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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 alleen op dinsdag en woensdagochtend  

geopend van 10-12 uur. Op de andere dagen is parochie-coördinator Henny Hin wel telefonisch 0222322161 of 

per mail secretariaat@rkparochietexel.nl bereikbaar.  

 

 

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM                           

Voor o.a. een telefonisch gesprek, 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/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:rkparochietexel@planet.nl
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Vuurtoren 

September - Oktober 2020 

INHOUD: 
++++++++ 

 

 

Inhoud  1 

Actuele informatie over onze vieringen en kerken  2-3 

Vredesweek - Woordelijk  3 

Pastoraal Woord 4 

Vieringenrooster 5 

Contact en diensten  met behulp van de moderne media -Kerkdienstgemist 

YouTube – Parochieagenda – Koffieuurtje. 

 

6 

Bereikbaarheid parochie - Ledenadministratie – personalia 7 

Jarige Priesters – Nieuw werkjaar 2020 / 2021- Jaarthema – Speurtocht naar God 8 

Overzicht bijeenkomsten – vieringen september oktober 9 

Bijeenkomsten Regio-Breed - Get INspired – Tigers of God 10 

Diaconale zondag: collecte Texel Gezinnen – Hulp gezocht schoonmaken kerk 11 

Pastoor Ivan benoemd tot Deken maar wat is dat eigenlijk 12-13 

Fransiscus van Asissi – Een worm in de appel 13 

Thuis geloven – nabij blijven in tijden van afstand – SamenKerk 14 

Tip - Van het bestuur  15 

Torentje onderhoud 16 

Jeugdpagina  17-19 

Ingezonden stukken:  door Sjaak Schraag en Marga Wiering 20-21 

Huis van Tante Jans 22 

 

 

 

 

 

 

Voor de volgende Vuurtoren (1 november/13 december 2020) kunt u tot en met vrijdag 16 oktober 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 

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 

geven. De richtlijnen worden met regelmaat aangepast aan iedere nieuwe situatie omtrent het Coronavirus en zijn 

dus onder voorbehoud.  

• AL ONZE KERKEN ZIJN DAGELIJKS GEOPEND VOOR HET AANSTEKEN VAN EEN KAARSJE EN GEBED. 

 
VIERINGEN ALLEEN IN DE JOHANNES DE DOPER KERK IN DEN BURG 
 

Het bestuur heeft besloten, in goed overleg met diverse betrokkenen, om  tot en met 25 oktober alleen vieringen 

te verzorgen in de kerk in Den Burg.  

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

We vinden het erg triest dat we nog steeds niet kunnen vieren in de kerken van De Cocksdorp en Oudeschild. De 

grootste reden hiervoor is, dat we in deze kerken de afstand en regels niet goed kunnen waarborgen om veilig 

samen te kunnen vieren. 

 

OFFICIELE RICHTLIJNEN  
 

We mogen weer kerken, met de gebruikelijke voorwaarden: bij gezondheidsklachten thuis blijven, 1,5 meter 

afstand, verplichte hand-hygiëne, enz. 

We realiseren ons dat het vieren volgens de richtlijnen wel wennen blijft: de afstand, looproutes, de hand-

hygiëne, de manier van ter communie gaan, het collecteren en de zang. 

Vooralsnog wordt er ook alleen nog door kleine koorgroepjes gezongen. Het samen zingen mag helaas nog niet,  

daarom zijn er ook geen zangbundels, maar hebben we wel boekjes gemaakt om mee te kunnen bidden. Deze 

worden na gebruik vernietigd.  

Er is ook regelmatig overleg met de korencoördinator over de mogelijkheden van de koren. En het eventueeel 

weer hervatten van de koorrepetities. Ook dit willen we natuurlijk zo veilig mogelijk doen en binnen alle 

maatregelen van de regering/ het RIVM en het Bisdom en de mogelijkheden binnen onze diverse kerken. De 

korencoördinator houdt de koren hierover op de hoogte. 

 

AANMELDEN 
 

Het aanmelden voor aanvang van de viering blijven we in onze parochie doen omdat we hiermee: 

1. Het  maximum aantal kunnen 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 bij de ingang van de kerk voor aanvang van de viering.  

Wilt u aub ruim voor aanvang van de viering aanwezig zijn, zodat wij u kunnen registreren en u bij het één en 

ander kunnen begeleiden.  

 

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID 

DAAROM BLIJVEN ER EEN AANTAL REGELS VAN KRACHT WAAR WIJ EN U ONS AAN PROBEREN TE HOUDEN  

TIJDENS HET BEZOEK AAN ONZE KERK EN VIERINGEN. 

 

➢ HOUDT DE 1,5 m AFSTAND IN ACHT ZOWEL BINNEN ALS BUITEN. 

➢ BIJ BINNENKOMST INFORMEREN WE NAAR UW GEZONDHEID EN NOTEREN UW NAAM EN 

TELEFOONNUMMER. 

➢ HEEFT U KLACHTEN ZOALS VERKOUDEN  OF VERHOGING BLIJF DAN THUIS EN BELUISTER DE VIERING VIA 

WWW.KERKDIENSTGEMIST.NL   

➢ DAT KAN NATUURLIJK OOK ALS U TOT ÉÉN VAN DE RISICOGROEPEN BEHOORT EN LIEVER NIET NAAR DE 

KERK KOMT.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

➢ WILT U DE AANWIJZINGEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS OPVOLGEN, BIJ BINNENKOMST, DE LOOPRICHTING, 

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

➢ UW HANDEN WORDEN BIJ BINNENKOMST EN VOOR DE COMMUNIE ONTSMET.   

➢ ALS HUISGENOTEN KUNT U BIJ ELKAAR ZITTEN  ANDERS OP 1,5 m AFSTAND,  

➢ SAMEN ZINGEN IS NIET MOGELIJK, MEENEURIEN KAN WEL, ER ZIJN GEEN ZANGBUNDELS. WEL ZIJN ER 

BOEKJES OM SAMEN TE KUNNEN BIDDEN. 

➢ DE VREDE TOEWENSEN KAN MET EEN VRIENDELIJK GEBAAR, MAAR WIJ GEVEN GEEN HAND AAN ELKAAR. 

➢ WE COLLECTEREN NA AFLOOP VAN DE VIERING BIJ DE UITGANG,  

➢ HET ADVIES OM TE HOESTEN EN NIEZEN IN UW ELLEBOOG EN PAPIEREN ZAKDOEKJES TE GEBRUIKEN IS 

NOG STEEDS VAN KRACHT.  

➢ WILT U AUB TOILETBEZOEK VERMIJDEN EN GEEN GEBRUIK VAN DE KAPSTOKKEN MAKEN. 

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

 

WE ZIJN BLIJ DAT WE WEER SAMEN ONS GELOOF KUNNEN VIEREN  

EN WIJ HOPEN OP UW MEDEWERKING 

 ZODAT WE SAMEN KUNNEN BLIJVEN KOMEN IN ONZE KERKEN.   

 

Wij wensen u vrede, gezondheid en alle goeds toe, en: verlies elkaar niet uit het oog! 

Uw pastorale team en parochiebestuur. 

 

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

 
VREDESWEEK 
 

Van 19 t/m 27 september is de vredesweek. 

Het thema van de vredesweek is dit jaar “VREDE VERBINDT VERSCHIL”  

 

VREDE, HET IS OOK ONZE ZAAK 
 

Onze wereld is er een 

van spanning en haat, 

van oog om oog, tand om tand. 

Vrede tussen mensen en volken 

lijkt steeds weer een ver ideaal. 

We verdelen de wereld in blokken: 

zuid tegenover noord 

en oost tegenover west. 

Aan mensen geven we kleuren: 

zwart en blank, rood en geel. 

Hoe meer we ons eigenbelang dienen, 

des te scherper worden de tegenstellingen. 

We vergroten onze rijkdom 

en daardoor worden anderen armer. 

 

 

 

En toch geloven en hopen we, 

dat de wereld eens een paradijs wordt, 

een hemel op aarde. 

