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PASTORES
Pastor Ivan Garcia Ferman

tel nr. 06- 17129642

Kapelaan Pawal Banaszak

tel nr. 06- 46554569

HET SECRETARIAAT GESLOTEN
Vanaf heden is het secretariaat gesloten I.V.M. HET CORONAVIRUS,
Wel zijn wij telefonisch bereikbaar op telefoon nummer 0222 322161
of per mail

secretariaat@rkparochietexel.nl

NIEUWSBRIEF I.V.M. CORONAVIRUS
Beste parochianen,
Dit is onze eerste nieuwsbrief die wij verspreiden i.v.m. de
crisis rondom het coronavirus.
U vindt in deze brief de laatste ontwikkelingen, maatregelen
en verdere informatie over wat dit alles betekent voor u als
parochiaan en onze parochie.
Wij vragen u om in deze onzekere tijden contact te onderhouden met elkaar en met name onze kwetsbare
medeparochianen, die op dit moment noodgedwongen in afzondering leven, door met elkaar te
telefoneren of zo mogelijk contact te houden via whats-app en social-media.
LIEVE MEDE PAROCHIANEN EN TEXELAARS, PAS GOED OP ELKAAR, WEES STERK EN HEB VERTROUWEN !
WE KOMEN HIER DOOR HEEN MET DE HULP VAN GOD EN ELKAAR.

BERICHT VAN PASTOOR IVAN
Beste broeders en zusters,
Wij leven in een moeilijke en donkere periode. Wij zien misschien alleen de schaduw van iets dat zo klein
en kwaadaardig is, iets wat buiten onze macht ligt. Ik moet zelf denken aan de kleine slangen in de
woestijn, toen Mozes met het volk in de woestijn verbleef. Iets zo kleins kan tot de dood leiden, de slang
van het Corona-virus.
Door dit virus zijn we in ons land en in de hele wereld alert geworden. Er wordt heel veel gesproken over
de zorg, gezondheid, economie en het werk. Op alle fronten worden maatregelen genomen, ook in onze
kerk.
Wij maken voor het eerst, denk ik, in de hele geschiedenis van Nederland (of van de wereld) mee, dat de
missen op zaterdag of zondag niet als kerkgemeenschap samen gevierd kunnen worden. En het grootste
feest van het jaar Pasen, met alle vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag , Goede Vrijdag en zelfs de
Paaswake kunnen we niet samen vieren. Dat is nog nooit eerder gebeurd, dat was tot nu ondenkbaar.
Maar dit jaar is alles anders en is het een jaar met een grote beproeving.
Misschien komen er veel vragen: waarom dit, waarom dat? Wat zal er met mij gebeuren, met mijn gezin?
Zo vele vragen die ons aan het wankelen kunnen brengen.

Dit is een tijd waar wij meer dan ooit ons naar elkaar kunnen richten, er is zeker Iemand die weet en zelf
ervaren heeft dat je in je lijden niet alleen bent. Dat er Iemand met ons is en ons wil leren kracht en troost
te vinden. Deze Iemand is meer dan een premier, politicus, dit is God zelf, deze man is Jezus Christus.
Dit is absoluut een tijd waarin wij Hem beter kunnen leren kennen. Op Hem vertrouwen, vragen aan Jezus
– zoals de Samaritaanse vrouw het vroeg – ‘Heer, geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer
hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten.’ (Joh. 4, 15).
Het water is het teken van ons doopsel, een teken van leven. Hij wil ons van Zijn levende water geven. Dat
is Zijn kracht, zijn Geest, Zijn liefde. Deze liefde, die op het kruis is gestorven en ons heeft vergeven. Want
Hij is daar niet gebleven, nee, Hij is verrezen en zo heeft Hij Zijn verrijzenis aan ons gegeven. Dat is de
zekerheid voor ons, ook in deze tijd. Wij kunnen samen met Hem hetzelfde ervaren in deze moeilijke
periode. Hij wil ons vanuit het donker brengen naar het licht, van de dood naar het leven. Van onrust naar
de rust, naar de vrede.
Wij weten niet wat er zal gebeuren, de enige zekerheid die wij kunnen hebben is dat wij niet alleen zijn.
Dat wij ook aandacht voor de anderen hebben, door middel van een belletje of een WhatsApp bericht.
Daarom is het gebed als kerkgemeenschap heel belangrijk. Ik roep u op om voor elkaar te bidden, waar
dan ook, in de kerk, thuis, auto, op de boot, op uw werk. Op deze manier kunnen wij elkaar helpen,
steunen en onderling verbonden zijn.
Wij staan nu midden in de Veertigdagentijd. Juist nu, op weg naar Pasen die wij dit jaar op een bijzondere
manier zullen vieren. Maar met dezelfde overtuiging! Wij zullen samen met Jezus Christus verrijzen!
Ik wens jullie veel zegen en kracht, en bid voor elkaar.
Ivan

NIEUWSBRIEF
Omdat er wordt geadviseerd door ons Bisdom om alle activiteiten binnen de parochie af te lassen, hebben
wij besloten om ons parochieblad “De Vuurtoren” dit keer alleen op onze website te publiceren.
In onze kerken zullen wij ter vervanging een nieuwsbrief neerleggen. In deze nieuwsbrief brengen we u
zoveel mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze onzekere tijden.
Eind maart of begin april zullen wij weer een nieuwsbrief uitbrengen met de nodige informatie over hoe
wij als parochie deze Paasperiode gaan invullen.
U kunt een exemplaar ophalen in één van de kerken. En voel u vrij om ook een exemplaar te bezorgen bij
de bij u bekende kwetsbare medeparochianen.
Tevens wordt deze nieuwsbrief op de website geplaatst.

