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MAAK WAAR WAT WIJ BELIJDEN MET ELKAAR. 
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        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


 
 

 

 

KERKBALANS 

Samen van betekenis voor  

RK parochie TEXEL 
Den Burg Texel, december 2019 
 
Geacht parochielid, 

 

Als bestuur hebben we besloten om ons aan te sluiten bij de landelijke actie Kerkbalans. Dit keer betreft deze brief 

dan ook de kerkbijdrage voor 2020. 

 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in 

God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar 

elkaar. Zo organiseerden we de inloop koffieochtenden op woensdagochtend.  Werden onze zieken bezocht door de 

ziekenbezoekgroep en onze senioren van 80 jaar en ouder kregen een bezoekje op hun verjaardag van de 

vrijwilligers. Ook organiseerden we nog de diaconale zondag.  

 

Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend 

beroep op u voor een financiële bijdrage. 

 

Onze parochie vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit 

belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van de voorbereiding van de 

kinderen op het H. Vormsel op Texel. De uitreiking van de Gregorius onderscheidingen als een blijk van waardering 

voor al die koorleden die al zoveel jaar trouw lid zijn van onze koren. De regionale activiteiten voor jong en oud 

georganiseerd door Regio – Breed om zo ook regionaal verbinding met elkaar op te bouwen. In de zomer willen we  

activiteiten organiseren voor Texelaar en toerist en in het najaar vanzelfsprekend weer de diaconale zondag en zal 

voor de kinderen ook de kerk weer open zijn met St. Maarten.  Met al deze activiteiten willen we onze parochie 

zichtbaar maken in onze Texelse samenleving. En nieuwe vormen vinden om op ons eiland onze parochie te 

waarborgen voor de toekomst. 

Uw gift draagt hieraan bij!  

 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een 

gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.  

 

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK parochie Texel o.v.v. kerkbijdrage 2020. 

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur RK parochie Texel 

P.S. Geef voor het werk in uw parochie 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Vuurtoren 

8 december 2019 t/m 2 februari 2020 

INHOUD: 
++++++++ 

EXTRA BIJLAGE BRIEF KERKBALANS  
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Advents/ kerstconcert in De Waal 20 

Zandtovenaar op Texel 21 

Groetjes uit het oosten 21 

Financieel overzicht Stichting Kerken en Minima 2018 22 

 

 

Voor de volgende Vuurtoren (   2 februari 2020 tot 7 april 2020) kunt u tot en met vrijdag  18 januari 2020   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! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kreadoe-wijchen.nl%2Fnellies-choice-embossing-folder_c816.html&psig=AOvVaw3nWNKE2ExtPcKhTBVeFqkb&ust=1574179561888000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDesYeS9OUCFQAAAAAdAAAAABAK


 
 

 

 

PASTORAAL WOORD  
 

Beste parochianen,  
Wij zijn het nieuwe liturgische jaar A ingegaan, elke zondag wordt een stuk uit 
het Evangelie volgens Matteus gelezen. 
 
Het nieuwe liturgische jaar begint met de adventstijd. Advent betekent 
“komst”.  Advent is een tijd van voorbereiding. Waarop mogen wij ons voorbereiden? Op de komst van Jezus 
Christus. Het mysterie van Jezus Christus, die vlees is geworden, wordt door de kerk gedurende deze tijd 
herdacht, vanaf Zijn menswording tot aan Zijn dood en verrijzenis.  
 
Advent is een tijd van verwachting en hoop. Hoop die we soms in ons leven missen. Het gemis aan hoop is er 
vooral als we geen doel meer in ons leven hebben. Wij staan in het leven, maar soms weten wij niet waaróm en 
waarvóór wij leven.  
 
De tijd van Advent is een bijzondere tijd. Jezus Christus is mens geworden. Mens zoals wij. Is dat misschien ons 
probleem? Zoeken wij Jezus Christus ver van ons menszijn, ver van ons dagelijks leven?   
 
Ik hoop dat deze tijd ook voor u een bijzondere tijd mag zijn. Hierbij denk ik niet alleen aan cadeaus of feestjes, 
maar dat u deze tijd met uw gezin, familie, vrienden, op een speciale  manier mag vieren. Want Christus zoekt 
een plek, een herberg, in het hart van elk mens waarin Hij geboren kan worden. Geef dit maar een kans in uw 
leven! 
 
Ik wens u een goede en gezegende Advent en Kersttijd toe en een gezellige jaarwisseling. Moge Jezus Christus 
in de kribbe van ons hart komen wonen, waar de vrede en de liefde centraal staat voor iedereen.    
 
Pastoor Ivan  
 
PS. Bij het vorige parochieblad mocht u van mij een artikel ontvangen over het samenwerkingsverband tussen 
parochie Maria Sterre der Zee en Trinitas. Deze twee parochies van onze regio gaan samenwerken onder één 
parochiebestuur. Wij – het pastorale team en parochieraden – willen de parochianen betrekken bij het 
aanstaande samenwerkingsverband en proberen zo goed mogelijk te informeren.  
Het is de bedoeling dat er één overkoepelende 
naam komt voor deze parochies, [elke kerk behoudt 
natuurlijk wel zijn eigen naam] waarvoor de hulp 
van de desbetreffende parochianen is gevraagd om 
een geschikte naam te vinden.  
 
Tot zover weer de laatste ontwikkelingen omtrent 
het samenwerkingsverband tussen parochie Maria 
Sterre der Zee en Trinitas. 
Vooralsnog zal Texel een zelfstandige parochie 
blijven in onze regio. Maar wel, waar mogelijk,  
samenwerken met de parochies in de regio wat 
vooral zichtbaar zal zijn in de activiteiten die Regio-
Breed organiseren. 
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WOORDELIJK 
 
 

 

 

 

 
 

Kerstmis 

 

als de dagen in elkaar gekrompen zijn, 

als de aarde, naakt en stil, hunkert naar licht, 

als het schreeuwerige even tot zwijgen komt, 

als de mensheid leert wat deemoed is, 

als wij onberekend durven hopen en verwachten, 

als bewogenheid zich nestelt in onze ziel, 

als het brood op onze tafel geen privilege blijft, 

als het visioen van vrede ons gaande houdt, 

als liefde het haardvuur aansteekt in ons midden, 

als Gods woord in ons handen en voeten krijgt, 

als Kerstmis niet één dag, 

maar elke dag een beetje is. 

 

 

 

Kris Gelaude 
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VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 
8 december 2019 t/m 2 februari 2020

 
 
 

        2e ZONDAG VAN DE ADVENT   

Zo 8  december 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

+ koffie drinken 

Collecte: Adventsactie  

Herenkoor 

     

Wo 11  december 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester 

Collecte: Adventsactie  

 

   3e ZONDAG VAN DE ADVENT  

Zo 15   december 09.30u Oudeschild Woord en Communieviering Diaken 

Collecte: Adventsactie  

Koor Oudeschild 

Zo 15   december  11.00u Den Burg Woord en Communieviering Diaken 

Collecte: Adventsactie  

Dameskoor 

      4e ZONDAG VAN DE ADVENT   

Zo 22  december 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

+ koffie drinken 

Collecte: Adventsactie 

Gospeltrain 

Zo 22  december 19.00u PKN Kerk  

Den Hoorn 

Oecumenische Adventsdienst priester en 

dominee 

 

      KERSTAVOND   

Dinsdag 24  

december 

19.00u Den Burg HERDERTJESVIERING viering van Woord en Gebed 

o.l.v. priester en parochianen  

Met de kerstmusical “VOLG DIE STER” door groep 

6 van de Jozefschool 

Kerstkoor groep 5 

Jozefschool  

& Samenzang 

Dinsdag 24  

december 

20.15u De Cocksdorp Eucharistieviering Priester De Cocksdorp 

Dinsdag 24  

december 

22.15u Den Burg Eucharistieviering Priester Dames & Herenkoor 

      EERSTE KERSTDAG   

Woensdag 25  

december 

09.30u Oudeschild Eucharistieviering Priester Oudeschild 

Woensdag 25  

december 

11.00u Den Burg Eucharistieviering Priester Gospeltrain 

Donderdag 26 

december 

  TWEEDE KERSTDAG  

GEEN VIERINGEN OP TEXEL  

 

