even rustig weer naar buiten. Tijdens
het lopen kun je mijmeren.
Het labyrint is een bekend spiritueel symbool, ook in kerken
afgebeeld, bijvoorbeeld in de vloer van de kathedraal van Chartres.
Teken zelf eens een labyrint en 'loop' met je vinger naar binnen en
langzaam weer naar buiten, erg leuk en rustgevend om te doen.
Je begint met een vierkant van 5x5 puntjes. Daarin teken je een kruis
en vier hoekjes, zie tekening. En dan ga je lijnen trekken in een
bepaalde volgorde, zodat een doorlopend pad ontstaat.
Tip1: als je het doorhebt, kun je in
plaats van ruitjespapier ook
gedecoreerd knutselpapier nemen met
een regelmatig patroon (zie de foto, waarvoor ik een design blokje gebruikte uit de
winkel Action) of zelfs papier zonder vakjes en hem uit hand tekenen.
Tip 2: een labyrint kun je ook levensgroot maken. Op het strand of in het bos kun je
het met een stok in het zand tekenen bijvoorbeeld! Of teken een labyrint met krijt op
een kerkplein of schoolplein.
Tip 3: Als het donker is, kun je glazen potten met waxinelichtjes langs de lijnen zetten.
Dat is nog eens een onvergetelijk reis.

MET OPA OP REIS NAAR ...
Het is vakantie. Stefan en Mira logeren bij opa en oma. Ze zijn dol op hun grote
huis, hun woeste tuin en op oma‟s kookkunst. Opa en oma hebben alle tijd voor
de twee. Ze doen spelletje, maken uitstapjes en kijken samen films.
Gisteren heeft opa met Mira een tafeltje gemaakt van een stuk boomstam en met
Stefan een caviagarage. Vandaag, heeft opa beloofd, gaan ze een heel bijzonder
reisje maken. Een reisje naar dichtbij, heeft opa gezegd. Ze zijn stikbenieuwd.
Al zo vaak heeft Stefan hem zien staan bij opa. Een hoge houten kist, met
bovenaan een handvat en opzij een deurtje. Dat deurtje zit op slot. Stefan heeft er
weleens aan gemorreld en dan riep opa: “Niet aankomen! Dat is geen speelgoed!”
Daarom is Stefan maar wát verbaasd dat opa de kist vandaag op tafel heeft gezet.
Er zit zelfs een sleutel in het sleutelgat.
“Jullie zijn nu oud genoeg om te begrijpen wat hierin zit!” Mira draai het sleuteltje
om. Stefan doet het deurtje open. In het kastje staat een apparaat, zwart, op
pootjes. Het lijkt wel een sterrenkijker. Opa tilt hem voorzichtig uit de kist. “Dit,
kinders”, zegt hij, “is onze reismachine. Waar willen jullie naar toe?”.
“Naar engelland!!” roept Mira.
“Dat is een beetje te ver”, zegt opa.
“Naar Madurodam!” roept Stefan.
“Ook nog te ver”, zucht opa.
“Naar ... het bos?” probeert Mira.
“Goed!”, zegt opa. “Let op!”
Hij gaat de tuin in en komt terug met een dotje mos. Daar trekt hij een paar miniplukjes uit. En die legt hij op een
glaasje onder de kijker. Dan kijkt hij door de opening, met één oog, en draait aan allerlei wieltjes en ringen. De kijker
gaat een beetje omlaag en omhoog. “Zooooo...” zegt opa. “Kom nu maar kijken.” Stefan moet even wennen aan het
koude staal waar hij zijn ene oog tegenaan moet houden. Hij is stil. Mira is ook stil. En dan zucht Stefan: “Waaaauw! Ik
zie bomen!” Opa legt uit dat hij kijkt naar sprietjes mos, heel erg uitvergroot. Ook Mira mag kijken naar het mos dat
een bos is.
“Zullen we er een spelletje van maken?”, zegt opa. “Ik leg iets neer en jullie moeten raden wat het is!” Ze doen hun
handen voor hun ogen en mogen om de beurt kijken en raden.
“Rotsen!” roept Mira.
“Edelstenen!” roept Stefan.
"Haha!" lacht opa, en laat zien dat het een paar korrels suiker zijn.
“Schelp!” roept Stefan.
“Gordijn!” roept Mira. Maar het is een velletje van een ui. En zo gaan ze door. Ze
bekijken haren, watten, grassprietjes, papier. Ze zijn helemaal in een andere wereld!
“En deze?” vraagt opa. Hij heeft een vleugeltje van een dode vlieg onder de kijker
gelegd.
“Landkaart?” vraagt Stefan.
“Bloempje?” vraagt Mira.
“Dit is nou een echte vleugel, kinders”, zegt opa.
“Ohhh”, zucht Mira. “Wat een mooie kleuren. Ik wou dat ik zulke vleugels had, als
een engel.”
De middag is voorbij gevlogen. Samen doen ze de microscoop weer voorzichtig in
de kist. “Nu ben ik toch een beetje naar engel-land geweest!” zegt Mira tevreden.
En dan gaat ze een engel tekenen.
Met hele mooie vleugels.
© 2016 Marjet de Jong