Maar daarvoor is nodig 

dat we mensen zien als onze naasten. 

Zij zijn niet onze concurrenten, 

maar onze medemensen. 

We mogen elkaar op handen dragen. 

We zijn toch allemaal mensen van God! 

 

Vrede: het is ook onze zaak. 

Ze zal door ons gemaakt moeten worden. 

Ze wordt ons toegezongen door engelen, 

als we mensen van goede wil zijn. 

We worden uitgenodigd eraan te werken, 

want zonder ons wordt ze nooit waar! 

 

Wim Holterman osfs 

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



 

 

PASTORAAL WOORD 
 

Beste parochianen, op het moment dat ik dit schrijf, beleeft Nederland een 

aantal warme dagen met tropische temperaturen en zitten we nog steeds in de 

coronacrisis. 

Normaal gesproken is dit de periode, waarin de koren weer gaan oefenen, de 

werkgroepen weer gaan draaien, kortom: het was altijd een belangrijk 

kantelpunt, waarbij je kon zien dat de vakantie voorbij was. Voor de koren is 

het nog steeds niet bekend wanneer er weer op volle sterkte gezongen kan worden. Dat is natuurlijk 

heel vervelend; je zit op een koor en je wilt dus zingen! 

De Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn uitgesteld en zullen in het najaar plaatsvinden. Ook 

hier was het aanpassen geblazen. Zo zijn de laatste lessen van het Vormsel “online” gegeven. 

Werkgroepen vergaderen bijvoorbeeld via de computer, of op een andere wijze, zodat alles toch door 

kan blijven draaien. En ik merk, dat de kerkdiensten alweer als vanouds voelen. We hebben met ons 

allen de maatregelen serieus genomen en zijn er inmiddels ook aan gewend geraakt. 

Maar voor velen blijft dit toch een moeilijke periode. Men blijft zoveel mogelijk thuis, omdat diegene – 

of de partner – tot de risicogroep behoort. De boodschappen laten ze thuisbezorgen en een blokje 

om, of een stukje fietsen wordt op de stille momenten gedaan. 

We zullen ons hier doorheen moeten slaan. De term vertrouwen speelde een belangrijke rol in het 

evangelie van vorige week, waarbij Jezus de reddende hand naar Petrus uitstak, die net uit de boot 

was gestapt en over het water naar Jezus toe was gelopen. Maar toen Petrus merkte hoe hard het 

waaide werd hij bang en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’, waarop Jezus hem de reddende hand toereikte. 

Heb vertrouwen in Hem; ook in deze crisis. En ik denk, dat Onze Lieve Heer  

ons op zoveel manieren een helpende hand toereikt. Het kan op een manier zijn, waarbij we het niet 

eens door hebben, dat ons de helpende hand toegestoken wordt. ‘Wees niet bang, Ik ben het.’ 

Texel heeft dit jaar als thema gekozen: “Speuren naar God – Sporen van God”, waar – in diverse 

vieringen, zoals de startviering – bij stil zal worden gestaan. Een mooi en toepasselijk thema en ik 

hoop dat dit tot resultaat mag leiden. 

Ik wens ons allen een goede start van deze periode toe. En voor de jongeren die weer naar school 

mogen gaan, een goed studiejaar toe. 

Voor nu wens ik u allen alle goeds toe. 

 

Henk Schrader, diaken. 

 

 

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



 

 

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL –  
30 Aug. t/m 2 Nov. 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!!!  

 

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

 

Zo 30 augustus 10.00u Den Burg Woord en Communieviering  

COLLECTE: Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA  

+ Eigen parochie  

 

     

Zo 6 september 10.00u Den Burg Eucharistie viering  

COLLECTE: Kerken en Minima 

 

        

Zo 13 september 10.00u Den Burg Eucharistie viering  

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Zo 20 september 10.00u Den Burg VREDESDIENST 

Eucharistie viering  

COLLECTE: bestemd voor Beiroet-  Libanon 

 

        

Zo 27 september   10.00u Den Burg THEMA VIERING t.g.v. DE STARTZONDAG 

Eucharistie viering   

COLLECTE: Eigen parochie  

 

     

Zo 4  oktober 10.00u Den Burg Woord en Communieviering H. Schrader  

Zo 4 oktober 16.00u Breezand Vormselviering Mgr. Hendriks 

ALLEEN VOOR GENODIGDEN 

 

        

Wo 7 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 11 oktober 10.00u Den Burg PRESENTATIE VIERING VORMELINGEN 

Eucharistie viering  

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Wo 14 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 18 oktober 10.00u Den Burg Eucharistie viering  

COLLECTE: Missiezondag 

 

        

Wo 21 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 25 oktober 10.00u Den Burg THEMA VIERING t.g.v. DE DIACONALE ZONDAG 

Woord en Communieviering  

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Wo 28 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 1 november 10.00u Den Burg Eucharistie viering  

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Ma 2 november 19.00u Den Burg ALLERZIELEN  

WOORD EN GEBEDSVIERING o.l.v. parochianen 

 

http://www.rkparochietexel.nl/


 

 

CONTACT EN DIENSTEN  MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA 

 
EEN MANIER OM MET ELKAAR IN VERBINDING TE BLIJVEN  

 

BELUISTER ONZE DIENSTEN THUIS VIA KERKDIENST GEMIST 

Alle vieringen vanuit de Johannes de Doperkerk zijn te beluisteren of  

terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl 

Op onze website vindt u een directe link. 

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

PASTORAAL TEAM WEKELIJKS OP YOUTUBE MET BEZINNINGSMOMENT 

Iedere woensdag zal er een kort bezinningsmoment rondom het woord van God door ons  

pastorale team op YouTube geplaats worden. 

U kunt zich abonneren op dit kanaal met deze link: 

https://youtu.be/LlHIHl-w8Ec 

Ook hiervoor vindt u op onze website een directe link. 

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

 
PAROCHIEAGENDA 
 

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

 
HET KOFFIE-UURTJE MOET HELAAS NOG TOT 
NADER ORDER WORDEN UITGESTELD 

 

 

We hopen het te zijner tijd weer te kunnen opstarten wanneer het coronavirus 

meer onder controle is.  

 

 

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

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

2 sept.  Kapelaan Pawel Banaszak jarig   

3 sept 19.00 Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 

6 sept 16.30 Jongeren regio viering Tiger of God PP kerk Den Helder  

18 sept 18.00 bijeenkomst Vormelingen St. Jan Kerk Breezand 

20 sept 10.00 VREDESZONDAG Kerk Den Burg 

27 sept 10.00 STARTZONDAG Kerk Den Burg 

29 sept   9.30 Kerk schoonmaken  

4 okt. 16.00 Regio Vormselviering  St. Jan kerk Breezand 

7 okt. 19.00 Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 

16 okt.  Kopij datum Vuurtoren 1 november / 13 december 2020  

17 okt.  Pastoor Ivan Garcia jarig   

25 okt. 10.00 DIACONALE ZONDAG t.b.v. Texel Gezinnen Kerk Den Burg 

2 nov. 19.00 ALLERZIELEN VIERING Kerk Den Burg 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxiNi-puHeAhXGC-wKHSF9CCoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsdemeerkoet.nl/Onze-school/Ouders-van-de-Meerkoet/Koffie-uurtje&psig=AOvVaw1jI0Cu2rsoVWK9PUBTJzDf&ust=1542745858247832
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://youtu.be/LlHIHl-w8Ec


 

 

BEREIKBAARHEID PAROCHIE  
 

Parochiecoördinator Henny Hin is in principe weer op de dinsdag- en woensdagochtend tussen 10 en 12 uur 

aanwezig op het secretariaat in de pastorie: Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg  

Tenzij de maatregelen weer moeten worden gewijzigd i.v.m. het coronavirus.  

 

Telefonisch zijn wij op telefoon nummer 0222 32 21 61 bereikbaar.  

En mailen kunt u naar secretariaat@rkparochietexel.nl .  

