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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.  

 

Het secretariaat (de pastorie van Den Burg) is i.v.m. het corona virus tot nader order gesloten.  

Parochie-coördinator Henny Hin is wel telefonisch 0222322161 of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl 

bereikbaar.  

 

 

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,   Oosterend - Buiten gebruik 

 

DE RK BEGRAAFPLAATSEN: 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. 

mailto:rkparochietexel@planet.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
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Vuurtoren 

juni tot 1 september 2020 

INHOUD: 
++++++++ 

 

 

Inhoud  1 

Actuele informatie over onze vieringen en kerken  2-3 

Gelezen  3 

Protocol RK parochie Texel i.v.m. het coronavirus  4 

Pastoraal woord – Pastoor Ivan en Kapelaan Pawel verhuist  5 

Vieringenrooster - Personalia 6 

Ledenadministratie – Secretariaat - Koffie uurtje – Zomeravondconcerten – 

Touristenseelsorge -Algemene Ziekenzalving 

7 

7 

Interkerkelijke vrouwen contactgroep – Toediening H. Vormsel 8 

Van het bestuur – Torentje onderhoud 9 

Collecte en kerkbijdrage 10 

Jeugdpagina 10-11 

Zes vragen via whatsapp aan pastoor Ivan 12 

Nieuwe Bisschoppen Haarlem - Amsterdam en Leger 13 

Stichting de weg: steun voor het seminarie van Nieuwe Niedorp 14 

Uitreiking Gregorius onderscheidingen 15 

Ingezonden stukken : Gevonden - Beste Koorleden - Oproep herenkoor 16 

Ingezonden door Sjaak Schraag: verdwenen kapellen op Texel 17 

Bidden? 18-19 

Zomerwerk wordt zomerkerk 19 

Nieuw eilandelijk diaconaal project 20 

Nieuws stichting hulp Oost-Europa Texel 21 

Woordelijk  22 

 

 

 

 

 

 

Voor de volgende Vuurtoren (september/oktober 2020) kunt u tot en met vrijdag 14 augustus 2020  kopij 

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! 

 

 

 



 

ACTUELE INFORMATIE 
over ONZE VIERINGEN en kerken  
in verband met het CORONAVIRUS 

       

Texel, juni 2020 

 

Beste parochianen,  

Hieronder vindt u een samenvatting van de richtlijnen van de regering/het RIVM en de Nederlandse 

bisschoppen. Ook leest u hoe we daar in de kerken van onze regio, en in het bijzonder onze parochie 

op Texel, invulling aan gaan geven. 

OFFICIELE RICHTLIJNEN VANAF 1 JUNI 
 

• Er mag weer gekerkt worden, maar met maximaal 30 personen. 

• Met de gebruikelijke voorwaarden: bij gezondheidsklachten thuis blijven, verplichte hand-

hygiëne,  1,5 meter afstand, niezen en  hoesten in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. 

• En als extra voorwaarde : wie wil komen móet zich van te voren aanmelden. 

 

ONZE KERKEN IN DE MAAND JUNI 
 

Al onze kerken zijn dagelijks geopend voor het aansteken van een kaarsje en gebed. 

Alle richtlijnen, maar vooral de 30 personen-norm en de verplichte aanmelding vooraf vragen 

om een goede voorbereiding. Omdat we deze nog niet rond hebben, hebben het pastorale 

team en het parochiebestuur besloten dat er in juni nog géén weekend-vieringen zijn. 

Wel wordt er in juni nog steeds de uitzending van de zondagse vieringen via internet 

aangeboden, zodat we als grote parchiegemeenschap verbonden kunnen blijven. Vanaf 

zaterdagavond staan deze vieringen on-line. Op onze website www.rkparochietexel.nl  vindt u 

een link om deze viering te kunnen bijwonen.  

En ook zijn in juni op woensdagavond gebedsvieringen die via www.kerkdienstgemist.nl  te 

beluisteren zijn, ook hiervan staat een link op onze website. 

 

OFFICIELE RICHTLIJNEN VANAF 1 JULI  
 

Zoals het er nu naar uitziet mogen we vanaf 1 juli weer samenkomen met een grotere groep, 

namelijk maximaal 100 personen.  

De verdere maatregelen blijven gelden, ook voor het verplichte aanmelden. 

 

ONZE KERKEN IN DE MAAND JULI en AUGUSTUS 
 

Al onze kerken zijn dagelijks geopend voor het aansteken van een kaarsje en gebed. 

 

Vanaf 5 juli hopen we weer vieringen in onze parochie te kunnen verzorgen. Dat zal 

vooralsnog alleen in de Johannes de Doper kerk zijn in Den Burg op zondag om 10 uur,  omdat 

we hier alle maatregelen het beste kunnen waarborgen.  

http://www.rkparochietexel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Het vieren volgens de richtlijnen zal in het begin flink wennen zijn: denk aan een goede 1,5 

meter opstelling, looproutes, maar ook de hand-hygiëne, de manier van ter communie gaan, 

collecteren en ook de zang, alleen door een cantor of kleine koorgroepjes, er is dus geen 

samenzang en er zijn dus ook geen zangbundels. 

 

AANMELDEN : WAAROM EN HOE? 
 

Het aanmelden is vervelend maar om twee redenen noodzakelijk en dus verplicht: 

1. Het is de enige manier om het maximum aantal te bewaken; 

2. Mocht er een corona-besmetting in onze kring geconstateerd worden, dat is het van 

belang om te weten wie er in onze kerk aanwezig waren. 

 

Aanmelden voor de viering kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur tot vrijdag voor de 

desbetreffende zondag  

➢ telefonisch 0222 322161 

➢ per e-mail secretariaat@rkparochietexel.nl     

 

We gaan ervanuit dat we binnen het maximum van 100 personen blijven maar houden 

rekening met het feit dat we u misschien moeten teleurstellen. 

 

Het is ook goed om te weten, dat we bij de entree van de kerk moeten controleren of u zich 

heeft aangemeld, en naar uw gezondheid moeten vragen. Dat is nog het meest vervelende, het 

druist namelijk in tegen alles waar we voor staan: een open gemeenschap die iedereen van 

harte welkom heet. Daarom hopen we ook hier op uw soepele medewerking en begrip. 

 

TENSLOTTE 
 

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard 

nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.  

De collecte opbrengsten van maart, april en mei staan op … nul + een klein beetje…  

Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken 

op NL35 RABO 0362 5345 00 ten name van RK parochie Texel. 

 

Vrede gezondheid en alle goeds voor ieder van u, en: verlies elkaar niet uit het oog! 

 

Uw pastorale team en parochiebestuur. 

 

 

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

GELEZEN 
 

“Deze crisis is een kans om te groeien in liefde naar de ander.” 

“ Katharina Michiels, abdis van de trappistinnen in Brecht leert ons: Blijf op je 

plek en kom tot leven. Hoe? Aanvaard je beperkingen, geef structuur aan je dag, 

wees niet te gulzig en heb de moed mild over jezelf en de ander te zijn. Als je 

dat doet, kom je tot leven en misschien wel nader tot de ander en tot God.” 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOL IN RK PAROCHIE TEXEL                 
I.V.M. HET CORONA VIRUS     

 

WELKOM IN ONZE KERK 
 

VANAF ZONDAG 5 JULI KUNNEN WIJ WEER SAMEN VIEREN MET MAXIMAAL 100 PERSONEN. 

HET BESTUUR HEEFT BESLOTEN, IN OVERLEG MET DIVERSE BETROKKENEN, OM                                                                         

TOT 1 SEPTEMBER ALLEEN VIERINGEN TE VERZORGEN IN DE JOHANNES DE DOPER KERK IN DEN BURG                                  

OMDAT WE HIER  DOOR DE RUIMTE HET BESTE DE AFSTAND EN REGELS KUNNEN WAARBORGEN.  

EEN VAN DE EERSTE STAPPEN DIE U MÓET ONDERNEMEN OM EEN VIERING BIJ TE KUNNEN WONEN IS  

U ZELF AAN TE MELDEN DOOR TE BELLEN NAAR TELEFOONNUMMER 0222-322161  

OF TE MAILEN NAAR secretariaat@rkparochietexel.nl   

AANMELDEN KAN OP WERKDAGEN TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR TOT VRIJDAG VOORAFGAAND AAN DE VIERING. 

DAARBIJ VRAGEN WIJ VAN U  

✓ UW NAAM,  

✓ HET AANTAL PERSONEN,  

✓ OF U TOT ÉÉN HUISHOUDEN BEHOORD,  

✓ HET ADRES EN TELEFOONNUMMER EVT. MAILADRES WAAR WE U ZO NODIG KUNNEN BEREIKEN. 

 

LET OP: DE AANVANG VAN ALLE VIERINGEN GEDURENDE DEZE PERIODE IS OM 10 UUR. 

  

U DIENT RUIM VOOR AANVANG VAN DE VIERING AANWEZIG TE ZIJN, ZODAT WIJ DE TIJD HEBBEN OM U BIJ HET ÉÉN EN ANDER TE 

BEGELEIDEN.  