     

Zo 29  december 09.30u Den Burg Woord en Communieviering Diaken Herenkoor 

   OUDEJAARSDAG  

Dinsdag  31  

december 

19.30u PKN Kerk De 

Cocksdorp 

Oecumenische Oudejaarsviering  

o.l.v. dominee en parochianen 

 

Woensdag 1 

januari 

 

11.00u 

 

Petrus en 

Paulus kerk  

NIEUWJAARSDAG – GEEN VIERINGEN OP TEXEL 

Eucharistieviering priester –  

REGIOVIERING DEN HELDER 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fsier-kerst-hoeken_824315.htm&psig=AOvVaw3L1ALF46-C3lA0FKrPcSc8&ust=1574333319507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNDT5efO-OUCFQAAAAAdAAAAABCFAQ


 
 

 

 

 

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

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

 

MISDIENAARS 
 

Zondag 8 december Alissa & Jacob 

Zondag 22  december Wiki 

Dinsdag Kerstavond 24  december Alissa & Jacob 

Zondag 5 januari Alissa & Jacob & Wiki 

 
PAROCHIE AGENDA 

  

      DRIE KONINGEN   

Zondag 5 januari 09.30u Den Burg Eucharistieviering Priester 

VRIJWILLIGERSBEDANKDAG en 

NIEUWJAARSWENSEN in de Witte Burcht 

Dameskoor 

          

Wo 8  januari 10.15u Gollards Eucharistieviering Priester  

          

Zo 12  januari 09.30u De Cocksdorp   Woord en Communieviering Diaken De Cocksdorp 

Zo 12  januari 11.00u Den Burg Woord en Communieviering Diaken 

+ koffie drinken 

Herenkoor 

          

Zo 19  januari 09.30u Oudeschild Woord Communieviering o.l.v. mevr. A. Captein Koor Oudeschild 

Zo 19  januari 11.00u Den Burg Woord Communieviering o.l.v. Mevr. A. Captein Gospeltrain 

          

Zo 26  januari 10.00u Den Burg Oecumenische dienst van het gebed dominee  

+ koffie drinken 

 

          

Zo 2 februari 09.30 De Cocksdorp Woord en Communieviering Diaken De Cocksdorp 

Zo 2 februari 11.00 Den Burg Woord en Communieviering Diaken Dameskoor 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

10-12 9.30 Kerk Schoonmaken Kerk Den Burg 

12-12 14.00 Ziekenbezoekgroep  

20-12  Kerstviering Jozefschool kerk Den Burg 

20-12 20.00 Volkskerstzang Kerk Den Burg 

21-12 16.30 Zandtovenaar op Texel Burchtkerk Den Burg 

26-12 12.00 Kerstconcert Excelsior Kerk Den Burg 

29-12 14.00 Kerst-Inn Willibrordkerk Julianadorp 

8-1 19.00 Parochiebestuur  

9-1 14.00 Ziekenbezoekgroep  

13-1 18.30 Regiovergadering PP Den Helder 

15-1 12.30 1e bijeenkomst Vormelingen Pastorie Den Burg 

25-1 10.00 Inspiratie dag  zie pag. 10-11 Anna Paulowna 

28-1 9.30 Kerk Schoonmaken Kerk Den Burg 

29-1 12.30 2e bijeenkomst Vormelingen Pastorie Den Burg 

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!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

Pastoor Ivan Garcia is met vakantie van 15 januari 2020 t/m 17 februari 2020.  Kapelaan Pawel Banaszak en 

Diaken Henk Schrader nemen tijdens deze periode zijn taken waar en zijn zonodig bereikbaar.  

Wij wensen pastoor Ivan een fijne vakantie in zijn thuisland Honduras. 

 

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. 

 

HUWELIJKS JUBILEUM 
Marijke en Frans Stolk waren 21 november 50 jaar getrouwd. Via deze weg willen wij hen alsnog van 

harte feliciteren met dit mooie jubileum en wensen wij hen Gods Zegen en heel veel mooie jaren 

samen toe.  

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

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. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS DE LEDENADMINISTRATIE. 

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

 

In liefdevolle herinnering… 

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

parochianen de wij hierbij met name noemen: 

 

† 6 november 2019  Willem Johan Bakker    75  jaar 

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

 en sterkte om het verlies te dragen.  

 

“De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. 

    De mensen van voorbij blijven voor altijd met ons verweven..”     

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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MISDIENAARS 
Helaas gaan onze drie misdienaars stoppen Allisa en Jacob Lamers en Wiki Glowacka hebben aangegeven te 

willen stoppen met dienen. Natuurlijk betreuren we dat. In de viering van 5 januari dienen zij nog met zijn drieën 

waarna we hen zullen bedanken voor hun inzet. Gelukkig willen ze voorlopig nog wel blijven dienen met de 

hoogtijdagen. Dat vinden we dan weer heel fijn natuurlijk. 

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

DIRIGENTSTOKJE IS OVERGEDRAGEN 
Deze zomer heeft Arie Blom het besluit genomen geen dirigent meer te zijn van het Herenkoor. Een verschil van 

inzicht heeft Arie tot dit besluit gebracht. 

Vanzelfsprekend vinden wij dit enorm jammer.  

 

Arie was meer dan 40 jaar lid van het koor. Eerst als koorlid en toen [meester] Piet Zeegers stopte als dirigent 

was deze van mening dat Arie wel een geschikte kandidaat zou zijn. Wie Arie een beetje kent weet dat hij enorm 

muzikaal is en altijd loopt te fluiten of te zingen. En nog belangrijker, Arie was al jaren lid van het fanfare, hij kon 

noten lezen en heeft waar nodig zelfs muziekstukken aangepast op de mannen.  

Met veel plezier heeft hij altijd voor het koor gestaan en samen met alle mannen waren de repetities dan ook 

altijd gezellig. Bij het ondersteunen van de vieringen zorgde hij ervoor dat de mannen altijd hun beste beentje 

voorzetten. De meerstemmige Latijnse missen, maar ook de Gregoriaanse gezangen hadden zijn voorliefde. Het 

herenkoor stond en staat hierom ook bekend. Ook de gewone liederen uit de bundels werden gezongen en 

wanneer er speciale vieringen waren met kinderen wilde Arie en het koor daar ook altijd hun best voor doen. Er 

werden liederen gekozen die makkelijk in het gehoor lagen bij deze doelgroep. 

 

Het koor en het bestuur hebben op gepaste wijze afscheid genomen van Arie. 

Via deze weg willen ook wij namens alle parochianen Arie enorm bedanken 

voor zoveel jaren trouwe inzet. 

 

De heren van het koor hebben met elkaar besloten om Paul Bakker te vragen 

het dirigentenstokje over te nemen. Deze heeft de uitdaging aangenomen en 

na een gewenperiode is het herenkoor nu weer on Track  zij zingen weer met 

plezier tijdens de vieringen en repetities.  

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

UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG 
Inderdaad u ziet het goed. Geen stukje van Sjaak Schraag. 

Sjaak berichtte ons dat de inspiratie op is en de onderwerpen ook. Zijn bijdrage in de vorige 

Vuurtoren was dus zijn laatste bijdrage. 

In al die jaren heeft Sjaak 70 stukjes aangeleverd voor de Vuurtoren en velen hebben dit 

altijd met plezier gelezen. Wanneer u graag in de geschiedenis duikt dan kunt u altijd nog eens het boek van 

Sjaak ter hand nemen over “De geschiedenis van de Rooms-Katholieken op Texel”. 

Sjaak enorm bedankt voor al die jaren leesplezier over de historie van onze parochie, de pastores, de 

parochianen en de gebouwen.  