Op onze website www.rkparochietexel.nl staat de laatste en actuele informatie. 

Ook op Facebook kunt u ons vinden en “liken” onder RK parochie Texel.  

 

HET PASTORALE TEAM   is telefonisch bereikbaar door te bellen naar:              

Pastoor Ivan Garcia Ferman  tel nr. 06 -  17129642  

Kapelaan Pawel Banaszak  tel nr. 06 -  46554569  

Diaken Henk Schrader   tel nr. 06 –  10306086 

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

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. 

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

 
PERSONALIA 

 

Voor alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en het hospice, maar ook eenieder die het om wat voor 

reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht toewensen. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle 

mensen die om hen heen staan. 

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

 

In liefdevolle herinnering… 

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

Parochianen die wij hierbij met name noemen: 

 

†  3-7-2020  Joke Moonen      87 jaar 

†  29-7-2020  Ed Stiekema      75 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..”     

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW9fPdsfzfAhUFaVAKHbHTADQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vvdse.nl/ledenadministratie/&psig=AOvVaw1Mr3Z5vBvSecfQMduJ3uVX&ust=1548074623650861


 

 

SPEUREN   

NAAR  GOD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOREN  

VAN  GOD 

 

PASTOOR IVAN GARCIA EN KAPELAAN PAWEL BANASZAK JARIG. 
 
Op 2 september mag kapelaan Pawel Banaszak er weer een jaartje bijtellen hij wordt 

dan 44 jaar.  

Op 17 oktober is het de beurt aan Pastoor Ivan Garcia hij wordt dan 46 jaar. 

Wilt u hen een kaartje sturen? Dat kan naar: 

Gedempte Gracht 64, 1791 GD Schagen 

Wij feliciteren hen beide via deze weg en wensen hen een fijne dag. 

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

 
EEN NIEUW WERKJAAR 2020-2021 
 

We staan voor de aanvang van een nieuw werkjaar.  

Een jaar waar we alles onder voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar we steeds rekening moeten houden 

met alle ontwikkelingen in verband met het Coronavirus. Dat vraagt om flexibiliteit van u als parochiaan en ook 

van ons. Want misschien is het noodzakelijk gaande weg het jaar om onze ideeën en plannen te moeten 

bijstellen. 

We kunnen inmiddels gelukkig wel weer samen komen voor de vieringen met in acht name van alle regels die er 

vanuit de regering, het RIVM  en het bisdom worden geadviseerd.  En die wij dan ook zo goed mogelijk willen 

opvolgen omdat we ons terdege realiseren dat we veelal met kwetsbare mensen hebben te maken. We hopen en 

rekenen op uw begrip en medewerking. 

 

Helaas kan nog niet alles starten zoals we gewend zijn. De diverse werkgroepen komen nog niet bijeen of alleen 

met in acht name van alle maatregelen. De koren kunnen helaas nog steeds niet zingen. En het is triest maar 

helaas ook waar dat we nog steeds niet kunnen kerken in Oudeschild en De Cocksdorp.  

Maar ook het koffie drinken na de viering is nog steeds niet mogelijk.   

En ook de gezellige en verbindende samenkomsten in de Witte Burcht na bijzondere vieringen zoals de 

startviering en de diaconale zondag kunnen we niet inplannen zolang het virus nog gevaarlijk aanwezig is.  

Toch willen we in het komende werkjaar wel IETS doen binnen de mogelijkheden. 

Daarom geven we het jaar een JAARTHEMA mee, vanuit dit thema willen we dan het komende jaar aan het werk 

en willen we bijzondere vieringen zoals bijvoorbeeld de startviering een extra tintje geven. 

 

HET JAARTHEMA VOOR 2020 – 2021 IS 
 

SPEURTOCHT NAAR GOD 

 

Speuren naar God 

is speuren naar de kern van je leven, 

is zoeken naar wie of wat 

je doen en laten bepaalt en richting geeft. 

 

Het is gaandeweg ontdekken 

dat Iets of Iemand je draagt 

in goede en kwade dagen. 

 

Dat kan van alles zijn: 

geld of carrière, 

eigenbelang of welbehagen, 

of liefde en aan anderen gegeven zijn. 

 

Wie of wat 

zal jouw God zijn, 

de kern van je doen en laten? 

Welke God laat in jouw leven 

zijn sporen na? 

Carlos Desoete, Ik ben er voor jou, Halewijn, 2007. 



 

 

OVERZICHT BIJKOMSTEN – VIERINGEN SEPTEMBER - OKTOBER 
 
SEPTEMBER  
 
VREDESZONDAG 20 september 
Van 19 t/m 27 september is de vredesweek. Het thema van de vredesweek is dit jaar “VREDE VERBINDT 

VERSCHIL”. In verband met het Coronavirus hebben de gezamenlijke kerken besloten om dit jaar geen 

oecumenische vredesdienst te organiseren. Daarom zal in iedere eigen parochie/gemeente een dienst worden 

gehouden ter gelegenheid van de vredesweek. De collecte tijdens al deze diensten zullen worden bestemd voor 

een gezamenlijk goed doel: Beiroet /Libanon  

“De combinatie van de enorme explosie van 4 augustus in Beiroet, de ongekende economische crisis, het 

coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden rond de stad, 

maken de huidige situatie zeer ernstig”, en is er veel hulp nodig op alle fronten. 

Op zondag 20 september vieren wij in onze parochie de vredeszondag met een thema eucharistieviering om 

10.00 uur in de Johannes de Doper kerk in Den Burg.  

 

STARTZONDAG 27 september 
Ter gelegenheid van de opening van een nieuw werkjaar is er 

een THEMAVIERING om 10.00 uur in Den Burg. Deze viering 

heeft alles te maken met het jaarthema :  

SPEUREN NAAR GOD - SPOREN VAN GOD 

i.v.m. de Corona blijven wij voorzichtig en zullen we helaas na 

de viering nog niet samen kunnen koffie drinken.   

 

OKTOBER  
 

ROZENKRANS BIDDEN OP WOENSDAGOCHTEND 
Op de woensdagochtenden 7, 14, 21 en 28 oktober is er weer de mogelijkheid om gezamenlijk de 

Rozenkrans te bidden. U kunt gewoon binnenlopen in de kleine Johannes en meebidden. We 

beginnen om 11.00 uur. 

 

TOEDIENING H.VORMSEL  4 oktober   
Om diverse redenen is in overleg met de betrokkenen besloten om onze drie vormelingen Wiki Glowacka, Aiden 

Snowden en Jacob Lamers gezamenlijk met de 19 andere vormelingen in de Regio te vormen.  

We komen op 18 september met alle vormelingen bijeen in Breezand om kennis te 

maken met elkaar, de laatste catechese les en het oefenen voor de Vormselviering  

De regionale vormselviering vindt plaats ook in de kerk van Breezand op zondag 4 

oktober om 16.00 uur. En is alleen toegankelijk voor genodigden. 

 

PRESENTATIE VORMELINGEN EIGEN PAROCHIE 11 oktober  
Natuurlijk willen we ook in onze parochie aan dacht besteden aan onze vormelingen en 

hen even in het zonnetje zetten. Daarom is er op zondag 11 oktober om 10.00 uur een 

speciale viering voor hen en alle belangstellenden.   

 

DIACONALE ZONDAG 25 oktober   
Ook al moeten we al onze activiteiten beperken en aanpassen, toch willen we ons wel inzetten voor onze 

medemensen. We organiseren ter gelegenheid van de Diaconale zondag een themaviering om 10.00 uur in de 

Johannes de Doper kerk in Den Burg.  

Tijdens deze viering zal Cintha Stiekema vertellen over haar initiatief Texel Gezinnen die zij samen met o.a. 

Bianca Polderman heeft opgezet om Texelse gezinnen waar het wat minder gaat te ondersteunen.  

We kunnen geen loterij of iets dergelijks organiseren dit keer maar willen wel de collecte bestemmen voor dit 

mooie Texelse initiatief. 

