
OKTOBER 

ROZENKRANSGEBED 

IEDERE WOENSDAGOCHTEND 

▪ VOOR: Alle Belangstellenden 

▪ LOCATIE: De kleine Johannes in Den Burg 

▪ TIJD: 11.00 uur  

 

19-10-2019 

 

BEZOEK AAN HET SEMINARIE  

REDEMPTORIS MATER NIEUWE NIEDORP 
 

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.  

▪ 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 is vereist en kan door te mailen naar: 

regiobreednoordkop@gmail.com 

 

Wij hopen dat velen van u  

gebruik maken van deze unieke mogelijkheid. 
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THEMAVIERING EN BIJEENKOMST OVER  

DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE  

PRAAT EN DENKT U OOK MEE?? 

▪ VOOR: Alle parochianen 

▪ LOCATIE VIERING:  Joh. de Doper kerk Den Burg  

▪ TIJD: 9.30 uur 

▪ LOCATIE BIJEENKOMST: Witte Burcht 

▪ TIJD: 10.30 uur 

 

Als voortzetting op onze gesprekken in oktober 2017 waarbij we u in onze diverse 

kerken hebben bezocht organiseert het bestuur nu een parochiedag.  

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen in onze parochie en de regio willen we graag 

met u in gesprek over hoe u de toekomst van onze parochie ziet. 

  

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.  

Na de koffie biedt het bestuur u tijdens 

deze bijeenkomst ook een drankje en ter 

afsluiting soep en broodjes aan. Zodat u 

ook met elkaar kunt bijpraten en er 

ruimte is om elkaar in een gezellige 

setting te ontmoeten.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan ons door te geven wanneer u denkt te komen, dit 

i.v.m. de organisatie en inkoop door te bellen of te mailen naar het 

parochiesecretariaat.  

Tel: 0222322161 /  

e-mail secretariaat@rkparochietexel.nl  

GAAT ONZE PAROCHIE U OOK AAN HET HART 

KOM DAN OOK OP 27 OKTOBER NAAR DE PAROCHIEDAG 

EN PRAAT EN DENK MET ONS MEE OVER DE TOEKOMST 

UITNODIGING PAROCHIEDAG 
                                     27 Oktober 2019 
 

LATEN WE ELKAAR NIET ALLEEN GROETEN MAAR OOK ONTMOETEN ! 
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1-11-2019 

ALLERHEILIGEN REGIOVIERING 

▪ VOOR: Alle belangstellenden 

▪ LOCATIE: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder  

▪ TIJD: 19.00 uur 

 

2-11-2019 

ALLERZIELENVIERING 

▪ WOORD EN GEBEDSVIERING 

▪ VOOR: alle belangstellenden 

▪ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

▪ TIJD: 19.00 uur 

Ook dit jaar zullen we in onze geloofsgemeenschap met Allerzielen onze dierbare 

overledenen gedenken. In een woord en gebedsviering willen we alle parochianen 

gedenken van wie wij sinds november 2018 vanuit onze geloofsgemeenschap 

afscheid hebben genomen.  

Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een kaars voor hen 

ontstoken.  

Alle andere overledenen worden in stilte herdacht.  

Na afloop van deze viering is er voor iedereen gelegenheid een kopje koffie, thee 

of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten. 

U BENT ALLEN VAN HARTE UITGENODIGD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3-11-2019 

DIACONALE ZONDAG 

▪ THEMA VIERING VOOR JONG EN OUD 

▪ VOOR: alle belangstellenden 

▪ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

▪ TIJD: 9.30 uur 

▪ AANSLUITEND KOFFIE EN LOTERIJ: in de Witte Burcht. 

Dit jaar willen wij met de diaconale zondag geld 

inzamelen om een sinterklaasmiddag met 

cadeautjes voor de kinderen van de voedselbank 

te verzorgen. 

Vooral tijdens de winterperiode zijn er meer 

mensen op ons eiland die noodgedwongen 

gebruik moeten maken van de Voedselbank. 

Hieronder zijn ook gezinnen met kinderen. Deze 

mensen hebben het niet breed  en kunnen haast niet voorzien in hun dagelijks 

brood laat staan voor een gezellige sinterklaasviering. 

 

Daar willen wij graag bij helpen en we hopen natuurlijk van harte dat u ook kunt en 

wilt helpen een mooi sinterklaasfeest te verzorgen voor deze gezinnen en hun 

kinderen. Want de goedheiligman neemt toch voor ieder kind een cadeautje mee! 

Zoals gewoonlijk beginnen we de dag met een themaviering om 9.30 uur in de kerk 

van Den Burg.  

Aansluitend gaan we naar de Witte Burcht voor de koffie met wat lekkers [van onze 

bakgroep].  

Tijdens de koffie willen we dan weer de loten verkopen voor de traditionele loterij. 

Met het geld wat we bij de collecte en de loterij ophalen gaan we met de oudere 

jeugd cadeautjes inkopen en deze leuk verpakken. En zullen we een gezellige 

middag organiseren voor de gezinnen met kinderen die noodgedwongen gebruik 

moeten maken van de voedselbank 

 

NAAST DE LOTERIJ EN DE COLLECTE KUNT U KUNT NOG IETS MEER DOEN.  

➢ In de viering en in de Witte Burcht zetten wij n.l. manden klaar. Hierin kunt u 

houdbare producten deponeren voor de voedselbank. Te denken valt aan b.v. koffie, 

thee, suiker, bloem, rijst, macaroni, blikken groente of soep, pakken chocomelk of 

speculaas [voor het heerlijk avondje]  

➢ Ook zouden wij het leuk vinden als er nog mensen zijn die iets willen bakken, deze 

kunnen we dan ook verloten of per opbod verkopen. U kunt dit op zondagochtend 3 

november inleveren in de Witte Burcht. 