NIEUWS UIT REGIO
DIT IS HET NIEUWE LOGO VAN REGIO BREED

PINKSTEREN

UITGELEGD MET LEGO
Voor de kinderen
in de leeftijd van

KIJK op You Tube
https://youtu.be/zUpvEHK2EsE

6-12 jaar is de
groep de Tiger Kids.

DIT IS HUN
LOGO
SAMEN VIEREN

–

Sacramentsdag - Processie – Schilderij maken

ONTDEK DE BIJBEL
VOOR KINDEREN

Zondag 23 juni om 09.30 uur vieren we de eucharistie weer samen!
Alle jeugd van onze regio is uitgenodigd bij de viering in de Sint Jan
te Breezand.

VIA ITUNES of GOOGLE play –
volledig gratis!!

Iedereen is welkom! Wat gaan we na de viering doen?


Ouders/verzorgers krijgen koffie/thee/lekkers



De kids gaan schilderen! Je maakt onder begeleiding je eigen
schilderij over de lezing van deze dag mét natuurlijk lekkers
en limonade.
Een leuke ochtend in de kerk, zorg dat je erbij bent!

GROTE JAARFEEST The Tigers of God VRIJDAG 14 JUNI 2019 TEXEL
Dit jaar wordt het grote jaarfeest van onze regio op 14 juni op Texel georganiseerd.
We gaan op zoek naar Heiligen.
PROGRAMMA
Tigers uit de regio verzamelen Teso DH

16.15 uur

Vertrek boot naar Texel

16.30 uur

Tigers van Texel zijn om 16.45 uur welkom in de Johannes de Doper kerk in Den Burg
Tigers van de overkant worden met een bus naar Den Burg gebracht.
Play the game
Let‟s Talk
BBQ Time
Time to Leave

20.15 uur

Aankomst DH

21.15/21.30 uur

Geef je op voor 7 juni via jongerenregionoordkop@gmail.com

Search the
Holy One.

(als je later aan wilt sluiten, bel dan met Anita 06-42702239)
Het jaarfeest is voor alle Tigers of God en de tieners die het H. Vormsel hebben ontvangen.
Georganiseerd door werkgroep regio Breed
Financieel ondersteund door de parochies van onze regio (Texel-„tZand-AP-Breezand-DH-Julianadorp).