MOCHT U BIJ NADER INZIEN TOCH VERHINDERD ZIJN, DAN VRAGEN WIJ U OM DIT OOK AAN ONS DOOR TE GEVEN. 

 

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID 

DAAROM ZIJN ER EEN AANTAL REGELS WAAR WIJ EN U ONS AAN PROBEREN TE HOUDEN  

TIJDENS HET BEZOEK AAN ONZE KERK EN VIERINGEN. 

 

1. WE VRAGEN U DE 1,5 m AFSTAND IN ACHT TE NEMEN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN. 

2. WE INFORMEREN BIJ BINNENKOMST NAAR UW GEZONDHEID EN OF U ZICH HEEFT AANGEMELD. 

3. WE GAAN NIET DE KERK BINNEN ALS WE VERKOUDEN  ZIJN OF VERHOGING HEBBEN. 

4. WE HOESTEN EN NIEZEN IN ONZE ELLE BOOG EN WE GEBRUIKEN PAPIEREN ZAKDOEKJES.  

5. WE VERMIJDEN TOILETBEZOEK. 

6. WE MAKEN GEEN GEBRUIK VAN DE KAPSTOKKEN. 

7. WE VOLGEN DE AANWIJZINGEN OP DIE ONS WORDEN GEGEVEN DOOR DE VRIJWILLIGERS, BIJ BINNENKOMST, HET 

BEGELEIDEN NAAR EEN PLAATS, HET TER COMMUNIE GAAN EN BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK. 

8. WE ONTSMETTEN ONZE HANDEN BIJ BINNENKOMST.  

9. WE VOLGEN DE LOOPRICHTING BINNEN DE KERK.  

10. WE ZITTEN ALLEEN ALS HUISGENOTEN BIJ ELKAAR EN ANDERS OP 1,5. m AFSTAND, WE GAAN NIET ZITTEN OP 

PLAATSEN DIE ZIJN AFGESLOTEN. 

11. WE BIDDEN SAMEN MAAR ZINGEN NIET SAMEN, ZANGBUNDELS ZIJN ER NIET. 

12. WE WENSEN ELKAAR ALLE VREDE TOE MAAR GEVEN ELKAAR GEEN HAND, EEN VRIENDELIJKE BUIGING MAKEN KAN OOK. 

13. WE ONTSMETTEN ONZE HANDEN OPNIEUW VOORDAT WE DE H. COMMUNIE KUNNEN ONTVANGEN. 

14. WE COLLECTEREN NA AFLOOP VAN DE VIERING BIJ DE UITGANG, HIERBIJ PROBEREN WE DE SCHAAL NIET AAN TE RAKEN. 

15. WE RADEN U AAN OM NA DE VIERING NIET TE BLIJVEN NAPRATEN OP HET PLEIN.  

16. MENSEN DIE TOT ÉÉN VAN DE RISICOGROEPEN BEHOREN ADVISEREN WIJ DE VIERING VIA WWW.KERKDIENSTGEMIST.NL  

TE BELUISTEREN. 

 

WE ZIJN BLIJ DAT WE WEER SAMEN ONS GELOOF KUNNEN VIEREN EN WIJ HOPEN OP UW MEDEWERKING 

ZODAT WE OOK SAMEN KUNNEN BLIJVEN KOMEN IN ONZE KERKEN.   

WE DANKEN U HARTELIJK VOOR UW MEDEWERKING. 

 
 

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


 

PASTORAAL WOORD 
 

Beste parochianen, 

 

Wij leven in een bijzonder periode in de geschiedenis van de wereld. 

Een fenomeen die de wereld veranderd heeft. Het leven wordt nu op 

een andere manier beleefd.  

 

Wij zijn gedwongen om in huis te blijven of in ieder geval zeker afstánd te bewaren. 

Dat is wat ook de apostelen hebben meegemaakt! Zij waren bang en onzeker. Zij dachten: onze Meester is er 

niet, wát zal er met ons gebeuren. Maar Jezus Christus heeft hen niet alleen gelaten. Hij heeft hen de heilige 

Geest gestuurd: “Ik stuur jullie de HELPER”. Dit alles is met Pinksteren gebeurd. Ik weet het. Het Pinksterfeest is 

alweer enige tijd geleden. Wat ik jullie hiermee wil zeggen is, dat wij in deze moeilijke tijden van onzekerheid en 

misschien angst juist nú aan dit Pinksterfeest terug kunnen denken. Jezus heeft de Helper gestuurd om ons te 

helpen, kracht te geven om verder te gaan. Daar komt de power van God in ons leven.  

 

Maar dat doe je niet alleen! Dat doe je samen met anderen zoals een kerkgemeenschap. Elkaar steunen en helpen 

door het gebed of elkaar een helpende hand bieden, elkaar opbellen of kaarten sturen zoals sommigen al doen. 

Dát zijn tekenen van deze geest, die ons de verbondenheid tussen ons en Hem laat zien. 

 

Na Pinksteren zijn de apostelen naar buiten gegaan en zij hebben de mensen over de liefde en de barmhartigheid 

van God en Jezus verkondigd. Dat zij en wij niet alleen zijn, dat wij de heilige Geest gekregen hebben. Door deze 

geest kunnen wij één zijn met de Vader, de Zoon en de heilige Geest en met de anderen. 

 

Intussen hebben wij een nieuwe bisschop. Vanaf 1 juni is Mgr. Punt met emeritaat gegaan en mgr. Hendriks is de 

nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam geworden. Dat zijn de tekenen, die ons laten zien dat de kerk altijd in 

beweging is. Met de hulp van de heilige Geest. 

 

Gelukkig kunnen we vanaf 1 juli met meer parochianen in de kerk zijn. Dit vergt een organisatie met een aantal 

maatregelen, die soms vervelend kunnen aanvoelen. Maar goed, regels vinden wij nu overal. Of we nu naar een 

restaurant, bioscoop of tandarts gaan, overal komen wij regels tegen. Maar wat wij in de kérk zoeken is een plek 

van gebed, saamhorigheid en van liefde. Daarom zijn er regels. Uit liefde voor God en voor elkaar, zodat wij in de 

kerk veilig kunnen zijn.  

 

We gaan beginnen met wat wij de vakantieperiode kunnen noemen. Tenminste voor diegene die vakantie hebben 

want sommigen moeten blijven werken. Ik zou tegen u willen zeggen: doet u maar voorzichtig aan en blijf vooral 

gezond, thuis of op een andere plek  

 

Ik hoop u een keer te kunnen ontmoeten.  

Fijne vakantieperiode en veel zegen.   

 

Pastoor Ivan  

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

PASTOOR IVAN GARCIA EN KAPELAAN PAWEL BANASZAK VERHUISD. 
 

Pastoor Ivan is per 1-2-2020 tot  deken van ons dekenaat  Schagen benoemd. 

Hij blijft uiteraard pastoor van onze parochie. Vanwege zijn functie moest hij 

echter wel verhuizen van Den Helder naar de pastorie in Schagen.  

Kapelaan Pawel is met hem mee verhuist. 

 

In de volgende Vuurtoren meer over de benoeming tot Deken van pastoor Ivan. 

Wij wensen hem veel succes en Gods zegen toe met zijn benoeming.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL  
5 juli T/M 1 september 2020 

 

 

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!!!  

 

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

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. 

. 

Zo 5 juli 10.00u Den Burg Eucharistieviering priester  

     

Zo 12 juli 10.00u Den Burg Eucharistieviering  priester  

        

Zo 19 juli 10.00u Den Burg Woord en Communieviering Diaken   

     

Zo 26 juli 10.00u Den Burg Viering  

        

Zo 2 augustus 10.00u Den Burg Viering  

     

Zo 9 augustus 10.00u Den Burg Eucharistieviering priester  

        

Zo 16 augustus 10.00u Den Burg Eucharistieviering priester  

     

Zo 23 augustus 10.00u Den Burg Eucharistieviering priester  

     

Zo 30 augustus 10.00u Den Burg Woord en Communieviering Diaken   

        

 

In liefdevolle herinnering… 

In de afgelopen periode hebben we tijdens een viering afscheid genomen van dierbare 

Parochianen die wij hierbij met name noemen: 

 

†  14-3-2020  Harrie van der Wetering     84 jaar 

†  9-4-2020  Cees Maas      81 jaar 

†  29-4-2020  Jannie Hin Schoenmaker   86 jaar 

†  4-6-2020  Carla Pijnacker-Roest     91 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. 

    De mensen van voorbij blijven voor altijd met ons verweven..”     

 

http://www.rkparochietexel.nl/


 

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. 

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

HET SECRETARIAAT IS VOOR ALSNOG BEPERKT BEREIKBAAR  
 

Door het Coronavirus werkt Henny Hin nog steeds voornamelijk thuis.  

