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       MAAK WAAR WAT WIJ BELIJDEN MET ELKAAR. 
 

       RK parochie Texel 

        Molenstraat 34 

        1791 DL Den Burg. 

        Tel:   0222-322161 

        E-mail:     secretariaat@rkparochietexel.nl  

        Website:       www.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 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 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 

 

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

Francisca Romana kerk  Molenlaan 2,   De Cocksdorp 

Sint Martinus kerk  De Ruyterstraat 129,  Oudeschild. 

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


 
 

 

Vuurtoren 

13 Oktober tot 8 december 2019 
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  Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio       3 
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            Uitnodiging parochiedag 27 oktober 2019     4 

  Ze zetten hun mijter af, die pinkstervlam waar het allemaal mee begon, en bellen hun moeder.  5 
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  50 jarig jubileum concert Texels Christelijk Mannenkoor      16 

  Uit het archief van Sjaak Schraag        17-18  

  Regio vieringenrooster De Noordkop        19-21 

            

  

 

Voor de volgende Vuurtoren (   8 december 2019 tot 2-2-2020) kunt u tot en met zondag 24 november 2019   

a.s. kopij inleveren op het redactieadres     

Kopy voor  de vuurtoren kan gestuurd worden naar het volgende email-adres: 

vuurtoren@rkparochietexel.nl 

Molenstraat 34 

1791 DL Den Burg. 

Tel:   0222-322161 

E-mail:     vuurtoren@rkparochietexel.nl  

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de kopij per e-mail 

wilt aanleveren o.v.v. Vuurtoren. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

PASTORAAL WOORD  
 

In verband met oktober Mariamaand heb ik dit keer als pastoraal woord het thema 

vrouw gekozen en haar bijzondere rol in de maatschappij en in de kerk.  

 

Vrouw - een bijzondere roeping 

Al lang voor de WOII kwamen er in de westerse wereld bewegingen op die de 

betekenis van de vrouw, haar burgerlijke rechten, bijzondere rol en positieve 

invloed op onze samenleving gingen benadrukken. Sindsdien zien wij hoeveel wij 

te danken hebben aan de vrouwen die - soms naast en soms ten koste van hun 

familie- of privé leven - zich op verschillende gebieden, van sociale zorg tot 

ontwikkeling van de wetenschappen, op zo waardevolle wijze ingezet. Zoals Maria 

Curie-Sklodowska, ontdekster van radium en polonium, om maar een voorbeeld te noemen.  

 

Roeping van de vrouw 

Ook de kerk heeft hier - door de laatste decennia veel aandacht aan besteed. In zijn apostolische brief 'Mulieris 

Dignitatem' (over eigen waardigheid en roeping van de vrouw) maar ook in verschillende andere documenten 

onderstreept heilige Johannes Paulus II het eigen ‘genie van de vrouw’, haar waardigheid en rechten die 

uitgesproken en verdedigd moeten worden. De paus prees de moed en kracht waarmee zovele vrouwen voor hun 

elementaire sociale en economische rechten opkwamen, ook toen dit nog als een overtreding of onvrouwelijke 

activiteit werd gezien. Hij betreurde de culturele normen van verleiden die de vrouw in de min zette en 

verschuilde niet de ongetwijfelde invloed daarop van de kerk van toen. Hij sprak de hoop uit dat alle vormen van 

onderdrukking en overheersing worden bestreden, gecorrigeerd en hersteld. En dat in het licht van de altijd 

actuele boodschap van de Heilige Schrift en dan vooral in Jezus, zijn woord en gedrag met de vrouwen.  

 

Als eenheid geschapen 

God heeft de mens als man en vrouw geschapen, als twee facetten van ‘mens zijn’: complementair, 

onlosmakelijk, elkaar aanvullend en versterkend. Deze eenheid van man en vrouw is een elkaar verrijkende gave. 

Ze zijn ook beide medeverantwoordelijk voor het leven en tot zorg geroepen voor de aarde, hun huis. Dit is nog 

steeds heel actueel. 

 

Voorbeeldige voorbeelden 

Er zijn zovele voorbeelden van  heilige vrouwen, religieus en leken, die hun specifieke roeping - de roeping tot 

liefde en zorg voor hun naasten – tot kracht van hun leven hebben gemaakt waarin het specifiek vrouwelijke 

karakter en de waardigheid zo sterk naar voren komen. Ik denk hier o.a. aan Edith Stein, haar werken over de 

vrouw maar ook het voorbeeld van haar leven. Achter iedere heilige man staat altijd een vrouw, vaak onzichtbaar 

voor de ogen van velen. Zoals H. Monica die voor haar zoon Augustinus zoveel gebeden heeft, dat hij door 

bijzondere genade van God van een verloren figuur tot christen en zelfs bisschop en kerkleraar is geworden. Met 

hem zijn er verder zovele mensen voor God gewonnen en heeft de kerk en de wereld een andere draai gekregen. 

Door dat gebed van haar. 