CONCERT GROOT MANNENKOOR NOORD-NEDERLAND
IN JOHANNES DE DOPERKERK DEN BURG
Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland afkomstig uit Heerenveen geeft op zaterdag 22 juni 2019 een zomerconcert
in de Johannes de Doperkerk in Den Burg. Het GMNN is een projectkoor waarvan Martin Mans is de drijvende kracht is.
Een project bestaat uit vier repetities en vier concerten. Inmiddels is een vaste kern van deelnemers gevormd waarvan
er een tiental op Texel woonachtig is. Zij zijn verheugd dat het mannenkoor opnieuw op „hun‟ eiland van zich laat
horen. Het nieuw ingestudeerde repertoire brengen ze met veel enthousiasme ten gehore: „Majesty, Houd mijn vast,
Guide me, Veni Jesu en By the rivers of Babylon‟ zijn hiervan enkele voorbeelden. Binnen het koor zijn enkele
koorsolisten te vinden die de solopartijen voor hun rekening nemen. Bij „Where no one stands alone‟ levert de bariton
Rindert Kempenaar bijzondere solo. Aan het orgel en de piano neemt de organist Marien Stouten uit Zeeland plaats die
begeleidt en een improvisatie verzorgt. De luisteraar kan enkele uren ontspannen genieten van de
mannenkoorkoorklanken, instrumentale muziek en solozang.
Bijzonderheden:
Datum

: zaterdag 22 juni 2019

Locatie

: Johannes de Doperkerk, Molenstraat 36, Den Burg (Texel)

Aanvang

: 15.30 uur

Toegang

: € 15,=. Online € 12,50!

Leden van de PCOB, KBO en de ANBO betalen € 11,= en kinderen t/m 11 jaar

€ 5,=.

Reserveren of online bestellen kan op www.martinmans.nl.Telefonisch reserveren kan op t. 06-25391903.
Voorverkoop van kaarten bij: VVV-Texel, Emmalaan 66, Den Burg.
Nieuwe cd Groot Mannenkoor Noord-Nederland
Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland repeteert in Heerenveen en werkt op projectbasis. Dirigent Martin Mans ziet
in enkele repetities kans een homogeen klinkend geheel van deze stemmen te vormen en er enkele solisten uit te laten
springen. Zangers die vaker willen zingen of onregelmatig werk hebben, ervaren dit als een uitstekende gelegenheid.
Maar ook zangers zonder zangervaring zijn van harte welkom om de zangkunst te beoefenen. Naast de eerste CD is dit
voorjaar een tweede album verschenen. Het gaat om een opname uit de Bovenkerk in Kampen en bevat een variatie aan
geestelijke liederen, spirituals en klassiek repertoire. Beide cd‟s zijn op het concert verkrijgbaar.
Martin Mans dirigent
De bekende dirigent Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele
van zijn reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse
klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. Hij is een gedreven persoonlijkheid die met hard werken in een
aangename sfeer het beste resultaat behaalt. Het studietempo ligt hoog. Het is daarnaast van belang dat men thuis
verder studeert om op de repetities aan de verfijning en afwerking te kunnen werken.

De Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken organiseert in het seizoen
2019 17 CONCERTEN
Dinsdag 4 juni
Marijke van Kooten - viool
Marjolein Dispa - altviool
Magrita Rondeel - cello
Doopsgezinde kerk Den Burg
Dinsdag 11 juni
The Guitar Connection
Daniël Antonie en Ger Oosterhaven - gitaar
Waalderkerk De Waal
Dinsdag 18 juni
Tenar van Kooten Niekerk - sopraan
Merel Naomi - harp
Zeemanskerk Oudeschild
Dinsdag 25 juni
Hobokwartet Driekwartplus
Noor van de Wetering - hobo
Esther Damsma-in ’t Groen - viool
Irma Haverkamp - altviool
Winde Reijnders - cello
Kerkgebouw ”De Burght” Den Burg
Dinsdag 2 juli
James Oesi - contrabas
Olga Pashchenko - piano
Hoornderkerk Den Hoorn
Dinsdag 9 juli
Marjolein Dispa - altviool
Ceciel Strouken - cello
Waddenkerk De Cocksdorp
Dinsdag 16 juli
Vivezza Trio
Nicole van Jaarsveld - klarinet
Inger van Vliet - viool
Angélique Heemsbergen - piano
Hoornderkerk Den Hoorn
Dinsdag 23 juli
Rachel Vroom - orgel
Kerkgebouw ”De Poort” Den Burg
Dinsdag 30 juli
Duo LeCoultre&VanHees
Floor le Coultre - viool
Martin van Hees - gitaar
Doopsgezinde kerk Den Burg

