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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 EN DE PAROCHIE.
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.
Op het secretariaat [de pastorie van Den Burg] is parochie-coördinator Henny Hin op dinsdag, woensdag, en
donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur aanwezig.
Buiten deze tijden kunt u ons mailen of op het antwoordapparaat een boodschap achterlaten met vermelding van
uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM
Voor o.a. huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van
boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving, uitvaart.
Pastoor Ivan Garcia Ferman

tel nr. 06 - 17129642

Kapelaan Pawel Banaszak

tel nr. 06 - 46554569

Diaken Henk Schrader

tel nr. 06 – 10306086

Voor opgave misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
contact met het bestuur, financiële zaken, en andere vragen die bij u leven.
Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin op het secretariaat.
RK parochie Texel
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.
Tel:

0222-322161

E-mail:

secretariaat@rkparochietexel.nl

Bij dringende gevallen kunt u pastoor Ivan Garcia of kapelaan Pawel Banaszak 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,

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

Oosterend - Buiten gebruik

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.
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Voor de volgende Vuurtoren (5 april tot 7 juni 2020) kunt u tot en met vrijdag 20 maart 2020
inleveren op het redactieadres

Kopij 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!

2

a.s. kopij

PASTORAAL WOORD

Beste parochianen, we kunnen het alweer goed merken, dat de dagen gaan lengen; het
voorjaar komt in zicht.
Toch kijk ik nog even achterom, naar de Kerst. We hebben met ons allen mooie
vieringen gehad, er waren mooie Kerstconcerten en de KerstIIN in Julianadorp, die weer
een mooie middag is geworden. Ik heb rond deze dagen weer veel vrijwilligers mogen ontmoeten die met de
voorbereidingen bezig waren of de kerk aan het versieren waren. Het resultaat mocht er ook zijn: prachtig
versierde kerken. Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar hulp het afgelopen jaar; in
welke vorm deze hulp ook was.
Het afgelopen jaar mocht ik afsluiten met een viering in ’t Zand. Daar kennen ze een prachtige traditie: na afloop
een heerlijke oliebol. In mijn preek stond ik stil bij de jaarwisseling, waarbij ik aangaf, dat het toch altijd goed is
om even de balans op te maken. Even voor de geest halen wat er allemaal gebeurd is, of welke plannen juist niet
van de grond gekomen zijn. Ik gaf ook aan, dat we uiteraard best mogen kijken naar wat niet goed is gegaan,
maar zeker ook wat wel goed is gegaan. En dat we voor die goede dingen ook wel eens dankbaar mogen zijn.
“Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.”
Een prachtige uitspraak, welke ons tot nadenken zet. Even rust op de plaats, want we vinden dingen
tegenwoordig allemaal maar heel gewoon.
Maar dat is het zeker niet. Ook daar mogen we wel eens bij stilstaan en dankbaar zijn voor het goede, wat we
gekregen hebben. Ook gaf ik in de preek aan, dat voornemens vaak alweer snel vervlogen zijn. We zijn inmiddels
weer een paar weken verder. Heeft u zich ook iets voorgenomen dit nieuwe jaar en houdt u zich daar nog aan?
Misschien dat ik u hier nu weer aan herinner en dat u de voornemens weer met frisse voorjaarsenergie oppakt.
Ik wens u alvast een mooi voorjaar toe.

Henk Schrader, diaken.

ACCEPTEER ZOALS HET IS.
LAAT LOS ZOALS HET WAS.
GELOOF IN WAT ZAL KOMEN.
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VASTENTIJD

Veertig dagen om wat te werken
aan onszelf,
aan onze relaties,
aan ons eigen leven.
De vasten
is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingende ritme
van geleefd te worden
te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen
bij het vanzelfsprekende in het leven.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar de zin en de betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste, dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen:
een goede schepping,
een vredevolle wereld,
liefdevolle mensen.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die we te gaan hebben
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook te gaan.
Uitgelezen tijd
om echt te leven,
– misschien ook wel te her-leven –
naar Pasen toe.
En ook daarna.
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VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL
2 FEBRUARI T/M 5 APRIL 2020
Zo 2 februari

09.30

De Cocksdorp

Woord en Communieviering Diaken

De Cocksdorp

Collecte Actie Kerkbalans (is voor eigen parochie)
Zo 2 februari

11.00

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Dameskoor

Collecte Actie Kerkbalans (is voor eigen parochie)
Zo 9 februari

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

Collecte Eilandelijk Diaconaal Werkverband + koffie drinken
Wo 12 februari

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester

Zo 16 februari

09.30u

Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Gospeltrain

Zo 23 februari

09.30u

Oudeschild

Eucharistieviering Priester

Koor

UITREIKING GREGORIUS ONDERSCHEIDINGEN

Oudeschild

+ koffie drinken in ‘t Skiltje
ASWOENSDAG
Wo 26 februari

19.00u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Zo 1 maart
Zo 1 maart

09.30u
11.00u

De Cocksdorp
Den Burg

Eucharistieviering Priester

Koor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie

De Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Zo 8 maart

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

VOORSTELLEN VORMELINGEN EN COMMUNICANT
Collecte: Vastenactie & Eigen parochie + koffie drinken
Woensdag 11 maart

10.15u

Gollards

Eucharistieviering Priester
Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Zo 15 maart
Zo 15 maart

09.30u
11.00u

Oudeschild
Den Burg

Woord en Communieviering Diaken

Koor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie

Oudeschild

Woord en Communieviering Diaken

Gospeltrain

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
ALGEMENE ZIEKENZALVING
Woensdag 18 maart

14.30u

Den Burg

ALGEMENE ZIEKENZALVING Eucharistieviering Priester

Herenkoor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie + koffie drinken
TAIZÉ VIERING
Vrijdag 20 maart

19.30u

Den Burg

Taizé viering Diaken Henk Schrader & Niels Rutten
+ koffie drinken
4e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Zo 22 maart

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Dameskoor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
5e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Zo 29 maart

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering Priester

Gospeltrain

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie
PALMZONDAG
Zo 5 april
Zo 5 april

09.30u
11.00u

De Cocksdorp
Den Burg

Eucharistieviering Priester

Koor De

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie

Cocksdorp

Eucharistieviering Priester

Herenkoor

Collecte: Vastenactie & Eigen parochie + koffie drinken

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!!!
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PAROCHIE AGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

28-1

9.30

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

29-1

12.30

2e bijeenkomst Vormelingen

Pastorie Den Burg

12-2

12.30

3e

Pastorie Den Burg

12-2

19.00

Ouderavond Vormsel

14-2

Pastorie Den Burg

Ziekenbezoekgroep

19-2
23-2

bijeenkomst Vormelingen

Henk Schrader jarig 1961
9.30

Eucharistie & Uitreiking Gregorius onderscheidingen

Kerk Oudeschild & ‘t Skiltje

26-2

12.30

4e

Pastorie Den Burg

26-2

19.00

Aswoensdag

27-2

19.30

Lezing/film - Kerk in Nood, 'WATU WOTE: ALL OF US' Petrus & Paulus kerk Den Helder

