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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 

  25 Augustus tot 13 Oktober 2019 
 

Voor de volgende Vuurtoren ( 13 oktober tot 8 december 2019 ) kunt u tot en 

met zondag 29 september 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 ons mailen of 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 Pastoor Ivan Garcia bellen 06- 17129642 
 

 

DE RK KERKEN  Johannes de Doper kerk  Molenstraat 36,  Den Burg 

Sint Martinus kerk  De Ruyterstraat 129,  Oudeschild. 

Francisca Romana kerk  Molenlaan 2,   De Cocksdorp 

Sint Martinus kerk   Vliestraat 9,   Oosterend BUITEN GEBRUIK 

 

DE RK BEGRAAFPLAATSEN: In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.  

In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende 

begraafplaats een katholiek gedeelte.  

mailto:rkparochietexel@planet.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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PASTORAAL WOORD 
 

 

 

Beste parochianen 

 

 

Beste parochianen, het is prachtig zomerweer, nu ik dit stukje schrijf, met 

gelukkig af en toe een verkoelend briesje. Want wat hebben we een paar 

tropische dagen met ongekend hoge temperaturen gehad! ‘Veel drinken’ gaf ik iedereen nog mee aan het eind 

van de viering voorafgaande aan die warme periode. Ik moest denken aan de mensen die in deze hitte moesten 

werken, vooral de mensen op het land en in de horeca. ‘Henk, tot elf uur ben ik buiten op het land, daarna ga ik 

naar binnen; orders maken en de administratie bijwerken’, zei iemand tegen mij, die dus zo zijn dagindeling 

aanpaste. 

Gelukkig was het minder warm - maar nog steeds heerlijk weer - tijdens de Ker(k)misviering in Anna Paulowna in 

de grote tent voor de kerk. Net als voorgaande jaren weer een mooie viering, met aansluitend het gebruikelijke 

rondje van de kroegbaas en natuurlijk met de zanger die nog de nodige vrolijke liedjes zong, zodat iedereen in 

de feeststemming kon komen. 

Wat mij dit jaar opviel, was dat er meer beveiliging was. Er liepen veel meer beveiligers rond dan voorgaande 

jaren en alleen door poortjes kon je het feestterrein binnenkomen, wat al die andere jaren niet het geval was. 

Vorig jaar is er het nodige gebeurd en iedereen wilde er voor zorgen, dat het dit jaar gewoon een feest zou 

worden; en gelukkig is dat ook gelukt. Ik had nog even een gesprek met een van de beveiligers, waarbij ik 

aangaf, dat het wel jammer is, dat je in deze tijd zoveel maatregelen moet nemen. ‘Ja, de drugs hè’ zei hij tegen 

mij en liep vervolgens van me weg, omdat hij zag, dat er iets niet goed ging bij de ingang. Maar zijn woorden zijn 

lang bij me blijven hangen: de drugs. Ik hoor en lees het veel te vaak; wat drugs met ons kan doen. Het lijkt wel 

of het weggeschoven wordt, maar ik blijf het aankaarten; dat drugs een groot probleem is. Het kan grote schade 

aan iemand toebrengen en zelfs tot de dood leiden. We zijn door God met alle liefde geschapen. Laten we er 

zuinig op zijn; ons lichaam – trouwens de hele natuur – want die is daar veel te kostbaar voor. 

Voor het geval u nog met vakantie mocht gaan, dan wens ik u een fijne vakantie toe. En ik denk even aan de 

mensen die na de vakantie een nieuwe en belangrijke stap in hun leven gaan zetten; naar de grote school, een 

eerste baan. Wat het voor u ook moge zijn; ik wens u alle goeds toe. 

 

Henk Schrader, diaken. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4ge_g5vLfAhWRmLQKHWkCDwIQjRx6BAgBEAU&url=http://m.rkkerktzand.nl/algemene-informatie/pastorale-team/&psig=AOvVaw0L3fzoPXRUov2Uxb351pjS&ust=1547744886219574
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ACHTER DE HORIZON 

 
 

Je kunt blijven zitten 

en de wereld aan je 

voorbij zien trekken. 

Je kunt op je plaats blijven  

en wachten op wat 

het leven je aanreikt. 

Maar wie op weg gaat,  

ontdekt dat er méér is:  

dat er wegen zijn 

die je nooit had vermoed,  

dat er kansen komen 

die je nooit had gekregen  

als je je horizon 

niet verschoven had. 

 

Ga maar op weg 

op hoop van zegen 

en zet de stap 

naar wat je niet kent. 

Laat je leiden door je dromen  

en geloof dat je er komt.  

Want met een beetje geloof  

kun je bergen verzetten, 

met een sprankje hoop  

krijg je vleugels om te gaan  

en met een beetje liefde  

breng je wegen bij elkaar  

en loop je samen 

tot achter de horizon. 

 

 

Greet Brokethof-van der Waa 
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
25 augustus tot 13 oktober 2019 

 

 

Mochten er nog wijzigingen optreden in het vieringen rooster dan wordt dit via de mededelingen in de vieringen, 

onze website www.rkparochietexel.nl de weekvuurtoren en de Texelse Courant kenbaar gemaakt!!!  

 
 
 

         

Zo 25 aug. 09.30u Den Burg Eucharistieviering  Priester 

+ koffie drinken 

Collecte: MIVA 

Herenkoor 

     

Zo 1 sept. 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester 

Collecte: Kerken & Minima 

De Cocksdorp 

Zo 1 sept. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester 

Collecte: Kerken & Minima  

Dameskoor 

           

Zo 8 sept. 09.30u Den Burg KERKPROEVERIJ  

Woord en Communieviering Diaken 

+ koffie drinken zo mogelijk in de tuin 

Herenkoor 

     

Wo 11 sept. 10.15u Gollards  Eucharistieviering Priester  

     

Zo 15 sept. 09.30u Oudeschild Eucharistieviering Priester Oudeschild 

Zo 15 sept. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester Gospeltrain 

         

Zo 22 sept. 10.00u RK kerk  

De Cocksdorp 

Oecumenische dienst voor de vrede Ds. Huizing 

Collecte: Vredeszondag 

 

Zo 22 sept. 10.00u PKN kerk  

Den Hoorn 

Oecumenische dienst voor de vrede Ds. Marseille 

Collecte: Vredeszondag 

 

Zo 22 sept. 10.00u PKN kerk  

Den Burg 

Oecumenische dienst voor de vrede G. Martens 

Collecte: Vredeszondag   

 

         

Zo 29 sept. 09.30u Den Burg STARTZONDAG  

Eucharistieviering Priester  

+ koffie drinken  zo mogelijk in de tuin 

Gezamenlijke 

koren 

         

Zo 6 okt. 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester 

Collecte: Wereldmissiedag v.d. kinderen 

De Cocksdorp 

Zo 6 okt. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester 

Collecte: Wereldmissiedag v.d. kinderen 

Dameskoor 

     

Wo 9 okt. 10.15u Gollards  Eucharistieviering Priester  

     

Zo 13 okt. 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester  

+ koffie drinken 

Herenkoor 

     

http://www.rkparochietexel.nl/
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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!!!!  