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

Alissa, Jacob, Wiki, Arie en Sjaak 

dank jullie wel voor jullie trouwe inzet 

voor onze parochie 
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VAN HET BESTUUR 
Op 27 oktober jl. hebben we onder het genot van een hapje en drankje het Parochie-overleg gehad. Het doel van 

het bestuur was om in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze 

Parochie. Het voelde als een fijn samenzijn waarbij iedereen de realiteit onder ogen zag. Voor dit moment zijn we 

er zeker van dat iedereen die onze Parochie een warm hart toedraagt zich zal inzetten om samen de RK Parochie 

Texel te kunnen blijven vormen. Wat de toekomst brengt is helaas niet te voorspellen. 

 

Zoals al eerder aangekondigd zal ook de RK Parochie Texel volgend jaar een eerste stap zetten naar deelname 

aan de landelijke actie Kerkbalans. Natuurlijk is deze actie er voor bedoeld u te laten inzien dat zonder uw 

financiële bijdrage het niet mogelijk zal zijn een gemeenschap te kunnen blijven vormen waar mensen altijd 

welkom zijn. Uw steun is van onschatbare waarde. Als u uw vrijwillige bijdrage voor dit jaar nog niet gedaan hebt 

vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Waarvoor onze dank! 

 

We zijn door verschillende mensen benaderd over het groot onderhoud welke op dit moment plaatsvindt op het 

kerkhof in Den Burg. In het kader van het onderhoudsplan worden de bomen vervangen. We hebben ervoor 

gekozen om dit in één keer goed te doen zodat we over 3 jaar weer een prachtige singel hebben. 

 

Op 5 januari 2020 willen we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar en tevens stilstaan bij onze 

vrijwilligers die zoveel taken voor onze Parochie verrichten. Zie pagina 11 in deze Vuurtoren. Ook zullen we dan 

tijdens dit gezellig samenzijn op gepaste wijze afscheid nemen van Harry Ran, die sinds oktober 2014 in het 

bestuur zit en nu  zijn bestuursfunctie zal neerleggen.  

Het zit in Harry zijn DNA om te besturen maar ook voor hem is het nu genoeg.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET PASTORALE TEAM 

Het BESTUUR  

En de  

redactie en bezorgers 

van de vuurtoren 

WENSEN U EEN 

ZALIG KERSTFEEST 

EN EEN GEZEGEND 2020 
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TERUGBLIK OP DIVERSE ACTIVITEITEN 
 

We zijn ons parochiejaar begonnen op 29 september met een viering die als thema had 

“sleutel tot één gemeenschap” met als kernwoorden:  

SAMEN 
LICHT BRENGEN 
ENTHOUSIASME 
UITZICHT 
TOEKOMST  
EERLIJK DELEN 
LEVEN VOOR ELKAAR 

Het waren de KERN woorden van de viering maar ook de WERK woorden voor de toekomst van onze parochie. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

BEZOEK SEMINARIE 
Op 19 oktober zijn we met 35 personen vanuit de regio waarvan 9 personen 

vanaf Texel naar het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp geweest 

waar we een kijkje kregen in het leven van de priesterstudenten. 

 

 “Geen bezoek maar een ervaring!” 
Wat een prachtige dag in het seminarie Redemptoris Mater! Het regende buiten 

pijpenstelen maar binnen wachtte ons een warm onthaal door rector Luc . 

Nadat alle belangstellenden binnen waren werden we naar de eetzaal gebracht 

voor ontvangst met koffie en vlaai. Aan elke tafel waar we zaten schoof een 

seminarist aan om de functie van gastheer te vervullen. 

Voor we aan de rondleiding begonnen werden wij voorgesteld aan alle 

seminaristen, die in het kort vertelden hoe lang zij hier waren, uit welk land zij 

kwamen en hoe ver zij met hun studie waren. Een Poolse seminarist was nog 

maar vijf dagen in Nederland en kon zich al in het Nederlands voorstellen.  

Tijdens de rondleiding vertelde de rector over de geschiedenis van het 

gebouw, over het ontstaan van het seminarie en hoe het dagelijkse leven van 

de seminaristen eruit ziet. Van de kapel naar de bibliotheek, van de huiskamer naar de zaal waar men studeert op 

de teksten in de Bijbel. Vervolgens naar de volgende ruimte waar Stephan, seminarist uit India ons vertelde over 

zijn roeping, twijfels en strubbelingen. Dit deed hij met zóveel gevoel en liefde, het was ontroerend en bij 

menigeen stonden de tranen in de ogen. De liefde van God die hij ontving wist hij over te brengen en in ons hart 

te laten nestelen. 

De rondleiding eindigde in de kapel waar wij samen met de seminaristen het middaggebed opzegden/zongen. 

Ondertussen stonden in de eetzaal de tafels gedekt voor de gezamenlijke lunch die voor ons geserveerd werd 

door de seminaristen. 

Na afscheid te hebben genomen ging ieder zijns 

weegs. Het was een dag die bij ieder van ons 

warmte in ons hart gebracht heeft en de zon heeft 

laten schijnen, een dag die ons heeft laten zien 

waar Ivan, onze pastoor en Pawel, onze kapelaan 

hun opleiding gevolgd hebben.  

Heel hartelijk dank aan allen die aanwezig waren en 

in het bijzonder aan het seminarie die deze dag 

mogelijk heeft gemaakt.  

Namens werkgroep regio Breed  

Henny Veul & Diana Klaver 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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DE TOEKOMST STOND CENTRAAL OP ONZE PAROCHIEDAG VAN 27 OKTOBER.  
 

Na de eucharistieviering van zondag 27 oktober j.l. in de St. Johannes de Doperkerk in 

Den Burg was er een bijeenkomst voor parochianen in de Witte Burcht. Het thema van de 

parochiedag was dit maal de toekomst van onze parochie. 

 

Nadat de koffie was geschonken, opende onze parochiecoördinator Henny Hin de 

bijeenkomst met het voorlezen van een korte overweging die u in de vorige Vuurtoren 

(pag. 5) kunt lezen. Dit werd gevolgd door een korte uiteenzetting van onze pastoor en 

voorzitter van het parochiebestuur, Ivan Garcia Ferman, over het belang van het samen 

optrekken als gemeenschap. Hij kwam de Witte Burcht binnen gekleed in een soutane 

(lange zwarte toog) met bonnet (hoofddeksel), oftewel de dagelijkse kleding van een 

pastoor van vele decennia geleden. Hij memoreerde over veranderingen en 

ontwikkelingen, waarbij de mensen steeds een gemeenschap vormden en vormen. 

Daarna sprak Harry Ran, vice-voorzitter van het parochiebestuur over het belang van de 

inzet door mensen. 

 

In de parochie Texel gebeurt veel en zijn mooie initiatieven als de diaconale zondag. Er 

zijn drie kerkgebouwen, alle in goede staat van onderhoud. Elk jaar is in de zomer nog 

een vierde gebouw in gebruik (De Koog) door de Deutsche Seelsorge vanuit het Duitse 

bisdom Essen, waar we dan ook mee samen werken. De Vuurtoren verschijnt in een oplage 

van 800 exemplaren met meerdere nummers per jaar. Onlangs werd door een groep 

parochianen een bezoek gebracht aan een open dag op het seminarie in Nieuwe Niedorp. 

Er zijn veel vrijwilligers actief, in de verschillende koren van onze parochie of op een andere wijze (kosters, 

liturgie, drukwerk, ouderenbezoek, koffieschenkgroep, bakgroep, etc.). 

 

Maar er zijn serieuze zorgen. Zo vergrijst de parochie, en vinden we nauwelijks aansluiting bij de jongere 

generaties. Steeds minder mensen krijgen steeds meer werk te verzetten, wat het een kwetsbaar geheel maakt. 