We hopen dat vele van u naar deze viering zullen komen en tijdens de collecte uw hart 
laat spreken voor de Texelse Gezinnen. 



 

 

NOVEMBER 
 
ALLERZIELEN 2 november  
In een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar. 

Nabestaanden worden per brief uitgenodigd. Maar de viering is ook toegankelijk voor alle belangstellenden.  

In de volgende Vuurtoren zullen we u nader informeren 

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

 

BIJEENKOMSTEN REGIO BREED 

 

Get INspired 

Speciaal voor jongeren uit onze regio vanaf 15 jaar. 

Zondag 28 juni zijn wij begonnen met een nieuw projectje!  

Samen met  pastoor Ivan en kapelaan Pawel gaan wij de Alpha Youth cursus 

volgen. 

 

WAT IS ALPHA YOUTH? 

Alpha Youth is een interactieve en gezellige bijeenkomst waarin je ontdekt wat het  christelijk geloof inhoudt, en 

beantwoordt de vragen waar ook jij mee zit.  

 

Bij de eerste bijeenkomst was het onderwerp 'is er meer'?  

Dat is op zich is een goede vraag!  

Is er meer?  

Zin in een nieuwe uitdaging of heb je vragen?  

Sluit je bij ons aan!! 

JIJ bent van harte welkom op Alpha Youth! 

 

Data van de bijeenkomsten 

30-08-2020  16:30 - 18:30 

27-09-2020  16:30 - 18:30 

25-10-2020  16:30 - 18:30 

29-11-2020  16:30 - 18:30 

13-12-2020  16:30 - 18:30 

31-01-2021  16:30 - 18:30 

28-02-2021  16:30 - 18:30 

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

 

ZET IN JE AGENDA! 

 

Eindelijk weer een viering voor de Tigers of God! 

 

WANNEER: Zondag 6 september om 16.30 uur, eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk te Den Helder.  

VOOR WIE: de jongeren van 12+ Maar natuurlijk zijn familie en vrienden ook van hárte welkom!! 

 

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



 

 

DIACONALE ZONDAG:  COLLECTE VOOR TEXELGEZINNEN: 

ONDERSTEUNING VOOR ALLE TEXELSE KINDEREN 

Wat is Texel gezinnen? 

 

Texel-gezinnen is opgezet om gezinnen waar het eventjes niet gaat tijdelijk te ondersteunen door vrijwilligers uit 

de buurt.  

 

Het is een vrijwilligerspoule van Texelaars met een groot hart die graag helpen bij de begeleiding van andere 

gezinnen. De vrijwilligers hebben de tijd en ruimte voor de begeleiding en ondersteuning van Texelse kinderen. 

Het gaat om een extra steuntje in de rug. Dat kan op verschillende gebieden. 

• Zo beheert Texel gezinnen een kledingdepot in Oudeschild waar pleeg gezinnen en minder bedeelden 

kleding of speelgoed kunnen ophalen om te behouden en/of te lenen.  

• Er worden activiteiten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen gezinnen en 

ervaringsdeskundige.  

• Daarnaast is er een groep vrijwilligers die ingezet kan worden om gezinnen die zich net op Texel hebben 

gevestigd, wegwijs te maken op het eiland.  

• Het kan ook nodig zijn om gezinnen te ondersteunen wanneer er geen sociaal netwerk is,  

• of omdat een gezin een moeilijke tijd doormaakt door bijvoorbeeld ziekte of scheiding.  

• Soms kan een jonge moeder, of een alleenstaande ouder met puberende kinderen, best wat ‘raad en 

daad’ gebruiken van een ervaringsdeskundige.  

• Of kan een gezin tijdelijk ontzorgd worden doordat er een middagje op de kinderen wordt gepast, 

huiswerkbegeleiding is of een nachtje logeren. 

 

In  deze coronatijd is er veel contact via de app of met videobellen.  

 

De laagdrempelige ondersteuning is steeds maatwerk op vrijwillige basis, 

waarbij gezinnen zelf de regie houden.  

 

Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil.  

 

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Wilt u zelf vrijwilliger worden? 

Neem contact op met de coördinatoren van Texelgezinnen:  

Cintha Stiekema tel. 06-30328467 of Bianca Polderman  

e-mail: texelgezinnen@gmail.com   

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

HULP GEZOCHT VOOR HET SCHOONMAKEN VAN ONZE KERK IN DE BURG 
 

Op 29 september, aanvang 9.30 uur,  gaan we met een aantal vrijwilligers weer de kerk in Den Burg 

schoonmaken.  

Op dit moment is de groep vrijwilligers die dit verzorgen gemiddeld 75+ 

Onze vraag is: zijn er mensen die de gemiddelde leeftijd omlaag kunnen en willen brengen. 

Wat houdt het in:  

Ter voorbereiding wordt op maandagochtend de hele kerk gezogen door een aantal 

vrijwilligers. 

Op dinsdagochtend 29 september gaan we dan met de  vrijwilligers alle banken 

afnemen, de koorzolder schoonmaken en de vloeren van de kerk dweilen. In totaal is 

het ongeveer anderhalf uur werk. 

Ter afsluiting drinken we als de maatregelen het toelaten samen een kopje koffie in 

een ruime kring en met in acht name van de RIVM-regels. 

Wilt u ons een handje helpen of meer informatie bel of mail dan met Henny Hin. 

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

mailto:texelgezinnen@gmail.com


 

 

PASTOOR IVAN BENOEMD TOT DEKEN MAAR WAT IS DAT EIGENLIJK? 
 

In de voorgaande Vuurtorens werd al enkele malen in het kort iets geschreven over de benoeming van pastoor 

Ivan tot deken van het dekenaat Schagen waartoe ook Texel behoort. Maar hoe is deze functie ontstaan en wat 

waren vroeger de taken van een deken? 

 

De deken functioneert al vele eeuwen binnen de kerk. In de Vroege Middeleeuwen, zo rond het jaar 900, besloeg 

het Bisdom Utrecht een groot deel van de Noordelijke Nederlanden. Door de bevolkingsgroei werd het voor een 

bisschop niet meer mogelijk om alles zelf af te handelen. . Er bestond een grote behoefte aan een tussenlaag 

tussen de bisschop en de parochies. Dat werd gevonden in de vorming van aartsdiakonaten. Deze diaconaten 

hielden zich aanvankelijk bezig met visitatie, bemiddeling en de seend (kerkvergadering), maar dat laatste 

ontwikkelde zich later uit tot een kerkelijke rechtbank, de seendrechtspraak. De seenddistricten werden later 

(omstreeks 1200) omgevormd tot dekenaten onder leiding van een deken.  

 

Binnen een dekenaat lagen meerdere parochies. Een van de pastoors, maar het kon ook iemand van buiten zijn, 

werd benoemd tot deken. Hij had als taken onder meer het uitoefenen van de seendrechtspraak, het toezicht op 

de geestelijkheid en de gebouwen, het bekendmaken van aartsdiakonalebesluiten en verordeningen als ook het 

bijeenroepen van de geestelijken binnen het dekenaat voor een vergadering. 

 

De omvang en het aantal dekenaten kon in de loop van de jaren veranderen. En dat gebeurt nu nog steeds zo. 

Onlangs heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam de dekenaten opnieuw ingedeeld en een takenpakket gegeven 

die aansluit bij de behoefte van het bisdom. De functie lijkt dus (iets?) veranderd te zijn. Voldoende reden om dit 

aan onze pastoor en deken Ivan te vragen. 

 

Vraag:   Gefeliciteerd met uw benoeming. Vanaf wanneer bent u als deken in functie? 

Antwoord: Ik ben deken sinds 1 februari 2020. 

 

Vraag:  Wat zijn de belangrijkste taken van een deken? 

Antwoord: De belangrijkste taak is “Pastor, pastorum” te zijn. Dat betekent, pastoor van de pastores te zijn.  

Het is niet zoals vroeger toen de functie meer bestuurlijk was. Nu is de tijd anders en daarom 

hebben de dekens andere taken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag:  Hoe geeft u invulling aan dit werk? 