 

 

MISDIENAARS 
 

Zondag  25 augustus                                                            Wiki  

Zondag 1 september                                                        Alissa & Jacob 

Zondag 15 september                                                        Wiki 

Zondag 29 september                                                            Alissa & Jacob 

Zondag 6 oktober Wiki 

Zondag 13 oktober Alissa & Jacob 

 
PAROCHIE AGENDA 

 
KAPELAAN PAWEL BANASZAK JARIG 
Kapelaan Pawel Banaszak is op 2 september jarig. Hij wordt 43 jaar. Via deze weg  

willen wij hem van harte feliciteren en wensen hem een fijne dag en nog vele jaren. 

 

                                     
 

 

 
 
 
 
 
 

 
DUITSE VIERINGEN 
Het bisdom Essen is nog tot 1 september op Texel om voor onze Duitse vakantiegasten 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 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

29-8 9.30 Regio Breed vergadering PP Den Helder 

5-9 14.00 Ziekenbezoekgroep  

5-9 19.30 Ontmoeting met koffie en uitwisselen  

voor werkgroepen uit de hele regio EHC Vormsel Jeugd en Gezin 

PP Den Helder  

8-9 9.30 Kerkproeverij – neemt u ook een gast mee –  

aansluitend koffie - bij mooi weer in de tuin 

Kerk Den Burg 

16-9 18.30 Regiovergadering PP Den Helder 

17-9 20.00 Raad voor het Zomerwerk De Poort 

18-9 19.00 Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

22-9 10.00 Oecumenische vredesdiensten in diverse kerken en dorpen  

24-9 9.30 Kerk Schoonmaken Kerk Den Burg 

29-9  STARTZONDAG – aansluitend koffie bij mooi weer in de tuin Kerk Den Burg 

29-9  Kopijdatum Vuurtoren 13-10-2019 t/m 8-12-2019  

3-10 14.00 Ziekenbezoekgroep  

4-10  Regio The Tigers of God gaan bowlen - nadere informatie volgt  

16-10 19.00 Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxiNi-puHeAhXGC-wKHSF9CCoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsdemeerkoet.nl/Onze-school/Ouders-van-de-Meerkoet/Koffie-uurtje&psig=AOvVaw1jI0Cu2rsoVWK9PUBTJzDf&ust=1542745858247832
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
 
WIJZIGINGEN VUURTOREN EN WEEK VUURTOREN 
Helaas heeft er na herhaalde oproepen nog steeds niemand zich aangemeld om de redactie van de Vuurtoren te 

komen versterken. Dat is één van de redenen waarom we het een en ander zullen wijzigen en aanpassen in ons 

parochieblad. 

Zo zal vanaf heden geen IN MEMORIAM meer worden geplaatst van onze overleden parochianen. Hiervoor in de 

plaats komt de rubriek PERSONALIA waar wij dopelingen, huwelijken, jubileums en overleden parochianen zullen 

vermelden. 

Andere artikelen zullen we zo nodig ook inperken en soms achterwege laten. 

 

DE WEEKVUURTOREN WORDT DE VUURTOREN NIEUWSBRIEF 

Sinds deze zomer hebben wij voor de WEEK VUURTOREN een langere looptijd gebruikt van in plaats van 2 weken 

naar 1 maand. Dit willen we graag continueren. Omdat hierdoor de naam de lading niet meer dekt zullen we die 

veranderen van WEEKVUURTOREN in DE VUURTOREN NIEUWSBRIEF. 

Met name de looptijd vraagt van u wel enige oplettendheid. Wanneer u namelijk wilt dat uw misintentie in DE 

VUURTOREN NIEUWSBRIEF wordt opgenomen dient u dit op tijd aan ons door te geven. De Vuurtoren nieuwsbrief 

wordt in de laatste volle week van de maand opgesteld en gedrukt. Zodat hij voor de laatste zondag van de 

maand in de kerken ligt. 

 

 

PERSONALIA 
Voor alle 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. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle 

mensen die om hen heen staan. 
 

 

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. 

 

 

In liefdevolle herinnering… 

In de afgelopen periode hebben we tijdens een viering afscheid genomen van dierbare parochianen de wij 

hierbij met name noemen: 

† 30 juni 2019  Johanna Bergman – Huisman    81 jaar 

† 25 juli 2019  Thecla Bakker     57 jaar 

Wij gedenken hen in liefde en dankbaarheid en wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het 

verlies te dragen.  

“Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering”  

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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KOFFIE IN DE TUIN 
We kunnen heerlijk zitten in de tuin. We hebben namelijk van een parochiaan een 

mooie picknicktafel gekregen. Hartelijk dank hiervoor. 

In september na de viering van de kerkproeverij op 8 september en de 

startviering op 29 september willen we als het weer het toelaat weer samen 

koffie drinken in de tuin.  

        
                             JAARDIENST 

Voor al onze overleden parochianen wordt een gedachteniskruisje gemaakt die tijdens 

de afscheidsdienst een plaats in de kerk krijgt bij Maria. Dit kruisje wordt na een jaar 

teruggegeven aan de nabestaanden. Dit werd in het verleden door de dames van de 

uitvaart/avondwake groep gedaan. 

Sinds juni van dit jaar hebben we een andere vorm voor het teruggeven van het kruisje. 

We willen er graag samen met de nabestaanden een bijzondere betekenis aan geven 

binnen onze parochiegemeenschap tijdens een viering. 

 

De nabestaanden worden ongeveer een jaar na het overlijden van hun dierbare per brief 

uitgenodigd om de zogenaamde JAARDIENST bij te wonen en het gedachteniskruisje in 

ontvangst te nemen. 

Tijdens deze Jaardienst zullen we de familieleden van de overledene welkom heten, en 

willen we in ons midden opnieuw de naam laten klinken van de overledene tijdens de 

voorbeden waarbij we ook bidden voor de familie en nabestaanden dat God hen kracht 

geeft om het verdriet en gemis een plaats te kunnen geven. 