Het eerder dit jaar uitgegane verzoek om kerkbijdrage heeft veel minder opgebracht dan verwacht: slechts € 

19.000,- (stand begin oktober). Het werd opgebracht door een relatief klein aantal parochianen. Hierdoor teert 

de parochie in op menskracht en financiële reserves, wat op termijn onhoudbaar is. 

 

Er zijn oplossingen nodig, die niet alleen vanuit het bestuur kunnen komen. Op korte termijn is het grootste 

probleem dat het bestuur al langere tijd op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Zo is de vice-voorzitter statutair 

aftredend, en mag door het verstrijken van zijn maximale zittingstermijn en leeftijd niet meer herbenoemd 

worden.  

Zonder voltallig bestuur kan de parochie niet zelfstandig functioneren. De parochie gaat dan op in het 

samenwerkingsverband ‘Noordkop’ (Den Helder, ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand), die op dit moment wordt 

gevormd. Texel wordt dan helemaal onderdeel van een groter geheel, maar ligt op afstand vanwege het eiland 

zijn. De eigen zeggenschap verdwijnt, terwijl ook dan veranderingen nodig blijven. Op dit moment is het opgaan 

in het samenwerkingsverband niet aan de orde, maar dan zal er wel een goed bezet bestuur moeten komen.  

 

De situatie riep weinig discussie op bij de aanwezigen. De zorgelijkheid van de situatie 

is duidelijk.  

De conclusie van deze ochtend was dat men het een goede bijeenkomst vond. Men was 

het eens dat we vooral zelfstandig willen doorgaan maar wel met oog voor de 

samenwerking met de Noordkop?  

Om zelfstandig te kunnen blijven werd en wordt er opgeroepen om gezamenlijk een 

gemeenschap te zijn en zich in te zetten. Er zijn ideeën en bestuursleden nodig, wie helpt?  

Wie nog aarzelt; meld je aan zodat de mogelijkheden kunnen besproken worden.  

______________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLERZIELEN 2019 
Op 2 november in de viering van Allerzielen hebben wij onze overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 

Wij hebben hun naam tijdens de viering opnieuw genoemd en voor ieder van hen een kaars ontstoken.  

En voor al die mensen die wij in gedachten hadden maar niet bij name noemde hebben we waxinelichtjes 

ontstoken. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

DIACONALE ZONDAG GROOT SUCCES 
De viering van zondag 3 november j.l. stond in het teken van de jaarlijkse Diaconale zondag. De diaconie is 

gericht op zorg voor de medemens. Het wordt door de kerk van ouds als zo belangrijk gezien, dat er een aparte 

functionaris voor was, de diaken. Deze had armenzorg als belangrijke taak. Nu ligt het accent van een diaken 

meer op zielzorg. 

 

Inmiddels is het een traditie om elk jaar de opbrengsten van de diaconale zondag te 

gebruiken voor een goed doel. Na de viering gingen vele kerkgangers met diaken Henk 

Schrader naar de Witte Burcht waar de koffie al klaar stond. En niet alleen koffie. De 

bakgroep had gezorgd voor een keur aan zelfgemaakte heerlijke taarten.  

Na de koffie met het gebak werd een drankje geschonken en begon een loterij. De 

loten gingen snel van de hand. Daar zorgden enkele van onze jonge parochianen voor, 

die met veel enthousiasme de loten wisten te verkopen. Zij hielpen ook onze parochie 

coördinator Henny Hin met het trekken van de loten en het uitdelen van de prijzen. 

Evenals voorgaande jaren stond ook nu de biljarttafel vol met leuke prijzen, 

uiteenlopend van een pakket vogelvoer en planten tot een speelgoedbeer van 

supergroot formaat. Als laatste prijs werd als verrassing net voor de laatste trekking 

een taart ingebracht. 

 

De opbrengst van de diaconale zondag (zowel de collecte in de kerk, als van 

de loterij) was dit jaar €518,85 en is bestemd voor de aankoop van 

Sinterklaascadeautjes voor kinderen van de Voedselbank. Caritas beloofde 

om de  opbrengst nog te verdubbelen. Vanaf deze plaats wil het 

parochiebestuur iedereen bedanken die een bijdrage aan deze actie hebben 

geleverd: de schenkers van de prijzen voor de loterij, onze jongeren voor 

hun medewerking, de leden van de bakgroep, de mensen die de koffie en 

drankjes verzorgden en uiteraard allen die met hun bijdragen in de kerk 

en/of de loterij geholpen hebben de actie te doen slagen. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ST MAARTEN 
Op 11 november met St. Maarten was het nat en 

koud weer. De regen kwam met bakken uit de lucht 

. Maar in de kerk van Den Burg was het droog en 

warm en werden alle kinderen die kwamen zingen 

warm onthaald door ridder St. Maarten met warme 

chocolademelk, snoep en mandarijntjes. En de 

kinderen mochten ook nog allemaal een kaarsje 

aansteken.  

Aan het eind van de avond branden er zo’n 70 

kaarsjes. Kortom ondanks het slechte weer was het 

een mooie avond en een succes.  

Volgend jaar zijn we er weer.  

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

RED WEDNESDAY 
Op 27 oktober stond onze kerk in Den Burg in het rood.  

Om zo aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van Geloof voor iedereen  

en de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd en  

onderdrukt. 

Om 17.00 uur was er een vesperviering waarbij we hiervoor gebeden  

hebben en rode kaarsjes hebben aangestoken. Na de viering bleef de  

kerk open zodat men zelf nog kon blijven bidden of binnen kon komen  

lopen om een kaarsje aan te steken.  

 

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

UITNODIGING VRIJWILLIGERSBEDANKDAG – 5 Januari 2020 
 

Als blijk van waardering  
willen wij een gezellige ochtend organiseren voor al onze vrijwilligers.  

 
 

 

Dit jaar heeft het bestuur gekozen [i.p.v. de presentjes] 

om voor de vrijwilligers een gezellig samenzijn te 

organiseren om u hiermee allemaal van harte te 

bedanken voor uw inzet.  

Want zonder u allen kan onze parochie niet!  

U bent het puntje op de i.  

[zo dat mag ook wel eens gezegd worden] 

 
 

 

PROGRAMMA:  

❖ 9.30 uur eucharistieviering in Joh. De Doper kerk in Den Burg  

❖ ± 10.30 uur koffie drinken in de Witte Burcht [waar u in de  

          gelegenheid bent om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen].  

❖ Na de koffie is er voor alle aanwezige een drankje en een hapje.  

❖ En zal Gerard Kuip enkele verhalen op “Sien Tessels” komen      

            vertellen. 

 

 

 

U WORDT NIET PERSOONLIJK PER BRIEF UITGENODIGD 

U KUNT DEZE OPROEP ZIEN ALS EEN UITNODIGING OM DEZE OCHTEND AANWEZIG TE ZIJN. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 
 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITEITEN DECEMBER 2019 T/M 1 MAART 2020 
RK PAROCHIE TEXEL & REGIO BREED 

 

 20-12-2019 VOLKSKERSTZANG   

The Singers of the Lord o.l.v. Nelleke Schreur-Visser verzorgt weer de jaarlijkse 

Volkskerstzang.  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

❖ TIJD: 20.00 uur  

❖ Toegang is vrij 

______________________________________________________________________________________________________ 

KERSTVIERINGEN 
Met Kerstmis zijn er ook dit jaar weer verschillende vieringen.  

______________________________________________________________________________________________________ 

 24-12-2019 HERDERTJESVIERING  

Op kerstavond is er weer de traditionele HERDERTJESVIERING. Ook dit jaar verleent de Jozefschool haar 

medewerking door met groep 6 een mooie kerstmusical in te studeren. Kinderen uit groep 5 vormen het 

gelegenheidskinderkoor. En ook dit jaar zullen de lieve engeltjes niet ontbreken in het geheel. 

Enthousiaste leraren en ouders dragen hun steentje bij om het ook dit jaar weer tot een succes te maken. 

De viering begint met een kort moment van woord en gebed, daarna zal 

de musical “VOLG DIE STER” worden opgevoerd. “Volg die Ster” volgt het 

bekende kerstverhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maar dan 

anders. 