 

Onze moeder  

Maria, de moeder van Jezus. Ze is het beste voorbeeld van het beoefenen van het ‘vrouw zijn’ . Ze leerde Jezus  

bidden en de eerste stappen te zetten in zijn relatie met God; ze zorgde voor haar familie maar ook voor de 

anderen net als op de bruiloft te Kana van Galilea; ze vergezelde Jezus op weg naar zijn kruis, met de steun die 

Hij op dat moment nodig had; vanuit het kruis ontving ze Johannes en alle leerlingen van Jezus als moeder; ze 

bad met de apostelen mee toen de eerste kerk op de dag van Pinksteren geboren moest worden - altijd bezig 

met wat er gebeurt maar met de antennes van het hart gericht op God, op wat Hij aan het doen is. Mogen ook wij 

de Maagd Maria tot persoonlijke helpster, voorbeeld en inspiratiebron maken. Ze is de moeder van de kerk en 

van ons allen.  

 

Beste aan iedereen.  

Pawel Banaszak (kapelaan) 



 
 

 

WIJZIGING BESTUURSVORM VAN DE PAROCHIES IN ONZE REGIO. 

Beste parochianen, 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de 

regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel). Het 

samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den 

Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.  

 

Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio, is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de 

parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met 

Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan de gezamenlijke voorbereiding en vieren 

van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud). 

 

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 

overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke 

parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie 

blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een 

efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren. 

 

Tot 1 januari dienen er nog veel zaken geregeld te worden; o.a. statuten opstellen en voor dit overkoepelend 

bestuur leden en een penningmeester werven - het pastoraal team heeft deze taak op zich genomen. Ook is er 

de wens om een aparte notulist aan te trekken.  

Ons pastorale team blijft actief in alle parochies van onze regio.  

 

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit met u delen. 

 

Vriendelijke groeten,  

Mede namens het pastoraal team,  

pastoor Ivan Garcia Ferman. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VAN HET BESTUUR 

Een goede gewoonte van het bestuur is om na de laatste bestuursvergadering een gezellig samenzijn te 

organiseren met het pastoraal team. Dit jaar brachten we eerst een bezoek aan Juttersmuseum Flora en sloten we 

af met een etentje op het terras van Brasserie Beers aan de Grensweg. 

 

Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering weer plaatsgevonden. Deze keer bezochten drie bestuursleden 

van de Caritas onze vergadering. Een goed initiatief om af en toe eens met elkaar te overleggen. 

 

Binnenkort zullen er weer werkzaamheden aan de kerk in Den Burg plaatsvinden. Onder andere het kleine 

torentje aan de achterkant van de kerk zal worden opgeknapt. Ook is er inmiddels schilderwerk aan de kerk 

verricht waaronder de grote deuren die nu de kleur boerderijgroen hebben gekregen. 

 

Aan de vorige vuurtoren was een brief gehecht waarin het bestuur u uitnodigde tot het betalen van een 

kerkbijdrage. Inmiddels hebben al veel parochianen hier gehoor aan gegeven maar we willen dit graag onder uw 

aandacht blijven brengen. Volgend jaar zullen wij gaan deelnemen aan de landelijke actie kerkbalans. Binnenkort 

zult u hier meer van horen. 

 

Zoals vermeld in het stukje elders in dit blad van onze pastoor is de samenwerking tussen de parochies in de 

Noordkop ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) en Den Helder/Julianadorp per 1 januari 2020 een feit. 

Texel zal buiten het samenwerkingsverband blijven. Dit betekent dat we zelfstandig verder kunnen gaan met een 



 
 

 

eigen bestuur. We zouden dit, indien mogelijk, ook graag zo willen houden. Echter het probleem is de invulling 

van het bestuur. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aan iedereen het verzoek om zich 

heen te kijken en wellicht lukt het dan het bestuur weer op volle sterkte te krijgen. Misschien bent u zelf niet de 

aangewezen persoon om plaats te nemen in het bestuur maar wellicht heeft u in uw omgeving wel iemand die 

een bestuursfunctie zou willen en kunnen vervullen.  

 

Tijdens de samenkomst van 27 oktober a.s. zullen we de toekomst van onze Parochie bespreken. We bevelen 

deze samenkomst van harte bij u aan en nodigen alle parochianen uit hierbij aanwezig te zijn.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                              

 

 

 

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.  

Als inleiding lezen we de tekst “Ze zetten hun mijter af, die 

pinkstervlam waar het allemaal mee begon, en bellen hun 

moeder” die u hiernaast kunt lezen. 

 

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 ! 

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 
 

 

 
 

Ze zetten hun mijter af, die pinkstervlam waar het  
allemaal mee begon, en bellen hun moeder. 

 
 

Luister eens, we kunnen de kerk ook aan God teruggeven. Met Pinksteren is de Geest dan 

 wel uitgestort, maar die kun je toch gewoon weer terugstorten? Want het resultaat,  

de kerk, werkt niet goed. Het ding deugt niet. Naarmate de eeuwen zijn verstreken,  

kreeg ze alleen maar meer kuren. Ja, vandaag lijkt ze wel op een uitgebrande haard,  

met die ontkerkelijking, vergrijzing, verrechtsing en verlies aan invloed. Gesleutel  

helpt niet. Het product kerk heeft een structureel defect.  
 

Stel dat de secretaris-generaal van de Protestantse Kerk op een dag de medewerkers in  

het landelijk dienstencentrum - het hoofdkantoor bij elkaar roept en hun meedeelt: 

 "Dames en heren, vanochtend om half negen hebben we onze kerk aan God geretourneerd."  

Na de eerste verblufte reacties, breekt een ontspannen glimlach door op het gezicht van de medewerkers.  

Ze draaien hun aktetassen om boven de vuilcontainer en bellen hun partner dat ze vroeg thuiskomen.  