Aan het einde van de viering wordt dan het gedachteniskruisje overhandigd aan de 

nabestaanden  door de voorganger. 

Zo hopen we een waardevolle betekenis te kunnen toevoegen, aan dit speciale        

  moment tijdens het rouwproces, voor familie en nabestaanden. 

  

 

TENTOONSTELLING H. MOEDER TERESA VAN CALCUTTA 
IN RK KERK OOSTEREND 

“Kleine daden van liefde en gebed, houden het licht van Christus brandend.” 

H. MOEDER TERESA 

 

In de H. Martinus kerk van Oosterend  is er tot en met  30 augustus een 

tentoonstelling over het leven en werken van H. moeder Teresa van Calcutta.   

Moeder Teresa, was een wereldbekende katholieke zuster, stichteres van de 

Missionarissen van  Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. In 2003 

werd ze zalig verklaard en op 4 september 2016 heilig.     

Getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende 

kinderen, hongerige en leprozen besloot Moeder Teresa  zich te wijden aan deze 

armsten der armen.  

Ze zette in Calcutta een wereldwijd bekend werk onder armen op dat zij tot kort 

voor haar dood leidde.  

Een bijzondere en unieke tentoonstelling over haar hele leven is op dit moment nog te zien in de RK kerk van 

Oosterend.  

De kerk is dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur 
De toegang is gratis. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MotherTeresa_090.jpg
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ACTIVITEITEN NAJAAR 2019 
RK PAROCHIE TEXEL & REGIO BREED 

 
 

 5-9-2019  KOFFIEAVOND - REGIOBREED 

 VOOR: Werkgroepen Jeugd & tieners 

 LOCATIE: Parochiezaal Petrus & Paulus Den Helder 

 TIJD: inloop 19.30 uur - aanvang 20.00 uur 

____________________________________________________________________________________________  
 

 8-9-2019   KERKPROEVERIJ – RK PAROCHIE TEXEL 

NEEMT U OOK EEN GAST MEE???  
 VOOR: Alle parochianen en belangstellenden 

 LOCATIE: Joh. de Doper kerk Den Burg 

 TIJD:  9.30 uur 

____________________________________________________________________________________________  
 

 22-9-2019  OECUMENISCHE VREDESDIENSTEN  

 VOOR: Alle Belangstellenden 

 LOCATIE:  RK kerk De Cocksdorp  -  PKN kerk Den Hoorn  -  PKN kerk Den Burg 

 TIJD: 10.00 uur 

____________________________________________________________________________________________  
 

 29-9-2019  STARTVIERING - THEMA VIERING BIJ BEGIN NIEUW WERKJAAR 

 m.m.v. de gezamenlijke koren 

 VOOR: Alle parochianen en belangstellenden 

 LOCATIE: Joh. de Doper kerk Den Burg 

 TIJD:  9.30 uur 

Het is alweer heel wat jaren in onze parochie de  

gewoonte om eind september een speciale  

themaviering te organiseren ter gelegenheid  

van het begin van een nieuw werkjaar. 

 

Dit jaar staat deze STARTVIERING gepland op 29 september om 9.30 uur in de Joh. de 

Doper kerk in Den Burg. 

En ook nu zullen de gezamenlijke koren de viering muzikaal ondersteunen. 

Na afloop staat de koffie en thee weer klaar.  

Hopelijk is het mooi weer want dan kunnen we in de pastorietuin koffie drinken. 

U KOMT TOCH OOK??? 

____________________________________________________________________________________________  
 

 OKTOBER ROZENKRANSGEBED IEDERE WOENSDAGOCHTEND IN OKTOBER  

 VOOR: Alle Belangstellenden 

 LOCATIE: De kleine Johannes in Den Burg 

 TIJD: 11.00 

____________________________________________________________________________________________  
 

 4-10-2019 BOWLEN  
 VOOR: THE TIGERS OF GOD [voor de jeugd uit de hele regio van 12+] 

 BIJ ONS BEKENDE KINDEREN VAN 12 + WORDEN HIERVOOR UITGENODIGD 

PER MAIL  

 BEN JIJ OOK GEINTERESSEERD - AANMELDEN KAN AL: jongerenregionoordkop@gmail.com 

____________________________________________________________________________________________  

mailto:jongerenregionoordkop@gmail.com
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 19-10-2019 BEZOEK SEMINARIE REDEMPTORIS MATER NIEUWE NIEDORP 

 VOOR: VOLWASSENEN uit de hele regio 

 LOCATIE: Seminarie Paadje 22, 1733NE, Nieuwe Niedorp 

 TIJD: 10.30 uur - 14.00 uur Incl. koffie en lunch. 

 AANMELDEN: regiobreednoordkop@gmail.com 

U wordt uitgenodigd om een BEZOEK te komen brengen aan het 

SEMINARIE REDEMPTORIS MATER in NIEUWE NIEDORP 

Het seminarie opent speciaal voor onze regio “De Noordkop” op  19 oktober zijn deuren.   

We worden rondgeleid door het oude klooster en krijgen een uitleg over de rijke historie 

en de prachtige iconen. 

Zo krijgen we de mogelijkheid om een kijkje in het leven van de seminaristen te nemen. 

Jongeren uit onze regio zijn u al voorgegaan. Zij waren heel enthousiast over het mooie 

gebouw en de sfeer in het seminarie. 

AANMELDEN is vereist en kan door te mailen naar: regiobreednoordkop@gmail.com 

Wij hopen dat velen van u gebruik maken van deze unieke mogelijkheid. 

____________________________________________________________________________________________  
 

 27-10-2019 THEMA VIERING EN BIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE  

 PRAAT EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN  UW PAROCHIE!! 

 VOOR: Alle parochianen 

 LOCATIE viering:  Joh. de Doper kerk Den Burg  

 TIJD: 9.30 uur 

 LOCATIE bijeenkomst: Witte Burcht 

 TIJD: 10.30 uur 

 NADERE INFO VOLGT 

PRAAT EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN  UW PAROCHIE!! 

Enkele jaren geleden heeft het bestuur een bezoek gebracht na afloop van de vieringen 

in de 4 kerken van onze parochie. Daar hebben wij over diverse zaken gesproken met de 

belangstellenden en u heeft kunnen zeggen wat u op uw hart had. En met sommige 

suggesties hebben wij ook daadwerkelijk iets kunnen doen. 