Via deze weg nodigen we alle kinderen en hun ouders uit om deze speciale 

Kerstviering voor kinderen bij te wonen. En zo samen het kerstfeest te 

beginnen. 

Tijdens de viering wordt er ook een collecte gehouden.  

❖ VOOR: Alle kinderen en hun ouders.  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

❖ TIJD: 19.00 uur  

❖ Toegang is vrij 

______________________________________________________________________________________________________ 

 24-12-2019 EUCHARISTIEVIERINGEN KERSTAVOND  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 20.15 uur  

❖ LOCATIE: Fransisca Romana kerk De Cocksdorp 

❖ TIJD: 22.15 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

______________________________________________________________________________________________________ 

 25-12-2019 EUCHARISTIEVIERINGEN 1e KERSTDAG  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 9.30 uur  

❖ LOCATIE: St. Martinus kerk Oudeschild 

❖ TIJD: 11.00 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

______________________________________________________________________________________________________ 

 26-12-2019 2e KERSTDAG – kerst concert Excelsior 

In verband met de restauratie en verbouwing van de Maartenskerk in Oosterend vindt het jaarlijkse 

kerstconcert van het fanfarekorps Excelsior dit jaar plaats in Den Burg. 

❖ VOOR: Alle belangstellenden  
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❖ TIJD: 12.00 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

❖ Er wordt een deurcollecte gehouden. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 29-12-2019 KERST-INN 

Net als vorig jaar organiseert het pastorale team en Regio Breed een Kerst-Inn.  

Een gezellige middag  met muziek, gezelschapsspelletjes, een hapje en drankje en voldoende tijd voor 

ontmoeting! Komt allen en vier de kersttijd met elkaar! 

❖ VOOR: Alle belangstellende 50+ers van onze regio  

❖ TIJD: 14.00 uur – 17.00 uur 

❖ LOCATIE: Willibrordkerk - Parkstraat 24a – Julianadorp 

❖ opgave wordt op prijs gesteld via: 

Telefonisch  Jan van Velzen 06 – 12 17 09 40 / 0223 – 64 30 66 

Per Mail: regiobreednoordkop@gmail.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 VIERINGEN OUD EN NIEUW 
______________________________________________________________________________________________________ 

 31-12-2019 OECUMENISCHE OUDEJAARSVIERING  

Een goede traditie op Oudejaarsavond is de oecumenische oudejaarsviering in  

De Cocksdorp. De dienst wordt geleid door een dominee en parochianen van  

onze parochie. Een fijne manier om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. 

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 19.30 uur  

❖ LOCATIE: PKN kerk in de Cocksdorp  

______________________________________________________________________________________________________ 

 1-1-2020 NIEUWJAARSDAG  

Op ons eiland zijn er geen vieringen.  

Maar in de hele regio is er wel één Regionale Eucharistieviering. 

❖ VOOR: Alle belangstellende  

❖ TIJD: 11.00 uur  

❖ LOCATIE: Petrus en Paulus kerk aan de Kerkgracht in Den Helder 

______________________________________________________________________________________________________ 

 5-1-2020 VRIJWILLIGERSBEDANKDAG & NIEUWJAARSWENSEN  

Na de viering van 9.30 uur in Den Burg is er het traditionele nieuwjaarswensen in de Witte Burcht. Tevens 

organiseren we deze ochtend de Vrijwilligersbedankdag. 

Dit keer hebben we het iets anders opgepakt. 

Samen drinken we na de kerk koffie in de Witte Burcht waar u in de gelegenheid bent om elkaar een 

gelukkig nieuwjaar te wensen. Na de koffie is er voor alle aanwezigen een drankje en een hapje. 

Vervolgens hebben we Gerard Kuip bereid gevonden om enkele verhalen op “Sien Tessels” te komen 

vertellen. 

Dit jaar voor de vrijwilligers dus geen presentjes maar een gezellig samenzijn om u allemaal van harte te 

bedanken voor uw inzet want zonder u allen kan onze parochie niet! U bent allemaal een rader in het grote 

geheel.  

U WORDT NIET PERSOONLIJK UITGENODIGD MAAR U KUNT DEZE OPROEP ZIEN 

ALS EEN UITNODIGING OM DEZE OCHTEND AANWEZIG TE ZIJN. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 

❖ VOOR: Alle vrijwilligers 

❖ TIJD: na de viering van 9.30 uur  

❖ LOCATIE: Witte Burcht 

______________________________________________________________________________________________________ 
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 15-1-2020  AANVANG VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL  

Op dit moment hebben 3 kinderen zich opgeven om te worden voorbereid op het H. Vormsel. [U kunt uw 

kind nog t/m 14 januari opgeven bij het secretariaat door te bellen naar 0222-322161of te mailen naar 

secretariaat@rkparochietexel.nl ].  De voorbereiding vindt plaats op Texel. Er zijn 8 bijeenkomsten  op de 

woensdagmiddag om de 14 dagen. Iedere bijeenkomst begint met een gezamenlijke lunch waarna we in 

het projectboek zullen gaan werken. 

Dit jaar werken we met een nieuw project “VORMSELKRACHT” , wat in de hele regio wordt gebruikt. 

❖ VOOR:  kinderen die willen worden voorbereid op het  H. vormsel en minimaal in    

            groep 7 of 8 van het basisonderwijs zitten 

❖ TIJD:  12.30 uur – 15.00 uur 

❖ LOCATIE: Pastorie Den Burg 

______________________________________________________________________________________________________ 

 25-1-2020 REGIO INSPIRATIEDAG – “GELOVEN IS EEN AVONTUUR” 

Is geloven een saai gebeuren?  

Het tegenovergestelde van een avontuur?                                

Durven wij het aan, op reis te gaan met God?  

Als aansporing verzorgt Tim Schilling, van het centrum voor 

Parochie-spiritualiteit een workshop voor ons. Wij staan 

eerst stil bij het begrip ‘avontuur’ zoals die leeft in de 

samenleving. Daarna passen we het begrip toe – met hulp 

van de Bijbel, kunst en voorbeelden uit het dagelijkse leven – op ons eigen geloof. 

PROGRAMMA 

10.00 uur Welkom met koffie /thee en tijd voor ontmoeting 

                Opening pastoraal team 

11.00 uur Workshop Tim Schilling 

12.15 uur Lunch en napraten 

13.30 uur Einde  

 

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 10.00 uur - einde 13.30 uur Inclusief lunch.  

❖ De toegang is gratis. 

❖ LOCATIE: Spoorbuurtschool Nieuweweg 19   1761 EC Anna Paulowna  

❖ OPGAVE IS NOODZAKELIJK !! 

E-MAIL:   regiobreednoordkop@gmail.com 

TELEFOON: 0223 – 61 25 50. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 26-1-2020 OECUMENISCHE DIENST VOOR DE EENHEID TIJDENS DE WEEK VAN GEBED 

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen heeft voor de editie 2020 als thema: 
“Buitengewoon”. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren 
komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. 
Op Texel geeft de Raad van Kerken dit streven vorm door een oecumenische viering te organiseren in 
de RK kerk in Den Burg. In deze feestelijke viering wordt onder leiding van twee voorgangers dieper 
ingegaan op het thema. In Handelingen 28 wordt verhaald hoe de apostel Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op Malta. Deze gebeurtenis, en dan in het speciaal alle glimpen van het 
buitengewone welke waar te nemen zijn in het verhaal, wordt aldaar jaarlijks herdacht en gevierd. De 
christenen op Malta hebben het materiaal voor deze gebedsweek dan ook voorbereid. 

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: 10.00 uur aansluitend koffiedrinken na de dienst 

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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 23-2-2020 UITREIKING GREGORIUS ONDERSCHEIDINGEN 

❖ VOOR: Alle koorleden en belangstellenden  

❖ TIJD: 9.30 uur  

❖ LOCATIE: St. Martinuskerk Oudeschild 

❖ Na de viering koffie en uitreiking Gregorius onderscheidingen in ‘t Skiltje 

______________________________________________________________________________________________________ 

 1-3-2020 HAPPAS MET EEN BIJBELSE INSPIRATIE. 