DE WEBSITE
Na de eerste golf van updates en maatregelen is er nu enige rust gekomen en is onze website zoveel
mogelijk actueel gemaakt met het laatste nieuws en alle maatregelen. Zo nodig worden de berichten 1x
per dag ververst.
Op dit moment is de website van RK parochie Texel het belangrijkste communicatiemiddel tussen u (onze
parochianen) en onze parochie. Hier delen wij ook zo snel mogelijk alle nieuwsberichten, maatregelen
enz. omtrent deze crisis en wat het betekent binnen onze parochie.
Tevens plaatsen we hier de lezingen van de zondagen.
U kunt ons vinden op www.rkparochietexel.nl

CORONA MAATREGELEN AANGESCHERPT
Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse
bisschoppen aan, dat de publieke liturgische vieringen
met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week
(het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.
Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland
eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu
verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in
Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot
en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de
gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Over alle vieringen en ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen
met hun parochies en pastorale teams.

Voor onze parochie op Texel betekent het op dit moment dat:
•

ALLE ACTIVITEITEN EN VIERINGEN WORDEN TOT EN MET TWEEDE PAASDAG 13 APRIL AFGELAST

•

ONZE KERKEN BLIJVEN WEL GEOPEND VOOR GEBED EN HET OPSTEKEN VAN EEN KAARSJE.
Wij vragen u wel bij meer bezoekers om ook hier de 1,5 m onderlinge afstand in acht te houden.

•

Het secretariaat van onze parochie is vanaf heden gesloten en alleen telefonisch 0222 322161 of
per mail secretariaat@rkparochietexel.nl te bereiken .

•

De bisschoppen geven als advies aan de gelovige om tijdens deze periode de vieringen via de TV
te volgen. Zij wijzen u er ook op dat hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de H. Communie te
ontvangen wij wel de zogenoemde geestelijke Communie kunnen ontvangen hierbij kan men het
volgende gebed bidden:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en
verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
De zondagse lezingen zullen wij op de website plaatsen zodat u deze kunt meelezen of op een
ander tijdstip nog eens kunt nalezen.
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder
zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur
en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Vanaf 18 maart worden de Eucharistievieringen vanuit de St. Vitus kerk in Hilversum op weekdagen door de KRO gestreamd; Op zondag 22 maart is de dag ‘Biddend verbonden’ van de KRO,
waarbij iedere bisschop na de TV Mis online bij KRO een uur invult. Meer info op de website van
KRO-NCRV
•

Op iedere woensdagavond zullen wij als teken van troost en onze verbondenheid met u als
parochianen en alle eilandbewoners in deze onzekere tijden de klokken luiden om 19.00 uur.

•

Wanneer u behoefte heeft aan pastorale zorg kunt u telefonisch contact opnemen met één van
onze priesters.

•

Op onze website vindt u alle laatste informatie omtrent alle maatregelen. Wij willen u vragen om
dit eventueel ook te delen met een ieder die geen internet heeft of kan gebruiken, door het b.v.
voor hen af te drukken, of voor te lezen.

•

Alle geplande activiteiten, bijeenkomsten van werkgroepen, vormselvoorbereiding, koorrepetities,
enz. komen tot nader bericht te vervallen

•

De herdenking van de gevallenen op 6 april is afgelast.

•

De algemene ziekenzalving is uitgesteld naar voorlopig 20 mei.

•

Ook willen wij u attent maken op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
en de website van Mgr. Dr. J. Hendriks www.arsacal.nl

MISSEN, DOOP EN UITVAART
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel
met cantor.
Doopvieringen en uitvaarten dienen sober en kleinschalig te worden gehouden en in overeenstemming
zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in
overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum
aantal aanwezige personen.

VERENIGD IN GEBED
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om
te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de
bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere
kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen
maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze
tijden waarin het coronavirus heerst.
•

Gebed van de bisschoppen

•

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood

•

De Kruisweg

•

De Rozenkrans

•

Bid mee via Radio Maria

•

Steek een kaarsje op via de website van Kerk in
Nood

Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere
mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen

GEBED
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen
van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

MAATREGELEN ROND KERKELIJKE UITVAARTEN
gepubliceerd: maandag, 16 maart 2020

Het Coronavirus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart. De
bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op
16 maart 2020 dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn.

foto: Ann Larie Valentine
Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen,
ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde
advies.
Tevens wordt geadviseerd om uitvaarten telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te
bevestigen.
Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk
maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de
H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering niet langer dan 20
minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.
Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de
overledene gehouden worden.

UITSTEL VASTENACTIE 2020
Dit jaar sparen de gezamenlijke kerken in de kop van Noord Holland voor de
vijfde maal voor het project van Mariette Berbée in Oeganda. www.beterestart.com
Ongeveer de helft van de vrouwen in het Kasese district in Oeganda bevalt thuis, vaak onder slechte
medische en hygiënische omstandigheden. Er is een kraamkliniek, maar vaak lukt het vrouwen niet daar
tijdig te komen. Daarom wordt er momenteel een huis gebouwd waar zwangere vrouwen de bevalling
kunnen afwachten. Hiervoor zijn extra sanitaire voorzieningen nodig.
Door het Coronavirus zijn de kerken gesloten en is er dus geen collecte voor de Vastenactie .
Gelukkig heeft Vastenactie bekendgemaakt dat de Vastenactie deze zomer nog een paar maanden wordt
verlengd.
Het is ook mogelijk uw bijdrage te storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie
(onder vermelding van het Projectnummer 401398!)
Meer informatie over het project en donatie vind u op de website van Vastenactie:
https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