De tijd staat niet stil en ook de ontwikkelingen gaan door. Zo ook wat betreft de situatie 

in onze parochie. 

Waren er indertijd nog 4 kerken in gebruik, zijn dat er nu nog 3. En staat de kerk in 

Oosterend inmiddels te koop. 

Als we realistisch naar onze parochie kijken zien we dat deze snel vergrijst. De bezoekers 

aantallen bij de vieringen lopen terug. Er worden al enkele jaren geen Texelse kinderen 

meer gedoopt en afgelopen jaar waren er zelfs geen communicanten.   

De vele vrijwilligers doen wat ze kunnen, maar toch vallen er steeds meer gaten en 

kunnen we niet alles meer aanbieden wat we zouden willen. Door te weinig animo of 

onvoldoende vrijwilligers. Zo zijn we al lange tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, 

maar hebben nog steeds geen passende invulling gevonden.  

Ook financieel loopt niet alles zoals we graag zouden zien. 

Kortom de toekomst van onze parochie is een belangrijk item tijdens de vergaderingen 

van het bestuur. 

Graag willen we daarom ook opnieuw met u in gesprek over uw visie over onze parochie. 

Daarom hebben we een zogenaamde parochie dag ingepland op 27 oktober. 

We beginnen om 9.30 uur met een themaviering in de kerk van Den Burg. Aansluitend 

verplaatsen we ons naar de Witte Burcht. Daar staat de koffie klaar en willen we met u in 

gesprek gaan over onze toekomst. 

Nadere informatie over de precieze invulling van deze bijeenkomst leest u in de volgende 

Vuurtoren. 

Maar wanneer onze parochie u aan het hart gaat- houdt 27 oktober dan vrij. 

____________________________________________________________________________________________  

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com
mailto:regiobreednoordkop@gmail.com
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DATUMS OM OOK ALVAST IN UW AGENDA TE ZETTEN 
 

 2-11-2019 ALLERZIELENVIERING 

 3-11-2019 DIACONALE ZONDAG 

 4-11-2019  ALGEMENE INFORMATIEAVOND EERSTE  

                                      H.COMMUNIE EN H. VORMSEL 

 10-11-2019  ST. MAARTEN VIERING 

 11-11-2019 KERK DEN BURG OPEN VOOR ST.MAARTEN ZINGERS 

 15-11-2019 OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING 

 30-11-2019 EUCHARISTIEVIERING VOOR JONGEREN 

 29-12-2019 KERST INN 

____________________________________________________________________________________________  

 

Een flyer met alle activiteiten voor dit 
najaar ligt in onze kerken om mee te 
nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ALGEMENE INFORMATIEAVOND EERSTE H.COMMUNIE EN H. VORMSEL 4-11-2019 

 

Op Texel worden in 2020 in principe de kinderen die in groep 7 

en 8 van het basisonderwijs zitten voorbereid op hun H. 

Vormsel.  

De voorbereiding op de eerste H. Communie voor de kinderen 

die in groep 4 en 5 van het basisonderwijs zitten gebeurt weer 

in 2021.  

 

Op maandagavond 4 november is er een REGIONALE INFORMATIEAVOND voor alle ouders / verzorgers uit de 

gehele regio [dus TEXEL – DEN HELDER- ANNA PAULOWNA - BREEZAND - EN ’T ZAND] die erover denken om hun 

kind mee te laten doen met de voorbereiding op de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Omdat deze 

informatieavond regionaal is vindt deze plaats in de parochiezaal van de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkgracht 

54 in Den Helder. Er wordt rekening gehouden met de Texelaars. 

 

Wanneer:  Maandag 4 november 2019  

Waar:  Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder 

Inloop:   18.30 uur 

Aanvang: 19.00 uur 

Einde:   20.45 uur 

 

Wanneer u deze informatieavond wilt bijwonen kunt u contact opnemen met Henny Hin op het secretariaat van 

onze parochie door te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl of te bellen naar 0222322161. 

Zodat we evt. gezamenlijk de boot van 18.00 uur kunnen nemen naar Den Helder. 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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JAARFEEST 
 

 

Op vrijdag 14 juni kwamen er heel veel Tigers naar Texel voor het 

Jaarfeest. Met een speciale bus werden ze opgehaald van de boot en naar 

Den Burg gebracht. Ook de Texelse Tigers sloten zich daar bij hen aan. 

 

 

 

Het was een supermooie middag/avond! Ze hebben het “Search the Holy one” 

spel gespeeld. Een gaaf spel waarbij er d.m.v. het oplossen van allerlei puzzels 

gezocht moest worden naar een Heilige. 

 

 

 

 

Na dit spel werd er gebarbecued en vonden de Tigers ook nog hun 

persoonlijke Heilige.  

 

Na de BBQ was er nog even ruimte om wat energie kwijt te kunnen met 

touwtrekken. 

 

 

 

Om 20.15 uur werd het tijd om op te breken en vertrokken alle Tigers uit de regio per bus naar de boot en de 

Texelse Tigers naar huis. 
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VAN HET BESTUUR 
 
VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN 

In de vergadering van 12 juni kwam het gesprek dat de pastoor had gehad met het bisdom 

inzake de toekomst van de parochies in de Noordkop uitgebreid aan de orde. 

Het idee is dat er meer samengewerkt moet worden en de vraag is of Texel hierin mee wil en 

kan gaan of dat wij zelfstandig willen en kunnen blijven. 

De toekomst van onze parochie is moeilijk en de betrokkenheid lijkt wel sterk af te nemen. 

Dit zal tijdens de bijeenkomst voor alle parochianen op 27 oktober in de Witte Burcht een belangrijk onderwerp 

van gesprek zijn. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over onze toekomst.  

Uit de cijfers van 2018-zie hierna- blijkt dat er  aan kerkbijdragen minder is ontvangen van ook minder 

personen, het laagste van de afgelopen jaren. 

Dit is zeer teleurstellend en we dienen ons best te doen om in 2019 en volgende jaren meer inkomsten te krijgen 

om de cijfers door het bisdom goedgekeurd te krijgen. De begroting 2019 is nl. voor kennisgeving aangenomen 

met de bemerking dat het belangrijk is dat in de begroting 2020 aangegeven wordt welke maatregelen genomen 

zijn om een meer kostenneutrale begroting te presenteren. 

Bij de vergadering van 24 juli, de laatste van dit kerkelijk jaar, bleek dat de Rekening en Verantwoording 2018 

was goedgekeurd. We hebben deze dan ook afgesloten met een gezellig samenzijn en gaan  op 18 september 

weer de 1e vergadering voor het nieuwe kerkelijk werkjaar houden, vol goede moed en vertrouwen in onze 

parochiegemeenschap.  

