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DE VUURTOREN - NIEUWSBRIEF 
Mededelingenblad voor R.K. Parochie Texel              nummer 4:  21maart 2020  

 

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 de 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.  

 

 

PASEN  
Een feest van nieuwe kansen,  
licht en hoop. 
 
Voorzichtig  
haast nog breekbaar  
verschijnt overal het licht  
maar met een kracht  
die niemand kent  
die hoop laat kiemen  
de natuur aansterkt  
grafstenen opzij rolt.  
Alles wijst naar  
 
 
EEN NIEUW BEGIN  
 
 
 
Het pastorale team  
en het bestuur van  
RK parochie Texel  
wenst u allen een  
Zalig Pasen  

 
  

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
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CORONA CRISIS EN RK PAROCHIE TEXEL 
Alle vieringen zijn i.v.m. het corona virus tot 1 juni afgelast. 

 

Er is veel gebeurd de afgelopen 2 weken en van alles wordt er 

geregeld om toch maar met elkaar verbonden te blijven. Een grote 

hulpfactor hierbij zijn de kranten en de social media. 

 

Via TV en Internet zijn er allerlei mogelijkheden om vieringen bij te 

wonen maar ook om in contact te blijven met kinderen, kleinkinderen 

en familie. Veel wordt er gebeld en gefacetimed en iedereen probeert 

creatief om te gaan met deze situatie. 

 

Zelfs de Paus riep ons op om op woensdag 25 maart gezamenlijk 

over de hele wereld op hetzelfde moment de hemel te bestormen 

met het ons vertrouwde gebed het Onze Vader. Een mooi en 

indrukwekkend moment moet ik zeggen. 

 

En toen was er op vrijdag 28 maart er het bijzondere Urbi et Orbi 

voor de wereld. Wat een kracht kwam er uit  de beelden voort die via 

de TV tot ons kwamen. De Paus die alleen over dat grote plein liep 

naar zijn gestoelte, de lezing, de preek van de Paus, de stiltes bij zijn 

gebed en de zegen met de Monstrans. Jezus zelf heeft ons gezegend 

zoals de verslaggever zo mooi verwoorde. In alle ellende en 

onzekerheid was dit een troostrijk moment voor mij moet ik zeggen. 

 

Ook de landelijke TV zendt zoals vanouds de eucharistieviering om 10 uur uit via KRO NCRV op NPO 2. 

Velen maakten al gebruik van deze mogelijkheid om zo de viering bij te wonen maar nu zullen veel meer 

mensen zich hierbij aansluiten. 

U heeft nu zelfs de mogelijkheid tot kiezen want ook het bisdom zendt hun vieringen via livestreams (dus 

via internet) uit.  

Deze vieringen waren de afgelopen zondagen om 10.30 uur ook op TV Noord-Holland te volgen. Het is 

mij nog niet bekend of dit zo blijft.  

 

Maar ook Regionaal zijn er activiteiten ondernomen.  

Zo zal ons eigen pastorale team in besloten kring de komende tijd de vieringen gaan opnemen in de kapel 

van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder en dit uitzenden via internet. U kunt deze via de volgende link 

terugkijken:  https://raaktmedia.nl/category/cultuur/ Op onze eigen website staat ook een link om deze 

vieringen te kunnen bekijken. 

De aan ons opgegeven misintenties zullen hier worden afgelezen, maar ook kunt u zelf nog misintenties 

aanleveren via info@raaktmedia.nl.Exacte tijden wanneer de vieringen online komen zijn mij op dit 

moment nog niet bekend.  

 

ONZE PAROCHIE  
Hoe kunnen wij als RK parochie Texel contact onderhouden met u en wat kunnen wij u aanbieden. 

 

ONZE KERKEN ZIJN 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. Ook 

graag er voor te zorgen met  niet  meer dan 2 personen tegelijk aanwezig te zijn in de kerk. 

 

Wanneer u behoefte heeft aan PASTORALE ZORG schroom niet en neem gerust telefonisch contact op met 

één van onze priesters. Zij willen er graag voor u zijn, vooral nu in deze onzekere tijden. 
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H. COMMUNIE 

U kunt de zogenoemde Geestelijke Communie ontvangen. Door het bidden van onderstaand gebed. 

Tijdens de gehele periode dat wij geen vieringen kunnen houden, kunt u dit gebed in onze kerken vinden. 

Hiermee bidt u dat u Jezus van harte zou willen ontvangen al is dit niet daadwerkelijk mogelijk in deze 

tijd.  

 

 

 

 

 

DE LEZINGEN 

De zondagse lezingen worden op de website geplaatst zodat u  deze kunt meelezen of op een ander 

tijdstip nog eens kunt nalezen.  

 

GEBEDSDIENST OP WOENSDAGAVOND VIA KERKDIENST GEMIST.NL  

Enkele parochianen hebben samen met het pastorale team het initiatief genomen om 1x per week via 

kerkdienst gemist https://kerkdienstgemist.nl/stations/813-R-K-Kerk-Den-Burg-Texel wekelijks tijdens 

de coronacrisis een gebedsdienst te verzorgen voor onze parochianen op woensdagavond om 18.30 uur. 