De telefoon staat doorgeschakeld waardoor het secretariaat WEL  

telefonisch bereikbaar is  op telefoon nummer 0222 32 21 61 

Ook via de mail secretariaat@rkparochietexel.nl  zijn we bereikbaar.  

 

Onze excuses voor het ongemak. 

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

HET KOFFIE-UURTJE TOT NADER ORDE UITGESTELD 
 

Helaas kan er voorlopig nog geen koffie worden geschonken op  

woensdagochtend op de pastorie door de corona crisis ! 

 

Nog even niet helaas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GEEN ZOMERAVONDCONCERTEN DEZE ZOMER 
 

Zoals u al in de media heeft kunnen vernemen heeft de organisatie van de zomeravond concerten helaas moeten 

besluiten om alle geplande concerten van deze zomer af te gelasten. Zij hopen volgend jaar de draad weer op te 

kunnen pakken om in de zomer van 2021 voor u allen weer prachtige concerten te kunnen organiseren. 

 

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

TOURISTENSEELSORGE - BISDOM ESSEN KOMEN NIET NAAR TEXEL 
 

Het virus heeft ook allerlei gevolgen voor alle activiteiten voor onze Duitse gasten in de komende zomer.  

Het Bisdom Essen heeft ons namelijk laten weten dat zij de komende zomer niet naar Texel zullen komen. 

Al hun activiteiten en pastorale zorg zijn gebaseerd op veel mensen te ontmoeten bij onder meer hun 

ontmoetingscaravan en via hun kerkprogramma. Door de regel van de 1,5 m afstand kunnen zij deze activiteiten 

niet organiseren. Met spijt in hun hart hebben zij besloten om dit jaar dus geen touristenseelsorge te verzorgen 

op Texel. Wel zijn ook zij zich aan het oriënteren of ze wel op digitale wijze iets kunnen verzorgen. 

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

ALGEMENE ZIEKENZALVING DEFINITIEF VERZET NAAR 2021 
 
We hebben besloten om de gezamenlijke ziekenzalving in 2020 volledig af te gelasten. We hopen dat in 2021 

meer duidelijk is over het coronavirus, zodat we dan op een veilige en verantwoorde wijze deze bijzondere 

viering kunnen organiseren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERKERKELIJKE VROUWENCONTACTGROEP TEXEL 
 

Al ruim 50 jaar wordt er door deze groep in de zomer in de Burghtkerk het zomerwerk voor een waterproject van 

de Wilde Ganzen georganiseerd. Nu voor het eerst is er dit jaar geen zomerwerk in de kerk. Dat heeft natuurlijk 

alles te maken met het corona-virus. Ook wij moeten daar rekening mee houden. Dus dit jaar geen lijsten om je 

op te geven voor het koffie- en theeschenken. Geen gezellige gesprekken aan de tafeltjes in de kerk met gasten 

en Texelaars. Wel kunt u blijven breien, thuis, voor de leprapatiënten in Afrika. Zwachtels (katoen) van 15 cm 

breed – ongeveer 30 steken – en 150 cm lang, in ribbels gebreid met een kantsteek. Dat de zwachtels nog steeds 

nodig zijn, blijkt wel uit het volgende citaat uit een nieuwsbrief van het Bethsaida in Shirati in Afrika: “Met de 

leprapatiënten gaat alles goed. Zij hebben te eten en van de Quakers uit Engeland heb ik nog 80, met de hand 

gebreide, katoenen verbanden gekregen. Die zijn heel duurzaam. Ze zijn sterk en kunnen steeds weer gewassen 

worden”.   Verbanden kunnen worden ingeleverd bij onze vertegenwoordigsters.  

 

Tini Smit, Thea Witte, Martha Kreeft, Jeanny van Groningen, Tiny Zuidewind, Anneloes Visman.                                                                           

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

TOEDIENING H. VORMSEL  
 

Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers worden voorbereid op het H. Vormsel. 

We begonnen op de woensdagmiddagen en ze zijn totaal 5x bij elkaar geweest totdat de 

corona uitbrak. Toen werd het wat de voorbereiding betreft even afwachten. 

De kinderen en ouders hadden het druk met het thuisonderwijs en het werken thuis.  

Het leek ons het beste om even de ontwikkelingen af te wachten. 

Inmiddels hebben de vormelingen een filmpje en een brief van de bisschop ontvangen 

en wordt de verdere voorbereiding regionaal voortgezet d.m.v. You Tube filmpjes met catechese van pastoor 

Ivan. 

Het vergt op allerlei fronten aanpassingen, ook wat betreft de toediening van het H. Vormsel. 

Zoals het er nu naar uitziet zullen alle Vormelingen uit de hele regio (dus ook de Texelse vormelingen) 

gezamenlijk worden gevormd op 4 oktober door Mgr. Hendriks in de Petrus en Paulus kerk in Den Helder.   

MAAR ALLES ONDER VOORBEHOUD. 

We hopen om op een later tijdsstip tijdens één van de vieringen in onze eigen parochie ook nog speciale 

aandacht aan onze TEXELSE VORMELINGEN kunnen besteden. 

 

De vormelingen hadden al een stukje geschreven voor de vorige Vuurtoren die alleen digitaal is uitgekomen we 

plaatsen hun stukjes nog een keer.  

 

Hallo, mijn naam is Aiden. Ik ga mijn vormsel doen. 1x in de twee weken op woensdagmiddag komen we samen 

in de pastorie. We eten dan eerst met elkaar en doen daarna een hoofdstuk uit ons vormsel boek. We praten dan 

over Jezus. We hebben ook een kralenketting gemaakt. Elke kraal betekent iets. Je kunt de ketting gebruiken om 

te bidden. We zijn met z’n drieën: Wiki, Jacob en ik. We hebben het gezellig met elkaar. 

Groetjes Aiden. 

 

Dit jaar 2020 gaan Aiden, Jacob en ik ons vormsel doen. We komen om de week op woensdag bij elkaar. 

Dan gaan we ons voorbereiden op ons vormsel. We hebben in het begin een boekje “vormselkracht" gekregen. 

Daar staan stukjes uit de bijbel in, die we samen bespreken en soms doen we ook wel wat spelletjes. 

We zingen met zijn alle 2 liedjes  en maken een paar opdrachten uit ons boekje. Maar wat we vooral ook doen is 

bidden met onze rozenkrans die we in het begin gemaakt hebben. 

Geschreven door Wiki Glowacka  

 

Lieve mensen, 

Wij hebben afgelopen periode veel geleerd en gedaan. Zoals spelletjes, opdrachten en nog veel meer!  

Groetjes Jacob 

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



 

VAN HET BESTUUR 
 

De afgelopen periode heeft het bestuur de diverse zaken met behulp van de diverse 

technische hulpmiddelen als e-mail en Whatsapp behandeld. 

Zodra het kan zullen zij weer in vergadering bij elkaar komen. 

 

Zoals u weet hebben we 3 nieuwe bestuursleden. Piet Zijm heeft het Vice Voorzitterschap 

overgenomen van Harry Ran en Anja van der Heide heeft het penningmeesterschap van Eveline van der Meer 

overgenomen. Ook is Hans Koot toegetreden tot het bestuur. 

Via de Vuurtoren stellen zij zich om beurten aan u voor. Dit Keer Piet Zijm. 

 

Ik wil me even voorstellen als nieuw bestuurslid in het R.K. Parochiebestuur. 

Ik ben Piet Zijm, de zoon van Jaap Zijm en Joop Logman bekend van de vroegere VIVO in de Molenstraat. 

 

Na bij zuster Maris Stella de kleuterschool en daarna de St. Jozefschool te hebben doorlopen ging ik naar de 

L.T.S.  Op de L.T.S. rondde ik de opleiding tot schilder met succes af. Ik raakte aan het werk als schilder in De 

Cocksdorp. In de avonduren en zaterdags ging ik naar school in Hoorn en haalde ik de benodigde diploma’s om 

als ondernemer te mogen starten.  

Als hobby in die tijd draaide ik plaatjes in Casino bij Eddie Stiekema en ook was ik speaker bij de autocross. 

Later zat ik op Paal 28 in het Strandpaviljoen, een mooie tijd die 15 jaar duurde. Paal 28 werd overgenomen door 

Ivonne Boom. 

Na een periode van 4 jaar bij de V.E.M. te hebben gewerkt als verkoper van horeca apparatuur en witgoed werd 

de horeca gemist. Toen dan ook bar “de Rog” te koop kwam werden er meteen zaken gedaan. Samen met mijn 

partner Céline de Graaf runde ik “de Rog” in De Cocksdorp gedurende 12 jaar. Ook deze zaak werd verkocht en 

nu geniet ik van de welverdiende rust. Soms werk ik af en toe nog bij als huisschilder en zit ik in diverse 

besturen. Ik woon nog steeds in De Cocksdorp in een door ons gerenoveerd huis aan de Langeveldstraat. Alles 

beneden, zodat je er oud kan worden. Ik verveel me dus geen moment en ook geraniums om achter te zitten heb 

ik niet. 