"Hoezo, voel je je niet lekker?" "Heel lekker zelfs, de kerk is teruggegeven aan God."  

"Aan wie?"  
 

Diezelfde ochtend vertelt de kardinaal het in de bisschoppenconferentie: "Monseigneurs, zojuist hoorde ik vanuit 

Rome dat onze heilige moeder de Kerk teruggebracht is bij God." De doorluchtige heren slaken een zucht en leunen 

achterover in hun stoel. Ze zetten hun mijter af, die pinkstervlam waar het allemaal mee begon, en bellen hun 

andere, bijna net zo heilige moeder: "Ma, heb je de koffie klaar? Ik kom eraan!"  

"Maar joh, en je moeder de Kerk dan?"  "Die is teruggegeven aan God!" ,,0? Ik wist niet dat ze zó slecht lag."  
 

Een frisse wind waait door het land. Overal veren de mensen op. Of blijven in de veren, want hoeven er op zondag 

niet meer uit. De kosters hebben opgelucht de deuren van de kerkgebouwen gesloten. De kramp om de kaken van 

de kerkrentmeesters is verdwenen. Zieken en bejaardenbezoekers blijven in hun tuintje zonnen. Priesters kunnen 

eindelijk met postpensioen. Predikanten worstelen niet meer met de preek maar stoeien met hun kinderen. En overal 

zeggen de mensen tegen elkaar: "Heb je het al gehoord? De kerk is teruggegeven aan God!"  
 

Ze hebben opeens tijd en energie over, voelen zich begeesterd. Ze trekken erop uit, krijgen voor het eerst echt oog 

voor de natuur; en een dankzegging borrelt in hen op. Ze zien de slachtoffers van een ramp op tv; en zij voelen zich 

geroepen om zich over hen te ontfermen. Ze worden geraakt door een kunstwerk. Ze struikelen over een man in een 

portiek; en een oud verhaal over een Samaritaan schiet hen te binnen.  

Ze zoeken het niet op. Alles wat ze doen is met open ogen en oren en hart door de wereld gaan. En ze worden door 

alles wat zij zien en horen in vuur en vlam gezet.   

Ze vormen een app-groep met lotgenoten en na een tijdje beginnen ze elkaar op te zoeken. Iemand heeft uit de 

bibliotheek een boek gehaald met een onalledaags woord in de titel: 'liturgie'. Ze zijn samen stil. Ze bidden een 

Kyrie. Ze zingen een lofzang. Ze lezen een Bijbelverhaal. Ze mediteren bij een icoon. Ze maken plannen om de op 

straat lopende zwervers op te vangen. De taken worden verdeeld. Er wordt geld ingezameld.  

 

Al snel wordt de groep te groot voor een huiskamer.  

Wat nu?  

Iemand suggereert: "In mijn straat staat een gebouw dat al een hele tijd leegstaat, op de hoek."  

"Dat dichtgetimmerde gevaarte?", vraagt een ander.  

"Ja, misschien kunnen we dat huren. We kunnen dan zelfs de kinderen meenemen, ruimte genoeg."  

,,O, maar dat gebouw ken ik van vroeger", roept opeens een oudere man. "Hangen er nog klokken in de toren?"  

Ze kijken elkaar aan.  

In de stilte knetteren in de oude, antieke haard vrolijk de vlammen. Alsof ze zich daar prima thuis voelen.  

 

Vrij naar column van Jean – Jacques Suurmond  

 

 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F1f%2Fa6%2F43%2F1fa643b75948a3f71b960e769ad7ce6d.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.at%2Fpin%2F35958497009544274%2F&docid=B6NQyfErk4A0wM&tbnid=x9hSAvGPo_DGpM%3A&vet=10ahUKEwiw_fnL4uzkAhUHEJoKHTHlBnQQMwidAShJMEk..i&w=260&h=375&itg=1&bih=727&biw=1297&q=pinksteren%20symbool&ved=0ahUKEwiw_fnL4uzkAhUHEJoKHTHlBnQQMwidAShJMEk&iact=mrc&uact=8


 
 

 

VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
13 oktober tot 8 december 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 13 okt. 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

+ koffie drinken 

Herenkoor 

     

Zo 20 okt. 09.30u Oudeschild Woord en Communieviering Diaken 

Collecte: Missiezondag 

Koor Oudeschild 

Zo 20 okt. 11.00u Den Burg Woord en Communieviering Diaken 

Collecte: Missiezondag 

Gospeltrain 

      WINTERTIJD   

Zo 27 okt. 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

+ aansluitend koffie drinken en bijeenkomst over de 

toekomst van de parochie in de Witte Burcht, zie pagina 

4 en 5 in deze Vuurtoren. 

Herenkoor 

      ALLERZIELEN   

Zaterdag 2 

nov. 

19.00u Den Burg Woord en Gebedsviering o.l.v. Avondwake- en 

Uitvaartgroep + koffie drinken 

Gospeltrain 

      DIACONALE ZONDAG   

Zo 3 nov. 09.30u Den Burg Woord en Communieviering Diaken 

Collecte: Sinterklaasmiddag voedselbank[zie pag. 11] 

Koffie drinken en loterij in de Witte Burcht 

Dameskoor 

     

Zo 10 nov. 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester De Cocksdorp  

Zo 10 nov. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester Herenkoor 

     

Wo 13 nov.  10.15u Gollards Eucharistieviering Priester 
 

          

Vrijdag 15 

nov. 