MOGEN WIJ OOK NU WEER OP UW GULLE GAVEN REKENEN??? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 4-11-2019   

ALGEMENE INFORMATIEAVOND EERSTE H.COMMUNIE EN H. VORMSEL 

▪ VOOR: ouders/verzorgers uit de hele 

regio die hun kind willen laten 

deelnemen aan de voorbereiding aan 

één van deze sacramenten.  

▪ LOCATIE:  Petrus & Pauluskerk,  

Kerkgracht 53 te Den Helder  

▪ INLOOP:  18.30 uur  

▪ AANVANG: 19.00 uur 

▪ EINDE:   20.45 uur  

▪ AANMELDEN: regiobreednoordkop@gmail.com 

In de hele regio zijn er werkgroepen actief om samen met het pastorale team 

kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament 

van het Vormsel.  

Wilt u uw kind één van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan. 

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een 

informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van 

harte uitgenodigd! 

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua 

geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.  

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg 

van de projecten met mogelijkheid tot inschrijving. Ook is er gelegenheid om 

eventuele vragen aan het pastorale team te stellen. 

In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om u aan te melden.  

Heel graag tot dan! 

 

Pastoor Ivan Garcia Ferman 

mede namens het pastorale team en werkgroep regio Breed 

 

 

 

 

 

 

Vanaf Texel zullen wij de boot van 18.00 uur nemen naar Den Helder.  

En de boot van 21.30 uur weer terug. Wanneer u wilt kunt u meerijden.  

Neem dan ook even contact op met Henny Hin op het secretariaat van onze parochie door  

te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl  

of te bellen naar 0222322161. 
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10-11-2019 

THEMA DIENST ST. MAARTEN 

 

    We vieren het feest van ST. MAARTEN ook in de kerk. 

▪ EUCHARISTIEVIERING met mmv Caeciliakoor uit Den Helder en kinderen uit de 

regio 

▪ VOOR: TIGER KIDS [kinderen van de basisschool]   

▪ LOCATIE: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder 

▪ TIJD: 11.00 uur. 

▪ VERGEET JE LAMPION NIET!!!! 

 

11-11-2019 

St. MAARTEN _ KERK DEN BURG OPEN OM TE KEUVELEN  

• VOOR: Alle kinderen met een lampion  
• LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

• TIJD: 17.30 uur - 20.00 uur  

   St. Maarten deelt warme chocolademelk en snoep uit  

   en je mag ook een kaarsje aansteken. 

Voor de begeleiders is er koffie en thee. 

KOMEN JULLIE OOK ZINGEN??? 
 

15-11-2019        

OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING 

▪ VOOR: Alle belangstellenden 

▪ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

▪ TIJD: 19.30 uur  

GUN JEZELF EEN MOMENT VOOR: STILTE, LIEDEREN ,TEKSTEN EN GEBEDEN. 

Taizé is een plaats in Frankrijk waar duizenden mensen [vooral jongeren] naar toegaan 

voor ontmoeting en bezinning. Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen 

welkom is. 

Veel kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld bieden deze vorm van vieren in hun 

eigen gemeente of omgeving aan, geïnspireerd op de vieringen  zoals die gehouden 

worden in Taizé. 

Een Taizé viering is een oecumenische viering met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, 

gebeden en meditatieve teksten.  

Ook op Texel worden al meer dan 15 jaar in de zomer in De Koog en sinds enkele jaren 

ook twee maal in de winter een Taizé viering georganiseerd.  

Dit keer zullen Henk Schrader, diaken in het Bisdom Haarlem en werkzaam in de regio 

Noordkop en Wikke Huizing dominee van de PKN kerk in Den Burg deze viering leiden..  

U BENT VAN HARTE WELKOM. 

 



27-11-2019 

RED WEDNESDAY- GEBEDSVIERING VOOR VRIJHEID VAN GELOOF 

 

• VOOR: alle belangstellenden 

• LOCATIE: Johannes de Doper Kerk Den Burg 

• TIJD: 17.00 uur 

 

Je hebt 'Blue Monday' en natuurlijk 'Black Friday'. En je hebt ook 'Red Wednesday', 

ook al is die nog niet zo bekend. Met 'Red Wednesday' wordt aandacht gevraagd voor 

het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de 

vervolging van christenen. In andere landen wordt het al langer gedaan en bekende 

gebouwen rood verlicht.  

Het initiatief komt van Kerk in Nood en bestaat al enkele jaren. En dit jaar zullen 

diverse kerken in onze regio hun kerk rood verlichten. 

Op 27 november verlichten we ook de Johannes de Doper kerk in Den Burg rood. En 

willen wij in een gebedsviering in de kerk, die om 17.00 uur begint, in het bijzonder 

aandacht vragen voor de schaal waarop Christenen vandaag de dag worden vervolgd. 

Van harte nodigen we u uit om deze viering bij te wonen. Na de viering blijft de kerk 

open om u nog de mogelijkheid te bieden om een kaarsje te branden en te bidden 

voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies 

STA OP VOOR VRIJHEID EN GELOOF 

EN BID MEE VOOR DE VRIJHEID VAN GODSDIENST VOOR MENSEN VAN ALLE RELIGIES! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA OP VOOR DE 

VRIJHEID VAN 

GELOOF  

DRAAG OP       
#RED WEDNESDAY 

27-11-2019 
ROOD 

23-11-2019 

EUCHARISTIEVIERING VOOR JONGEREN 

 

▪ VOOR: De Tigers of God [kinderen van 12 jaar en ouder] en belangstellenden 

▪ LOCATIE: O.L.V. Visitatie Keinsmerweg 3 1756 AE ‘t Zand 

▪ TIJD: 19.00 uur. 

 

 


