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DE VUURTOREN - NIEUWSBRIEF 
Mededelingenblad voor R.K. Parochie Texel              nummer 3:  25 april 2020  
 
PASTORES 
Pastor Ivan Garcia Ferman   tel nr. 06- 17129642 
Kapelaan Pawal Banaszak   tel nr. 06- 46554569 
        Diaken Henk Schrader   tel nr. 06- 10306086 

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 met 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, social-media of raamvisites. 
 

BEREIKBAARHEID PASTORALE TEAM 
Het pastorale team is vooral nu ook bereikbaar voor een telefonisch gesprek, dus schroom niet en bel 
hen gerust, wanneer u daar behoefte aan heeft.  
U kunt ons ook bellen of mailen met een verzoek voor een telefonisch gesprek. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 0222 322 161 of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl 
 

REGIO VIERINGEN ONLINE 
Tijdens de coronacrises kunnen wij tot nader order geen vieringen in onze kerken verzorgen. Daarom 
nodigen wij u hierbij uit om onze zondagse vieringen met behulp van de moderne techniek toch samen 
te vieren. 
Er worden regionale vieringen bij toerbeurt opgenomen in de diverse kerkgelegenheden van onze regio.  
De regionale vieringen worden live uitgezonden en deze kunt u volgen bij www.raaktmedia.nl of via 
onze website door op de knop REGIONALE VIERING KIJKEN te klikken: 
 

Onder voorbehoud zijn dit de locaties van de komende weken. 
Datum:     Locatie: 
Weekend van 25/26 april   St. Jan de Evangelist - Breezand 
Weekend van 2/3 mei    Willibrordkerk - Julianadorp 
Weekend van 9/10 mei   Johannes de Doper kerk – Den Burg Texel  
Weekend van 16/17 mei   Parochie Onze Lieve Vrouw Praesentatie – Anna Paulowna 
 

VOORBEDEN 
Tijdens de voorbeden in deze regioviering kan er ook gebeden worden  voor de door u aangeleverde 
misintenties. Deze dient u dan wel uiteerlijk voor donderdag 12 uur, voorafgaand aan de zondag,  aan te 
leveren door te bellen met 0222 322 161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl 
 

 
 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.raaktmedia.nl/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 

2 
 

COLLECTE 
Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden en er dus ook niet kan worden gecollecteerd, maar 
de vaste onkosten wel allemaal doorlopen, willen we u voorstellen om uw collecte van de 
zondagsviering over te maken op onze rekening. Ten name van de RK Parochie Texel IBAN: NL35 RABO 
0362534500  onder vermelding van: Collecte. 
De helft van de collecte opbrengst van de komende tijd zullen wij alsnog overmaken aan de Vastenactie 
ten behoeve van een “Betere Start” van Mariette Berbee. 
ONZE HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE 
 

DE LEZINGEN 
De zondagse lezingen worden op de website geplaatst zodat u  deze kunt meelezen of op een ander 
tijdstip nog eens kunt nalezen.  
 

H. COMMUNIE 
U kunt in deze tijd de zogenoemde Geestelijke Communie ontvangen. Door het bidden van onderstaand 
gebed. Hiermee bidt u dat u Jezus van harte zou willen ontvangen al is dit niet nu niet mogelijk.  

 
 
 
 
 

GEBEDSDIENSTEN 
Iedere woensdagavond wordt er om 18.30 uur een gebedsdienst uitgezonden via kerkdienst gemist. 
Ook deze kunt u via onze website beluisteren door op de knop KERKDIENST GEMIST LUISTEREN te 
klikken. 
 

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. 
 

DE KLOKKEN LUIDEN 
Tijdens de crises worden iedere woensdagavond om 19.00 uur de klokken geluid als teken van 
verbondenheid en troost met onze parochianen en eilandbewoners. 
 

VASTENACTIE VERLENGD 
Het is ook nog steeds mogelijk om  uw bijdrage voor de vastenactie zelf 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  
 

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE VIA DE WEBSITE  
Op onze website www.rkparochietexel.nl  vindt u alle laatste informatie omtrent alle maatregelen.  
In de kerken ligt een nieuwsbrief die u kunt ophalen en eventueel brengen bij iemand die geen 
computer heeft.  
Ook via de Texelse Courant en Texel dit Weekend proberen wij u op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen. Via de websites www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en www.arsacal.nl vindt u 
informatie van het bisdom.  
 

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.  
 
Vanuit mijn thuiswerkplek, een hartelijke groet aan u allen.  
Henny Hin [parochie coördinator] 

 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. 
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