Dinsdag 6 augustus
Valeria Boermistrova - mezzosopraan
Henk Linker - orgel
RK kerk Den Burg
Dinsdag 13 augustus
Bassano Blokfluitkwartet
Adriana Breukink, Wolf Meyer,
Ronald Moelker en Saskia Teunisse
RK kerk De Cocksdorp
Dinsdag 20 augustus
Arcadië Trio
Steven Geraads - klarinet
Timothée Busch - cello
Henriëtte Wirth - piano
Hoornderkerk Den Hoorn
Dinsdag 27 augustus
La Notte Vocaal mannenkwartet
David Cohen - countertenor
Jan Krimp - tenor
Jan Nobel - bariton
Willem Bouwman - bas
Kerkgebouw ”De Burght” Den Burg
Dinsdag 3 september
Sabine van Lier - viool
Elisabeth Schijns - cello
Marte Gerritsma - piano
Hoornderkerk Den Hoorn
Dinsdag 10 september
Emma Roijackers - viool
Riëtte Olthof - piano
Hoornderkerk Den Hoorn
Dinsdag 17 september
Silvan de Smit - gitaar
Zeemanskerk Oudeschild
Dinsdag 24 september
Jan Brokken en het Berlage Saxofoonkwartet
Lars Niederstraßer - sopraansaxofoon
Peter Vigh - altsaxofoon
Kirstin Niederstraßer - tenorsaxofoon
Eva van Grinsven - baritonsaxofoon
Jan Brokken - verteller
Kerkgebouw ”De Burght” Den Burg

Alle concerten beginnen om 20.15 uur
De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door: Koninklijke TESO - bootdienst, Stift en Het Texelfonds.

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP”
9 juni t/m 25 augustus 2019
08 - 09 juni 2019
PINKSTERZONDAG
Hoogfeest Rood
Collecte: Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
za 16.00
Ten Anker
I. Garcia
Samenzang
za 19.00
't Zand
I. Garcia
Cantica Nova
za 19.00
Anna Paulowna
P. Banaszak
zo 09.30
De Cocksdorp
I Garcia
Koor Cocksdorp
zo 09.30
Willibrord
Parochianen
Willibrordkoor
zo 09.30
Breezand
P. Banaszak
Dameskoor
zo 11.00
Petrus en Paulus
P. Banaszak
Caecilia koor
kinderkerk /crèche /
koffie
Zo 11.00
Den Burg
I. Garcia
Dameskoor
Maandag 10 juni 2019
TWEEDE PINKSTERDAG
Rood
Heilige Maria, Moeder van de Kerk
11.00
Petrus en Paulus
I. Garcia
Samenzang
stille viering
Woensdag 12 juni 2019
10.15
De Gollards Den Burg Priester
10.15
Koffie
15 - 16 juni 2019
za 16.00
Ten Anker
za 19.00
Willibrord
za 19.00
Breezand
zo 09.30
Oudeschild
zo 09.30
't Zand
zo 09.30
Anna Paulowna
zo 11.00
Den Burg
zo 11.00
Petrus en Paulus
22 - 23 juni 2019
za 16.00
za 19.00
za 19.00
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00

HEILIGE DRIEËENHEID OF
DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

Zondag na Pinksteren - Vaderdag
A. Captein
Samenzang
A. Captein
Samenzang
P. Banaszak
Gastkoor
A. Captein
Oudeschild
Parochianen
Sigrid & Robbert
Klein koor
P. Banaszak
A. Captein
Gospeltrain
P. Banaszak
Samenzang
SACRAMENTSDAG