 

 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
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KERKBIJDRAGE 2019 – WAT IS ONZE PAROCHIE U WAARD???? 
 

Heeft u uw kerkbijdrage 2019 al overgemaakt. 
 

U kunt, voor zover u dit nog niet heeft gedaan,  

uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer  NL35RABO0362534500 

t.n.v. RK Parochie Texel, 

onder vermelding van kerkbijdrage 2019. 

 

N.B. UW KERKBIJDRAGE IS BIJ DE BELASTING AFTREKBAAR. 

 

 

VAN EILAND NAAR EILAND 
 
 

Van 10-14 oktober is de jaarlijkse uitwisseling met mensen van het eiland 

Rügen. Dit keer komen zij naar Texel. De Texelse groep is alweer druk bezig 

om een leuk programma te organiseren.   

Ter zijner tijd kunnen we vast wel weer hun verslag lezen in de Vuurtoren. 

 
 

 
 
De Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken 
organiseren in het seizoen 2019  nog diverse CONCERTEN 

 
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 

https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/kerken/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEleeT1fbjAhXQyKQKHTPpA2YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/h12f9fcefb568bb9856c87657255b0a43.pdf&psig=AOvVaw3RytqTCuzbdXTSBIdoMj8o&ust=1565470179175634
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JEUGDPAGINA 
 
JE WORDT GROTER! 
Bron: www.geloventhuis.nl 

 

De zomervakantie is voorbij. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Een nieuwe meester of juf 

in de volgende groep. Er gaan nieuwe dingen geleerd worden, nieuwe vaardigheden geoefend en talenten 

ontdekt. Er zitten nieuwe kinderen in de groep op muziekles, voetbal of dansen. Andere kinderen zijn misschien 

verhuisd. Je moet opnieuw je draai vinden. Je past je kleren niet meer van de vorige herfst. Ja, echt: je wordt 

groter! 

Maar groter worden betekent niet alleen maar langer worden; je groeit ook als mens, je groeit in geloven. Dat 

gaat niet vanzelf. Je vader en moeder helpen je daarbij.... 

 

KNUTSEL EEN HUISALTAARTJE  

Een huisaltaartje kan je kind helpen om te groeien in geloof. Een 

plek om even stil te worden, om speciale aandacht te geven aan wat 

je dwars zit of waar je blij om wordt. 

Een eenvoudig altaartje of nisje is goed zelf te maken. Je kunt het 

beste een stevige basis nemen; een kartonnen doos is wat te 

onstabiel, maar een houten (sigaren)kistje werkt prima. Bij diverse 

winkels zijn vaak ook houten doosjes te koop in allerlei maten. Zet 

hem open op zijn kant en er ontstaat vanzelf een nisje. 

 

 

Of b.v. een blank houten bootje kan rechtop geplaatst ook omgetoverd worden tot een 

huisaltaartje of klein kapelletje. 

Een huisaltaartje is een plek voor een paar bijzondere spulletjes: zoals b.v. een kruisje, 

een Mariabeeldje of afbeelding, een favoriete heilige, een engeltje, een afbeelding van 

Jezus, een stenen hartje, een bloemetje of wat geluksteentjes. Een waxinelichtje maakt 

het af voor de veiligheid een lichtje op batterijen.  

Als achtergrond kun je gekleurd karton gebruiken en een paar bloemetjes uit een 

Hawaii-slinger als versiering.  

Het hout kun je blank houden, maar kan natuurlijk ook naar hartenlust beschilderd 

worden, met papier beplakt of bijvoorbeeld met mozaïeksteentjes versierd.  

Mirjam Hartman 

 

Buiten begint het langzaamaan herfst te worden. In september kunnen we bramen plukken. Je vindt misschien al 

eikels en beukennootjes, de bladeren aan de bomen veranderen bijna ongemerkt van kleur. In oktober vieren we 

wereld-dierendag, het feest van Franciscus van Assisi.  

 
FRANCISCUS 

Franciscus was een heilige die leefde voor de vrede.  

Hij woonde in Italië, niet eens zo lang geleden. 

Zijn kleding was eenvoudig en hij was een grote bidder. 

Maar ooit was hij een rijke knul, een lolbroek en een ridder! 

Hij voerde oorlog op zijn paard met andere soldaten. 

Maar op een dag ontmoette hij een arme melaatse. 

Hij werd ontroerd en zei: "dag, broer", en durfde hem te kussen. 

Hij zag ineens de zon, de maan, de raven en de mussen!  

Zo heeft Franciscus zich bekeerd en werd een vriend van Jezus.  

Kom, doe je geld en wapens weg, wat overblijft is… vréde! 

        2013 MdJ 

http://www.geloventhuis.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiswrHXuezjAhXOGewKHQl1BjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/391039180127284934/&psig=AOvVaw1EcFNVKlqP1hWKrDj0mdLQ&ust=1565119110868477
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UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
 

WAAR BLIJFT DE TIJD 

Toen het tijd werd voor de dagelijkse taak om het uurwerk van de klok op te winden, realiseerde 

koster Wim van der Gracht zich dat het torenuurwerk in 2019 inmiddels al honderd jaar dienst doet.  

 

Op 3 november 1863 werd machtiging van het bisdom ontvangen voor de aankoop van een uurwerk in de nieuwe 

r.- k. kerk van Den Burg kerk voor ƒ 750,-. Het torenuurwerk werd geleverd en gesteld door de firma weduwe 

J.M. IJserman te Den Haag.  

In 1918 was het uurwerk aan vervanging toe. De firma Eijsbouts te Asten bood in september 1918 een nieuw 

torenuurwerk aan voor ƒ 750,-. Het uurwerk moest iedere dag opgewonden worden. Het kerkbestuur ging 

akkoord met de levering op voorwaarde dat de firma twee jaar garantie zou geven; betaling in drie termijnen: de 

eerste termijn na levering, de tweede termijn in 1919 en de derde termijn na het verstrijken van de 

garantietermijn. 