 

Ik volg bij het Parochiebestuur Harry Ran op (nét zoals bij het Caritas), die er mee moest stoppen vanwege het 

verstrijken van zijn termijn. Ik zie dit als een nieuwe uitdaging. Binnen het bestuur ben ik vicevoorzitter 

geworden en ook aanspreekpunt voor de diverse instanties waar het bestuur mee te maken krijgt. Meedenken 

over de problematiek binnen de Parochie maar ook vooral hoe verder op Texel. Zolang mogelijk als Parochie  

zelfstandig blijven is zeker mijn drijfveer.  

 

Piet Zijm. 

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

 
TORENTJE ONDERHOUD 
 

Zoals u vast is opgevallen staat de Johannes de Doper kerk in Den Burg in de 

steigers.  

Bij inspectie bleek namelijk dat de conditie van het kleine torentje, aan de 

achterzijde van de kerk, niet goed is. Al het lood-werk moet worden 

vervangen. Een deel van het hout is verrot en moet vervangen. En ook de 

ronde bol aan het kruis moet vernieuwd.  

U begrijpt dat het een ingrijpende restauratie wordt. 

Het torentje heeft in 1982 een revisie beurt gehad. Dus 38 jaar geleden. Met 

wat modernere materialen hopen we het duurzamer te maken.  

 

 
 

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



 

COLLECTE & KERKBIJDRAGE  
 

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw 

steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat 

noodzakelijk is. De collecte opbrengsten van maart, april en mei staan 

op … nul + een klein beetje… Als tip willen we u daarom meegeven 

dat u zo mogelijk uw collecte giften ook kunt over maken.  

 

Mogen we u ook nog even herinneren, mocht u dat nog niet hebben gedaan, om uw jaarlijkse kerkbijdrage voor 

2020 over te maken? 

 

U kunt uw collecte e/o kerkbijdrage overmaken op NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel  \ 

o.v.v. KERKBIJDRAGE 2020 of COLLECTE  

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

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

JEUGDPAGINA  
 

Dit keer willen we het hebben over vriendschap. Op school en in je buurt heb je vast 

vrienden. En misschien maak je in deze zomer ook wel weer nieuwe vrienden.  

 

Augustinus is een van de eerste kerkvaders (354-430). Diens geschriften zijn een belangrijke 

bron van onze huidige katholieke kerk. Wat hij toen al schreef over vriendschap geld ook nu nog steeds.  

'EEN VRIEND IS IEMAND DIE ALLES VAN JE WEET EN TOCH VAN JE HOUDT.' 

Ook voor Jezus was vriendschap heel belangrijk.  

Hij koos 12 vrienden, “volgelingen” ,die hem volgden tijdens zijn leven door dik en dun maar ook na de 

dood van Jezus gingen zij door om de vriendschap van Jezus uit te dragen.  

En dat gebeurt nog altijd want ook wij christenen kun je vrienden van Jezus noemen.  

 

Dit vonden wij over het thema VRIENDSCHAP op de site van www.geloventhuis.nl  Het zijn bijdragen van Marjet 

de Jonge en Ellie Keller. Ook op de site www.bijbelin1000seconden.be vonden we enkele bijdragen van Chantal 

Leterme over ons thema.  

 

VIEREN 
Nu alle vieringen i.v.m. het coronavirus niet doorgaan, kun je  thuis samen een viering houden rond een lichtje. 

Op de site www.kinderwoorddienst.nl  vind je een mini-viering voor thuis voor iedere zondag. 

 

30 JULI DAG VAN DE VRIENDSCHAP 
Internationale Dag van de Vriendschap  

Deze dag, die jaarlijks op 30 juli wordt gevierd, is een initiatief van de Verenigde Naties. Hiermee wil men de rol 

benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. Deze dag wordt vooral 

in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië gevierd. 

 

ICOON VAN DE VRIENDSCHAP  
Op deze oude icoon uit Egypte zie je twee personen: Jezus en Menas. Menas was 

in de 3e eeuw abt van het Sint-Apolloklooster in Bawit in Egypte, waar deze icoon 

in de 19de eeuw werd ontdekt. De icoon is nu te zien in het Louvre te Parijs.  

De rechtse figuur is Jezus. In het aureool is een kruis afgebeeld. Dat Jezus en 

Menas even groot worden afgebeeld wijst er op, dat ze aan elkaar gelijk zijn. Ze 

worden voorgesteld als vrienden. Bovendien legt Jezus de rechterarm 

vriendschappelijk rond de schouders van Menas. 

 

 

http://www.geloventhuis.nl/
http://www.bijbelin1000seconden.be/
http://www.kinderwoorddienst.nl/


 

VRIENDSCHAPSKRING  
 

Deze beeldengroep bestaat uit zes figuren die gearmd in een kring staan. Ze is 

geïnspireerd op voorwerpen, afkomstig uit de streek Colima in het Noordwesten 

van Mexico,. Ze stammen uit het Pre-Klassiek, een periode die zich uitstrekt van 

2000 voor Chr. tot 300 na Christus.  

IDEETJE:  probeer zelf eens zo’n vriendschaps-kring te maken.  

Wat heb je nodig? Dat is klei en een geplastificeerd plankje (of plankje waarover je 

een vershoudfolie hebt gespannen), 

Maak vier of zes figuurtjes uit de klei.  

Zet ze in een kring op het plankje en zorg ervoor dat de voeten goed aan elkaar vastzitten. Maak daarvoor de klei 

wat nat tussen twee handen of plak er een klein restje klei tussen om ze goed aan elkaar te bevestigen.  

Laat drogen. Plaats nadien een theelichtje in het midden. 

 

OM BIJ STIL TE STAAN  
 

  

VRIENDSCHAPSARMBANDJE 
Een vriendschapsarmbandje in deze zomer knopen, zo doe je dat. 

Telkens als je met een kleur bezig bent kun je denken aan welk 

aspect van vriendschap die kleur vertegenwoordigt.  

Nodig:  Stukje plakband 

Zeven draden in de verschillende kleuren van 

de regenboog van minimaal 1,50 m lang 

 Doen: 

* Vouw de zeven draden dubbel en leg er een 

knoopje in, zodat er een lusje ontstaat.  

* Plak het lusje vast op je “werkblad”, zo blijft het armbandje stevig op zijn plaats 

* spreid de draden uit in de volgorde van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, 

lichtbltauw, donkerblauw en paars. 

* de meest linkse draad- dus als eerste de rode- wordt telkens de vaste draad van de rij 

* Maak dan per kleur telkens twee knoopjes tot je alle draden gehad hebt. Doe dit telkens 

op dezelfde manier.  

* let erop dat je telkens de draden in de vaste volgorde knoopt. 

* Bij de tweede rij wordt de oranje draad de vaste draad, bij de derde rij de gele, enz.  

* Knoop door tot de gewenste lengte en vlecht het laatste stukje. 

* Als je er twee vlechtjes van maakt kan je het armbandje makkelijk door het lusje heen om 

je eigen arm ( vraag  

even hulp) of dat van een vriend of vriendin vastknopen 

Op You-Tube zijn er veel filmpjes waar het knopen wordt voorgedaan. Op dit filmpje zie je precies hoe het in zijn 

werk gaat. https://www.youtube.com/watch?v=bFBtrOnVif4&feature=emb_title   

Het vriendschapsarmbandje is klaar!  

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

Het mooiste in de vriendschap 

 is niet de uitgestoken hand,  

de vriendelijke glimlach,  

het menselijk contact,  

maar het warme gevoel  

dat iemand in je gelooft  

en je vertrouwen schenkt.  

 

Ralph Waldo Emerson 

A good friend is like a 

computer: 

I enter your life, 

 

save you in my heart, 

format your problems 

and never delete you 

from my memory! 

 

Copyright: C. Leterme 

 

Lieve God, 

U wilt onze vriend zijn. 

U heeft aan Noach de regenboog 

laten zien 

als een grote vriendschapsband 

aan de hemel. 

Het is niet altijd zonnig in ons 

leven. 

Juist bij regen en door tranen 

verschijnt uw regenboog. 

Dan vertelt u ons dat u liefde bent 

en ons blij wilt maken, 

dat u eerlijk bent en trouw,  

vergevend en luisterend. 

Dat u ons troost door dik en dun. 

Dat is fijn. 

 Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFBtrOnVif4&feature=emb_title


 

ZES VRAGEN VIA WHATSAPP AAN PASTOOR IVAN 

 

Jongeren uit de regio stelde pastoor Ivan een aantal vragen via de 

Whatsapp.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ervaart u de coronatijd? 

Voor mij persoonlijk is het een moeilijke periode, want we vieren 

geen missen doordeweeks, alleen via streaming. Er is weinig 

contact mogelijk met de mensen, wat wij doen is bellen of een 

berichtje sturen om te vragen hoe het gaat. Maar dus geen 

persoonlijk contact, ik kan de mensen niet bezoeken en dat is 

moeilijk voor mij. Evengoed zie ik ook positieve dingen, mensen 

zorgen meer voor de ander. Je kan het dus van twee kanten 

bekijken niet alleen de negatieve dingen, maar ook de positieve. 