1-3

9.00

Kisi kids

Petrus & Paulus kerk Den Helder

1-3

14.30

Bijbels culinair

Natuurboerderij “Plassendaal”

4-3

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

11-3

12.30

5e bijeenkomst Vormelingen

Pastorie Den Burg

12-3

bijeenkomst Vormelingen

Kerk Den Burg

Ziekenbezoekgroep

15-3

15.00

Amici Cantus

Kerk Den Burg

18-3

14.30

Algemene Ziekenzalving

Pastorie Den Burg

20-3

Kopij datum Vuurtoren Pasen 5 april t/m 7 juni 2020

20-3

19.30

Taizé viering

Kerk Den Burg

21-3

16.30

Concert gelegenheidskoor Where Gospel Meets Soul

Kerk Den Burg

m.m.v. Berget Lewis
25-3

12.30

6e bijeenkomst Vormelingen

Kerk Den Burg

25-3

19.00

Ouderavond Vormsel

Pastorie Den Burg

29-3

16.00

Tigers of God -Fast Food in de vastentijd

Petrus & Paulus kerk Den Helder

31-3

9.30

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

1-4

12.30

7e bijeenkomst Vormelingen

Pastorie Den Burg

1-4

19.00

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

6-4

19.30

Herdenking 75 jaar

Kerk Den Burg

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!!!!

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.
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE
Pastoor Ivan Garcia is met vakantie van 15 januari t/m 17 februari 2020. Wij wensen hem een fijne vakantie in
zijn thuisland Honduras.
Kapelaan Pawel Banaszak en Diaken Henk Schrader nemen tijdens deze periode zijn taken waar en zijn zo nodig
bereikbaar.
Diaken Henk Schrader viert zijn 59e verjaardag op 19 februari. Namens alle parochianen feliciteren we hem van
harte en wensen hem een fijne verjaardag toe.

PERSONALIA
Voor alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en het hospice, maar ook eenieder 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.

In liefdevolle herinnering…
In de afgelopen periode hebben we tijdens een viering afscheid genomen van dierbare
Parochianen de wij hierbij met name noemen:

† 17-11-2019

Nel Witte Bakker

† 18-12-2019

Stien Witte Bastiaans

85 jaar
84 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOGEN WE U NOG EVEN HERINNEREN OM UW JAARLIJKSE KERKBIJDRAGE VOOR 2020 OVER TE MAKEN?
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel o.v.v. kerkbijdrage 2020.

Geef voor het werk in uw parochie

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Bestuur RK Parochie Texel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PASTOOR IVAN GARCIA FERMAN BENOEMD TOT DEKEN
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bisdom hield Bisschop Punt een toespraak, waarin hij voor het nieuwe jaar
een aantal nieuwe ontwikkelingen aankondigde, namelijk een uitbreiding van het aantal dekenaten, enkele
nieuwe initiatieven over evangelisatie en catechese, alsook zijn eigen komende afscheid.
Wij hebben 2 punten uit zijn toespraak gehaald, de uitbreiding van de dekenaten en de opvolging van de
bisschop, omdat deze ook van belang zijn voor onze parochie. Het complete verslag kunt u lezen op de site van
het bisdom https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3986&t=Woord+van+de+bisschop
DE UITBREIDING VAN DE DEKENATEN
“Twee van onze drie dekens zijn inmiddels vanwege leeftijd en gezondheid teruggetreden. Alleen de deken van
Amsterdam kan en wil nog even door gaan. Na overleg in de verschillende gremia, en met de dekens, hebben de
bisschop-coadjutor en ik besloten de gelegenheid aan te grijpen om het aantal dekenaten weer iets uit te
breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk
niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samenwerking.
En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is
zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een
seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze
elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te
groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.”
Voor onze parochie betekent dat dat wij bij het dekenaat Schagen zullen horen. Pastoor Ivan Garcia Ferman zal
per 1 februari 2020 onze oud pastoor en deken Eduard Moltzer opvolgen en als deken worden benoemd.
Het complete dekenaat ziet er als volgt uit.
1. Dekenaat Schagen - deken I.A. Garcia Ferman
•

Parochie Texel (Den Burg, De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild)

•

Samenwerkingsverband H. Maria Sterre der Zee en Trinitas, Noordkop (parochies H. Maria Sterre der Zee
te Den Helder, O.L.Vrouw Praesentatie te Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist te Breezand, O.L. Vrouw
Visitatie te ’t Zand)

•

Samenwerkingsverband Wieringerwerf (parochie Wieringermeer te Wieringerwerf en Middenmeer en
parochie Wieringen: H. Hippolytus te Hippolytushoef)

•

Samenwerkingsverband De Vijfhoek (parochies H. Hart van Jezus te Heerhugowaard (De Noord), H.
Familie te Heerhugowaard (‘t Kruis), O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Nieuwe Niedorp, H. Martinus te ’t
Veld, H. Wulfram te Waarland)

•

Parochie H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn

•

Parochie St. Christophorus te Schagen

•

Parochie O.L. Vrouw Geboorte te Burgerbrug

•

Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen

Tevens behoren tot elk dekenaat de overige katholieke geloofsgemeenschappen die in dat gebied gevestigd zijn
of zullen worden. Hierbij kan met name gedacht worden aan de migrantengemeenschappen.

Via deze weg feliciteren wij pastoor Ivan met deze benoeming en wensen hem veel wijsheid en
Gods Zegen toe bij het uitoefenen van deze nieuwe functie.
OPVOLGING VAN BISSCHOP PUNT
“Een andere ontwikkeling die het nieuwe jaar zal brengen betreft mijzelf. U weet het inmiddels wel. Ik ben nu 74,
en hoop tegen de zomer mijn 25-jarig bisschopsjubileum te vieren, zowel in het bisdom Haarlem-Amsterdam,
als in het Militair Ordinariaat. Een mooi en natuurlijk moment om het stokje, of beter gezegd de staf, over te
dragen aan m’n opvolger. Het is wel iets te vroeg, maar om twee redenen, denk ik, toch verstandig. Enerzijds
speelt de gezondheid me al een paar jaar regelmatig parten, en anderzijds is de opvolging al geregeld. Mgr. Jan
Hendriks is inmiddels al een jaar bisschop-coadjutor, d.w.z. bisschop met recht van opvolging. Het geeft mij rust
te weten dat het bisdom straks bij hem in goede handen is. Er is geen enkele procedure meer nodig. Alleen moet
de paus uiteraard zijn toestemming geven, die ik binnenkort zal vragen. Het enige ritueel dat dan nog moet
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gebeuren is de ‘in bezit name van de zetel’, zoals het officieel heet, d.w.z. dat Mgr. Hendriks even op de
bisschopszetel in de kathedraal gaat zitten. Hij heeft nog een paar maanden om te oefenen. ‘Wat gaat u na het
emeritaat zelf doen?’, wordt me steeds vaker gevraagd. Ik weet het nog niet precies, maar heb wel het verlangen
om wat meer tijd en rust te hebben voor verkondiging, en voor m’n eigen spiritualiteit en band met God.
Ik dank u voor uw geloof en inzet en vraag voor de toekomst voor ons allen de bescherming van Maria en de
bijzondere zegen van God.”

