
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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