Bij schrijven van 5 oktober 1918 ging de firma Eijsbouts akkoord met de gestelde voorwaarden, maar in plaats 

van twee jaar gaf ze tien jaar garantie. In de brief van 12 oktober 1918 deelden ze mee het uurwerk in februari of 

maart 1919 op te willen stellen. In januari 1919 stelde de firma Eijsbouts voor vier wijzerplaten van 

gegalvaniseerde staalplaat met een middellijn van één meter te leveren, geschilderd, met vergulde (Romeinse) 

cijfers en minuten voor ƒ 100,-. Het opknappen van de oude wijzerplaten kostte ± ƒ 90,-. Hierop besloot het 

kerkbestuur nieuwe wijzerplaten aan te schaffen. Het bisdom verleende op 14 maart 1919 machtiging tot 

aanschaf van een nieuw torenuurwerk, te betalen in drie achtereenvolgende jaren en voor nieuwe wijzerplaten.   

Het torenuurwerk en de wijzerplaten zijn op 5 oktober 1919 aangebracht. 

De firma Eijsbouts meldde in januari 1986 dat het torenuurwerk nog redelijk was.  

Hoe lang zal het uurwerk nog meegaan ? De tijd zal het leren.  

  
 
KLOPJES, KLOPZUSTERS OF GEESTELIJKE DOCHTERS IN DEN BURG 

Na de reformatie hielden rondreizende priesters bij particulieren missen in huis waarbij deze werden 

aangekondigd door zogenaamde klopjes.  

Klopjes of kwezels waren ongehuwde r.-k. vrouwen, die in de tijd van de Nederlandse  Republiek, toen de 

kloosters waren opgeheven, de priesters dienden en deze in hun activiteiten bijstonden. Ze fungeerden als 

kosteres, hielden de kerken schoon, deden de kerkwas, bakten hosties, gaven godsdienstles, bezochten de 

zieken en armen, hielden de dodenwacht. Ook traden ze soms op als getuige bij een doop of een huwelijk. Ze 

waren pastorale werksters in de ruimste zin. Ze hadden geen officiële status in de kerkelijke  hiërarchie.  

Bruno Jansz., pastoor in Den Burg van 1652 tot 1658, maakte veel meisjes van circa 14 en 15 jaar tot kloppen, 

nonnen en bagijnen.  

 

Op 29 juni 1751 schreef baljuw B. Huydecooper aan het Hof van Holland in Den Haag: ‘De collecten voor de 

armen (in Den Burg) geschieden door klopzusters, viermaal in ’t jaar, op naam van de armen’.   

 

In 1763 deelden de parochianen uit De Westen mee dat vanouds, omstreeks 1650, de klopjes de collecte hebben 

gedaan voor de kerk van Den Burg. 

‘Wij ondergeschrevenen, allen woonachtig int banne van de Westen op den eijlande van Texel, verklaaren waar en 

warachtig te sijn als dat van outs de klopies de garing (collecte) alhier hebben gedaan onder ons roomsze 

gemeente en dat tot profijt van de burgen gemeente en zedert de dood van de klopies hebben de kerkmeesters 

van den Burgh dat zelf gedaan. En dat de klopies en kerkmeesters van de Burgh hier de collecte gedaan hebben, 

heeft na ons geheugen al geduerd langer als ons hugen magh en ick ondergeschreven Cornelis Reijerszen, nu 

oud 63 jaar, heb van mijn ouders en andere ouden luijden aan de Westen noijt anders hooren zeggen, of het 

heeft zoo gewest als ‘t nu is. Dat bovenstaande is alles condigh en waar ’t gene blijkt door ’t onderteckenen van 

onse namen: 

Cornelis Reijersz. Dijt (geboren 1700), Hendrik Cornelisz. Zijm (geboren 1709), Jan Cornelisz. Kuijt (geboren 

1724), Dirk Cornelisz. Dijt (geboren 1727).’   
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Het lijkt erop dat de geestelijke dochters net zo gekleed gingen als de andere vrouwen op Texel. Martje Cornelis  

bezat in ieder geval een zilveren oorijzer en zowel zwarte als gekleurde kledingstukken. De enige religieuze 

voorwerpen die worden genoemd in de boedelinventaris zijn twee paternosters (rozenkransen) met enig 

zilverwerk. (Bron: Den Burg 1622-1830 door Thijs en Miriam Klaassen).  

 

Hiernaast een afbeelding van een klopje uit Haarlem. Het onderschrift luidt: 

Dit geestelijke kleed weet zij te dragen om God beter te behagen. 

 

 

 

ONDERSTAAND DE NU BEKENDE KLOPJES IN DEN BURG 

Dieuwertje Augustijns, gedoopt 17 februari 1685 in Oudeschild, dochter van  Augustijn Cornelis, loods, en Aaltje 

Pietersd. In 1742 woonde ze op Warmoesstraat 150 Den Burg. In 1749 woonde ze in de r.-k. schuilkerk 

Molenstraat 67. Ze overleed in 1761. 

Islandt Claes Backer, dochter van Claes Cornelis Backer. Ze woonde in 1644 in de kosterswoning 68 in de 

Molenstraat voor de r.-k. schuilkerk.      

Martje de Boer, dochter van Isbrand Hendriks de Boer en Jantje Crillis Keersemaker. Ze woonde in 1734 in 

Molenstraat 71, na 1813 gesloopt. 

Martje Claas. In 1742 woonde ze in de Gravenstraat nr. 332.   

Antje Cornelis. Van 1742 tot 1749 woonde ze op Molenstraat 9 tegenover de r.-k. kerk.   

Jantje Cornelis (of Kors) (vermoedelijk Bakker). In 1742 woonde ze in de kosterswoning in Molenstraat 68 voor de 

r.-k. kerk. Ze trad regelmatig op als doopgetuige.   

Dieuwertje Hendriks Deij. In 1742 woonde ze in de r.-k. schuilkerk Molenstraat 67.  

Al vanaf 1681 trad ze regelmatig op als getuige bij katholieke huwelijken. 

Marritje Gerritsdr., kleindochter van Aef Cornelis uit De Koog, nicht van Isele Claes Backer. In 1644 woonde ze in 

het Maagdenhuis, Molenstraat 68, later kosterswoning.   

Anna Gielis, gedoopt 17 augustus 1724 Den Burg, overleden  25 maart 1756 Den Hoorn, dochter van Arien Gielis 

en Dieuwertje Deij. In 1742 woonde ze in Molenstraat 62 Den Burg.    

Maertge (Marittie) Sijmons Gomes, dochter van Symon Jansz. Gomes en Neel Heertgensdochter. Op 23 november 

1644 ‘wesende een clop’.Ze woonde in het Maagdenhuis,Molenstraat 68. Ze was een nicht van Isele Claes Backer.  