Te beginnen op 1 april Zo mogelijk wordt dit ook uitgezonden op radio Texel op woensdagavond in het 

programma “Onder de toren” 

Verder houden wij onze website zo accuraat mogelijk bij. Voor wie geen internet heeft, geven wij een 

nieuwsbrief uit die achter in onze kerken worden neergelegd om mee te nemen. 

 

GOEDE WEEK EN PASEN BINNEN DE RIVM-MAATREGELEN 

U zult zich afvragen hoe wij in de Goede Week toch met u 

verbonden kunnen zijn. 

Ook daar hebben we een mogelijkheid voor bedacht. 

De diverse vieringen worden in een besloten viering in onze 

regio gevierd en zijn te volgen via internet op 

https://raaktmedia.nl/featured/kerk/   en alle lezingen van 

de zondagen worden op onze website 

www.rkparochietexel.nl gezet. 

 

PALMZONDAG:              De palmtakjes zullen tijdens de besloten eucharistieviering door de priesters 

worden gewijd en naar Texel gebracht. 

                         Vanaf maandagmiddag 6 april kunt u dan in de kerken van de Cocksdorp en Den  

                         Burg een palm takje ophalen. De takjes blijven de gehele week in de kerk liggen. 

                                     Wij willen u hierbij vragen om ook een takje te brengen naar al diegene die niet in   

                                     de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen. Om contacten te vermijden kan u  

                                     het palmtakje in een plastic zakje in de brievenbus doen of aan de deur hangen. 

 

WITTE DONDERDAG:     Ook op deze dag, waar wij juist stilstaan bij de instelling van de H. Communie,  

                                    kunt u eventueel naar de kerk komen en een kaarsje opsteken en het gebed bidden   

                                    voor de geestelijke communie.  

 

GOEDE VRIJDAG:           In de kerk is er een plaats ingericht met een Kruis waar u een (gratis) waxine  

                                    lichtje bij kunt aansteken en op de daarvoor bestemde plaats zetten.  

                                    Om 15.00 uur zal Niels Rutten de kruisweg bidden in de afgesloten kerk van Den    

                                    Burg. Deze is via Kerkdienstgemist.nl te volgen. De boekjes met de teksten van de  

 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. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/813-R-K-Kerk-Den-Burg-Texel
https://raaktmedia.nl/featured/kerk/
www.rkparochietexel.nl
https://pixabay.com/nl/photos/biddende-handen-geloof-hoop-bidden-2535750/
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                                    Kruisweg zoals wij die op Texel gebruiken, staan op de website en zijn op te halen  

                                    in de kerken van De Cocksdorp en Den Burg. 

 

STILLE ZATERDAG:        In de kerken van De Cocksdorp en Den Burg liggen op Stille zaterdag de kaarsjes  

                                    die anders zouden worden uitgedeeld in de Paaswake klaar. U mag deze gratis  

                                    meenemen naar uw huis en ook nu kunt u de lezingen van de Paaswake op onze  

                                    website vinden.  

 

PAASWAKE:             Er is maar één Paaswake (zonder bezoekers) in de gehele regio en we proberen  

                                    deze uit te zenden via https://raaktmedia.nl/category/cultuur/ . Tijdens deze  

                                    viering zullen de Paaskaarsen van alle kerken uit onze regio worden gewijd. De  

                                    kaars van Texel zal na Pasen naar Texel worden gebracht en dan zullen hier, door  

                                    de priester, de andere Paaskaarsen worden gewijd en aangestoken aan deze   

                                    Paaskaars.  

 

1E PAASDAG, DE ZONDAGEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN 

                                    Net als de andere dagen is de kerk open voor gebed en het aansteken van een  

                                    kaarsje en kunt u ook van deze vieringen de lezingen op onze website vinden. 

 

VERDERE MAATREGELEN DIE WIJ HEBBEN GETROFFEN ZIJN 

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. 

 

INFORMATIE NIEUWSBRIEF 

Op onze website vindt u alle laatste informatie omtrent alle maatregelen. In de kerken ligt een nieuwsbrief 

die u kunt ophalen en evt. brengen bij iemand die geen computer heeft.  

 

Alle geplande activiteiten, bijeenkomsten van werkgroepen, vormselvoorbereiding, koorrepetities, enz. 

komen tot nader bericht te vervallen 

 

De Vormselviering en de algemene ziekenzalving zijn uitgesteld naar een nader te bepalen datum. 

Voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus verwijzen we u naar de websites van het bisdom 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en de website van Mgr. Dr. J. Hendriks www.arsacal.nl 

 

Ook via de Texelse Courant en Texel dit Weekend proberen wij u op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen. 

 

Vanuit mijn thuiswerkplek, een hartelijke groet en een Zalig Pasen gewenst aan u allen.  

  

Henny Hin [parochie coördinator] 

 
UITSTEL VASTENACTIE 2020 
 

De vastenactie wordt deze zomer nog een paar maanden verlengd i.v.m. het 

coronavirus. Het is daarom nog steeds mogelijk om  uw bijdrage voor de vastenactie 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! 

https://raaktmedia.nl/category/cultuur/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.arsacal.nl/
https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda