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

VAN HET BESTUUR
We zijn 2020 op 5 januari begonnen met de vrijwilligersbedankdag waarbij we elkaar tevens
een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst. Er was gezorgd voor wat lekkers bij de koffie en
mooi verzorgde hapjes bij de borrel. Simon Dros en Gerard Kuip vermaakte de aanwezigen
met hun verhalen in het Tessels. Een grote groep vrijwilligers was naar de Witte Burcht
gekomen en genoten van een gezellig samenzijn. Zonder de ongeveer 180 vrijwilligers zou
onze Parochie niet kunnen zijn wat we nu zijn. We zijn iedereen dankbaar voor de vele vrije uurtjes die aan onze
Parochie worden besteed.
Tijdens de vrijwilligersbedankdag namen we tevens op gepaste wijze afscheid van Harry Ran die zijn
bestuursfunctie heeft neergelegd. Zag het er in eerste instantie niet naar uit dat we het bestuur weer op volle
sterkte zouden krijgen, tijdens de eerste bestuursvergadering van 2020 bleek anders. Piet Zijm (tevens
bestuurslid van de Caritas) heeft besloten de functie van vicevoorzitter op zich te nemen en Anja van der HeideWitte neemt de plaats in van penningmeester. Ook Hans Koot heeft zich bij het bestuur gevoegd zodat we het
nieuwe jaar met een volledig bestuur kunnen beginnen. We zijn blij met deze ontwikkeling en zien de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
Vanaf deze plaats willen we Erna Koopman bedanken die na 5,5 jaar deel uit gemaakt te hebben van het bestuur
heeft besloten haar functie neer te leggen. Ook Erna willen we bedanken voor haar inzet voor onze Parochie.
Tijdens de Kerstperiode is het een goede gewoonte om de kerk open te stellen zodat eenieder de kerk kan
bezoeken en de prachtige kerststal kan bewonderen. Helaas heeft de openstelling dit jaar vervelende gevolgen
gehad. De mooie stenen kerstengel werd ernstig beschadigd en onze prachtige antieke zilveren bel, welke zich
op het altaar bevond, is meegenomen. Laten we hopen dat de dader spijt krijgt en zich zal melden.

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

TERUGBLIK OP DIVERSE ACTIVITEITEN
_____________________________________________________________________________________

VRIJWILLIGERSDAG DRUK BEZOCHT
Op zondag 5 januari jl. was zowel tijdens de H. Mis als daarna aandacht voor de
vrijwilligers die zich voor onze parochie inzetten. Zowel voor als achter de schermen
zijn velen actief. Daarbij valt te denken aan de koorleden, kosters, deelnemers van
bezoekgroepen, koffiezetgroep, betrokkenen bij schoonmaakwerkzaamheden, kerststal
bouwers, bestuurders, lectoren, misdienaars, enzovoort, enzovoort. Zonder inzet van al
onze vrijwilligers is er geen kerkgemeenschap mogelijk!
Na de mis stond er koffie met lekkers klaar in de Witte Burcht. Een groot aantal parochianen was aanwezig en
wisselden nieuwjaarswensen uit. Pastoor Garcia Ferman en onze parochie coördinator Henny Hin heetten de
aanwezigen welkom en spraken hun dank uit voor alle vrijwillige inzet. Daarna maakten zij van de gelegenheid
gebruik om Harry Ran in het zonnetje te zetten. Zijn verlengde bestuurstermijn als vice-voorzitter zat er op,
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waardoor hij afscheid moest nemen
van het parochiebestuur. Hij had
goed nieuws, want niet alleen Hans
Koot werd voorgesteld als nieuw
bestuurslid. Ook twee andere
parochianen zijn bereid gevonden
toe te treden tot het bestuur: Piet
Zijm en Anja van der Heide. Hiermee
komt het parochiebestuur weer op
volle sterkte. De aanwezigen
verwelkomden dit nieuws met
applaus. Vervolgens vertelden onder
het genot van een drankje en hapjes
Simon Dros en Gerard Kuip ‘op sien
Tessels’ enkele van hun
jeugdherinneringen en belevenissen.
Onder meer over ‘op Diek’ en over
het reizen met de boot van en naar
de overkant. Dat ging er destijds er
anders aan toe dan nu.
Rond het middaguur werd de dag afgesloten. ALLE VRIJWILLIGERS: NOGMAALS DANK voor de inzet.
______________________________________________________________________________________________________________

OP BEZOEK BIJ DE ZUSTERS VAN MOEDER TERESA
De GetInspired groep [jeugd van 16+ uit onze regio] was uitgenodigd
bij de zusters van Moeder Teresa om op bezoek te komen en een
handje te helpen in hun keuken. De zusters maken elke dag een
maaltijd voor daklozen en eenzame mensen. De gasten kunnen de
maaltijd in de zaal gebruiken waar de pastoor hun eerst het evangelie
vertelt, ze samen bidden en er gezongen wordt. Wij hebben samen
met de zusters de mis gevierd en wij hebben ze geholpen met het
uitdelen van het eten.
MARIA EN WIES VERTELLEN HUN ERVARING.
Maria: Ik merkte dat de gasten
honger hadden en dat de zusters

Wies: Het viel, mij op dat de

de enigen waren die hen van

gasten heel dankbaar waren

voedsel voorzagen waarvoor ze

voor de kleine dingen die wij

erg dankbaar waren. Wat mij het

deden. MIJ raakte het meest

meest raakte, was te weten dat er

dat wij niet voor alles

mensen wonen in een stad als

dankbaar zijn en zij voor

Amsterdam, waarin het lijkt alsof

kleine dingen die voor ons

er niets ergs gebeurt en dat alles

heel vanzelfsprekend zijn.

perfect is.

En ik vind het knap dat de

Ik was ander de indruk van de

zusters dit elke dag voor

vrijwilligers die de zusters komen

mensen doen die zij niet

helpen en niet alleen de zusters.

kennen.

______________________________________________________________________________________________________________
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VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL
Op dit moment worden, Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers
voorbereid op het H. Vormsel.
Zij komen acht keer om de 14 dagen op woensdag middag bij elkaar in de pastorie. Iedere bijeenkomst begint
met een gezamenlijke lunch waarna we in het projectboek werken.
We

werken

met

een

nieuw

project

“VORMSELKRACHT” wat in de hele regio
wordt gebruikt.
Inmiddels

BLIJF NAAR JE
HART LUISTEREN,
HET ZAL JE
DE WEG
FLUISTEREN.

is

de

eerste

bijeenkomst

geweest.
In de volgende Vuurtoren zullen we wat
van ons laten horen over de voorbereiding.
________________________________________________________________

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE
Lena Peliwo heeft zich aangesloten bij de voorbereiding op de
eerste H. Communie in Den Helder. Zij zal de eerste heilige
communie ontvangen in haar thuisland Polen.

______________________________________________________________________________________________________
8-3-2020

VOORSTELVIERING

Tijdens de eucharistieviering om 9.30 uur in Den Burg zullen we alle 4 de jongeren aan u voorstellen.

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

ACTIVITEITEN VOORJAAR 2020
RK PAROCHIE TEXEL & REGIO BREED
_____________________________________________________________________________________
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
Ook dit jaar worden er aan meerdere koorleden weer
Gregoriusonderscheidingen uitgereikt omdat ze al 25,40,50 of zelfs 60 jaar
aan een kerkkoor verbonden zijn. Op 23 februari is er een kerkdienst in de
kerk van Oudeschild om 9.30u waarna de jubilarissen in dorpshuis het Skiltje
de onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Dit jaar zijn dit Lia Zijm-Witte
(25 jaar), Tineke van Beek-Bakker (50 jaar), Riet Witte-Smit (50 jaar), Joke
Zoetelief-van Beek (50 jaar) en Hans Boom (60 jaar). U bent allen van harte
uitgenodigd dit mee te vieren.

LET OP: ER IS DUS OP 23 FEBRUARI GEEN VIERING IN DEN BURG!!!!
______________________________________________________________________________________________________
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26-2-2020

ASWOENSDAG

Aswoensdag, is het begin van de vastentijd en een
periode in onze katholieke traditie van inkeer ter
voorbereiding op het Paasfeest, die eenieder op zijn
of haar eigen manier invult.
De één door te vasten de ander door gebed of
meditatie. Of door juist extra om te zien naar de
medemens.
Traditioneel begint de vastentijd met de viering op
Aswoensdag waarbij we het Askruisje kunnen

MODERN VASTEN
40 DAGEN
ZONDER
FACEBOOK &
INSTAGRAM

ontvangen.
Ook in onze parochie wordt deze mogelijkheid u
weer aangeboden in de Aswoensdag viering op
woensdag 26 februari om 19.00 uur in de Joh. de
Doper kerk van Den Burg.
U bent van harte uitgenodigd.
❖ VOOR:

alle belangstellenden

❖ TIJD:

19.00 uur

❖ LOCATIE: H. Johannes de Doper kerk Den Burg
______________________________________________________________________________________________________
27-2-2020

LEZING EN FILM VAN KERK IN NOOD, 'WATU WOTE: ALL OF US'.

Wij nodigen u van harte uit om een lezing en film bij te wonen van Kerk in Nood,
'Watu Wote: All of us'.
De film 'Watu Wote: All of us', vertelt over het
moedige antwoord van Moslims in Kenia op de
vervolging van Christenen door Al-Shabaab. De
film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal
over passagiers tijdens een busreis naar
Mandera, een klein stadje aan de grens van
Somalië in het noordoosten van Kenia. In
december 2015 werd hun bus aangevallen door
leden van de terroristische organisatie AlShabaab. Die hadden als doel de christelijke
passagiers te scheiden van de Moslims om hen
te vermoorden. De Moslim passagiers weigeren
te voldoen aan de aanvallers om de Christenen
onder hen te identificeren.
Een indrukwekkende film met een actueel thema.
❖ VOOR:

alle belangstellenden

❖ TIJD:

19.30 uur afsluiten met koffie/thee
het zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

❖ LOCATIE: H. Petrus en Paulus kerk Den Helder
Wij nodigen u van hárte uit. Deze avond wordt u aangeboden, er wordt een vrijwillige collecte gehouden
voor Kerk in Nood.
______________________________________________________________________________________________________
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VASTENACTIE 2020
Met Aswoensdag start ook weer de vastenactie. Dit jaar willen wij opnieuw
onze vastencollecte bestemmen voor de stichting “Een Betere Start” van
Mariette Berbée.
Vorig jaar mocht de Stichting Een Betere Start ruim € 12.000, - ontvangen van Vastenactie. Dit prachtige
bedrag, opgehaald tijdens de vastenperiode in de parochies van de Kop van Noord-Holland, was bestemd
voor de bouw van ‘a Mother’s Place’. Een gebouw, waar de zwangere vrouwen in het westen van Oeganda
een week voor de uitgerekende datum kunnen verblijven, zodat ze in de buurt van de kraamkliniek zijn
om daar veilig en hygiënisch, onder medische begeleiding, te kunnen bevallen. Dit om de hoge moederen kindersterfte terug te dringen in dit gebied.
Op dit moment zijn we bezig met de bouw van de ‘Mother’s Place’. Maar als er meer vrouwen binnen de
‘compound’ verblijven, zullen we ook moeten zorgen voor meer sanitaire voorzieningen.
Nog steeds worden in Afrika, bij gebrek aan sanitaire voorzieningen, de behoeften van de mens gedaan
in bosjes, tussen treinrails, achter schuttingen en boven open water, wat vaak leidt tot overdraagbare
ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio.
Tijdens de Vastenactie van dit jaar gaan we sparen voor:
-De bouw van latrines bij de ‘Mother’s Place’. Een latrine
is een eenvoudig openbaar toilet. Dit is een houten
gebouwtje, met een afgedekt gat in de grond, dat
uitmondt in een diepe put (In 2015 hebben we een grote
septic tank laten bouwen, waar alle toekomstige sanitaire
voorzieningen op aan gesloten kunnen worden).
-De bouw van wasruimtes, waar de vrouwen zich kunnen
wassen en douchen.
-De bouw van ruimtes waar de zwangere dames,
gedurende hun verblijf in het logeerhuis, de was kunnen
doen en laten drogen.
Doet u weer mee met dit mooie project?
Meer informatie en prachtige foto’s kunt u vinden op www.beterestart.com
Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie
(Onder vermelding van het Projectnummer 401243!)

Op 1 maart zal Mariette Berbée ons na de viering meer komen vertellen over haar stichting
“Een betere start “en haar werk in Oeganda.
______________________________________________________________________________________________________
1-3-2020
`

KISI KIDS – Speciaal voor jou!