Anna Jacobs Copges,  geboren ± 1609. Ze was tussen 1663 en 1698 eigenaresse van de kosterswoning, 

Molenstraat 68 voor de r.-k. schuilkerk in de Molenstraat. Ze overleed op 19 december 1702, oud 93 jaar. In 

1644 wordt ze genoemd als klopje, die bij het overlijden van Adriaen Pietersz Cocq en Anna Pieters, hun huis 

Molenstraat 69, in bezit krijgt.   

Maartje Pieters Kopjes, geboren circa 1650, dochter van Pieter Jacobs Kopjes en Diewer Dircks. Ze trad regelmatig 

op als doopgetuige.  

Martje Cornelis Lammerts. In 1752 was ze eigenaresse van de kosterswoning Molenstraat 68 voor de r.-k. kerk. 

In 1754 kocht de r.-k. kerk het huis. Het huis was alleen bestemd voor weduwen of alleenstaanden.  

Engel Teunis. In 1644 woonde ze in Molenstraat 72. Ze trad veel op als getuige bij huwelijken in de r.-k. kerk. 

Neeltje Teunis. Omstreeks 1750 woonde ze in Molenstraat 69. Ze trad regelmatig op als doopgetuige.   

(De gegevens over de klopjes zijn mede tot stand gekomen  

met gegevens uit het boek  Den Burg 1622-1830 door Thijs en Miriam Klaassen).  
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VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP” 
25 augustus t/m 24 november2019 

24 - 25 augustus 2019 

 

21e ZONDAG DOOR HET JAAR 

Deurcollecte: Missie Verkeersmiddelen 

Actie/MIVA 

Groen 

za 16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang  

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen Samenzang  

za 19.00 't Zand P. Banaszak Muziek van Joke van Geebergen  

Pianiste Annelies Komen 

Za 19.30 De Cocksdorp Pr. Bisdom Essen  

zo 09.30 Den Burg P. Banaszak Herenkoor Koffie 

zo 09.30 Willibrord H. Schrader Samenzang  

zo 09.30 Breezand I. Garcia Samenzang  

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang  

zo 11.00 De Koog “De Hof” 

voormalige RK kerk 

Pr. Bisdom Essen  H. Messe auf 

Deutsch 

wo 19.30 De Koog “De Hof” 

voormalige RK kerk 

Pr. Bisdom Essen  H. Messe auf 

Deutsch 

vr 19.30 De Koog “De Hof” 

voormalige RK kerk 

Pr. Bisdom Essen  H. Messe auf 

Deutsch 

31 augustus -01 september 2019 

 

22e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

Groen 

 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang  

za 19.00 Willibrord I. Garcia   

za 19.00 Breezand Parochianen Samenzang  

Za 19.30 De Cocksdorp Pr. Bisdom Essen  H. Messe auf 

Deutsch 

zo 09.30 De Cocksdorp P. Banaszak De Cocksdorp  

zo 09.30 Anna Paulowna I. Garcia Samenzang  

zo 09.30 't Zand ? Samenzang koffie 

zo 11.00 Den Burg P. Banaszak Dameskoor  

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Inzingkoor  

zo 11.00 De Koog “De Hof” 

voormalige RK kerk 

Pr. Bisdom Essen  H. Messe auf 

Deutsch 

07 - 08 september 2019 
23e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 
Groen 

za 16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang   

za 19.00 't Zand I. Garcia Esther Raatgers   

za 19.00 Anna Paulowna P. Banaszak  Zimra   

zo 09.30 Den Burg H. Schrader Herenkoor  Kerkproeverij koffie 

zo 09.30 Willibrord Parochianen    

zo 09.30 Breezand P. Banaszak KoorBisNis   

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor Kerkproeverij 

kinderkerk /crèche / 

koffie 
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Woensdag 11 september  2019   

10.15 De Gollards Den Burg Priester 10.15 Koffie 

14 – 15 september 2019 24e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

Zondag na Pinksteren - Vaderdag 

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang  

za 19.00 Willibrord I.Garcia Willibrordkoor koffie 

za 19.00 Breezand H. Schrader Breezangers  gezinsviering 

zo 09.30 Oudeschild P. Banaszak Oudeschild  

zo 09.30 't Zand Parochianen Cantiaca Nova  

zo 09.30 Anna Paulowna H.Schrader Klein koor  

zo 11.00 Den Burg P. Banaszak Gospeltrain  

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang  

Woensdag 18 september  2019 24e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

19.00 Vredeskerk  R. de Meij Mecima  Oec dienst voor de 

vrede 

21 - 22 september 2019  25e ZONDAG DOOR HET JAAR  Groen  

H. Sacrament v.h. Lichaam en Bloed van Christus  

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang  

za 19.00 't Zand P. Banaszak Samenzang 

za 19.00 Anna Paulowna I. Garcia/VOP Rhythm Voice Startviering  

zo 09.30 Willibrord H. Schrader   

zo 09.30 Breezand P. Banaszak Dameskoor   

Zo 10.00 De Cocksdorp RK kerk Ds. Huizing  Oec dienst voor de 

vrede 

Zo 10.00 Den Hoorn PKN kerk Ds. Marseille  Oec dienst voor de 

vrede 

Zo 10.00 Den Burg PKN kerk G. Martens  Oec dienst voor de 

vrede 

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor kinderkerk 

28 - 29september 2019  26e ZONDAG DOOR HET JAAR  Groen  

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang 
 

za 19.00 't Zand Parochianen Ritmisch koor  

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen  Nura  Alegríaviering 

zo 09.30 Den Burg P. Banaszak Gezamenlijke koren  Startzondag   

koffie 

Zo 9.30 Willibrord Parochianen    

zo 09.30 Breezand I. Garcia Encore!  

zo 11.00 Petrus en Paulus J. van Diepen Alegria  Koor en pianist uit 

Diemen 

OKTOBER ROZENKRANS MAAND 

Rozenkrans bidden in de Willibrord Julianadorp op woensdag 2,16, en 30 oktober om 19.00 uur 

Rozenkrans bidden in de Petrus en Paulus kerk Den Helder op woensdag 9,en 23 oktober om 19.00 uur 