Antwoord: Zoals ik eerder al schreef, is mijn taak meer pastoraal geworden. Dus ik probeer contact met de 

pastorale teams te hebben. Door deze contacten kan ik meer inzicht krijgen over hoe het gaat in 

de parochies en daarmee vooral de teams te kunnen ondersteunen. 

 

Vraag:  Uw reisafstanden worden steeds groter. Hoe pakt u dat aan? 

Antwoord: Zeker. Nu ik in Schagen woon, betekent het wel dat je op tijd moet vertrekken en rekening moet 

houden met eventuele vertragingen door het verkeer. Soms is lastig maar dan heb ik meer tijd 

om een rozenkrans in de auto te bidden. 

 

Hierbij de woorden van Mgr. Punt op 13 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie: 

Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een 

krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken 

naar nieuwe wegen van samenwerking. En de deken niet primair als bestuurder, maar als 

‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de 

priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een secularise-

rende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is 

nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar 

daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond 

de wat grotere steden.   

 

 



 

 

Vraag:  Het dekenaat heeft als standplaats Schagen; u moest van Den Helder naar Schagen verhuizen. 

Bent u nu ook pastoor van Schagen geworden? 

Antwoord: Ik ben administrator en moderator van Schagen geworden. Dat is meer een administratieve en 

bestuurlijke opgave.  

 

Vraag:  Texel raakte eerst haar op het eiland verblijvende priesters kwijt, nu wonen er zelfs geen 

priesters meer in de Kop van Noord-Holland. Wordt de afstand tussen priesters en parochianen 

niet te groot? 

Antwoord: Dat denk ik niet. Want ik blijf parochianen bezoeken. Het is niet meer zoals vroeger maar wel blijf 

ik  het doen. Dat is voor mij de prioriteit in mijn pastoraat.  

 

Vraag:  De Texelse pastoor Moltzer werd eerder deken en u volgt hem nu op. Betekent dit, dat Texelse 

pastoors bij uitstek geschikt zijn om deken te worden? 

Antwoord: Dat weet ik niet maar er zijn de laatste jaren drie Texelse pastoors die deken zijn geworden: 

pastoor Ed Moltzer, pastoor Franklin Brigitha en mij zelf.  

Maar ook Marcelo Rocha, lid van het pastoraal team op Texel nadat Pastoor Ed Moltzer het eiland 

had verlaten, is gelijk met Franklin en mij tot deken gewijd. 

En nog wat langer geleden werden Piet Loos, pastoor van De Cocksdorp (1968-1976) in 1989 

deken van dekenaat Den Helder en kapelaan Stam (1961-1965) in 1997 deken van Amsterdam. 

Misschien heeft de lucht van Texel wel een bepaalde kracht 

 

Vraag:  Wilt u als deken nog iets tegen de Texelaars zeggen? 

Antwoord: Dat zij voor mij blijven bidden. Ik heb meer dan ooit hun gebeden nodig. 

 

Hartelijk voor uw antwoorden. Wij wensen u veel succes toe in uw nieuwe functie en hopen u nog langs als 

pastoor van Texel zult optreden. 

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

 
FRANCISCUS VAN ASSISI  
 

Franciscus van Assisi, een monnik uit de 12e eeuw, staat bekend om zijn liefde 

voor de natuur en de dieren. Zijn sterfdag 4 oktober is onze dierendag 

geworden. Er zijn veel verhalen en legendes over hem. Eén ervan vertelt hoe 

Franciscus ook een worm in een appel tegenkomt.  

 

De worm in de appel 
 

Franciscus klimt een berg op. Hij is op weg naar een hooggelegen klooster. De 

weg wordt steeds woester en de klim is zwaar. Dan valt er een appel voor zijn 

voeten neer. Je zou haast denken dat de appel de dorst van de monnik heeft 

geraden. Franciscus pakt de appel voorzichtig op. Hij verheugt zich over de 

onverwachte koelte van deze late vrucht. ‘Wat een prachtig schepsel ben je!’ 

roept hij uit. ‘Van je rondheid word ik duizelig. Je kuiltje glimlacht van het 

plezier om appel te kunnen zijn. Hoe heb je gesidderd van angst voor de 

nachtvorst van de vroege lente! Hoe taai wist je je val steeds weer voor je uit 

te schuiven!’ 

 

Een beetje aarzelend en vooral dorstig heft Franciscus de appel op om erin te 

bijten. Dan ziet hij vlak naast de steel een gaatje. Dat verraadt dat er een 

worm in de appel woont. ‘Ach appel’, zegt Franciscus dan, ‘wat geef je me een 

prachtig voorbeeld. Je hebt een ander schepsel al onderdak en voedsel 

aangeboden. Daar had ik toch bijna broeder Worm van zijn levensonderhoud 

beroofd!’ En voorzichtig legt Franciscus de appel terug in het gras. 

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



 

 

THUIS GELOVEN – NABIJ BLIJVEN IN TIJDEN VAN AFSTAND. 
Tekst Marjet de Jong 

BEKENDE GEBEDEN 

Jezus heeft ons geleerd te bidden tot God als Vader. Het begint met 

overgave: aan uw naam, uw rijk, uw wil. Dan pas vragen wij om brood, 

vergeving, bescherming, verlossing. Heel het leven zit hierin. Daarom is 

het Onzevader niet “stuk te bidden”, het is elke dag nieuw. Het 

Weesgegroet is sommigen nog dierbaarder, omdat hierin Maria’s 

moederhart wordt aangesproken. 

 

VRIJ GEBED 
Zomaar uitzeggen wat er leeft in je hart, direct, puur, hardop of stil. Bidden 

voor je naasten en jezelf. Het kan op een vast moment op de dag, 

eventueel met een kaarsje erbij, of je laat het spontaan gebeuren. Vraag 

ook gerust aan de kinderen: “Voor wie, om wat, wil je bidden?” de intentie 

is het gebed. God weet wat we bedoelen. Je kunt als je wilt afsluiten met 

het Onzevader. 

 

BEPROEFDE TEKSTEN 
De 150 psalmen in de Bijbel zijn eeuwenoude gebeden die, steeds fris vertaald, ons helpen te bidden. Ook Jezus 

leefde met de psalmen. Lees je ze aandachtig, liefst hardop, dan herken je je eigen emoties en leer je veel over 

God en mens. In coronatijd zijn natuur en wijsheid, ballingschap en heimwee, droefheid en wanhoop, geduld en 

vertrouwen mooie thema’s. 

Ook uit de kerktraditie komen sterke gebeden zoals “Kom Schepper Geest” en “Heer ontferm U”. Vindt steun in 

gebedenboekjes of liedbundels, want veel 

liederen zijn een gebed: “Zingen is dubbel 

bidden”!  

 

LICHAAM 
Stil zijn is genoeg. Je openstellen voor de heilige 

Geest. Zoek de houding waarin je je hart kunt 

openen voor de Allerhoogste. Dat kan met een 

rechte rug, of gebogen. Met handen samen of 

open. Je kunt knielen, zitten, staan of uit 

wandelen gaan: “Bidden met de benen”. 

 

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

HET BISDOM BLAD “SAMENKERK” LIGT WEER IN DE KERK  
 

In dit nummer een terugblik op hoe parochies gedurende dit voorjaar vanuit de 

gesloten kerken toch contact hielden met de parochianen. Verder een kennismaking 

met onze nieuwe bisschop. En de kerkengek bezoekt twee kerken bij de allerlaatste 

kerkengek.  

Neem een gratis exemplaar mee. 

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

 
 
 
 
 

BIDDEN  
Geloven draagt bidden in zich: 

in contact komen met God, de 

levende Bron van het bestaan. 

Wat betekent gebed voor u? Bidt 

u graag met geschreven teksten 

of vrij? Zonder woorden, met 

zang of beeld? In een 

kerkdienst klinkt ons 

gezamenlijk bidden eensgezind 

en krachtig, maar laten we ook 

thuis in Coronatijd onze 

verlangens, nood en dank 

eenvoudig voor God brengen. 