God's singing kids - Zijn te gek! En komen naar onze regio toe!
We beginnen met een workshop voor alle leeftijden, instuderen van de liedjes voor de viering en
aansluitend meezingen en dansen met de eucharistieviering. Het belooft geweldig leuk te worden!
❖ VOOR:

kinderen en belangstellenden

❖ TIJD:

INSTUDEREN LIEDJES
AANVANG GEZINS VIERING

- 9.00 uur
- 11.00 uur

❖ LOCATIE: Petrus & Pauluskerk, Den Helder
IEDEREEN IS WELKOM OM JOU TE ZIEN SCHITTEREN!
______________________________________________________________________________________________________
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HAPPAS MET EEN BIJBELSE INSPIRATIE.

1-3-2020

Bijbels Culinair door kookdominee Han Wilmink op
Texel, waar Han in Oosterend begonnen is als
predikant in de periode 1990-1995
“Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal,
is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!” aldus Han Wilmink, in (kerkelijk)
Nederland vooral bekend als ‘de kookdominee.’ Naast dat hij ‘gewoon’ dominee is organiseert hij al zo’n
twintig jaar kookworkshops in het hele land. Het is zijn bedoeling dat de deelnemers na afloop met een
schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaan. Samen gaan de deelnemers op Texel, aan de
slag om 6 Bijbels geïnspireerde mini gerechtjes te maken! Samen lekker en bijzonder koken is al een
feest. En na het koken, aan tafel zorgt hij voor ‘gekruide’ verhalen tijdens het eten. Juist door de
combinatie van maal èn verhaal onderscheidt ‘Bijbels culinair’ zich van andere kookworkshops.
“Achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes…
Voedsel vertelt een verhaal.” Han combineert een passie voor voedsel met een passie voor de Bijbel. Dat
bracht hem tot de combinatie Bijbels-Culinair. “Het mooie is, dat mensen van
allerlei afkomst meedoen. Met allerlei verschillende kerkelijke achtergronden
maar net zo goed mensen die niet veel hebben met de kerk of het geloof maar
gewoon geïnteresseerd zijn in hoe een Romeins ei uit het jaar nul smaakt.
Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor mij belangrijke criteria.”
Laagdrempeligheid en een gezellige ontspannen sfeer, staan voorop!” Aldus
een enthousiaste Han Wilmink
KOM OOK BIJBELS KOKEN EN ETEN MET KOOKDOMINEE HAN WILMINK
Met maximaal 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.
De overige 15 deelnemers kunnen evt. gebruik maken van een wandeling in het prachtige aangrenzende
natuurgebied ’Waalenburg’ [deze route is ± 2 km, de beschrijving kunt u ontvangen bij aanvang van de
middag op natuurboerderij Plassendaal] vervolgens kunnen zij zich dan om
16.00 uur aan sluiten voor de proeverij met het verhaal.
❖ VOOR:

alle belangstellenden

❖ TIJD:

aanvang 14.30 uur - einde 18.00 uur

LET OP
VOL = VOL

❖ LOCATIE: Natuurboerderij Plassendaal, Zaandammerdijk 9, 1793 EN De Waal
❖ KOSTEN: €23.50 pp
❖ Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel aanmelden aanbevolen o.v.v. of men wil koken
[wie het eerst komt ….] of alleen eten.
❖ OPGAVE: TELEFOON 0223 – 61 25 50 of EMAIL: regiobreednoordkop@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________
15-3-2020

UITVOERING JOHANNES PASSION VAN J.S. BACH

In samenwerking met Barokorkest Eik en Linde voert het Texelse koor Amici Cantus dit jaar op Texel de
Johannes Passion van Bach uit. Voor de uitvoering van deze indrukwekkende passie wordt het koor
uitgebreid naar 28 zangers en zullen professionele solisten
hun medewerking verlenen.
Uitvoerenden zijn:
Amici Cantus
Barokorkest Eik en Linde
John Kennedy, evangelist
Wendeline van Houten, sopraan
Merel van Schie, alt
Jeroen Helder, tenor
Matthijs Mesdag, Christus, bas
Gastdirigent: Henk Verhoef
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❖ VOOR:

alle belangstellenden

❖ DATUM:

Zondag 15 maart

❖ TIJD:

15.00 uur

❖ LOCATIE: H. Johannes de Doper kerk Den Burg
❖ TOEGANG: € 19,00 (incl. programmaboekje en koffie/thee in de pauze).
❖ KAARTEN: Vanaf eind februari verkrijgbaar bij NautaBoek, de VVV en de
koorleden. Het reserveren van kaarten kan vanaf nu bij lidawels@kpnplanet.nl.

21-3-2020

CONCERT TEXELSE KOOR:” WHERE GOSPEL MEETS SOUL”
MET ALS LEAD ZANGERES BERGET LEWIS BEKEND VAN “LADY’S OF SOUL
Het Texels gelegenheidskoor: ” WHERE GOSPEL MEETS SOUL” onder leiding
van Judith Wognum is sinds september 2019 aan het repeteren. Diverse
liederen zowel gospels als soulmuziek worden iedere maandagavond met
55 enthousiaste koorleden ingestudeerd. Enkele liederen zijn Freedom,
Natural woman, Brighter day.

Al meerdere keren heeft Judith diverse projecten op Texel geleid op het gebied van muziek.
Dit keer heeft Judith zich laten uitdagen om ons te laten ervaren, of beter gezegd voelen, waar de
Gospelliederen en de soulmuziek elkaar raken.
En vanwege de akoestiek wil het koor graag onze kerk gebruiken om u deze ervaring te laten meebeleven
en hun repertoire ten gehore te laten brengen.
Het bijzondere aan dit concert is dat Berget Lewis [bekend van “LADY’S OF
SOUL] haar medewerking zal verlenen als leadzangeres.
Kortom een heel bijzonder concert voor Texel. Wij bevelen daarom van
harte deze concerten aan. Er zijn 2 uitvoeringen om 16.30 uur en om
20.00 uur. Helaas zijn er alleen nog kaarten voor de middag beschikbaar.
❖

VOOR:

alle belangstellenden

❖

TIJD:

16:30 en 20:00 uur

❖

LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg

❖

TOEGANG: €15.00

❖

INFO

❖

KAARTEN: DA Drogisterij, Binnenburg 9, Den Burg

0683204322

______________________________________________________________________________________________________
20-3-2020

OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING

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

VOOR:

❖

LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg

alle belangstellenden

❖

TIJD:

19.30 uur

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 in de zomer in De Koog en sinds enkele jaren ook tweemaal in de winter een
Taizé viering georganiseerd.
Dit keer zullen Henk Schrader, diaken in het Bisdom Haarlem en werkzaam in de regio Noordkop en
Niels Rutten, voorganger bij woord en communievieringen in De Cocksdorp, deze viering leiden.
U BENT VAN HARTE WELKOM.
______________________________________________________________________________________________________
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18-3-2020

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING 18 MAART 2020
[LET OP DE DATUM IS GEWIJZIGD]
❖ VOOR:

alle belangstellenden

❖ TIJD:

14.30 uur

❖ LOCATIE: Johannes de Doper kerk Den Burg
❖ OPGAVE GEWENST:
Ook dit jaar wordt in onze parochie het sacrament van de
ziekenzalving, aan eenieder die daarvoor in aanmerking komt en er
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.
Wij willen u graag verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om
de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving bij te wonen en niet te wachten tot het laatste
moment. Het is namelijk niet altijd mogelijk dat een priester direct naar Texel kan komen.
Wij nodigen u samen met uw geliefden en familie van harte uit om deze bijzondere viering bij te wonen
en het sacrament te ontvangen.
De eucharistieviering begint om 14.30 uur in de Joh. de Doperkerk in Den Burg [wie geen vervoer heeft
kan worden opgehaald]. Tijdens deze viering wordt de zalving toegediend door de aanwezige priesters.
Aansluitend is er koffie of thee voor alle aanwezigen en de mogelijkheid om met elkaar bij te praten.
Onze oude vertrouwde bakcommissie verzorgt weer wat lekkers voor bij de koffie.
Wanneer het voor u onmogelijk is om te komen maar u wilt wel de ziekenzalving ontvangen laat het ons
dan ook weten. Dan maakt één van de priesters op een later tijdstip een afspraak met u om u thuis de
ziekenzalving toe te dienen.
In verband met de organisatie [vervoer, koffie, en dergelijke] willen we u vragen om u op te geven
uiterlijk voor woensdag 11 maart door het opgavestrookje in te vullen
of te bellen naar telnr. 0222 322161
of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl
Daarbij kunt u vermelden met hoeveel personen u deze speciale viering wilt bijwonen en het sacrament
der zieken wilt ontvangen en of u vervoer nodig heeft.

Hierbij geef ik mij op voor de algemene ziekenzalving.

Ik kom met …… personen

[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………
[Naam] ……………………………………………………………………………………………………………………………
[wil[len] graag de ziekenzalving ontvangen.
Wij willen wel / niet gebruik maken van het aangeboden vervoer
ADRES:………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON…………………………………………………………E-mail: ………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________________________
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29-3-2020

FAST FOOD IN DE VASTENTIJD
❖ VOOR:

alle Tigers van 12 jaar en ouder

Tigers die bij ons bekend zijn ontvangen een uitnodiging per mail.
Ben jij ook geïnteresseerd en wil je deelnemen geef je dan op bij
jongerenregionoordkop@gmail.com
❖ TIJD:

16.00 tot 18.00 uur

❖ LOCATIE:

Parochiezaal Petrus & Paulus kerk Den Helder

❖ PROGRAMMA: Catechese en eten

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

VIERINGEN GOEDE WEEK – PASEN
De looptijd van deze Vuurtoren eindigt met de
Palmpasen viering.
Om u alvast even de planning onder voorbehoud mee te
geven voor de Goede Week hier een klein overzicht.
✓

Op WITTE DONDERDAG 9 april 2020 is er een
eucharistieviering om 19.00 uur in de Joh. de
Doperkerk in Den Burg.

✓

Op GOEDE VRIJDAG 10 april is zoals gebruikelijk om 15.00 uur het bidden van de KRUISWEG.
In Den Burg en in de Cocksdorp wordt de kruisweg o.l.v. parochianen gebeden.
’s Avonds om 19.00 uur is de KRUISVERERING ook o.l.v. parochianen.

✓

Op 11 april is het Stille Zaterdag - in onze parochie is de PAASWAKE net als vorig jaar al vroeg in de
avond om 18.45 uur in de Joh. de Doperkerk in Den Burg. Dit vroege tijdstip is zoals u zult begrijpen
i.v.m. de boottijden. De priester kan dan met de laatste boot naar de overkant om nog een paaswake te
verzorgen in de regio.

✓

Op 1E PAASDAG 12 april zijn er vieringen om 9.30 uur in De Cocksdorp en om 11.00 uur In Den Burg.

✓

Op 2E PAASDAG zijn er geen vieringen.

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

75 JAAR
HERDENKING GEVALLENEN
GEORGISCHE OPSTAND 6 APRIL 1945
Op maandag 6 april 2020 vindt een herdenkingsdienst plaats in de RK-kerk in Den Burg om 19.30 uur.
Texel heeft één van de meest dramatische gebeurtenissen meegemaakt, die maar denkbaar waren.
Deze avond zullen er diverse sprekers zijn die u zullen vertellen waar Texel zo door getroffen is en daarom een
zware prijs voor de vrijheid betaalde.
Zeer vereerd zijn we dat er medewerking wordt verleend door het Dames- en Herenkoor uit deze kerk. Tevens zal
er muzikale ondersteuning zijn van de korpsen K.T.F. en D.E.K.
Na deze plechtige herdenking zal er achter in de kerk koffie of thee aangeboden worden. Om nog even met
elkaar na te praten op deze zo memorabele avond.
Deze avond is in samenwerking met de Dorps Commissie uit Den Burg en de Commissie 6 april tot stand
gekomen.
Eenieder is welkom om deze herdenkingsdienst bij te wonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

GA JE MEE NAAR TAIZÉ? ZET ALVAST IN JE AGENDA!
Van zaterdag 4 t/m zondagochtend 12 juli gaan wij weer naar Taizé.
Wat is Taizé zal je misschien zeggen? Taizé is een broedergemeenschap in het zuiden van Bourgondië
(Frankrijk). De broeders ontvangen elk jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week met ze
meeleven. Sommigen van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die er verhalen over horen en
het wel eens mee willen maken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en
je kunt met al je vragen bij iemand terecht.
Uiteraard houden we ook dit jaar weer informatiebijeenkomst. Zodra die datum bekend is laten we je dat
weten.
Wanneer je nu al meer informatie wilt bel dan
Henk Schrader, diaken.

