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Met het feest
van de geboorte
van het Christuskind
wordt rust en vrede gegeven
in alle onrust in ons leven.
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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 afspraak geopend.
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. 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.

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.
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Diverse artikelen uit deze Vuurtoren zijn overgenomen uit het regionale parochieblad “KerkInnZicht”.

Voor de volgende Vuurtoren (31

januari 2021 tot 28 maart) kunt u tot en met vrijdag 15 januari 2021 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!
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PASTORAAL WOORD
Beste parochianen,
De tijd schrijdt voort. Wij maken samen deze moeilijke periode
mee. De gedeeltelijke lock down die onze bewegingen en de
vrijheid van ons onder druk zet. We beperken onze sociale
contacten en doen voorzichtig bij iedere fysieke ontmoeting, of hij of zij niet toevallig een bedreiging wordt voor
onze gezondheid en ons welzijn. We leveren veel in, niet te weten wanneer en of het wel een voldoende positieve
effect zal geven. Maar ons gedraag van elke dag is een bijdrage aan het goede doen voor elkaar - een daad van
solidariteit – dat ons een goed gevoel geeft en zin geeft om hierin te blijven volharden.
Om dit alles vol te houden hebben wij echter meer dan ooit steun nodig. Uit een lege bak kan je moeilijk
scheppen. Soms ondervinden we wel onze grenzen. Het is net zoals in een goed huwelijk, je ondervindt toch
soms moeilijkheden. Je denkt ‘ik heb aan jou altijd steun’, maar soms ervaar je dat niet zo niet zo. En dan zoeken
we een Bron van moed en kracht om daaruit te mogen putten. De bron die genoeg geeft en voor mij en voor die
andere, voor de dierbaren om me heen, om onze relaties weer te verfrissen, te helen.

Daartoe worden we geholpen door de nieuwe tijd die nu bijna is aangebroken, ja het is er al: de Kerst. Want de
Zoon van de Allerhoogste God komt naar ons toe en Hij laat zich leren kennen en benaderen als een klein
weerloos kindje. Hij neemt ons aards bestaan graag op zich, met alle consequenties ervan, ook van pijn, twijfel,
ongemak, ziekte en dood. Laten wij daarom samen met de engelenscharen van Betlehem uitroepen: Eer aan God
in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij zo lief heeft. Moge van ons binnenste echt lof aan God
uitkomen, erkenning van zijn grote liefde en van de kracht van boven die we nodig hebben. Dat wij door dit Kind
te zien tot God ook durven te bidden: kom om mij te sterken, maak mijn stappen zeker als ik wankel, zet me op
de goede weg en bewaar me voor zijpaden die nergens naartoe leiden. En dat we dan ervaren: God is daar! Hij
komt op mijn gebed met een antwoord - ook al is het maar een briesje van vrede in het hart, een gevoel van: in
Hem heb ik mijn bondgenoot’.
Dit is ook de juiste weg om Kerstmis te vieren. Om het ondanks alles een feest voor ons te laten zijn. Zullen we
met zijn allen in de kerk mogen vieren of niet? Zullen we in een grotere familiekring samen kunnen komen of
niet?
Dit is, nu ik het schrijf, nog niet bekend. Maar ook al blijven we dan thuis in een besloten kring van ons eigen
gezin, met weinig mensen dus of misschien zelfs alleen, als we het kindje Jezus in de stal van ons hart
verwelkomen dan kan dit hoogfeest van Kerstmis ondanks alle beperkingen - toch niet meer stuk.
Ik wens u allen dus voor deze tijd veel kracht. Laten wij in deze moeilijke tijd des te meer met elkaar (zeker in de
geest) verbonden blijven, elkaar (met de communicatiemiddelen die wij hebben) toch opzoeken, elkaar om hulp
vragen als het nodig is maar de hulp ook bieden. Weest positief en blijft u vooral gezond!

Pastoor Ivan.
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WAT DOEN WE DIT JAAR MET KERST?
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in
veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in oktober,
want je moet op tijd plannen.
Spreken we af met de familie?
Wordt het wintersport?
Of toch met z’n allen naar een restaurant?
En naar welke Nachtmis gaan we?
“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag.
Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis
en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten
houden? Als we niemand geen hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest
te wensen?
Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren
in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe
kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat
ze geknuffeld werden.
Social distancing is helemaal niet nieuw. Het was er al vanaf de eerste dag. Juist in die
afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd
God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers
na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.
“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook
bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren
dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke
momenten ons heel nabij wil zijn.
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VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL –
13 December 2020 t/m 31 Januari 2021
I.v.m. het coronavirus zijn alle vieringen onder voorbehoud
Vooralsnog mogen er 30 personen aanwezig zijn bij de
vieringen en dient u vooraf te reserveren door te bellen naar
het secretariaat 0222322161
Zo 13 december

10.00u

Den Burg

Eucharistie viering P. Banaszak

COLLECTE:
Eigen parochie / Adventsactie

Zo 20 december

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering o.l.v. H Schrader

Zo 20 december

19.00

Den Burg

Oecumenische adventsviering

COLLECTE:
Eigen parochie / Adventsactie

VERVALT

MET KERSTMIS ZIJN ER HELAAS GEEN VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
Zo 27 december

10.00u

Den Burg

Eucharistie viering I. Garcia

COLLECTE: Eigen parochie

Do 31 december

19.00u

Waddenkerk

Oecumenische oudejaarsviering

De Cocksdorp

Telefonisch reserveren Marijke Stolk 0222316443

Zo 3 januari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering o.l.v. H Schrader