 

“Soms is het hart 

groter dan de 

woorden van het 

gebed, maar vaak 

ook zijn de woorden 

van het gebed groter 

dan ons hart en 

weten ze ons tot God 

te brengen.”  

Marcel Poorthuis 

 

OPLOSSING PUZZEL BLZ. 

Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan, 

dit woord is het evangelie dat jou verteld is. 

1 Petrus 1:25 
 



 

 

TIP 
 

Zoek op internet eens www. dagelijksebroodkruimels.nl 

op en laat u inspireren door mooie spreuken  en teksten. 

 

DagelijkseBroodkruimels (DBK) is een christelijke 

community en christelijke webshop voor christelijke 

afbeeldingen, christelijke video´s,  christelijke blogs, 

christelijke gedichten, christelijke kaarten, christelijke 

boeken, christelijke mokken en christelijke posters: 

kruimels.  

Bij DBK kan iedereen inspireren en geïnspireerd worden. 

DBK is er om jou, de mogelijkheid te bieden om zélf je 

geloof te delen met de mensen om je heen zodat de 

wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft. 

 

 

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

 
VAN HET BESTUUR 

 
In de vorige Vuurtoren stelde onze nieuwe vice-voorzitter, Piet Zijm zich voor. Ditmaal 

hebben we een ander nieuw bestuurslid gevraagd iets over hem zelf te vertellen; Hans Koot. 

 

Mijn wieg heeft in Den Haag gestaan, net tegen de grens met Rijswijk. Daar werd ik geboren 

op 11 januari 1963. Het was toen erg koud, wel 17C onder nul. Zo werd mij elke verjaardag 

opnieuw door de familie verteld. Ik kom uit een familie van boeren en aanverwante beroepen, maar met de 

verstedelijking kwam daar in de afgelopen honderd jaar een einde aan. Toch hou ook ik mij met de bodem bezig 

want in het dagelijks leven ben ik werkzaam als archeoloog voor de gemeente Rijswijk. Op mijn 15e zijn we naar 

Rijswijk verhuist, naar het huis van mijn oma. In praktijk een verhuizing van één wijk verderop. Daar heb ik 

gewoond met mijn ouders en zusje, tot ik het huis uit ging. 

 

In 1992 ben ik getrouwd met Francisca Lever. Onze twee zonen groeiden ook in Rijswijk op. De een studeert nu 

in Wageningen (Bos- en Natuurbeheer), de ander geschiedenis in Leiden en is zeer actief met zijn 

kanovereniging.  

Tijdens onze vakanties hebben we jarenlang Texel bezocht. Intussen raakte Rijswijk en de Haagse regio steeds 

verder verstedelijkt. Door de (groene) ruimte en de gastvrije bewoners op Texel groeide de gedachte ons er ooit 

te vestigen. Enkele jaren geleden hebben Francisca en ik de stap gezet. 

Ik ben dus komen aanspoelen van de overkant. Voorlopig moeten wij zeer regelmatig naar de overkant. Niet 

alleen voor het werk, maar ook als mantelzorger en vanwege andere verplichtingen. 

 

Van jongs af aan ben ik altijd in mijn parochie actief geweest. Dat was eerst de Haagse H. Gerardus Majella 

Parochie, later de St. Bonifatiusparochie. Rond 2010 heb ik zelfs een termijn in het bestuur gezeten. De Gerardus 

Majella parochie is opgegaan of beter gezegd, teruggegaan naar de parochie waarvan het in ca. 1924 was 

afgesplitst; de St. Bonifatiusparochie.  

In de parochie Texel voel ik mij zeer thuis. Ik probeer er te helpen waar ik dat kan. Toen het eerste grote 

verbouwingswerk in mijn woning klaar was, werd ik gevraagd als lid voor het parochiebestuur, en daar heb ik ‘ja’ 

op gezegd. Sinds 1 januari 2020 ben ik nu bestuurslid. 

 

 

 

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



 

 

HET TORENTJE, OOK VIERINGSDAKRUITER GENOEMD, VAN DE R.- K. 
KERK DEN BURG.  
 

Een bijdrage en foto’s van Piet Witte  

 
Op donderdag 16 januari 1913 

werd de vergroting van de kerk 

tot kruiskerk ingezegend door 

pastoor J.G. van Kelckhoven. De 

vergroting leverde 216 plaatsen, 

verminderd met 44 plaatsen 

door het maken van een 

middenpad , maakt netto 172 

plaatsen. De kapconstructie 

werd gesloten met een torentje 

of dakruiter. Staat deze  op de 

kruising of viering van de kerk 

wordt het een vieringsdakruiter 

genoemd.    

 

 

 

 

Deze zomer is groot onderhoud aan het torentje 

uitgevoerd omdat er o.a. een grote lekkage was. Het 

hout was op meerdere plaatsen aangetast en is 

vervangen. Ook al het lood is vernieuwd en zijn er 

nieuwe leien aangebracht.  

Het torentje is aangebracht om de dakvlakken 

sierlijk  op elkaar aan te laten sluiten. Tevens zit er 

een ontluchtings-opening in van 40 bij 40 cm om de 

ruimte boven de gewelven te ventileren. Het kruis is 

mooi opgeknapt en er staat nu een nieuwe, mooie 

koperen sierbol op. 

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



 

 

SPEUREN   

NAAR  GOD  

 

 

 

 

 

 

SPOREN  

VAN  GOD 

 

JEUGDPAGINA  
 

Dit keer willen we het hebben over ons jaar thema . 

 

SPOOR VAN GOD 

Het sneeuwde in de straat toen opa bij ons was, 

zijn fiets stond voor de deur, aan elke kant een tas. 

Toen opa weer vertrok, keek ik net uit mijn raam, 

en zag een sneeuwloos plekje, waar zijn fiets had gestaan 
 

Ik liep laatst in het bos, met Benjamin de hond, 

plots trok hij aan de riem, zijn neus tegen de grond. 

Hij snuffelde en ging er als een haas vandoor, 

ik weet niet wat hij rook, natuurlijk een of ander spoor. 
 

We kwamen uit het bos, met schoenen vol met drab, 

ik liep de kamer in, en ja hoor stap, stap, stap. 

Waar ik gelopen had, dat viel natuurlijk op: 

daar zag je vieze voetstappen, en ik kreeg op mijn kop. 
 

Mijn vriend heeft een konijn, ik heb het vaak geaaid. 

We hebben in de straat konijnenvoer gezaaid. 

Er is iets leuks gebeurd, eerst hadden we ‘t niet door, 

van zijn huis naar het mijne loopt een zonnebloemenspoor. 
 

Een spoor is iets dat NU  

laat zien wat IS GEWEEST. 

Net als bij Jezus,  

Hij leefde in Gods Geest. 

Ook jij kan dat doen,  

al zie je Hem niet! 

Ga speuren naar het spoor, 

dat Hij in mensen achterliet! 

 
Vrij naar Marjet de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOD OPSPOREN 
 

Om God en zijn plannen op het spoor te komen kun je beginnen met 

het lezen van de verhalen over God en de mensen in de [kinder]bijbel. 

Er zijn diverse verhalen uit de bijbel die heel bekend zijn. Denk aan het 

scheppingsverhaal, de ark van Noach, de geboorte en dood van Jezus, 

enz. Maar ook onze feestdagen zoals Kerstmis Pasen Hemelvaart en 

Pinksteren hebben allemaal met verhalen uit de bijbel te maken. 

 

We hebben een soort speurtocht gemaakt aan de hand van de diverse 

Bijbelverhalen.  

 

ZÓ WERKT HET: 

• We hebben een aantal vragen. Van elk antwoord moet je een bepaalde letter opschrijven; zo maak je 

woorden.  

• De vragen gaan over verhalen uit de Bijbel de diverse feestdagen en ons geloof. 