 

Merkt u dat mensen meer steun zoeken bij God in deze tijd? 

Ik denk van wel, vooral mensen die regelmatig in de kerk 

kwamen. Ze vinden het moeilijk dat ze niet naar de kerk 

kunnen komen, dus zoeken ze contact met God en vinden 

daar steun en kracht om te zien dat ze niet alleen zijn. 

Wij merken dat mensen het fijn en leuk vinden dat iemand 

van het pastorale team contact zoekt of samen bidt. Mensen 

zoeken ook steun bij God via de onlinemissen. God is 

degene die ons kracht kan geven en kan laten zien dat we 

niet alleen zijn, maar samen. Het is een moeilijke periode, 

maar ik denk dat heel veel mensen, ook diegene die niet 

geloven, naar een doel zoeken in het leven. En wij kunnen 

dit levensdoel zoeken bij God. En als we dit vinden, kunnen 

we ook steun vinden. 

Hoe verwacht u dat de vieringen gevierd zullen 

worden als de kerken weer open mogen? 

Misschien zal het niet hetzelfde zijn als voor de 

coronacrisis. Sommige mensen vinden het ook 

moeilijk/spannend om te komen. Dus ik denk 

dat er kleine groepen komen tot er weer een 

normale situatie is. Ik denk dat we voorlopig 

online blijven uitzenden, voor de mensen die 

niet naar de kerk kunnen of durven. 

 

Hoe gaat het met uw familie in Honduras in 

deze coronatijd? 

Met mijn familie gaat het goed, zij moeten 

ook binnen blijven. Bij hen is het nog erger, 

zij mogen ook helemaal niet naar buiten. 

Maar gelukkig gaaat het goed en het mooiste 

is ook dat ze samen zijn. Samen kunnen 

bidden en ook de diensten kunnen volgen. 

Het is ook een mooie manier om elkaar nog 

beter te leren kennen. Iedereen heeft zo zijn 

eigen dingen, maar ineens moeten ze samen 

blijven de hele dag. Dus alles is opeens 

anders. Mijn oma is 87 jaar en voor haar is 

het een beetje moeilijk. Ze woont alleen, 

maar komt regelmatig bij mijn ouders. En zij 

vindt het ook belangrijk dat deze 

maatregelen worden genomen, niet alleen 

voor haarzelf maar ook voor anderen. En ik 

vindt het mooi om te zien dat ze elkaar in 

deze situatie zo steunen. 

Mist u de vieringen in de kerk? 

Ja, zoals ik al eerder zei is dat moeilijk. Bij de vieringen 

kunnen we samen zijn, bidden, zingen, saamhorigheid 

ervaren. Dat is heel mooi en ook belangrijk en dat 

hebben we nu niet. We hebben nu gezien dat door de 

online mis, mensen toch verbonden zijn, maar we 

missen wel de contacten met de mensen. 

 

Hoe gaat u om met de sterfgevallen van 

corona? Vindt u dat moeilijk? 

Wij geven de ziekenzalving aan de mensen die 

dat nodig hebben. Wij zien wel dat dit 

sacrament van de zieken erg belangrijk is! Bij 

uitvaarten houden wij ook rekening met alle 

maatregelen. Vaak kan vanwege de 

maatregelen niet de hele familie erbij zijn en 

dat is moeilijk. Maar we doen het zo goed als 

we kunnen. 

 



 

NIEUWE BISSCHOPPEN HAARLEM-AMSTERDAM EN LEGER 

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge-

zondheidsredenen is aangevraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis-

schop van Haarlem-Amsterdam en Mgr. dr. Everard de Jong als legerbisschop 

(Militair Ordinariaat). 

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Mgr. Jan Hendriks volgt Mgr. Jos Punt op die op 1 april 1995 tot hulpbisschop 

van Haarlem werd benoemd. Na het overlijden van Mgr. Hennie Bomers werd 

mgr. Punt op 15 september 1998 benoemd tot apostolisch administrator en op 

21 juli 2001 tot bisschop van Haarlem. Mgr. Hendriks wordt door deze opvol-

ging de 12e bisschop van Haarlem-Amsterdam na de reformatie. 

 

Levensloop mgr. Jan Hendriks 

Mgr. Jan Hendriks werd geboren op 17 november 1954 te Leidschendam. Na het gymnasium studeerde hij filoso-

fie en theologie in Amsterdam en aan het grootseminarie Rolduc. In 1979 werd hij tot diaken en priester gewijd 

voor het bisdom Rotterdam. Na twee jaar als kapelaan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht 

canoniek recht te gaan studeren in Rome, waar hij in 1986 summa cum laude promoveerde in het canoniek recht. 

Tevens behaalde hij diploma’s in Jurisprudentie en Latijn. Hij was tien jaar lang pastoor te Haastrecht en hij 

doceerde aan de seminaries van Rolduc en Den Bosch. In 1997 werd hij rector van de priester- en diakenoplei-

ding van het bisdom Haarlem. Tevens was hij administrator en assistent in verschillende parochies van het 

bisdom. In 2011 werd hij tot titulair bisschop van Arsacal en hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam 

benoemd. Op 22 december 2018 werd hij benoemd tot bisschop-coadjutor van voornoemd bisdom. Dit ambt 

nam hij in bezit op 9 januari 2019. Sinds 2003 is hij bovendien consultor van de Congregatie voor de Clerus in 

Rome. Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Rechtbank van de Apostolische 

Signatuur. Zijn benoeming tot bisschop van Haarlem-Amsterdam gaat in met onmiddellijke ingang per 1 juni 

2020. 

 

Militair Ordinariaat ‘het achtste bisdom’ 

Mgr. Punt was tevens sinds 1 april 1995 apostolisch admini-

strator van het Militair Ordinariaat. Mgr. Everard de Jong 

volgt hem nu in deze functie op. De rol van legerbisschop is 

in Nederland een parttime functie, die meestal door een van 

de Nederlandse bisschoppen naast hun andere taken wordt 

uitgeoefend. Mgr. De Jong blijft dan ook hulpbisschop van 

het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in 

Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen. 

 

Op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl vindt u een fotoreportage van de bescheiden 

viering die op 1 juni heeft plaatsgevonden en de brief die 

Mgr. Hendriks heeft geschreven ter gelegenheid van zijn 

aanstelling.  

 

Al diverse keren heeft de monseigneur onze parochie 

bezocht en wij hopen dat hij ook in de toekomst het 

noordelijkste gedeelte van zijn bisdom zal bezoeken. 

Wij feliciteren Mgr. Hendriks met zijn benoeming tot 

Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en wensen 

hem Gods zegen toe bij zijn werk. 

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

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/nieuws/2020/20200601_wissel-xl.png


 

STICHTING DE WEG:  
STEUN VOOR HET SEMINARIE VAN NIEUWE NIEDORP 
 

Iedereen die over de provinciale weg langs Nieuwe 

Niedorp rijdt, ziet aan de rand van het dorp het 

indrukwekkende gebouw van het klooster. In 1907 

werd het gebouwd als klooster van de paters 

Franciscanen. Door de opvallende plek is het 

klooster een bekend gebouw. Maar niet iedereen 

weet hoe het gebouw op dit moment wordt 

gebruikt. 

 

Sinds 1993 wordt het klooster bewoond door 

jongeren van de  Neocatechumenale Weg die 

studeren aan het Diocesaan Seminarie te Heiloo. Dit 

is een priesteropleiding voor studenten die veelal 

uit het buitenland komen. Ze leren Nederlands en 

volgen daarna hier hun opleiding om priester van 

ons bisdom te worden. Inmiddels zijn al veel 

priesters van dit seminarie in parochies van ons bisdom actief. Uw pastoor heeft ook gestudeerd in dit seminarie. 

 

De gemeenschap van het seminarie leeft grotendeels van giften. Daarom doet Stichting De Weg een beroep op u 

om het seminarie financieel te ondersteunen. Door een eenmalige gift, een periodieke schenking of door de 

stichting op te nemen in uw testament, blijft u de opleiding tot priester mogelijk maken. 

 

Stichting De Weg bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om donateurs voor het seminarie te werven. De 

stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister en heeft een ANBI-status. Het rekeningnummer is NL62 

RABO 0146 1263 35 op naam van Stichting de Weg. 

Meer informatie over onze stichting vindt u op http://www.rkgoededoelen.nl/deweg.php 
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UITREIKING ST. GREGORIUSONDERSCHEIDINGEN  
 
Het is al even geleden maar we willen toch nog even terug blikken.  
 

Het komt niet vaak voor dat zoveel imposante jubilea tegelijk gevierd kunnen worden. Op zondag 23 februari 

2020 was er een feestelijks mis in de St. Maartenskerk in Oudeschild. Ter gelegenheid van jarenlange dienst werd 

aan vijf koorleden de St. Gregoriusonderscheiding uitgereikt.  