JEUGDPAGINA
Velen van jullie hebben vast wel toen ze klein waren eens gespeeld met de Ark van Noach.
Maar waar komt dat nu toch vandaan die Ark.
Zoals met heel veel dingen is de Ark van Noach een Bijbelverhaal. Lees maar …

DE ARK VAN NOACH
'Waarom maken de mensen toch zoveel ruzie?' denkt God. 'Waarom zorgen ze niet voor
elkaar? Waarom delen ze niet met elkaar? Waarom zijn ze toch zo jaloers?' Gelukkig is er Noach... Noach is een
goed man. Hij houdt heel veel van God en van alle mensen.
Daarom wil God met Noach iets nieuws beginnen.
'Bouw een ark,' zegt God, 'en ga met je vrouw en je familie in de ark. Ook van alle dieren moet je er twee in de ark
meenemen, een mannetje en een vrouwtje. Neem ook voldoende voedsel mee.
Noach doet wat God hem vraagt. Alle dieren stappen twee aan twee de ark in. Als de deuren gesloten zijn, begint
het te regenen, veertig dagen en veertig nachten lang. Het water stijgt hoger en hoger, tot boven de bergen.
Maar Noach en zijn familie zitten veilig in de ark.
Na enkele dagen laat Noach een duif los om te zien of het water nog niet begint te zakken. En ja.... de duif komt
terug met een groen takje. De aarde wordt weer droog.
Noach stapt samen met zijn familie uit de ark. Ook de dieren gaan twee aan twee terug aan land. Noach maakt
een altaar klaar om God te danken.
Dan zegt God: 'met jou, Noach begin Ik iets nieuws. Ik zal altijd bij jou zijn en bij al jouw vrienden. Als teken van
ons verbond plaats ik een regenboog in de wolken.
_____________________________________________________________________________________________________
Vul hier de ontbrekende woorden in, Zet de woorden in de vakjes met het juiste nummer.
Welk woord staat er in de grijze vakjes?
1. Het ging niet goed tussen de mensen.
Daarom was God ... op hen.
2. Ze maakten voortdurend ... onder elkaar.
3. ... was een goede vriend van God.
4. Op een dag begon het heel hard te ... .
5. De aarde ... .
6. Alle dieren en ook Noach en zijn familie
gingen in de ... .
7. Noach zei dat de dieren per ... moesten zijn.
8. Het regende veertig dagen.
9. Toen begon de boot van Noach te ... .
Noach kon terug aan land gaan.
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.
Ik heb mijn boog in de wolken gezet
'Mijn boog heb ik voor jou in de wolken gezet' zegt God.
'Geef kleur aan je leven:
ROOD vertelt dat hartelijkheid nog bestaat.
ORANJE vraagt inzet, feller dan vuur.
GEEL doet denken aan warmte voor elkaar.
GROEN is de kleur van hoop, van leven.
BLAUW herinnert eraan dat vreugde nodig is als
water en lucht.
PURPER vertelt dat woorden vol troost wonderen
kunnen doen.
'Kom, geef kleur aan je leven' zegt God.

God,
Ik stel mezelf een regenboog voor
tussen Jou en mij, tussen mij en de

OPLOSSING PUZZEL

ander.
Telkens als het fout gaat, en ik geen
vrede sluit en niet opensta voor de
ander, laat ik me aanraken door de
kleuren. En dus ook door Jou.
Als het niet lukt, probeer ik het later
opnieuw. Met vallen en opstaan.
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VIERINGENROOSTER: REGIO ”DE NOORDKOP”
2 februari t/m 5 april 2020
01 - 02 februari 2020

Za 16.00

Ten Anker

4e ZONDAG DOOR HET JAAR
Opdracht van de Heer - Maria LichtmisZondag
H. Blasius, bisschop en martelaar /
Actie Kerkbalans
Woord en Communie H. Schrader
Samenzang

Za 19.00

Willibrord

Eucharistie

P. Banaszak

Za 19.00

Breezand

Parochianen

Encore!

Zo 09.30

De Cocksdorp

Viering rond woord
en tafel
Woord en Communie

H. Schrader

Cocksdorp

Zo 09.30

't Zand

A. Captein

Zo 09.30

Anna Paulowna

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

P. Banaszak

Esther
Raatgers
Zimra

Zo 11.00

Den Burg

Woord en Communie

H. Schrader

Dameskoor

Zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

P. Banaszak

Inzingkoor

08 - 09 februari 2020

5e ZONDAG DOOR HET JAAR

Za 16.00

Ten Anker

Eucharistie

P. Banaszak

Samenzang

Za 19.00

't Zand

Eucharistie

P. Banaszak

Ritmisch koor

Za 19.00

Anna Paulowna

Woord en Communie

H. Schrader

Samenzang

Zo 09.30

Den Burg

Eucharistie

P. Banaszak

Herenkoor

Zo 09.30

Willibrord

Parochianen

Samenzang

Zo 09.30

Breezand

Viering rond woord
en tafel
Woord en Communie

H. Schrader

Breezangers

Zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

Woensdag 12 februari 2020
Wo 10.15

koffie

J. van
Caecilia koor
Diepen
5e WOENSDAG door het jaar

De Gollards
Den Burg
15 - 16 februari 2020
za 16.00
Ten Anker

Eucharistie

Priester

Woord en Communie

H. Schrader

Samenzang

za 19.00

Willibrord

Woord en Communie

H. Schrader

Samenzang

za 19.00

Breezand

Eucharistie

P. Banaszak

KoorBisNis

zo 09.30

Den Burg

Woord en Communie

H. Schrader

Gospeltrain

zo 09.30

't Zand

Parochianen

Cantica Nova

zo 09.30

Anna Paulowna

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

P. Banaszak

Klein koor

zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

P. Banaszak

Samenzang

Koffie

gezinsviering
kinderkerk / crèche /
koffie
Koffie

6e ZONDAG DOOR HET JAAR

22 - 23 februari 2020

7e ZONDAG DOOR HET JAAR

za 16.00
za 19.00

Ten Anker
't Zand

Eucharistie
Eucharistie

I. Garcia
I. Garcia

za 19.00

Anna Paulowna

Parochianen

zo 09.30

Oudeschild

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

Samenzang
Muziek van Joke van Geebergen
Pianiste Annelies Komen
Rhythm Voice

I. Garcia

Oudeschild

zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00

Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

Woord en Communie
Eucharistie
Eucharistie

H. Schrader
P. Banaszak
P. Banaszak

Willibrordkoor
Samenzang
Caecilia koor
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Uitreiking Gregorius
onderscheiding
Koffie in ‘t Skiltje
koffie
kinderkerk

Woensdag 26 februari 2020

ASWOENSDAG – Askruisje
Aanvang 40-dagentijd / Buscollecte "Vastenactie"

wo 16.00

Ten Anker

Eucharistie

P. Banaszak

Samenzang

wo 18.00

Willibrord

Eucharistie

P. Banaszak

Willibrordkoor

wo 19.00

Anna Paulowna

Woord en Communie

H. Schrader

Klein koor

wo 19.00

Den Burg

Eucharistie

I.Garcia

Gospeltrain

wo 19.30

Petrus en Paulus

Eucharistie

P. Banaszak

Caecilia koor

29 februari - 01 maart 2020

Trinitas viering

Za 16.00

Ten Anker

1e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte "Vastenactie"
Woord en Communie H. Schrader
Samenzang