KOM OOK BIJBELS KOKEN EN ETEN MET KOOKDOMINEE HAN WILMINK  

Han Wilmink – dominee en gepassioneerd kok, neemt ons mee naar 

Bijbelse tijden door ons te laten proeven van diverse gerechtjes 

opgediend met een Bijbels verhaal.  

Met 30 personen kunnen we deze dag meebeleven. 

Om 14.30 uur beginnen 15 personen o.l.v. Han Wilmink met het 

bereiden van de gerechten.  

Na een evt. wandeling in het prachtige aangrenzende natuurgebied ’Waalenburg’ kunnen nog 15 

personen om 16.00 uur aan sluiten voor de proeverij met het verhaal.  

❖ VOOR: Alle belangstellenden  

❖ TIJD: aanvang 14.30 uur - einde 18.00 uur 

❖ LOCATIE: Natuurboerderij Plassendaal, Zaandammerdijk 9, 1793 EN De Waal (Texel). 

❖ KOSTEN: €23.50 pp  

❖ Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel aanmelden aanbevolen o.v.v. of men  

wil koken of alleen eten. 

 OPGAVE: TELEFOON 0223 – 61 25 50. 

  EMAIL: regiobreednoordkop@gmail.com 

[Deze activiteit wordt georganiseerd door werkgroep Regio Breed in nauwe samenwerking met pastoor 

Ivan - diaken Henk - kapelaan Pawel.  Ondersteund door onze parochies Den Helder - Julianadorp - 

Texel - Breezand - Anna Paulowna - ’t Zand ] 

______________________________________________________________________________________________________ 

 1-3-2020 KISI KIDS 

`   God's singing kids - Zijn te gek! Speciaal voor jou komen zij naar jullie toe!  

Kom je ook?  

We beginnen met een workshop om de liedjes in te studeren voor de viering.   

En aansluitend zingen we mee in de gezinsviering!  

❖ VOOR: kinderen en belangstellenden  

❖ TIJD:  INSTUDEREN LIEDJES : 9.00 uur  

VIERING AANVANG 11.00 uur  

❖ LOCATIE: Petrus & Pauluskerk, Den Helder 

______________________________________________________________________________________________________ 

 25-3-2020 ALGEMENE ZIEKENZALVING 

❖ VOOR: alle belangstellenden 

❖ TIJD: 14.30 uur  

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg 

Ook dit jaar wordt in onze parochie het sacrament van de ziekenzalving, aan een ieder die daarvoor in 

aanmerking komt en  behoefte aan heeft in een gezamenlijke speciale viering toegediend.  

De ziekenzalving is vooral een krachtige hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens verkeert. Voor 

het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving hoeft men niet terminaal ziek te zijn. We spreken 

immers over de zalving van de zieken. Het sacrament kan ook jaarlijks worden herhaald wanneer u dat 

wilt. ZET U DE DATUM VAST IN UW AGENDA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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JEUGDPAGINA  
Omdat het bijna vakantie is wat leuke kerst knutsels dit keer. 

 

Maak je eigen wens kerstkaart 

Dit heb je er voor nodig: 

Onbedrukte kaartje en enveloppen - Gekleurde pennen - Gekleurde ijsstokjes - 

Vilten ster- Washi tape - Touw 

Zo maak je hem 

Begin met het stokje. Maak daar een touwtje aan door het er bovenaan omheen te 

knopen. 

Plak de ster aan het touwtje en plak het geheel op de kaart met de washi tape. 

Schrijf de volgende tekst er bij: ‘ Een harten wens voor jullie van ons, met je eigen 

vallende ster’. 

Klaar is je wens kerstkaart!  

TIP: Maak de wens kerstkaart in verschillende en vrolijke kleuren combinaties: 

Heerlijk toch om zoiets leuks door je brievenbus te krijgen! 
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Maak je eigen kerst-kerststal 

Knip uit geel karton een grote ster en versier deze. 

Maak een ronde cirkel van karton en plak deze in het midden met lijm of plakband op 

de ster. 

Download een kleurplaat van Maria, Jozef, het kindje Jezus en de engel. 

Kleur deze mooi in en knip ze uit. Plak ze om een stukje wc rol. 

Doe een beetje stro onder in de cirkel en bevestig daar de figuurtjes. 

Plak tot slot het engeltje boven de cirkel. 

Maak in de punt een gaatje en doe er een mooi lint aan, en hang hem op. 

 

Je kunt ook nog sterren maken van knijpers zie het plaatje hiernaast. Deze kun je mooi schilderen of bestrooien 

met glitters. 

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

Ik vond dit sterretje voor de deur, 

het had een glinsterende gele kleur. 

Dit sterretje van goud, 

is vast duizend jaren oud! 

Ik pakte het voorzichtig op en was blij, 

want jullie krijgen dit sterretje van mij! 

Het is een sterretje van de nacht. 

Heel erg lief en heel erg zacht! 

Sterretje, sterretje, schitter maar. 

Geef aan iedereen licht en warmte in het nieuwe jaar! 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/9a/eb/8e/9aeb8e0668633daaa248fb273fac92d4.jpg


 
 

 

 

TE LOURDES OP DE BERGEN  [EEN REISVERSLAG VAN NIELS RUTTEN] 
Vrijdag 16 augustus zit ik op de boot en vertrek naar Alkmaar, voor een hele korte nachtrust. Zaterdagochtend 

om 4 uur staat de bus klaar op een parkeerterrein in Alkmaar-Noord. Vandaag reis ik af naar Lourdes, een week 

op pad als vrijwilliger voor VNB. Heel vlot rijden we van Alkmaar naar Tourcoing net over de Belgische grens in 

Noord-Frankrijk. Snel mijn koffer naar de TGV gebracht en meteen door Roos van VNB aan het werk gezet. De 

frisdrank, pelgrimsboekjes en lunch pakketten moet in de trein gestapeld. Ondertussen komen er meer bussen 

met Pelgrims aan. De chaos op het station neemt toe, vanaf de bus door de stationshal is er een kronkelige route 

tussen koffers, pelgrims en rolstoelen om bij de TGV te komen. Maar het lukt alle pelgrims een plekje te krijgen 

in de trein en met vereende krachten stapelen we als vrijwilligers alle koffers, tassen en rolstoelen in de TGV. Het 

fijne van de TGV is dat je lekker ruim zit, eens rond kunt lopen en dat het gewoon gezellig is. Er wordt gekletst, 

gezongen en gelachen. Net voor we bij Lourdes zijn wordt “te Lourdes op 

de bergen” ingezet en al zingend zien we de bekende kerken opdoemen, 

de grot kun je precies niet zien. In het hotel staat het diner al klaar en na 

een lange reisdag smaakt het prima. Het is een heel fijn en comfortabel 4 

sterren hotel, maar geen ziekenhuis of verpleeghuis. Dus voor de 

pelgrims die zorg nodig hebben, moeten we nog even aan de slag. Bed 

iets verhogen of een douchstoel VNB heeft overal een oplossing voor. 

Het is een mooie avond, dus op het terras nog een glas wijn en dan slaat 

de vermoeidheid toch wat toe. 