 

Ondanks het slechte weer waren velen toch naar Oudeschild gekomen. Na de mis gingen de meeste kerkgangers 

naar ’t Skiltje waar het feest werd voortgezet. Bij binnenkomst speelde de Boerenkapel van het KTF al een vrolijk 

deuntje. Nadat iedereen van koffie en thee was voorzien met uiteraard iets lekkers erbij, reikte pastoor Ivan de 

onderscheidingen uit aan de koorleden: Lia Zijm-Witte (25 jaar lidmaatschap koor Oudeschild en dameskoor Den 

Burg), zij kreeg de onderscheiding al aan het einde van de kerkdienst omdat ze niet mee naar ’t Skiltje kon. 

Tineke van Beek-Bakker (50 jaar lidmaatschap koor Oudeschild ), Riet Witte-Smit (50 jaar lidmaatschap koor 

Oudeschild ), Joke Zoetelief-Van Beek (50 jaar lidmaatschap koor Oudeschild).  

Ook Hans Boom kreeg de onderscheiding, voor maar liefst 60 jaar trouwe dienst, eerst als koorlid maar later ook 

als organist/dirigent. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om een aantal (jeugd)herinneringen op te 

halen aan zijn tijd als misdienaar (dus nog voordat hij lid van het koor werd!) en vertelde hoe hij als opvolger van 

zijn grootvader organist werd. Voor deze anecdotes verwijzen we graag naar de Texelse Courant van 25 februari 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Een speciaal moment was het memoreren van 25 

jaar lid- maatschap van Piet Hopman van het 

herenkoor, die vorig jaar is overleden. De 

Gregoriusonderscheiding kan helaas niet postuum 

worden toegekend. Toch bloemen en een woord 

van dankbaarheid voor zijn vrouw Janny. 

 

 

 

 

 

Zondag 23 februari was een feestelijke dag voor het koor van Oudeschild. Er zouden Gregorius-

onderscheidingen worden uitgereikt. Tijdens de kerkdienst kreeg Lia Zijm haar onderscheiding voor 25 jaar 

koorlid uitgereikt door Pastoor Ivan, zijn eerste keer als Deken. 

Na de dienst was er koffie in ‘t Skiltje. Wat een verrassing dat de Boerenkapel op het toneel zat te spelen 

(ze spelen in principe niet op zondag). Hennie Zoetelief hield een speech voor de jubilarissen en Pastoor 

Ivan spelde de onderscheidingen op. Ook waren er bloemen voor Tineke van Beek, Riet Witte en Joke 

Zoetelief voor 50 jaar en Hans Boom voor 60 jaar lid van het St. Ceacilakoor. Hans vertelde verhalen over 

wat ze vroeger als misdienaar uitgespookt hadden in de pastorie. Na koffie met koek kwamen er nog 

drankjes en heerlijke hapjes op tafel. Het was een geslaagde feestelijk ochtend in Oudeschild, waarvoor 

onze dank. 

Koor Oudeschild 

 



 

INGEZONDEN STUKKEN 
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Wat? 

Gepensioneerd? 

In de VUT? 

Vul dat lege gat! 

Wil je zingen? 

Kom dan bij ons, 

‘t enige koor met een koffiepauze! 

 

‘t Klinkt wòt ielig déér héél bove 

‘s Ogges bee ‘t mònnekoor 

Wònt die mònne, niet te glove 

Staan d’r met sien tiene fóór. 

 

Ja, de ouwerdom die speult ons pòrte 

Dus benne wee naarstig on ‘t kieke 

Naar òllemòn die met ons singe wil 

Wònt ‘t moet  sundags wel wòt lieke. 

 

‘t Is echt een fijne, goeie groep 

Maar de mònne worre stil-òn ok ouwer 

En onze piêpe sliete ok wòt dicht 

Dus ‘t geluud wordt wòt benauwder. 

 

Na de mis fòn “Han van Bloemwijk” 

Kreeg ‘t héle koor ‘n bóógie (compliment) 

Wee ware doe wòt gróós, dòt mag je wete 

Os je met zó weinig zangers bent. 

 

Freedags ogges rippetisie met ‘n bakkie 

Om 10 uur gane wee op ‘t koor beginne 

Os jee nou ok komme én met ons singe wil 

Krig ik ‘n mooi en worrem gevoel fòn binne. 

 

Simon Dros, tenor herenkoor St.Caecilia. 

01-02-2020. 

 

 

Op het kerkhof in Den Burg is een 

armband gevonden. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met 

Jan Keesom telefoon 0222 31 56 40 

BESTE KOORLEDEN 
 

Het wordt de hoogste tijd dat we een 

woordje wisselen met elkaar. We kunnen 

eigenlijk niet zonder elkaar en nu zijn we 

gedwongen uit elkaar gehaald door een 

minuscuul klein ettertje. Houd goede 

moed. Bij ons gaat het helemaal goed. 

We maken ons dan ook niet druk om de 

dagelijkse gang van zaken. Vooral rustig 

aan. Ilse was onlangs jarig en dat hebben 

we gevierd met 2 gebakjes. Iedereen die 

wat te zeggen had, belde gewoon op en 

er was ook een sliert aan mooie kaarten 

van vrienden en vriendinnen. Maar 

doordat we niet kunnen zingen moeten 

we natuurlijk wel onze stemmen blijven 

oefenen. Ik ben in het voordeel dat Ilse 

pianoles gehad heeft van juffrouw Rey uit 

de Warmoesstraat. Maar zoals Johan 

Cruijff al beweerde: “elk voordeel heb z’n 

nadeel”. Wij hebben geen orgel of piano 

in ons huisje. Blijf zingen, neuriën, 

fluiten of speel op je poot. Muziek moet 

in je hoofd blijven. Straks moeten we 

weer fris en vrolijk de kerk in kunnen. Ik 

reken op jullie. 

Voor de dagelijkse gang van zaken zeg 

ik het volgende: “Blijf gezond-doe het 

rustig aan – maak je niet druk – laat niet 

over je heen lopen – neem je dagelijkse 

borrel en geniet er met volle teugen van 

– help zoveel mogelijk in het huishouden 

-ga dagelijks een rondje, al was het 

alleen maar om boodschappen te doen – 

blijf fietsen en/of maak wandelingen. 

 

Dat is de wens van Ilse en Simon Dros 



 

INGEZONDEN DOOR SJAAK SCHRAAG 

 

VERDWENEN KAPELLEN OP TEXEL 

 
Sinte Katherijnen capelle voor de buurtschappen Zevenhuizen en Oost. 

Vòòr 1408 schijnt ooit een kapel te hebben gestaan voor de gehuchten Zevenhuizen en Oost. Volgens de 

rekeningen van de vicaris-generaal van het bisdom Utrecht werd in 1408 door de aartsbisschop aan de 

kerkmeesters van Oosterend toegestaan om het altaar ervan naar een andere, meer geschikte plaats over te 

brengen.  [ BBH deel 45, 2e afl. pag. 179/180.] 

 

Nog in 1575 werd melding gemaakt van het bestaan van deze kapel:     

Aef Claes, meester Harmans weduwe (rentebrief van) één gulden rente voor het Heilig Geest Altaar. De 

onderpanden zijn twee stukjes land gelegen bij Oosterend genaamd Sinte Katherijnen capelle, het ene groot 

omtrent 100 roe, belent Pieter Gerrijtsz Decker aan de oostzijde en Kornelis Jansz aan de westzijde, het andere 

groot omtrent 50 roe en ligt ernaast, belend Pieter Gerrijtz. Decker.  (Bron PKN kerk Den Burg nr. 1-104) 

Helaas is niet bekend waar deze kapel gestaan heeft.  

 

Het Capel, toegewijd aan Sint Catharina op de Hogeberg. 

In het jaar des Heren 1481 werd de Hogeberg geslecht en werd er een kerkhof aangelegd en  een kapel gebouwd, 

toegewijd aan de H. Catharina. Drie dagen voor Allerheiligen-avond 1482 werd er de eerste H. Mis opgedragen 

en de kapel tot gedachtenis van de H. Catharina ingewijd.    

Op 25 maart 1571 waren de watergeuzen met een duivelse razernij bezield, want op zondagmorgen, op het 

hoogfeest van Maria Boodschap (25 maart 1571), hielden ze met ongeveer 140 tot 150 man een landgang 

(strooptocht) en verbrandden toen ook een huis bij de Hogeberg (de Kapel).  

In het begin van de 19e eeuw werden nog  stenen van de fundamenten opgegraven en vond men nog veel 

doodkisten met beenderen.  

 

Op 4 februari 1664 werd een 100-jarig 

erfpachtcontract gesloten van 6 snees 

grasland, gelegen in de polder 

Oostergeest op de Hoge Berg, genaamd 

‘het Capel’ tussen de kerkmeesters van 

de St. Janskerk van Den Burg met Sipke 

Pieters uit Ternaet in Westdongeradeel, 

doch alhier op Texel woonachtig, voor 

een jaarlijkse erfpacht van vijf Karolus 

guldens. De erfpachter had het recht op 

de grond te mogen timmeren of 

anderszins naar zijn believen. 