• Als je de 9 woorden in de goede volgorde zet krijg je een zin. Het is een zin die hoort bij diverse 

Bijbelverhalen en ons jaarthema. 

• Als je de zin hebt gevonden mag je hem mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl voor de eerste 

goede inzender hebben wij een aardigheidje. 

 

KUN JIJ DE ANTWOORDEN VINDEN OP DE VRAGEN? 
 

 

 

 

 

1e woord  

Het scheppingsverhaal 

• Welk dier vroeg aan de vrouw in het paradijs om te eten van de 

verboden vruchten. Het zijn 5 letters, schrijf de 2e letter op. 

• In het paradijs woonde Adam en … 3 letters, schrijf de 1e letter op. 

• In hoeveel dagen heeft God de wereld geschapen.  5 letters, schrijf de 

3e letter op. 

• God had de man en vrouw verboden om van een bepaalde vrucht te 

eten wat is de naam van deze vrucht.  5 letters, schrijf de 4e letter 

op. 

• Het paradijs noemt men ook wel de hof van … 4 letters, schrijf de 3e 

letter op  

 

2e woord  

God gaf via Mozes aan het volk leefregels 

• Hoeveel leefregels gaf hij. 4 letters, schrijf de 2e letter op 

• Het verhaal over Mozes kun je vinden in het oude of eerste … 9 letters, schrijf de 8e letter op. 

 

3e woord  

In de Bijbel worden drie woorden samen genoemd. Het eerste woord is geloof, daarvan is het symbool een 

kruis. Het laatste woord is liefde, daarvan is het symbool een hart. 

• De Helper van God noem je ook wel de Heilige … 5 letters, schrijf de 1e letter op. 

• Welk woord, waarvan het anker een symbool is, staat in het midden? Geloof, … en liefde. 4 letters, 

schrijf de 3e op. 

• Meestal als baby ontvang je een sacrament. Het is de eerste stap op de weg van het geloof. Dit 

sacrament heet  het sacrament van de … 4 letters, schrijf de 1e letter op. 

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4e woord  

We vieren Jezus geboorte op 25 december 

• Hoe heet de man van Maria. 5 letters, schrijf de 2e letter op. 

• Dit dier stond in de stal? 2 letters, schrijf de 1e letter op. 

• Hoe heet het feest van de geboorte van Jezus? 8 letters, schrijf de 1e letter op. 

 

5e woord  

Jezus had een aantal vrienden om zich heen  

• Vier vrienden hebben hun belevenissen met Jezus opgeschreven. deze verhalen kun je in de bijbel 

vinden. Eén van hen heet … 8 letters, schrijf de 1e letter op.  

• De vrienden van Jezus noem je ook wel … 9 letters, schrijf de 3e letter op. 

• De vriend die Jezus uiteindelijk heeft verraden heet … 5 letters, schrijf de 2e letter op. 

• Hoeveel apostelen zijn er … 6 letters, schrijf de 2e letter op. 

 

6e woord  

Jezus was met de apostelen in een boot op het meer. Er kwam een vreselijke storm en de apostelen waren 

bang dat het schip zou zinken. Ze werkten allemaal heel hard om dat te voorkomen. 

• Wat deed Jezus, op de bodem van het schip? 6 letters, schrijf de 2e letter op. 

• Hoe heette de man uit de Bijbel die een groot schip bouwde? 5 letters, schrijf de 3e letter op. 

• Hoe heet dat schip? 3 letter, schrijf de 1e letter op 

• De meeste apostelen waren vissersmannen. Hoe noem je het ding, gemaakt van touwen, dat ook wel 

wordt gebruikt om vis te vangen? 3 letters, schrijf de 3e op. 

 
7e woord  

Jezus heeft veel wonderen gedaan. 

• Hij heeft een blinde man weer laten … 4  letters, schrijf de 1e letter op. 

• Waar veranderde Hij water in. 3 letters, schrijf de 2e op. 

• Met de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging gaf Jezus duizenden mensen te eten met enkele 

broden en … 6 letters, schrijf de 6e letter op. 

 

8e woord  

Pasen een belangrijk feest in het christendom 

• Met Pasen vieren we de  ...  van Jezus. 10 letters, schrijf de 6e letter op. 

• Hoe noemen we de  40 dagen periode die vooraf gaan aan Pasen … 6 letters, schrijf de 2e letter op. 

 

9e woord  

Heilige zijn mensen die met woord en daad de sporen van God hebben gevolgd. 

• Op dierendag 4 oktober is ook de dag van de Heilige … 10 letters, schrijf de 10e letter op. 

• Hoe heet de man die Jezus heeft gedoopt. Zijn naam bestaat uit  3 woorden het laatste woord heeft 5 

letters, schrijf de 3e letter op. 

• Als je iets kwijt bent kun je deze Heilige aanroepen 9 letters, schrijf de 5e letter op. 

• Deze heilige deelde zijn mantel met een bedelaar 8 letters, schrijf de 3e letter op. 

• Een ander woord voor Sint is ... 7 letters, schrijf de 7e letter op. 

• .. letters, schrijf de ..e letter op. 

• De kerk in De Cocksdorp is naar deze Heilige vernoemd Francisca … 6 letters, schrijf de 5e letter op. 

 



 

 

INGEZONDEN STUKKEN 
 
AANGELEVERD DOOR MARGA WIERING-VAN HEERWAARDE EN SJAAK SCHRAAG. 
 

CORNELIS  (KEES, VOOR SOMMIGE IN ZIJN FAMILIE COR)  WITTE  

MISSIONARIS VAN DE ENGELSE ORDE VAN MILL HILL. 

Kees Witte werd geboren op 30 augustus 1920 in Den Burg, zoon van Cornelis 

Cornelisz.Witte overleden 16-4-1932 en Cornelia ((Neeltje) Jansd. Kiljan overleden 12-7-

1926. Na het overlijden van zijn ouders werd hij opgenomen in het Algemeen Weeshuis te 

Den Burg, samen met zijn broer en drie zussen. Al jong ging hij naar het missiehuis in 

Hoorn. In 1937 vertrok hij naar Haelen en in 1941 startte hij zijn vierjarige priesteropleiding 

in Roosendaal bij de St. Joseph’s congregatie van Mill Hill. Zijn studie volgde hij  binnen de 

Engelse Congregatie van de Fathers van Mill Mill. Op zondag 9 juli 1944 ontving Cornelis 

Witte de wijding van het sub-diaconaat. Op zondag 9 december 1945 werd pater Cornelis 

Witte priester gewijd in ‘Mariadal’ te Roosendaal. Zijn eerste plechtige H. Mis droeg hij op in 

Den Burg op zondag 16 december 1945. Vanwege de nasleep van de oorlog was hij eerst twee jaar kapelaan in 

Grootebroek. In september 1947 werd hij uitgezonden naar de missie in 

Kenia. Zijn eerste standplaats was Nyabururu, als assistent bij twee andere 

paters om de taal te leren. Daarna volgde overplaatsing naar Asumbi. In 1958 

ging hij naar Tabaka, gelegen in de hooglanden van Kisii, het zuidwestelijke 

gedeelte nabij het Victoriameer. In 1959 werd de Tabaka-missie geopend. Hij 

heeft daar meer dan 30 jaar gewerkt, met als hoogtepunt de bouw van de kerk 

ter ere van de Moeder van de Heer. Regelmatig kwam hij met verlof naar 

Texel, zo ongeveer om de vijf jaar. Op 13 december 1970 vierde hij in Den 

Burg zijn 25-jarig priesterfeest. Helaas kwam hij in oktober 1989 ziek naar 

Nederland terug. Hij verbleef toen in het Missionair College Mill Hill te 

Roosendaal en in het ziekenhuis aldaar. Hij heeft daar op 12 maart 1990 de 

ziekenzalving mogen ontvangen. Eind december nam hij zijn intrek in het 

bejaardenhuis St. Jan in Den Burg waar hij op zaterdagavond 17 maart 1990,  

in het bijzijn van zijn familie, is overleden.  