Hoogfeest Wit

Ritmisch koor 't Zand

Hoogfeest Wit

H. Sacrament v.h. Lichaam en Bloed van Christus
Ten Anker
P. Banaszak
Samenzang
't Zand
P. Banaszak
Muziek van Joke van Geebergen
Pianiste Annelies Komen
Anna Paulowna
Parochianen
Zimra
gezinsviering
Den Burg
H. Schrader
Herenkoor
Feest vd H. Joh. de
Doper + koffie in de tuin
Willibrord
I. Garcia
Samenzang
Breezand
H. Schrader
Breezangers
gezinsviering
Petrus en Paulus
I. Garcia
Caecilia koor
kinderkerk
29 - 30 juni 2019
13e ZONDAG DOOR HET JAAR
Groen

za 16.00
za 19.00
za 19.00
za 19.00
zo 09.30

Ten Anker
Willibrord
Breezand
Anna Paulowna
Den Burg

I. Garcia
P. Banaszak
I. Garcia
Alegríawerkgroep
I. Garcia

Samenzang
Samenzang
KoorBisNis

zo 09.30
zo 11.00

't Zand
Petrus en Paulus

Parochianen
I. Garcia/P. Vlaar

Esther Raatgers
Caecilia koor

Gospeltrain

Alegríaviering
Collecte: Eilandelijk
Diaconaal Werkverband
Feest H Petrus & Paulus

06 - 07 juli 2019
za 16.00
Ten Anker
za 19.00
Willibrord
za 19.00
Breezand
Za 19.30
De Cocksdorp
zo 09.30
De Cocksdorp
zo 09.30
„t Zand
zo 09.30
Anna Paulowna
zo 11.00
Den Burg
zo 11.00
Petrus en Paulus
zo 11.00
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
13 - 14 juli 2019

14e ZONDAG DOOR HET JAAR
H. Schrader
Samenzang
H. Schrader
Samenzang
Parochianen
Breezangers
Pr. Bisdom Essen
I. Garcia
De Cocksdorp
P. Banaszak
Sigrid & Robbert
H. Schrader
Zimra
I. Garcia
Dameskoor
P. Banaszak
Inzingkoor
Pr. Bisdom Essen

Groen

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

za 16.00
za 19.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00

I. Garcia
H. Schrader
I. Garcia
Pr. Bisdom Essen
H. Schrader
Niet bekend
I. Garcia
I. Garcia

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

15e ZONDAG DOOR HET JAAR

gezinsviering
H. Messe auf Deutsch
koffie
gezinsviering

H. Messe auf Deutsch

Groen

Samenzang
Cantica Nova
Rhythm Voice
Herenkoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang

H. Messe auf Deutsch
koffie

De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
20 - 21 juli 2019

Pr. Bisdom Essen

kinderkerk / crèche /
koffie
H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

za 16.00

Ten Anker

H. Schrader

Samenzang

za 19.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30

Willibrord
Breezand
De Cocksdorp
Oudeschild
't Zand

I. Garcia
H. Schrader
Pr. Bisdom Essen
H. Schrader
Parochianen

Samenzang
Dameskoor

zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00
zo 11.00

Anna Paulowna
Den Burg
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk

zo 11.00

wo 19.30
vr 19.30

16e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

H. Messe auf Deutsch

Oudeschild
Muziek van Joke van Geebergen
Pianiste Annelies Komen
I. Garcia
Klein koor
H. Schrader
Gospeltrain
I. Garcia
Samenzang
Pr. Bisdom Essen
H. Messe auf Deutsch
Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

27 - 28 juli 2019
za 16.00
za 19.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00

17e ZONDAG DOOR HET JAAR

Ten Anker
Anna Paulowna
't Zand
De Cocksdorp
Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
03 - 04 augustus 2019