Zondagochtend vandaag was het programma leeg, om zes uur vanavond pas de welkomstviering, dus lekker 

rustig aan beginnen. Nou daar dacht de reisleidster van onze groep heel anders over. Op tijd aan het ontbijt en 

iedereen om 9 uur verzamelen in de lobby. Rondleiding over het heiligdom.  Toch een flinke wandeling over het 

grote bedevaartplein, natuurlijk kwamen we ook langs de grot. De rivier Gave du Pau kabbelt vandaag als een 

klein bergbeekje rustig langs de grot. Voor de grot een heel ander beeld. Een grote mensenmassa die door elkaar 

krioelt. Met de hele groep door de grot, waar Bernadette Maria heeft gezien, lopen. Zo dicht bij Maria zijn en de 

wand van deze grot aanraken maakt bij iedereen de nodige emoties los. Vervolgens gaan de pelgrims een beetje 

hun eigen weg. De een wil nog een kaarsje opsteken, de ander wat Lourdes water drinken en ten slotte gaat 

iedereen wel ergens een kopje koffie drinken of in de winkeltjes van het stadje kijken. Ja, Lourdes is wel een 

beetje een kermis met al die winkels, rozenkransen, kaarsen en waterflesje te over, maar ook echte Maria-kitsch. 

Een klok die ieder uur het refrein van te Lourdes op de bergen slaat? Ik moet er niet aan denken, maar een andere 

vrijwilliger koopt er dol-enthousiast een. Precies op tijd verzamelt iedereen om naar de openingsviering in de 

Bernadettekerk te gaan. 

Het hoogtepunt van een Lourdesbedevaart is natuurlijk de eucharistieviering 

aan de grot. Klokslag half negen begon de mis. Ik herhaal half negen! Nadeel 

van op bedevaart zijn in een drukke periode. Dus vandaag iedereen extra vroeg 

op, zodat we met de hele groep op tijd bij de grot zouden zijn. Vanmorgen 

regende het serieus, het kabbelende bergbeekje was verandert in een woest 

kolkende stroom water. Onvoorstelbaar hoe snel dat kan omslaan. Tijdens de 

communie mocht ik met mijn jachthoorn voor wat muzikale ondersteuning 

zorgen. Voor mij absoluut het meest bijzondere moment van de bedevaart. 

Bijkomend voordeel, ik kon bij het koor gaan staan in een nis in de rotswand. 

Daar stonden we mooi droog. Na de viering wilde iedereen terug naar het hotel, 

heel raar. Tot de middag hebben we gezellig koffie gedronken en konden een 

beetje opdrogen. In de middag was het gelukkig droog en konden we samen de 



 
 

 

 

kleine kruisweg lopen en bidden. Hotelpastor Marita deed dit prachtig en het raakte bij iedereen wel een snaar. 

We stonden ook stil bij de intenties uit onze groep en hebben hier gezamenlijk voor gebeden en de steun van 

Maria gevraagd.   

Op woensdag weer een mis, maar weer geen doorsnee-mis. Nu de internationale mis, weer een Franse bisschop 

die voorgaat. Wel erg jammer, want met onze Belgische vrienden reisde kardinaal de Kesel mee. Stiekem hadden 

we dus de hoop dat hij zou voorgaan, zodat er meer Nederlands gesproken zou worden. Een bijzondere viering 

met lezingen en gebeden in verschillende talen en een hoop Latijn, want 

dat is voor katholieken een universele taal. De basiliek zat goed vol, dus 

er waren al snel 25.000 mensen aanwezig. De Pius X is een 

ondergrondse kerk, functioneel veel beton en niet indrukwekkend door 

haar schoonheid. Wel imposant omdat het een gigantische ruimte is en 

als 25.000 mensen uit allerlei landen samen alleluja zingen, raakt de 

hemel hier toch echt de aarde. Alleen een mis op het programma, klonk 

als een rustige ochtend, maar de logistiek van zo’n grote mis is toch 

een vak apart.  

De laatste echte dag in Lourdes alweer, gek eigenlijk de tijd vliegt voorbij en toch voelt het alsof we al een 

eeuwigheid in Lourdes zijn. Voor de vrijwilligers verzorgt pastor Eric vanmorgen vroeg de grote kruisweg, onder 

enig gemopper omdat hij nu extra vroeg uit bed moet. We lopen door een donker en stil Lourdes richting de 

kruisweg en starten bij verlicht door mobiele telefoons het bidden van de kruisweg. Pastor Eric is er in geslaagd 

met zijn gebeden en overwegingen bij de staties aan te sluiten bij die dingen die ons persoonlijk bezig houden. 

Kippenvel en tranen zijn het gevolg. Langzaam breekt de zon door en uiteindelijk sluiten we zingend en dansend 

af bij de statie van het lege graf. We omhelzen elkaar en lopen ietwat 

beduusd terug naar het hotel. ‘s Avonds gaan we na het diner naar de 

zendingsviering, de laatste mis van onze bedevaart. Onze groep past 

precies in de sint Josephkapel, een paar vrijwilligers moeten staan, 

maar alle pelgrims kunnen zitten dus dan is het goed. Een prachtige 

mis, maar met een dubbel gevoel omdat we afscheid moeten nemen 

van Lourdes. Als groep steken we nog een grote kaars aan en bidden 

samen, we danken God en Maria voor de mooie week in Lourdes.  

De bus is mooi op tijd en alle koffers en pelgrims worden ingeladen. Maar dan paniek! De chauffeur krijgt de 

rolstoellift van de bus niet meer ingeklapt. De TGV wacht niet, overal zenuwachtig gemompel, eindelijk lukt het 

de lift wordt ingeklapt. We kronkelen door de smalle straatjes van Lourdes en het verkeer schiet niet echt op. We 

komen nog op tijd bij het station en moeten aanpoten om iedereen snel met koffer uit de bus en in de TGV te 

krijgen.  Opgelucht ploffen we in de TGV, gehaald! We zoeven door het Franse landschap huiswaarts en praten na 

over onze bedevaart. Bij Tourcouinq nemen we afscheid en gaat iedereen weer met de bus richting Nederland. In 

Alkmaar neem ik afscheid van een paar andere Noord-Hollandse vrijwilligers. Nog een nachtje in Landsend en 

morgen weer thuis op Texel. 

Volgend jaar verwacht VNB toch echt wel dat ik er met mijn jachthoorn weer bij ben in Lourdes. Maar hoe leuk 

zou het zijn als ik daar meer Texelaars tegenkom. VNB en de vrijwilligers zorgen ervoor dat bijna iedereen mee 

kan op reis, alleen mensen die niet willen moeten thuis blijven. Binnenkort staan de reizen van 2020 op de site 

van VNB www.vnb.nl. Maar als u het niet helemaal kan vinden kunt mij ook mailen of bellen. ruttencj@gmail.com 

06-10246482 
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VAN EILAND NAAR EILAND 

Bezoek partnergemeente Bergen/ Rügen. 

Donderdagavond, 10/10, was het zover, onze vrienden uit Bergen  arriveerden, 

het was heel goed om elkaar weer te zien! 

In het afgelopen jaar is er veel gepasseerd op beide eilanden. Dat geeft verbinding en soepelheid 

en die hebben we nodig. Want veel wind en regen was reden om het plan wat aan te passen. We schuilden in de 

Burght en waar kun je dat beter doen. Gelein vertelde ons over details in de kerk en in de Lindeboom keken  

we in de Schoutenzaal, heel verrassend. 

Zeehonden in Ecomare, altijd goed. Samen eten is heel belangrijk ! 

Aan de Rozendijk aten we hutspot, met een vrolijke uitleg over het Leidens ontzet.  

Zaterdag , een vrije dag, begon voor velen met ... een bezoek aan de Burght. 

Archeologiedag Texel, nog verder terug in de tijd.  

Zondagmorgen is altijd een hoogte punt, wat doen we en wat nemen we mee.U 

heeft het gehoord, de begroeting van Leen en Tino, het zingen van het oogstlied en 

de vlag van Rügen&Texel samen gevoegd! Hoe groot was de verbazing toen zij hier 

kwamen en er van elk huis met een gast de Rügenvlag wapperde. 

 'We zijn niet twee groepen , maar één groep geworden' . Voor ieder in de kerk was er een potje jam, de pompoen 

kunt u  proeven op 10/11, dankdag voor gewas en arbeid: Annie gaat pompoensoep maken. 

Koffiedrinken, samen naar de dijkversterking en warme chocolade met een juttertje.  