19.30u Den Burg TAIZÉ-VIERING 

o.l.v. Diaken Henk Schrader en Ds. Wikke Huizing 

+ koffie drinken 

 

          

Zo 17 nov. 09.30u Oudeschild  Eucharistieviering Priester 

Collecte: nationale jongerencollecte 

Koor Oudeschild 

Zo 17 nov. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester 

Collecte: nationale jongerencollecte 

Gospeltrain 

       CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL   

Zo 24 nov. 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

Collecte: Regio-Breed activiteiten 

Dameskoor 

     

Wo 27 nov.  17.00u Den Burg RED WEDNESDAY  

Gebedsdienst  voor vrijheid van geloof 

 

       1e ADVENTSZONDAG   

Zo 1 dec. 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester 

Collecte:  Wereld missie dag van de kinderen 

De Cocksdorp 

Zo 1 dec. 11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester 

Collecte: Wereld missie dag van de kinderen 

Dameskoor 

       2e ADVENTSZONDAG    

Zo 8 dec. 09.30u Den Burg Eucharistieviering  Priester 

+ koffie drinken 

Herenkoor 

http://www.rkparochietexel.nl/


 
 

 

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 13 oktober Alissa & Jacob 

Zondag 27 oktober Wiki 

Zondag 10 november Alissa & Jacob 

Zondag 17 november Wiki 

Zondag 24 november Alissa & Jacob 

Zondag 1 december Wiki 

Zondag 8 december Alissa & Jacob 

 
PAROCHIE AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 
 
 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

16-10 19.00 Parochiebestuur Pastorie Den Burg 

17-10  Pastoor Ivan Garcia jarig  

19-10 Boot 9.00  Bezoek Seminarie  Nieuwe Niedorp 

26-10 20.00 Concert Christelijk Mannenkoor Kerk Den Burg 

27-10 9.30 

10.30 

Thema viering t.g.v. Parochiedag  

aansluitend bijeenkomst en koffie                            zie pag. 4-5  

Kerk Den Burg 

Witte Burcht 

31-10 9.30 Regio-Breed PP Den Helder 

2-11 19.00 Allerzielen viering Kerk den Burg 

3-11 9.30 Thema viering t.g.v. DIACONALE ZONDAG 

aansluitend bijeenkomst en koffie                  zie pag. 10-11 

Kerk Den Burg 

Witte Burcht 

4-11 Boot 18.00 Informatie Ouderavond Eerste H. Communie & H. Vormsel   

zie pag. 11 

PP Den Helder 

7-11 14.00 Ziekenbezoekgroep  

10-11 11.00 Thema viering St. Maarten voor Tigerkids                  zie pag. 12 PP Den Helder 

11-11 Vanaf 17.30  Kerk open voor Keuvelen met St. Maarten                  zie pag. 12 Kerk Den Burg 

15-11 19.30 Taizé viering                                                                    zie pag. 12 Kerk Den Burg 

23-11 19.00 Eucharistieviering voor Tigers of God                         zie pag. 13 Kerk ‘t Zand 

24-11  Kopijdatum Vuurtoren  8-12-2019 t/m 2-2-2020  

26-11 9.30 Koper poetsen  Kerk Den Burg 

27-11 17.00 Red Wednesday-gebedsviering voor vrijheid van geloof  zie pag. 12 Kerk Den Burg 

27-11 19.00 Parochiebestuur Pastorie den Burg 

5-12 14.00 Ziekenbezoekgroep  

10-12 9.30 Kerk Schoonmaken Kerk 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


 
 

 

NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
 

Pastoor Ivan Garcia  is op 17 oktober jarig. Hij wordt 45 jaar.  

Via deze weg willen wij hem van harte feliciteren en wensen hem namens de 

hele parochie een fijne dag en nog vele jaren toe. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOORGEVEN MUTATIES LEDENADMINISTRATIE 
Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk up to date te houden vragen wij u bij 

wijzigingen in uw burgerlijke staat deze ALTIJD aan ons door te geven.    
Dat kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk naar   

Molenstraat 34 1791 DL Den Burg o.v.v. ledenadministratie. 

  

GEGEVENS DIE WIJ GRAAG VAN U VERNEMEN ZIJN: 

➢ Verhuizingen  

➢ Wijzigingen in uw burgerlijke staat  

➢ Uw kinderen die gaan studeren en uit huis gaan of op zichzelf gaan wonen. 

➢ Katholieke mensen die op Texelkomen wonen 

➢ Katholieke mensen die vanuit het buitenland op Texel komen wonen vragen wij hierbij om zich zelf 

persoonlijk in te schrijven in  onze parochie. 

➢ Op onze website www.rkparochietexel.nl vindt u een inschrijfformulier.  

➢  

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS DE LEDENADMINISTRATIE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HEEFT U HET AL GEZIEN!! 
De kerkdeuren van de kerk in Den Burg hebben een enorme verandering ondergaan. 

Vrijwilligers hebben begin september de kwasten opgepakt en de deuren strak in de lak gezet. 

Geen blanke lak zoals we gewend waren. Maar Texels groen en de kozijnen fris wit. 

Een hele metamorfose, maar hardnodig. Dank jullie wel Rob en Piet voor jullie inzet. 

En als het weer het [weer] toelaat gaan ze verder met dit dankbare werk.  