I. Garcia
Parochianen
I. Garcia
Pr. Bisdom Essen
Parochianen
H. Schrader
I. Garcia
I. Garcia
Pr. Bisdom Essen

za 16.00
za 19.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00
zo 11.00

Ten Anker
Willibrord
Breezand
De Cocksdorp
De Cocksdorp
Anna Paulowna
't Zand
Den Burg
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
10 - 11 augustus 2019

H. Schrader
I. Garcia
Parochianen
Pr. Bisdom Essen
H. Schrader
I. Garcia
Niet bekend
H. Schrader
I. Garcia
Pr. Bisdom Essen

za 16.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00
zo 11.00

Ten Anker
Anna Paulowna
De Cocksdorp
Den Burg
Willibrord
Breezand
't Zand
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
Donderdag 15 augustus 2019

P. Banaszak
P. Banaszak
Pr. Bisdom Essen
P. Banaszak
H. Schrader
I. Garcia
Parochianen
I. Garcia
Pr. Bisdom Essen

12.00

Anna Paulowna.

19.00

Petrus en Paulus

I.Garcia /
H. Schrader
P. Banaszak

Groen

Samenzang
Kermisviering
Esther Raatgers
Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang

H. Messe auf Deutsch
koffie

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

18e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Messe auf Deutsch
De Cocksdorp
Samenzang
Esther Raatgers
Dameskoor
Inzingkoor

koffie

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

19e ZONDAG DOOR HET JAAR

Groen

Samenzang
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang

H. Messe auf Deutsch
koffie

Zandstockviering
koffie
H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest Wit

Stille dienst
Caecilia koor

Regioviering

17 - 18 augustus 2019
za 16.00
za 19.00
za 19.00
Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 10.00

Ten Anker
Willibrord
Breezand
De Cocksdorp
Oudeschild
Anna Paulowna
't Zand
Bethelkerk

zo 11.00
zo 11.00
zo 11.00

Den Burg
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
wo 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
vr 19.30
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
24 - 25 augustus 2019

za 16.00
za 19.00
za 19.00

Ten Anker
Anna Paulowna
't Zand

Za 19.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00
zo 11.00

De Cocksdorp
Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk
De Koog “De Hof”
voormalige RK kerk

wo 19.30
vr 19.30

20e ZONDAG DOOR HET JAAR
I. Garcia
P. Banaszak
H. Schrader
Pr. Bisdom Essen
I. Garcia
H. Schrader
Parochianen
VLAM/Ds.

Groen

Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Messe auf Deutsch
Oudeschild
Samenzang
Esther Raatgers
oecumenische dienst /
koffie

I. Garcia
Gospeltrain
P. Banaszak
Samenzang
Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

21e ZONDAG DOOR HET JAAR
Groen
Deurcollecte: Missie
Verkeersmiddelen Actie/MIVA
H. Schrader
Samenzang
Parochianen
Samenzang
P. Banaszak
Muziek van Joke van Geebergen
Pianiste Annelies Komen
Pr. Bisdom Essen
P. Banaszak
Herenkoor
Koffie
H. Schrader
Samenzang
I. Garcia
Samenzang
I. Garcia
Samenzang
Pr. Bisdom Essen
H. Messe auf Deutsch
Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

Pr. Bisdom Essen

H. Messe auf Deutsch

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

0222-313182

e-mail: wimjmboom@gmail.com
Uitvaart

Henny Hin-Witte

Vloedlijn 44

1791 HK Den Burg

06-38371049

e-mail: hennyhin@hetnet.nl
Contactpersoon RK Koren Hennie Zoetelief

Sluyscoog 69

1791 WV Den Burg

06-20259712

e-mail: fr.sande@planet.nl
Caritas /PCI

Linda Zoetelief

Molenstraat 56

1791 DM Den Burg

06-3890948

e-mail: pcitexel@gmail.com
Administratie / beheer begraafplaats Den Burg
Jan Keesom

Thijsselaan 107

1791 VG Den Burg

0222-315640.

e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl

ADRESSEN LEDEN PAROCHIEBESTUUR
Voorzitter:

Pr. Ivan Garcia

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!