Gezellig chinees eten in de Witte Burcht, waar een mezoeza op tafel kwam! Wat is dat? Een kokertje voor de 

deurpost, met de tekst uit Deut. 6:9 ,het 'Sjema'.  Sjema betekent 'hoor'. 

 In de R.K.kerk zongen we voor onze vrienden het Pommernlied:  'Wenn in 

stiller Stunde ...'. ( Rügen ligt in  Mecklenburg-Vorpommern.) In deze 

dagen kwamen oost en west en noord en zuid bij elkaar (zie lied 969). 

Maandag afscheid nemen en uitzwaaien bij de boot met een prachtige 

zonsopkomst.  De regen was vergeten, wij hadden een traan in ons oog. 

Veel is er gezegd en warmte gevoeld. Heel bijzonder om deze 

vriendschap te ervaren. Ze kwamen goed thuis, tot volgend jaar ! 

 

 Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma. 

 

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

ADVENTS / KERSTCONCERT IN DE WAAL 
Het koor Amici Cantus, dat wekelijks repeteert in het dorpshuis van De Waal, is 

bezig met het instuderen van een feestelijk kerstprogramma. Het concert vindt 

plaats op zondag 8 december, om 15.00 uur in de kerk van De Waal. Naast enkele 

voor velen bekende kerstmelodieën die door de 17e eeuwse componist Michael 

Praetorius in een aantal variaties zijn gecomponeerd, wordt de Messe de Minuit 

van de Franse componist Marc-Antoine Charpentier uitgevoerd. Dit bijzondere 

werk is geschreven voor koor en orkest, die afwisselend en ook gezamenlijk 

worden ingezet. Feestelijk, gedragen, bruisend, smekend…. 

Alle reden om de winterse zondagmiddag op te fleuren door het concert mee te 

maken! Toegang: € 5,00. Na afloop, om ongeveer 16.00 uur, is het Dorpshuis van 

De Waal open voor een gezellige nazit, onder het genot van een drankje. 

 

Het concert wordt uitgevoerd door: Amici Cantus o.l.v. Lida Wels 

Marjoke van Die, blokfluiten - Gerdien Tanja, blokfluiten - Peter Schrier, viool - Thijs Gerretsen, viool -  

Christian Jünemann, altviool - Judith van der Werf, cello - Arie Abbenes, orgel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DE ZANDTOVENAAR OP TEXEL!  
Op zaterdagmiddag 21 december 2019 komt de Zandtovenaar, bekend 

van televisie, een optreden geven op Texel! 

Nederlands beroemdste zandtovenaar Gert van der Vijver brengt Texel 

in kerstsferen tijdens een voorstelling voor het hele gezin: De 

Zandtovenaar op Texel. Op een creatieve manier weet hij jong en oud 

te betrekken bij de betekenis van het Kerstverhaal. Hij zal om 16:30 

een Zand-voorstelling verzorgen van ongeveer 50 minuten, waarbij het 

Kerstverhaal zal worden uitgebeeld door middel van zandtekeningen. Dit zandtekenen wordt afgewisseld met een 

aantal prachtige Kerstliederen om naar te luisteren. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar en zal 

plaatsvinden in de Burght kerk in Den Burg, waar plek is voor zo’n 300 personen. Kaarten kosten 3 euro en 

kunnen vanaf 9 december gekocht worden bij het Open Boek in den Burg tegen contante betaling.  

Houdt voor meer informatie de Facebookpagina: ‘Zandtovenaar op Texel’ in de gaten. 

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

GROETJES UIT HET OOSTEN. 
We voelen ons zo vertrouwd met Texel en de bewoners dat we graag een berichtje van ons aan jullie doen. 

We willen jullie alle goeds toewensen voor de decembermaand en het volgend jaar. 

Vaak denken we aan Texel en aan jullie. Zoveel goede jaren op Texel met mooie herinneringen. 

Jaren waarin veel is gebeurd. Voor ons maar ook met de mensen om ons heen op het eiland. 

Met dankbaarheid kijken wij dan ook aan het einde van dit jaar terug op onze tijd op Texel. 

Missen we Texel? 

Jazeker...en gelukkig wel. Dat geeft aan dat we het goed gehad hebben op Texel. 

Onze verhuizing naar Hardenberg was een hele stap, maar nog steeds staan we achter onze beslissing en hebben 

het hier écht goed. 

We wonen vlakbij de Vecht en te midden van een mooie omgeving met weilanden en bossen, vennetjes en heide 

en de Vecht die zo mooi door het landschap slingert. 

Steeds meer komt het voor dat we mensen herkennen en omgekeerd. De contacten zijn er en zullen zeker 

uitgebreid worden maar Texel zal altijd ons eiland blijven. 

Nogmaals wensen we jullie een fijne decembermaand met zinnige, leuke en gezellige momenten en een lichtje 

als het duister is in deze donkere maand met bijzondere dagen. 

Zomers in de zomerochtenddiensten in De Koog zongen we vaak het onderstaande lied. 

Met dit lied groeten wij jullie met een warm gevoel. 

“Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

  in Zijn naam elkaar begroeten 

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Maartje en Bram Guiljam 

Blanckvoortallee 36, 

7773AT Hardenberg 

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



 
 

 

 

 
 
FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING KERKEN EN MINIMA TEXEL 2018 
In 2018 heeft de st. Kerken en minima aan 7 personen hulp geboden door het geven van een of meer leningen 

met een totaal bedrag van € 19400,- terwijl de aflossingen van vorige leningen in 2018 € 10600,- bedroegen. 

De aflossing van deze leningen komen maandelijks binnen en variëren van € 10,-  tot €  150,- per maand. 

Aan giften zijn er in 2018 cadeaubonnen van € 50,- rondgedeeld met de kerstdagen  en er is een bedrag van €  

350,- verstrekt als gift. 

 

De hulp aanvragen kwamen meestal binnen via bewind voering ,Texels Welzijn en/ of sociale dienstverlening .Zelf 

aan de bel trekken komt ook voor. Gelukkig loopt het contact tussen ons als hulpverlenenden goed en proberen 

we zo snel mogelijk hulp te bieden en een maandelijks terug te betalen bedrag af te spreken  dat voor de  

aanvrager  haalbaar is. 

Helaas komt het ook voor er dat nog niets afgelost  wordt en dan wordt er gevraagd naar de stand van zaken. 

 

De ontvangsten voor de stichting zijn de collectes die in de Texelse kerken twee keer per jaar gehouden worden 

en regelmatig ontvangen wij giften van particulieren  waarvoor dank. 

 

Via de sociale dienst gaat er ieder voorjaar een schrijven naar de mensen met een minima om  ombeurten een 

weekje vakantie te houden  op vakantiepark “de Krim” in een caravan die door ons beschikbaar wordt gesteld en 

waarvoor wij de jaarplaats gratis aangeboden krijgen van “de Krim”  Dit gebeurt al vanaf 2005  en er is in 2018 

totaal 22 weken gebruik van gemaakt en wordt zeker gewaardeerd.  

 

Opgemerkt dat we nu 20 jaar dit werk op Texel doen en met Uw financiële hulp groot of klein hiermee door 

kunnen gaan .Mensen komen soms in situaties terecht die dan een steuntje in de rug nodig hebben en die de 

Stichting Kerken en Minima Texel  om hulp vragen. 

 

Meer informatie over ons is te vinden op kerkplein Texel 

secr Flip Breman 

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

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

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 06-38909487 

      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 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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Wij wensen u 

een fijne jaarwisseling 

 
Dat het nieuwe jaar   

u iedere dag 

vrede geven mag. 

En bergen van geluk 

365 dagen aan een stuk. 

 

Dat het nieuwe jaar 

u ook veel moois mag brengen 

een goede gezondheid 

veel liefde, en voorspoed 

warmte en vriendschap met elkaar. 

 

We wensen u allen een gezegend nieuwjaar! 

 

Graag tot ziens   
bij onze vieringen  

of andere activiteiten. 
 