Rozenkrans bidden in de Joh. de Doper kerk Den Burg Texel op woensdag 2,9,16,23,30 oktober om 11.00 

uur 
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05 - 06 oktober 2019 27e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang  

za 19.00 Willibrord P. Banaszak   

za 19.00 Breezand Parochianen Koren St. Jan Startviering / koffie 

zo 09.30 De Cocksdorp I. Garcia De Cocksdorp  

zo 09.30 ‘t Zand P. Banaszak samenzang koffie 

zo 09.30 Anna Paulowna ? samenzang  

zo 11.00 Den Burg I. Garcia Dameskoor  

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor  

Woensdag 9 oktober  2019   

De Gollards Den Burg Priester 10.15 Koffie 

12 – 13 oktober 2019 28e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen 

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang  

za 19.00 't Zand I. Garcia Esther Raatgers  

za 19.00 Anna Paulowna P. Banaszak Zimra  

zo 09.30 Den Burg P. Banaszak Herenkoor Koffie  

zo 09.30 Willibrord Parochianen  Willibrordkoor  koffie 

zo 09.30 Breezand I. Garcia Breezangers  gezinsviering 

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Caecilia koor kinderkerk / crèche 

/ koffie 

19 – 20 oktober 2019 29e ZONDAG DOOR HET JAAR 

Missiezondag  

Groen 

za 16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang   

za 19.00 Willibrord H. Schrader  

 za 19.00 Breezand P. Banaszak Encore!    

zo 09.30 Oudeschild H. Schrader Oudeschild   

zo 09.30 't Zand Parochianen  Cantica Nova 

zo 09.30 Anna Paulowna I. Garcia Klein koor  

zo 11.00 Den Burg H. Schrader Gospeltrain  

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang  

26 -27 oktober 2019 

 

30e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

Groen 

 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang   

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen Rhytm Voice  

za 19.00 't Zand H. Schrader Ritmisch koor   

zo 09.30 Den Burg I. Garcia Dameskoor   

zo 09.30 Willibrord P. Banaszak   

zo 09.30 Breezand H. Schrader KoorBisNis  

zo 11.00 Petrus en Paulus P.Banaszak Caecilia koor kinderkerk 

Vrijdag 1 november 2019 

 

ALLERHEILIGEN 

 

Wit 

 

za 19.00 Petrus en Paulus P.Banaszak Samenzang REGIOVIERING 
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Zaterdag 2 november 2019 

 

ALLERZIELEN Paars 

 

za 16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang  

za 19.00 Petrus en Paulus I Garcia Caecilia koor koffie 

za 19.00 Willibrord Avondwakegroep Willibrordkoor  koffie 

za 19.00 Breezand Avondwakegroep Dameskoor   

za 19.00 't Zand Avondwakegroep Promis  

za 19.00 Den Burg Avondwakegroep Gospeltrain  koffie 

Zondag 03 november 2019 

 

31e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

Groen 

 

zo 09.30 Anna Paulowna Avondwakegroep  Avondwakekoor  Allerzoelenviering 

zo 09.30 Den Burg  H. Schrader Dameskoor  Diaconale zondag 

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Inzingkoor  

9 - 10 november 2019  

  

32e ZONDAG DOOR HET JAAR 

  

Groen 

 

za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang  

za 19.00 't Zand P. Banaszak Samenzang  

za 19.00 Anna Paulowna H. Schrader Zimra Diaconaal weekend 

zo 09.30 De Cocksdorp I. Garcia Cocksdorp  

zo 09.30 Willibrord Parochianen   

zo 09.30 Breezand H. Schrader Encore! Diaconaal weekend 

zo 11.00 Den Burg I. Garcia herenkoor  

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor Diaconaal weekend 

kinderkerk/crèche / koffie 

Vrijdag 15 november 2019 

 

  

19.30 Den Burg   Taizé viering 

16 - 17 november 2019 

 

33e ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

Groen 

za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang  

za 19.00 Willibrord H. Schrader   

za 19.00 Breezand I. Garcia KoorBisNis  

zo 09.30 Oudeschild P. Banaszak Oudeschild  

zo 09.30 't Zand H. Schrader/VOP Ritmisch koor Diaconaal weekend 

zo 09.30 Anna Paulowna I. Garcia Klein koor   

zo 11.00 Den Burg P. Banaszak Gospeltrain   

zo 11.00 Petrus en Paulus I. Garcia Samenzang  

23 – 24 november 2019 

 

Christus, Koning van het Heelal Nationale 

Jongerencollecte 

Hoogfeest WIT 

za 16.00 Ten Anker H. Schrader Samenzang  

za 19.00 Anna Paulowna Parochianen Rhythm Voice  

za 19.00 't Zand I. Garcia Cantica Nova 

zo 09.30 Den Burg H. Schrader Herenkoor   

zo 09.30 Willibrord P. Banaszak Willibrordkoor  koffie 

zo 09.30 Breezand I. Garcia Breezangers  gezinsviering 

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor kinderkerk 
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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 0222-322161 

      e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl   

website: www.rkparochietexel.nl 

Kosters:  

Den Burg            Wim v.d. Gracht  Tjakkerstraat 12 1791 XL Den Burg 0222-314538 

      e-mail:jose.vd.gracht@gmail.com  

                Marjan Huizinga -Zijm Vaargeul 25   1791 HB Den Burg 0222-314222 

De Cocksdorp        Marijke Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 0222-316443 

Oosterend           Wieb v. d. Berg  Schoolstraat 8  1794 AS Oosterend 0222-318243 

      e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl  

Oudeschild           Joke Zoetelief  de Ruyterstraat 57 1792 AK Oudeschild 0222-313240 

           Tineke v. Beek  de Ruyterstraat 118 1792 AN Oudeschild 0222-313008 

Redactie Vuurtoren     Molenstraat 34  1791 DL Den Burg 0222-322161 

      e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl 

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

      e-mail: wimjmboom@gmail.com   

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

      e-mail: fr.sande@planet.nl  

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

      e-mail: pcitexel@gmail.com 

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg 

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

      e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl  

ADRESSEN LEDEN PAROCHIEBESTUUR 

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

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

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

      e-mail: hran@texel.com  

     Penningmeester:   Eveline van der Meer Hoornderweg 18 1791 PN Den Burg 06-20889231 

e-mail: eveline@dekuyper.net 

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

      e-mail: mjzijm@kpnmail.nl  

Leden:          Erna Koopman  Hoefslag 3  1791 SB Den Burg 0222-314379 

      e-mail: koopmanerna3@gmail.com    06-17941686 

    Frans Stolk  Molenlaan 4  1795 AM De Cocksdorp 0222-316443 

      e-mail: frans.stolk@texel.com  

Adviseur:          Henny Hin   Vloedlijn 44  1791 HK Den Burg 06-38371049 

      e-mail: hennyhin@hetnet.nl  

 

 

KERKBIJDRAGE:    IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00   ONZE HARTELIJKE DANK! 
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