Hij is woensdag 21 maart begraven op de R.K. begraafplaats Den Burg   

          Pater  Cees Witte  

bij zijn vertrek naar Kenia. 

 

In Tabaka 

De missiepost van pater Witte omvatte ongeveer 19.000 gedoopten. Het onderwijs en de gezondheidszorg waren 

zijn belangrijkste taken. Het missiewerk werd bekostigd uit financiële acties in Europa. Sinds 1965 werd pater 

Witte geholpen door Italiaanse Zusters van de congregatie van Cremona en werden ook inlandse Zusters 

opgeleid. Ze zijn onmisbaar voor het sociale werk zoals onderwijs aan vrouwen en meisjes. Op 9 december 1985 

vierde hij in Kenia zijn 40-jarig priesterfeest.    

 

Aanpassen aan het rustige Afrikaanse leven door Marga Wiering-van Heerwaarde. 

Als jong kind intrigeerde het me enorm dat ik een Heeroom had die in Tabaka, Kisii, Kenia werkte als missionaris. 

Tijdens zijn verlof logeerde hij bij zijn zus Martje Huisman-Witte. Dat was mijn oma. Zij woonde twee huizen van 

ons af in de Kogerstraat. Vaak was ik daar te vinden en heb er menig uurtje doorgebracht met mijn oud-oom Cor 

Witte. Fanatiek speelden we dan stratego. Ome Cor was gewend aan het rustige Afrikaanse leven en kon daarom 

heel lang over een volgende zet nadenken. Toen ik de eerste keer, in oktober 1983, met mijn moeder bij hem op 

bezoek ben geweest hebben wij mogen ervaren dat hij zich daar die rustige mentaliteit had aangeleerd. ‘Take it 

easy, we/ze hebben alle tijd’. Afspraken op tijd kwam hij zelden na, wij konden uren wachten op hem. Er kwam 

altijd van alles tussendoor, waar hij dan de tijd voor nam. Zo kwam het voor, dat we bij een gepland uitstapje niet 

om 9 uur vertrokken maar pas om 11.30 uur.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel van Heerwaarde-Huisman kijkt                                Even uitwaaien aan het Victoriameer.                                                                 

verwonderd toe hoe er afgedongen wordt             V.l.n.r.: Marga Wiering-van Heerwaarde, 

op tien ananassen voor één gulden. 1983.             Nel van Heerwaarde-Huisman en pater  Cees Witte. 1983.   

 

Ontwikkelingen op het terrein van de missie, eigendom van het bisdom Kisii. 

Toen pater Witte in 1958 in Tabaka aankwam was er nog helemaal niets. Begonnen werd met de meest 

noodzakelijke onderkomens te bouwen. Dat gebeurde met zachte ‘zeep-steen’ die uit de rosten werd gehouwen. 

Er werd gelijktijdig een klooster en een meisjes-internaat gebouwd waar de kinderen lager en uitgebreid 

onderwijs kunnen genieten. Ook kwam er een noviciaat waar inlandse meisjes konden worden opgeleid tot het 

religieuze leven. Pater Witte kreeg het gedaan, dat er water vanuit een bron naar de missie werd gepompt. Ook 

liet hij een groot ondergronds waterreservoir bouwen waar de mensen in tijden van droogte water kunnen putten. 

Met de bouw van het ziekenhuis werd begonnen in maart 1972. In 1976 was het ‘Tabaka Mission Hospital’ 

gereed. Het kostte ± één miljoen gulden en werd 

bekostigd door Misereor, de bisschoppelijke 

vastenactie in Duitsland en het diocees Cremona 

uit Italië. Het heeft een capaciteit van 100 bedden. 

Er was een operatiezaal, laboratorium, 

röntgenkamer, polikliniek, administratie, keuken 

met wasserij en bergplaatsen en een kleine 

afdeling voor zieke paters en zusters. Daarnaast 

verschenen op het terrein een kraamkliniek, een 

doktershuis, verpleegstershuis, een onderkomen 

voor assistenten en een kleine afdeling voor zieke 

paters en zusters en in 1983 de kerk (zie verder in 

deel 2).       

Het Tabaka Mission Hospital in Tabaka. 

 

Tegenwerking door de Zevende-dags-adventisten. 

Pater Witte heeft heel veel tegenstand ondervonden van een Amerikaanse sekte, de Zevendedagsadventisten – of 

zoals ze verkort werden genoemd – de SDA-ers. Die waren al heel wat jaren in dat district actief en waren heel 

erg anti. Pater Witte had nog maar amper de fundaties voor zijn huis gelegd of zijn naaste buren, ijverige SDA-

ers, gingen diepe putten graven als latrines, net buiten de scheidingslijn, die achter het geplande huis doorliep. 

Pater Witte moest verhuizen.  

Bij de bouw van zijn huis moesten alle stenen van ver aangevoerd worden, de groeven dichtbij waren voor de 

katholieke missie taboe. Ondanks al die tegenwerking ging de pater gewoon door. Het ziekenhuis kreeg ook te 

maken met tegenwerking door de SDA-ers. Geen SDA-er die er naar toe ging. Maar langzamerhand werd het 

beter, de tegenstand ebde weg. Het ziekenhuis werd het beste en drukst bezochte ziekenhuis in de verre omtrek. 

 

WORDT VERVOLGD 

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



 

 

Geachte lezer,  

 

Stichting Woontij vroeg belangstellenden om plannen in te 

dienen voor de invulling van twee kleinschalige woon-

zorgprojecten. Woningen voor mensen waarvoor wonen in een 

veilige en beschermde woonomgeving gewenst is. De twee 

projecten, beide van tien woningen, behoren bij het 

nieuwbouwproject Buurtskap de Tuunen in Den Burg Oost. Tot 

onze grote vreugde werd ons plan, samen met dat van 

Zorgboerderij Novalishoeve, geselecteerd.  

 

Wat is ons plan?  

De woningen staan in een eigen buurtje in de nieuwe woonwijk rondom één centrale woning: Het huis van tante 

Jans. De bewoners huren de woningen van Stichting Woontij. Het huis van tante Jans is verantwoordelijk voor 

professionele 24 uurszorg voor de bewoners.  

 

De gemeenschappelijke centrale woning biedt allerlei voorzieningen, waaronder een keuken en een eet-

/huiskamer waar de dementerenden zich geborgen kan voelen en waar de mantelzorgers onder het genot van 

een kop koffie zijn of haar verhaal kwijt kunnen.  

 

Er zitten een aantal bijzondere facetten aan ons plan. Als groot voordeel zien wij dat echtparen bij elkaar kunnen 

blijven. Vaak worden de echtparen nu gescheiden na een lang huwelijk. Wij zijn helaas te veel schrijnende 

gevallen tegengekomen. Ook kunnen onze bewoners zo lang en zo veel mogelijk hun eigen huishouding blijven 

voeren, natuurlijk waar nodig met ondersteuning. Wij zijn van mening dat dit laatste het dementieproces 

vertraagt.  

 

Wij hebben inmiddels een prachtig team geformeerd dat kwaliteit kan bieden en warme zorg kan leveren. Het zijn 

Texelse zorgmedewerkers die de bewoners kennen.  

 

Stichting Woontij verhuurt de tien zorgwoningen. Wij zijn verantwoordelijk voor de centrale woning genaamd Het 

huis van tante Jans. Dat willen wij vanzelfsprekend zo comfortabel en persoonlijk mogelijk inrichten, zodanig dat 

onze bewoners zich welkom voelen, veilig en op hun gemak. 

 

Zoals thuis. 

 

Heeft u de diagnose dementie en wilt u meer informatie, dan kunt u ons vinden via:  

 

 

Telefoonnummer:    06 589 27059  

Emailadres:   info@hethuisvantantejans.nl  

Website:   www.hethuisvantantejans.nl  

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet  

Jolanda van Tunen & Miranda Schraag  

Het huis van tante Jans 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. van 10.00 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 

   

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   

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: Henny Hin-Witte   

    

  

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