Vermoedelijk bouwde hij hierop het 

Hogerhuis.  

[Bron: PKN Den Burg nr. 354-2.]    

De grond ‘het Capel’ sectie D 1357 ligt 

aan het voetpad tussen het Lagerhuis en naast het Hogerhuis op de Hogeberg. Zowel het Lagerhuis als het 

Hogerhuis waren een herberg. Je hebt bij het Capel een prachtig uitzicht op de Rede van Texel.  

Het voetpad was de kortste verbinding voor voetgangers tussen Oudeschild en Den Burg en liep van het Buurtje 

in Oudeschild via het Schilpad en Brakenstein naar het Lagerhuis en vervolgens langs het Hogerhuis over de 

Hogeberg naar Burgzicht en tenslotte naar Den Burg.  

Volgens de meting van Laurens Pietersz in 1561 bezat de St. Catharina kapel schotvrij kerkelijk land op de 

Hogeberg in de polders De Hal, Oostergeest en de Waddel, totaal 7 morgen (11.27.00 ha.).   

  

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



 

BIDDEN? 
 

De kracht van een mens is het gebed. – Dietrich Bonhoeffer 

Veel wijzere mensen dan ik hebben boeken vol geschreven 

over bidden. Bijvoorbeeld Henri Nouwen, priester/schrijver 

die leefde van 1932 tot 1996. Hij schreef: “Gebed is het 

centrum van het christelijke leven. Het is het enige 

noodzakelijke. Het is leven met God in het hier en nu.” 

Vooral dat laatste kan ik hartstochtelijk met hem eens zijn. 

Bidden maakt en verdiept de persoonlijke relatie met God. 

Het is voor elke christen belangrijk een relatie met God op te bouwen en zoals elke relatie vraagt ook mijn relatie 

met God inzet, geduld, volharding en hard werken. 

 

Toen ik kerkmuziek studeerde in Utrecht leerde ik over de deken van gebed die om de wereld ligt. Overal op de 

wereld wordt gebeden en als het hier nacht is, is het aan de andere kant van de wereld dag zodat de deken altijd 

gevoed wordt door gebed. Natuurlijk hebben kloosters hierin een belangrijke taak. Tenslotte is bidden het 

levenswerk van monniken en nonnen, maar iedere christen is geroepen deze deken in stand te houden. Elk gebed 

dat ten hemel stijgt, voegt een draadje toe. Denk maar even aan het prachtige lied van J. Ellerton, in het GvL te 

vinden in vertaling van J. van der Waals (no. 583) De dag door Uwe gunst ontvangen en dan couplet 2 en 3:  

 

Die dan, als onze beden zwijgen, 

Als hier het daglicht onderduikt, 

Weer nieuwe gezangen op doet stijgen 

Ginds waar de nieuwe dag ontluikt 

Zodat de dank, U toegezongen, 

Op aard’ nooit onderbroken wordt, 

Maar steeds opnieuw door mensenmonden 

Gezongen en gesproken wordt. 

 

Bidden is dus niet alleen voor jezelf belangrijk, of zelfs het belangrijkst als je de heilige moeder Teresa (1910-

1996), zuster en stichter van de Missionarissen van de Naastenliefde (beter bekend als de Blauwe Zusters) goed 

begrijpt die zei: “Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor 

je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: 

zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!” 

Elk gebed is belangrijk voor elke christen. Elk gebed is belangrijk voor God. Een persoonlijk gebed verdiept de 

persoonlijke relatie met God, maar voegt ook iets toe aan het geheel van het christendom, aan de heelheid van de 

kerk. 

 “Bidden betekent de hemel boven de mensen openen, zodat zij hun verbondenheid met God mogen ervaren als 

hun eigenlijke heil.”, aldus Anselm Grün (1945), Benedictijnerpater en schrijver. Een opening dus, voor jezelf, 

maar ook voor je medechristenen. Zelfs voor alle mensen ongeacht hun religie of gebrek daaraan.  

Afgelopen meimaand heb ik voor de vierde keer elke woensdagochtend een rozenhoedje gebeden in de kleine 

Johannes aan de Molenstraat in Den Burg. Of het nu kwam door de crisis en bijbehorende lockdown of niet, ik 

heb dat vier achtereenvolgende woensdagen alleen gedaan. Vorige keren was er vrijwel altijd minstens één 

bidder, soms twee. Als ik alleen bid, bid ik om mede-bidders, bid ik voor alle parochianen, bid ik dat de deken 

van gebed zonder gaten mag blijven al wordt ie steeds dunner en ja, bid ik soms voor heel persoonlijke redenen. 

Ik mis andere bidders, ik mis de harmonie die samen bidden biedt, maar ik bid. 

 

Thuis bid ik ook. Ik gebruik daarvoor verschillende apps. Mijn meest favoriete app is die van het bisdom: 

getijdengebed. Hierin staan de gebeden zoals ze in de kloosters gebeden worden. Voor elke dag is er een 

lezingendienst, een morgengebed, een middaggebed, een avondgebed en een dagsluiting. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de diverse heiligen en kerkelijke feesten, zodat er ook nog iets te leren valt. Er is geen 

verplichting, er wordt niets bijgehouden of geturfd. U kunt gewoon bidden wanneer en waar u wilt. U vindt de 

app in Google play, App Store of op de website van de Tiltenberg. 

https://www.katholiek.nl/mediazaken/getijdengebed-als-app 

https://www.katholiek.nl/mediazaken/getijdengebed-als-app
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvisie.eo.nl%2Fartikel%2F2015%2F08%2Faltijd-maar-bidden&psig=AOvVaw00c2Cz_CKHpKF2rQvCksOM&ust=1591303757453000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjHnOnC5ukCFQAAAAAdAAAAABAo


 

https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/downloads.html 

Dan is er nog de geweldige app van de Jezuïeten, BiddenOnderweg. Deze app stuurt elke dag een podcast die 

bestaat uit gebed, een geleide meditatie, een korte schriftlezing en meditatieve muziek. Het is een vrij passieve 

manier van bidden, het enige wat u hoeft te doen is actief luisteren en dat kan letterlijk overal (mits u een 

koptelefoon hebt of ongestoord hardop kunt luisteren.) Deze app vind u ook op Google Play, op 

biddenonderweg.org  of op de website van de Jezuïeten  

https://biddenonderweg.org 

https://www.jezuieten.org  

Ik zou iedereen aan willen raden een week of tien dagen elke dag een gebed te doen. Het hoeft niet groots en 

meeslepend, het hoeft niet met behulp van rozenkrans of bovengenoemde apps. Het kan gewoon een paar 

minuten nadenken over een Bijbeltekst zijn. Of een moment van stilte gevolgd door een Onze Vader en/of een 

Weesgegroetje, gebeden die elke katholiek toch kent. Neem elke dag even tijd voor God en ik weet zeker dat als 

de gewoonte eenmaal ingesleten is, de relatie met God verbetert en groeit. En wellicht geeft het zoveel dat ik 

straks in oktober niet meer alleen een rozenhoedje bid, maar samen met u!  

 

Ik bid daar voor.  

Rachel Vroom 

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

 

ZOMERWERK WORDT ZOMERKERK 
 

Voor de kerken en gasten op Texel zou een nieuw hoofdstuk beginnen. 

 Na 40 jaar stopten Bram en Maartje Guiljam met het 

Zomerwerk voor de kerken op Texel. De rooms katholieke kerk, 

doopsgezinde en protestantse gemeenten zouden het 

zomerwerk voort zetten op een andere wijze. Zomerkerk Texel 

werd de nieuwe naam voor de raad van het zomerwerk en dekte 

in één woord de gehele lading. Met de nieuwe naam werd er 

ook een eigen logo ontworpen. 

In het hoogseizoen  van 5 juli tot en met 23 augustus zou elke 

gemeente/parochie een week zomerkerk zijn met in elke kerk 

een eigen aanbod voor toerist en Texelaar.  

 

Maar helaas gooit het corona virus ook bij deze plannen roet in 

het eten.  

Alles wordt in de ijskast gezet in de hoop dat we volgend jaar 

alsnog voor toerist en Texelaar leuke activiteiten kunnen bieden. 

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

 
ALLE GESLAAGDEN JONGELUI FELICITEREN WIJ EN WIJ 
WENSEN HEN EEN MOOIE TOEKOMST EN SUCCES BIJ 
HUN EVENTUELE VERVOLGSTUDIE OF WERK. 
 
AL ONZE LEZERS WENSEN WIJ EEN HELE FIJNE ZOMER 
TOE, OF U NU OP VAKANTIE GAAT OF TOCH BESLUIT OM 
THUIS TE BLIJVEN EN TE GENIETEN VAN ONS PRACHTIGE 
EILAND. 
 
VOOR EEN IEDER DIE DEZE ZOMER MOET WERKEN 
WENSEN WIJ EEN HELE GOEDE ZOMER TOE. 