 

 

In liefdevolle herinnering… 

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

parochianen de wij hierbij met name noemen: 

 

† 15 augustus 2019  Joos Kager-Witte    91 jaar 

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

 en sterkte om het verlies te dragen.  

 

“Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.”    ' 

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
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ACTIVITEITEN NAJAAR 2019 
RK PAROCHIE TEXEL & REGIO BREED 

 
 

 MAAND OKTOBER ROZENKRANSGEBED OP WOENSDAGOCHTEND  

▪ VOOR: Alle Belangstellenden 

▪ LOCATIE: De kleine Johannes in Den Burg 

▪ WANNEER: Iedere woensdagochtend in de maand oktober. 

▪ TIJD: 11.00 

Elk jaar op 7 oktober viert de RK kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 

Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkrans maand.  

Ook in onze parochie besteden wij hieraan aandacht door het bidden van de Rozenkrans op iedere 

woensdagochtend in oktober. U bent van harte welkom om mee te komen bidden. 

_______________________________________________________________________________________________  

 4-10-2019 LASERGAMEN  

▪ VOOR: THE TIGERS OF GOD [voor de jeugd uit de hele regio van 12+] 

▪ BIJ ONS BEKENDE KINDEREN VAN 12 + ZIJN INMIDDELS HIERVOOR 

UITGENODIGD PER MAIL  

▪ BEN JIJ OOK GEINTERESSEERD – MELD JE DAN GAUW AAN: 

jongerenregionoordkop@gmail.com 

______________________________________________________________________________________________  

 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 

▪ VERVOER: U gaat op eigen gelegenheid heen.  

[evt. kunnen mensen zonder vervoer dit doorgeven bij de 

aanmelding zodat ook voor hen vervoer kan worden 

geregeld.] 

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 THEMAVIERING+BIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE  

▪ VOOR: Alle parochianen 

▪ LOCATIE viering:  Joh. de Doper kerk Den Burg  

▪ TIJD: 9.30 uur 

▪ LOCATIE bijeenkomst: Witte Burcht 

▪ TIJD: 10.30 uur 

▪ UITNODIGING EN MEER INFO: pagina 4 en 5 in deze Vuurtoren 

GAAT ONZE PAROCHIE U OOK AAN HET HART? 

KOM DAN OOK OP 27 OKTOBER EN PRAAT EN DENK MET ONS MEE OVER ONZE TOEKOMST. 

______________________________________________________________________________________________ 
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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 

 

De parochianen die wij deze avond gedenken zijn: 

 

Tineke den Brok   

Bettie de Graaf-Sleifer 

Amaranda Rijk-Barhorst 

Siem Hoogenbosch 

Ans van Etten-Groen 

Piet Hopman 

Jan Rutten 

Wim Giling 

Johanna Bergman-Huisman 

Thecla Bakker 

Joos Kager-Witte 

____________________________________________________________________________________________ 

 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. 

 

mailto:regiobreednoordkop@gmail.com
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 
 

 

 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 
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 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. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPROEP VAN TOURISTENSEELSORGEN UIT ESSEN 
 

Afgelopen twee zomers waren Renate en ik als contactpersonen (RK PAROCHIE TEXEL) aanwezig bij de vieringen 

in het dorpshuis “De Hof” [voorheen onze St. Bonifatiuskerk] in De Koog.  

Wij zorgen er o.a. voor dat de benodigdheden om de Eucharistie te kunnen vieren ter plekke komen/zijn. 

Van wijn en hosties tot misdienaarkleding, Nederlandse Evangelielezingen en zelfs een Duits lied vertaald in het 

Nederlands. 

De parochianen/toeristen zijn elke zondag talrijk aanwezig waarvan veel gezinnen met jonge kinderen, die dan 

om het altaar mogen zitten en meedoen bij de interactieve Eucharistieviering, de voorbeden van bezoekers 

worden voorgedragen. 

Voor de rest is het alleen maar genieten van de jonge vrijwilligers die er elke zondag weer een feest van maken. 

Deze mensen zijn zo ongedwongen en goed met elkaar bezig dat het een genot is om ernaar te kijken. 

Soms is het zo druk dat de mensen zelf buiten staan, aan aanloop geen gebrek.  

Iedereen die een instrument bespeelt lijkt mee te moeten doen in het orkest dat de viering begeleid, het is dan 

ook altijd weer een gezellige, vrolijke viering.  

Als u eens wat anders wilt in het seizoen en u Duits is redelijk moet u echt eens komen kijken.  

Om al dit goede werk te kunnen blijven doen hebben de begeleidende teams uit Duitsland [onze zomerse mede 

parochianen] wel een plaats nodig waar zij kunnen slapen. Dat word op ons drukke eiland helaas steeds 

moeilijker. Een van de vrijwilligers heeft aan mij gevraagd een oproep te doen in de Vuurtoren. Ik heb hem zo 

goed mogelijk vertaald en ik hoop op veel reacties. 

 

Henk Vroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen of interesse dan kunt u contact opnemen met Henk Vroom 0638023358 

 

Beste Tesselaars 

De toeristenzielzorgers uit Essen zijn al meer dan 50 jaar iedere zomer in de Koog en hebben in deze tijd veel 

vrienden op het eiland gemaakt.  

Ons team uit Essen, dat uit pastores en hun vrijwilligers bestaat, is op zoek naar kamers in de zomerperiode 

die niet te duur zijn. Het liefst zouden wij kamers in de Koog willen huren, omdat daar ook onze basis is, 

namelijk de woonwagen op de camping en natuurlijk de kerk zelf.  