Za 19.00

Willibrord

Eucharistie

I. Garcia

Samenzang

Za 19.00

Breezand

Parochianen

Dameskoor

Zo 09.30

De Cocksdorp

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

P. Banaszak

Cocksdorp

Zo 09.30

't Zand

Woord en Communie

H. Schrader

Zo 09.30

Anna Paulowna

Eucharistie

I. Garcia

Muziek van Joke van Geebergen
Pianiste Annelies Komen / koffie
Klein koor

Zo 11.00

Den Burg

Eucharistie

P. Banaszak

Dameskoor

Zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

I. Garcia

Woensdag 4 maart 2020
Wo 18.00

Willibrord

07- 08 maart 2020

Tigerkids 'Kisi Kids'

1e WOENSDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte “Vastenactie”
Vesperviering

Za 10.00

Willibrord

2e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte "Vastenactie"
Eucharistie
I. Garcia

Za 16.00

Ten Anker

Eucharistie

I. Garcia

Samenzang

Za 19.00

't Zand

Eucharistie

I. Garcia

Ritmisch koor

Za 19.00

Anna Paulowna

Eucharistie

P. Banaszak

Zimra

Zo 09.30

Den Burg

Eucharistie

I. Garcia

Herenkoor

Zo 09.30

Willibrord

Parochianen

Zo 09.30

Breezand

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

P. Banaszak

Samenzang

Zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

P. Banaszak

Caecilia koor

Woensdag 11 maart 2020
Wo 10.15
Wo 18.00

De Gollards
Den Burg
Ontmoetingskerk

2e WOENSDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte “Vastenactie”
Eucharistie
Priester
Vesperviering

za 16.00

Ten Anker

3e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte "Vastenactie"
Eucharistie
I. Garcia
Samenzang

za 19.00

Willibrord

Woord en Communie

H. Schrader

Samenzang

za 19.00

Breezand

Eucharistie

I. Garcia

KoorBisNis

zo 09.30

Oudeschild

Woord en Communie

H. Schrader

Oudeschild

zo 09.30

't Zand

Parochianen

zo 09.30

Anna Paulowna

Viering rond woord
en tafel
Eucharistie

I. Garcia

Esther
Raatgers
Samenzang

zo 11.00

Den Burg

Woord en Communie

H. Schrader

Gospeltrain

zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

I. Garcia

Inzingkoor

14- 15 maart 2020
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Voorstelviering
vormelingen
Koffie

kinderkerk / crèche /
koffie

Koffie

Woensdag 18 maart 2020
wo 14.30

Den Burg

Wo 18.00

Noorderhaven

Vrijdag 20 maart 2020
vrij 19.30

Den Burg

21 - 22 maart 2020

za 16.00
za 19.00
za 19.00

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna

zo 09.30
Den Burg
zo 09.30
Willibrord
zo 09.30
Breezand
zo 11.00
Petrus en Paulus
Woensdag 25 maart 2020
wo 18.00

Willibrord

28 - 29 maart 2020

3e WOENSDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte “Vastenactie”
Eucharistie
I.Garcia/ P
Herenkoor
Banaszak
Vesperviering
3e VRIJDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte “Vastenactie”
Taizéviering
H. Schrader/
N. Rutten
4e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte "Vastenactie"

Ziekenzalving /
koffie

Koffie

Eucharistie
P. Banaszak
Samenzang
Eucharistie
P. Banaszak
Esther Raatgers
Viering rond woord
Parochianen
Rhythm Voice
en tafel
Eucharistie
P. Banaszak
Dameskoor
Eucharistie
I. Garcia
Willibrordkoor
koffie
Woord en Communie H. Schrader
Encore!
Eucharistie
I. Garcia
Caecilia koor
kinderkerk
Maria Boodschap
Buscollecte "Vastenactie"
vesperviering
5e ZONDAG VAN DE 40 DAGENTIJD
Buscollecte "Vastenactie"

za 16.00
za 19.00
za 19.00

Ten Anker
't Zand
Anna Paulowna

Eucharistie
Eucharistie
Alegría viering

I. Garcia
Parochianen
Alegría groep

Samenzang
Cantica Nova
Nura

zo 09.30
zo 09.30
zo 09.30
zo 11.00

Den Burg
Willibrord
Breezand
Petrus en Paulus

Eucharistie
Eucharistie
Woord en Communie
Eucharistie

I. Garcia
P. Banaszak
H. Schrader
P. Banaszak

Gospeltrain
Samenzang
Samenzang
Samenzang

4-5 April 2020

PALMZONDAG
Buscollecte "Vastenactie"
I. Garcia
Samenzang

Za 16.00

Ten Anker

Eucharistie

Za 19.00

Willibrord

Eucharistie

I. Garcia

Za 19.00

Breezand

Woord en Communie

H. Schrader

Breezangertjes

Zo 09.30

De Cocksdorp

Eucharistie

P. Banaszak

Cocksdorp

Zo 09.30

't Zand

Woord en Communie

H. Schrader

Zo 09.30

Anna Paulowna

Eucharistie

I. Garcia

Zo 11.00

Den Burg

Eucharistie

P. Banaszak

Herenkoor

Zo 11.00

Petrus en Paulus

Eucharistie

I. Garcia

Caecilia koor
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Koffie

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
p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail p/a : 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 -

Vaargeul 25

1791 HB Den Burg

0222-314222

Zijm
De Cocksdorp

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De Cocksdorp

0222-316443

Oudeschild

Joke Zoetelief

de Ruyterstraat 57

1792 AK Oudeschild

0222-313240

Tineke v. Beek

de Ruyterstraat 118

1792 AN Oudeschild

0222-313008

Wieb v. d. Berg

Schoolstraat 8

1794 AS Oosterend

0222-318243

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

Oosterend

REDACTIE VUURTOREN

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

1791 DM Den Burg

06-38909487

1791 VG Den Burg

0222-15640.

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail: fr.sande@planet.nl
CARITAS /PCI
Linda Zoetelief

Molenstraat 56
e-mail:
pcitexel@gmail.com

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG
Jan Keesom

Thijsselaan 107
e-mail:
jc.keesom@kpnmail.nl

PAROCHIEBESTUUR
Voorzitter:

Pr. Ivan Garcia

Vicevoorzitter:

Piet Zijm

Penningmeester:

Eveline van der Meer
Anja van der Heide-Witte

Secretaris:

Marion Zijm-v.d.Wetering

Leden:

Frans Stolk
Hans Koot

Adviseur:

Harry Ran
Henny Hin-Witte

Contact met het parochiebestuur:

p/a Molenstraat 34

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

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00
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ONZE HARTELIJKE DANK!
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