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

https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/downloads.html
https://biddenonderweg.org/
https://www.jezuieten.org/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpaulaprevoo%2Fvakantie-lesidee%25C3%25ABn%2F&psig=AOvVaw3InHKXXxfHcZ8BnpfKltfn&ust=1591892053326000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDazaLS9-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

NIEUW EILANDELIJK DIACONAAL PROJECT 
 

Als Caritas maken wij ook deel uit van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband. Dat doen wij met de 3 PKN kerken 

op Texel, te weten: Den Burg; De Waal/De Koog /Den Hoorn, en de Waddengemeente: Oudeschild / Oosterend / 

De Cocksdorp. 

De afgelopen 2 jaar heeft de PKN Den Burg de projectbeurt gehad. Deze had als project Elvira Children Home in 

Nepal,  waarvan Josje van den Berk contactpersoon is. Dit project heeft ruim elfduizend euro opgebracht in twee 

jaar tijd! 

 

De komende 2 jaar zijn wij als Caritas aan de 

beurt voor een project, wij blijven wat dichter 

bij huis namelijk: Hospice Texel. Dit bestaat nu 

5 jaar en heeft zijn nut al zeker ruim bewezen. 

Voor de directe kosten ontvangt men een 

geringe subsidie en is verder voor een 

belangrijk deel aangewezen op de steun van 

particulieren en bedrijven. Voor het gebouw, de 

inrichting, de materialen, het onderhoud en de 

training en coördinatie van een grote groep 

vrijwilligers is veel geld nodig! 

Als je dan weet dat er ruim 70 vrijwilligers zijn 

die zich 7 dagen in de week belangeloos 

inzetten bij toerbeurt van s’morgens 7 uur tot s’avonds 11 uur. Dat is toch 

iets waar we als Texel heel trots op kunnen zijn! 

Wij vinden, dat dit ondersteund moet worden. In de eerste plaats voor de 

mensen hier in hun laatste levensfase, en hun familie, die dit allen als een 

warme deken ervaren, vooral ook dank zij al die lieve vrijwilligers. 

 

Als Caritas geven wij hier natuurlijk een bijdrage aan, maar ook in de kerken 

zal dit jaar twee keer gecollecteerd worden. Mocht u onverhoeds niet in de 

buurt van een collecteschaal komen, dan u kunt ook rechtstreeks geld 

overmaken naar banknummer NL05 RABO 0362 5047 76 t.n.v. RK Caritas 

Texel (onder vermelding van: Hospice) 

Wij bevelen dit mooie doel van harte bij u aan! 

 

Namens Caritas alvast bedankt,  

Sjef Beers (voorzitter) 

 

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

 
 

 

ALLE STORMEN IN HET LEVEN 

KOMEN VROEG OF LAAT TOT RUST 
 

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

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hjoannesdedoper.nl%2Fparochiele-caritas-instelling-pci%2F&psig=AOvVaw0OanqJBQzljBtdVnwebi_z&ust=1591464962272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiX8J-b6-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fya-webdesign.com%2Fexplore%2Fstorm-clipart-cute%2F&psig=AOvVaw2LWdPS3mNbzqKRrsqDKONb&ust=1591885274400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjW9vW49-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

NIEUWS STICHTING HULP OOST-EUROPA TEXEL 
 

‘s Morgens om 6 uur op Hemelvaartsdag, kregen wij bericht uit Vaslui van Costel, dat de koe was dood gegaan. 

Dit was een grote schok voor hen, die ze met ons wilden delen... 

Zij zorgen er voor dat alle kinderen elke dag te eten krijgen en melk van de koe. Hoe moet dit nu verder? 

Ook een groot probleem is water voor de planten in de kassen. De tomaten groeien prachtig, maar voldoende 

water is dit jaar een groot probleem. 

In de maand juni gebeurt het in die streek vaak, dat de hele oogst verloren gaat door een tekort aan water. 

Wij zijn al langere tijd bezig om samen met Costel naar een goede oplossing te zoeken... 

Nu heeft een maatschappij aangeboden om kosteloos een bron van 80 meter te boren, maar de materiaalkosten 

moeten wel betaald worden en daarover kregen wij nu bericht, dat ik wil citeren. 

Costel schrijft: “Wij hebben onze werkzaamheden hervat en proberen de dood van de koe te vergeten. 

Maar onfortuinlijk genoeg stootten wij weer op het probleem met water. 

Op dit moment geven wij de planten water, zodat zij niet ook nog dood gaan. 

Het regent in Roemenië, maar heel weinig en op sommige plaatsen komt er ijs mee en ruïneert op vele plaatsen 

de oogst. 

Vorig jaar waren we in staat, om veel water van de regen op te vangen, maar dit jaar kunnen we nergens anders 

heen, dan heel weinig halen bij de bron in de buurt. 

De maatschappij, die aangeboden heeft om te boren bij ons, wil dit kosteloos doen, op voorwaarde, dat wij 

zorgen voor een drinkplaats, zodat de dieren, die langs de weg lopen, er kunnen drinken, en zodat de mensen uit 

de buurt er ook water kunnen halen, om te drinken en te koken. 

Maar wij moeten voor de materialen zorgen, die zij nodig hebben en waarvan we de prijsopgave van ongeveer 

2500 euro meesturen. 

We weten niet wat we uiteindelijk moeten beslissen. 

Als we de bron zouden laten slaan, zou het het beste zijn, om daarbij een tank met pomp aan te schaffen voor de 

planten in de kas.  

Maar het geld om deze materialen aan te schaffen hebben wij niet." 

Tot zover het schrijven van Costel. 

 

Zou het mogelijk zijn om op Texel het geld bij elkaar te krijgen om de waterput te realiseren en dat wij deze 

mensen de mogelijkheid geven, om door hard werken vooruit te komen?  

Hard werken doen ze; ‘s morgens om 6 uur zijn ze al in de kassen aan het werk.  En de kassen zijn de trots van 

het dorp! 

Ruim anderhalve kilometer aan kas en dat kon verwezenlijkt worden door de hulp vanaf Texel! 

Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen: 06 44 30 43 93  

 

 

Ria van der Vis 
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LOCKDOWN  
(tekst: Richard Hendrick, Ierse franciscaan - 13 maart 2020 Vertaling: C. Leterme) 

 

Ja, er is angst.  

Ja, er is isolatie.  

Ja, er wordt gehamsterd.  

Ja, er is ziekte.  

Ja, er is zelfs dood.  

 

Maar …  

Ze zeggen dat je na zoveel jaren lawaai in Wuhan de vogels weer kunt horen.  

Ze zeggen dat na slechts een paar weken rust de lucht niet langer vol smog is, maar blauw en grijs en 

helder.  

Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen elkaar toezingen over de lege pleinen en hun ramen 

openhouden, zodat wie alleen is, de geluiden kan horen van de families om zich heen.  

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die 

thuis niet weg kunnen.  

 

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken druk bezig om in haar buurt flyers te verspreiden met haar 

nummer op zodat ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.  

Vandaag bereiden kerken, synagogen, moskeeën en tempels zich voor om daklozen, zieken en 

vermoeide mensen te verwelkomen en onderdak te geven.  

 

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.  

Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.  

Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit: hoe groot we werkelijk 

zijn, hoe weinig we feitelijk kunnen controleren, wat er echt toe doet: van elkaar houden.  

 

Daarom bidden we en herinneren we ons dat:  

Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.  

Ja, er is isolement, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.  

Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.  

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet ziek te zijn.  

Ja, er is zelfs dood, maar liefde kan altijd opnieuw geboren worden  

 

Word wakker met de keuzes die je maakt om nu te leven.  

Adem vandaag.  

Luister achter de fabrieksgeluiden van je paniek:  

de vogels zingen weer,  

de lucht klaart op,  

de zomer komt eraan.  

En altijd worden we omringd door Liefde.  

Open de ramen van je ziel.  

En al kun je de ander niet aanraken over het lege plein:  

zing.  

Bron:@Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme, www.bijbelin1000seconden.be 

Copyright: C. Leterme 
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  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 -Zijm Vaargeul 25 1791 HB Den Burg 0222-314222 

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 

Oosterend Wieb v. d. Berg Schoolstraat 8 1794 AS Oosterend 0222-318243 

 

REDACTIE VUURTOREN p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 0222-322161 

 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 

 e-mail:        fr.sande@planet.nl     

CARITAS /PCI    

Linda Zoetelief Molenstraat 56 1791 DM Den Burg 06-38909487 

 e-mail:       pcitexel@gmail.com   

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG   

Jan Keesom Thijsselaan 107 1791 VG Den Burg 0222-15640. 

 e-mail:       jc.keesom@kpnmail.nl  

 

PAROCHIEBESTUUR 

   

Voorzitter: Pr. Ivan Garcia   

Vicevoorzitter: Piet Zijm   

Penningmeester: 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 1791 DL Den Burg 0222-322161 

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

 

KERKBIJDRAGE:   IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00                 ONZE HARTELIJKE DANK! 



 

 