Maar evt. zijn ook kamers ergens anders op Texel van harte welkom.  

Wij willen graag kamers huren voor de opbouw en afbouwploeg van ongeveer 4-5 personen in de periode 21-

25 juni en 23-26 augustus 2020. En in de tussenliggende periode voor ons team dat uit een priester en 

vrijwilligers bestaat. Zij rouleren en blijven aaneensluitend in de tussenliggende 9 weken op het eiland.  

Omdat wij priesters, diaken en vrijwilligers uit mannen en vrouwen bestaan, zoeken wij het liefst 

eenpersoonskamers. Ons team is altijd al vroeg op pad en het ontbijt wordt gezamenlijk op de camping bij de 

caravan genuttigd. Wij zoeken dus alleen logies.  

Kunt u ons helpen??????? 

Bedankt voor u aandacht wij hopen op veel reacties,  

vriendelijke groet Stefan Hill coördinator touristenseelsorgen Essen 



 
 

 

JEUGDPAGINA -  HET KERKELIJK JAAR 
Waarom begint het kerkelijk jaar niet op 1 januari?  

Een spetterend eindejaarsfeest en dan... het schitterende knallende begin van een nieuw 

burgerlijk jaar op 1 januari!  

Maar wat blijkt? In de Kerk is het nieuwe jaar dan al ongeveer een maand oud.  

Het kerkelijk jaar begint namelijk met de eerste zondag van de advent in alle stilte, met maar één brandende 

kaars op de adventskrans. Want voor christenen begint elk nieuw jaar met de voorbereiding op het feest van de 

geboorte van Jezus, het begin van Zijn leven.  

 

Het kerkelijk jaar bestaat uit de kerstkring en de 

paaskring. Beide hebben een voorbereidingstijd (Advent en 

Veertigdagentijd) die gevolgd wordt door een feestelijke 

tijd (kersttijd en paastijd). Deze jaarlijks terugkerende 

tijden staan stil bij de belangrijkste feiten uit het leven van 

Jezus. Ze willen zijn leven niet alleen in herinnering 

brengen, maar ons ook oproepen om ook nu te leven en te 

handelen vanuit de inspiratie van Jezus.  

 

De KERSTKRING loopt vanaf de Advent, die de vierde 

zondag voor Kerstmis begint en het begin is van het 

kerkelijk jaar. Aansluitend komen we in de kersttijd, de 

feestelijke tijd die op 25 december (Kerstmis) begint en 

eindigt met het Doopsel van de Heer, op de tweede zondag van januari. Als het feest van de Openbaring van de 

Heer (Epifanie) of Driekoningen op zondag 7 of 8 januari valt, wordt het ‘Doopsel van de Heer’ gevierd op de 

maandag daarna. 

Na de kerstkring komen er een aantal ‘zondagen door het jaar’, waarvan het aantal elk jaar verschilt naargelang 

de datum van Pasen.  

De Paaskring bestaat uit twee grote delen: De Veertigdagentijd, die halfweg de zevende week voor Pasen begint 

met Aswoensdag. De laatste week van de veertigdagentijd wordt de Goede Week genoemd met Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.  

De paastijd, begint met Pasen en eindigt met Pinkstermaandag. Pasen valt telkens op de eerste zondag na de 

eerste volle maan na 21 maart, het begin van de lente. De paaskring duurt veel langer dan de kerstkring, en geeft 

zo aan dat Pasen een veel belangrijker feest is dan Kerstmis 

Vanaf de dinsdag na Pinksteren zijn er opnieuw ‘zondagen door het jaar’ tot de dag voor de eerste zondag van de 

advent van het volgende kerkelijk jaar.  

Deze periode wordt nog wel onderbroken door diverse feesten. 

Bij de meeste feesten, die gekoppeld zijn aan het leven, dood 

en verrijzenis van Jezus, hoort een verhaal uit de Bijbel. 

 

De verhalen zijn opgeschreven door de 4 Evangelisten  

Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, hun verhalen of 

evangeliën, staan in de eerste vier boeken van het Nieuwe 

Testament waarin het leven en de dood van Jezus beschreven 

worden. 

Er wordt voor het evangelie in de viering, verdeeld over 3 jaar, 

achtereenvolgens gelezen uit de boeken Matteüs (A-jaren), 

Marcus (B-jaren) en Lucas (C-jaren). Het evangelie van Johannes 

wordt gelezen op bijzondere feestdagen en ieder jaar in de 

Paastijd.  

Op de 1e adventszondag starten we met het A Jaar en lezen we 

de verhalen over Jezus volgens Matteüs. 

 

DE EVANGELISTEN VERTELLEN ONS OVER JEZUS ZOEK OOK JIJ DE WEG NAAR JEZUS 



 
 

 

VAN EILAND NAAR EILAND 

 

Van 10 - 14 oktober komt weer een groep mensen van Rügen voor een 

uitwisseling naar Texel. 

De gasten zijn aanwezig bij de kerkdienst op zondag 13 oktober om 9.30 uur in de “Burght”.  

Na afloop is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. U bent welkom. 

’s Middags om 14.30 uur staat er een wandeling op het programma naar de nieuwe zanddijk. Wie zin heeft om 

mee te gaan is ook hier welkom.  

Verzamelen bij het uitkijkpunt bij Ceres. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

GERARDUSKALENDER 2020 
Uit Wittem 

ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

Op de voorkant: 
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen 

Op de achterkant:  
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie 

 
€7,40 

 
      

TE KOOP BIJ: Fam. Reij 
                              Bernhardlaan 204 
                              1791 XJ Den Burg 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
INTERKERKELIJKE VROUWENCONTACTGROEP TEXEL 
 

Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een 

waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten 

worden aangelegd.  

Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het 

sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen.  

Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt.  

 

Vanaf Texel kunnen we  € 1.100 overmaken voor het project.  

Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.   

 

We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp. 

 

Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind 

 
 



 
 

 

50 jarig jubileumconcert 

Texels Christelijk Mannenkoor 
                 

                   o.l.v. Jan Beijert 

 

Met medewerking van: 

 

Marja Schmitz,              sopraan 

Palle Fuhr Jørgensen,   bariton 

Arie Abbenes,                organist/pianist 

 

Presentatie: Piet Schneider 

 

 

Zaterdag 26 oktober 2019 

R.K. Kerk te Den Burg            Aanvang: 20.00 uur 

Kerk geopend vanaf 19.30 uur 

 

Toegang € 10,-- 

( inclusief consumptie in de pauze ) 

 

Programma’s zijn verkrijgbaar als toegangsbewijs bij 

 

Slagerij Maas, Peperstraat 5, Oosterend 

Modehuis Moerbeek, Parkstraat 4-8, Den Burg. 

 
 

HET NIEUWE HUIS VOOR HET ROEMEENS GEZIN. 

Van onze contactpersonen ontvangen E-mail met foto's laten goed zien dat het nieuwe huis, voor het 
Roemeense gezin goed vorderen. 

  

 

  

 

 

 

Groetjes en nogmaals hartelijk dank Wim en José 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
 

DE R.K. BEGRAAFPLAATS,  ZUIDHAFFEL 47, OUDESCHILD 
 

DE BEGRAAFPLAATS 
Ingevolge Koninklijk Besluit berichtten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 30 augustus 1827 dat het 

begraven van lijken in de Ned. Hervormde kerk en het daaraan grenzend kerkhof op Oudeschild met ingang van 

1 januari 1829 diende te worden beëindigd.  

 

Omdat ook de katholieken begraven werden in of bij de Ned. Hervormde kerk was samenwerking geboden. Reeds 

op 25 november 1828 kochten Jan Snooij (zeeman), Willem Teunisz. de Wijn (zeeman) en Jonas Visman 

(broodbakker), allen wonende aan het Oudeschild binnen de gemeente van Texel als kerkmeesters van de 

Hervormde kerk van Oudeschild en Petrus Josephus de Garde, Hendrik Buikes, Jan Molenaar (scheepstimmerman) 

en Simon van der Schans, eveneens wonende aan het Oudeschild, als pastoor en kerkmeesters van de Rooms-

Katholieke kerk aan Oudeschild 75 Nederlandse roeden land van Kasse Zegel voor een bedrag van 

 ƒ 80,-. Eénvierde gedeelte werd afgestaan aan de R-. K. kerk van Oudeschild voor de prijs van ƒ 20,-. Het 

bestuur over het kerkhof is in handen van de Ned. Hervormde kerk. Jaarlijks vóór 1 februari dient het voor- of 

/nadelig saldo exploitatiesaldo van het kerkhof afgerekend te worden in de verhouding ¾-¼.Op de begraafplaats 

zullen alleen worden begraven inwoners van Oudeschild, Hogeberg, Westergeest en Zuidhaffel. Het éénvierde 

noord-oostelijk gedeelte is het R.- K. gedeelte.  

Het R.- K. gedeelte van het kerkhof werd op 13 mei 1829 ingezegend.  

Op 4 oktober 1898 werd een nieuw kruis op het kerkhof geplaatst voor ƒ 115,-door J.B.L. Simons uit Den Helder. 

Het oude kruis was van hout.  

Harry van Katwijk is sinds februari 1993 de beheerder over het kerkhof. Hij bepaalt waar iemand begraven wordt. 

Zijn vrouw, Hanneke van Katwijk-Bakker verzorgt de administratie en rekent jaarlijks af met de N.H. kerk in de 

bekende verhouding ¾ - ¼.  

De gemeente geeft het verlof tot begraven af. Berry Grootjen verzorgt het onderhoud van de begraafplaats. Veel 

mensen spreken bij leven de wens uit begraven te worden op dit prachtige kerkhof. Vaak zijn het families die in 

het verleden op Texel woonden of er relaties hebben. Ook komt het voor dat toeristen, die al jarenlang op Texel 

komen, hier hun laatste rustplaats willen hebben.   

 

DE LIJKWAGEN VAN OUDESCHILD. 
Vóór 1890 geschiedde het vervoer naar de begraafplaats met een witte tentwagen.  

In 1890 maakten Teunis Cornelisz. de Wijn en Maarten Cornelisz. Blom een nieuw rijtuig. Ook werd een 

reglement voor het beheer en gebruik van de lijkwagen van de Ned. Hervormde en de R.-K. gemeente opgesteld.   

 

REGLEMENT 
Art. 1. De wagen, kostende ƒ 200,- wordt betaald uit renteloze voorschotten van vijf gulden. 

Art. 2. De gelden voor de aandelen worden gestort bij de heer W. Hillenius, boekhouder van de begraafplaats, 

enz. vóór 15 april 1890. 

Art. 3. De Kerkelijke Administratie, en voor haar de heer W. Hillenius, voert het beheer over de wagen en zorgt 

voor de aflossing van de aandelen, waarvoor zij zich als Kerkelijke Administratie borg stellen. 

Art. 4. Eenmaal per jaar zullen bij loting zoveel aandelen worden afgelost, als de geldmiddelen der Kerkelijke 

Administratie toelaten. Deze aflossingen hebben plaats in januari. 

Art. 5. Wanneer uitloting en aflossing van alle aandelen heeft plaats gehad, is de wagen voor ¾ het eigendom van 

de Hervormde en voor ¼ van de R.-K. gemeente.   

Art. 6. Zij, die bij begrafenissen van de wagen gebruik wensen te maken, betalen daarvoor hetzelfde bedrag, wat 

aan de voerlieden van andere rijtuigen wordt voldaan.   

Art. 7. De kerkvoogdijen hebben het recht de wagen voor min-  en onvermogenden kosteloos – of tegen minder 

tarief in bruikleen te geven. Tevens kan zij de wagen bij begrafenissen buiten de gemeente afstaan, tegen een 

bedrag door haar nader te bepalen,  doch niet minder dan ƒ 2,50. 

Art. 8. De keuze van een voerman blijft aan hen overgelaten, die de wagen huren. Het loon voor die voerman 

wordt tevens door de gebruikers betaald.  



 
 

 

Art. 9. De voerman is verplicht, de wagen in zindelijke staat weer in het daarvoor bestemde gebouw terug te 

brengen. Hij zal bij het reinigen van zuiver vers water gebruik moeten maken. De administratie zorgt voor de 

benodigdheden bij het schoonmaken vereist. 

Art. 10. Het aanvragen en betalen voor het gebruik van de wagen, geschiedt bij de heer  

W. Hillenius, die tevens met de boekhouding is belast.  

Art. 11. De voordelen met de wagen verkregen, komen voor ¾ ten bate van de Hervormde en voor ¼ voor de R-. 

K gemeente. Ook de onkosten, van onderhoud enz. worden naar die verhouding geregeld. 

Art. 12. Aanvullingen en wijzigingen van deze statuten, kunnen geschieden door de kerkvoogdijen van beide 

gemeenten.  

Aldus vastgesteld in de gecombineerde vergadering van 21 maart 1890.  

Namens Kerkvoogden der Herv. en R-.K. gemeenten te Oudeschild, 

de Boekhouder, W. Hillenius.   

 

In 1923 werd een nieuwe lijkwagen aangeschaft. Deze lijkwagen heeft dienst gedaan t/m 1947 en werd verkocht 

voor ƒ 25,-.  

 

 

 

 

 
 

 

Koetsier Jan Bruin Azn., ‘de bloze’,  op de lijkkoets. In december 1936 stopte hij na deze functie 53 jaar lang te 

hebben vervuld.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 



 
 

 

VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP” 
5-6 oktober t/m 8 december2019 

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 

 

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   

Wo 10.15 De Gollards Den Burg Priester  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 Herenkoor   

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 

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 

Woensdag 13 november  2019   

Wo 10.15 De Gollards Den Burg Priester  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 v. Diepen 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 v. Diepen 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 Garcia Dameskoor   

zo 09.30 Willibrord P. Banaszak Willibrordkoor  koffie 

zo 09.30 Breezand Schrader Breezangers  gezinsviering 

zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Caecilia koor kinderkerk 

30 november  - 1 december 2019 

 

1e ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A 

Zondag Levavi - Buscollecte "Adventsactie" 

PAARS 

Za 16.00 Ten Anker I. Garcia Samenzang   



 
 

 

Za 19.00 Willibrord H. Schrader     

Za 19.00 Breezand Parochianen     

Zo 09.30 De Cocksdorp I. Garcia De Cocksdorp   

Zo 09.30 't Zand H. Schrader   koffie 

Zo 09.30 Anna Paulowna P. Banaszak     

Zo 11.00 Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor Annelies Komen 

(pianist) 

Zo 11.00 Den Burg I. Garcia  Dameskoor   

4 december 2019 1e WOENSDAG VAN DE ADVENT - Jaar A PAARS 

Wo 19.00 Nicolaaskerk*   Vesperviering 

 * = Oud-Katholieke kerk   

7 en 8 december 2019  2e ZONDAG VAN DE ADVENT - Jaar A 

Zondag Populus Sion - Buscollecte 

"Adventsactie" 

PAARS 

Za 16.00 Ten Anker P. Banaszak Samenzang  

Za 19.00 't Zand P. Banaszak    

Za 19.00 Anna Paulowna I. Garcia    

Zo 09.30 Den Burg P. Banaszak  Herenkoor  

Zo 09.30 Willibrord Parochianen    

Zo 09.30 Breezand I. Garcia    

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

koffie 

Woensdag 11 december  2019 2e WOENSDAG VAN DE ADVENT - Jaar A PAARS 

Wo 10.15 De Gollards Den Burg Priester  Koffie 

Wo 19.00 Nicolaaskerk*   Vesperviering 

 * = Oud-Katholieke kerk   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONTACT  RK PAROCHIE TEXEL 
 

PASTORAAL 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 06-20794668 

      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  

 

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 Kogerstraat 63  1791 ER 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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