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 10 januari

10.00u

Den Burg

Eucharistie viering P. Banaszak

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 10 januari

16.30u

T Zand

Jongerenviering

Zo 17 januari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering o.l.v. A Captein

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 24 januari

10.00u

Den Burg

Viering gebed van de eenheid

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 31 januari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering o.l.v. H Schrader

COLLECTE: Eigen parochie

Moge een ster
van liefde en vrede,
uw Kerst verwarmen,
en als een licht u voorgaan
door het hele nieuwe jaar.
Het pastorale team,
het parochiebestuur
en alle medewerkers aan de Vuurtoren
wensen u een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar.
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GEEN KERSTVIERINGEN IN RK KERKEN OP TEXEL
De persconferentie van de regering dinsdag jl. heeft het pastoraal team en de parochiebesturen doen besluiten
om in de r.-k. kerken van de regio De Noordkop geen vieringen te houden op 24, 25 en 26 december.
"Met pijn in het hart", zegt deken-pastoor Ivan García, "maar we kunnen maar 30 mensen per viering ontvangen.
En dan moeten we -zeker in de grotere gemeenschappen- een veelvoud van 30 mensen teleurstellen. Wie laten
we dan toe? Wie kunnen er niet bij zijn? Alle parochianen zijn ons even dierbaar. Dan maar beter de solidariteit
van het allemáál niet kunnen vieren."
“We zouden in de grotere kerken zeker meer mensen kunnen ontvangen, maar dat doen we al vele weken niet. 30
bezoekers is het maximum dat geldt voor vele maatschappelijke sectoren. Het is goed dat kerken zich daarbij
aansluiten en hun verantwoordelijkheid nemen.”
Pastoor Ivan: "Het is heel verdrietig dat het zo moet, maar dat geldt niet alleen voor kerken. De beleving van het
samen feestelijk vieren van Kerstmis is ontzettend belangrijk en waardevol. Maar de échte boodschap zit
natuurlijk niet in het uiterlijke vieren; Kerstmis gaat van hart tot hart. Dat realiseren we ons heel nadrukkelijk in
deze dagen. We roepen de parochianen dan ook op om extra oog te hebben voor de mensen die noodgedwongen
een écht eenzame kerst moeten vieren".
Niet alleen op Texel zijn geen katholieke kerstvieringen. Ook in de parochies van Den Helder, Julianadorp,
Breezand, Anna Paulowna, 't Zand en Schagen wordt er niet gevierd.
Veel kerken zullen met de kerstdagen wel open zijn om mensen te ontvangen voor stil gebed, om een kaarsje op
te steken en de kerststal te bekijken.
De tijden van openstelling worden gepubliceerd op de websites van de parochies .
Tot slot zult u begrijpen dat ook het traditionele nieuwsjaar wensen in de Witte Burcht op de 1e zondag na
nieuwjaar geen doorgang kan vinden.
We begrijpen uw teleurstelling maar hopen desondanks wel op uw begrip.
Uw pastorale team en het parochiebestuur.

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

ER ZIJN ALTERNATIEVEN
KERSTMIS IS TE BELANGRIJK OM HET NIET
TE VIEREN. VIER DAAROM KERSTMIS THUIS.
De Nederlandse Bisschoppen en ons pastorale team nodigen u van harte uit om wel Kerstmis te vieren, ook al is
dit jaar alles anders door Covid-19.
•

Een tip daarbij is een speciale huisliturgie voor Kerstmis. Deze kunt u vinden op de site van het bisdom
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Kerstmis 2020 Huisliturgie Handreiking om thuis Kerstmis te vieren

•

Ook op de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Zijn er vieringen te zien.

•

Daarnaast is er ook nog een website in het leven geroepen www.vierkerstmis.nl hier kunt u handige links
en downloads vinden die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren.

DOE MEE, VIER KERSTMIS!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WAT KAN ER WEL IN ONZE PAROCHIE!
DE JOZEFSCHOOL BEZOCHT AL DE KERSTSTAL
Helaas kan er geen Herdertjesviering worden georganiseerd. Maar er werd wel een kerstmusical ingestudeerd
door groep 6 en deze wordt nu in beslotenheid op school opgevoerd voor alle leerlingen. Er wordt ook een
filmopname gemaakt die gestreamd kan worden zodat de ouders de musical ook thuis kunnen kijken.
Als parochie wilde we toch de kinderen ook de mogelijkheid bieden om naar de grote kerststal te komen kijken
en de sfeer te proeven van een mooi versierde kerk. Dus hebben we alle kinderen van de Jozefschool
uitgenodigd om per klas naar de kerk te komen.
Ze hebben allemaal een mooie kerstwens / tekening gemaakt en deze hebben we in de kerstboom gehangen.
Ook hebben we een filmpje laten zien over het kerstverhaal. Bij het afscheid kregen ze allemaal de kleurplaat mee
die ook in deze Vuurtoren staat, om kleur aan kerstmis te geven.
Met een kerstlichtje erbij om met kerstavond aan te steken zodat we ondanks dat we niet samen kunnen zijn wel
ons verbonden met elkaar kunnen voelen. En ook thuis het Kerstlicht kan branden.

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

EEN BOOM VOL
KERSTWENSEN
In de kerk van Den Burg
staat een kerstboom vol
met wensen van de
kinderen van de
Jozefschool.

.
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Voor uw en onze gezondheid gelden er
ook tijdens uw bezoek aan onze
kerken tijdens de komende
kerstperiode regels.

- Houdt 1.5.m
afstand.
-Draag een mondkapje
-En niet meer dan 30
bezoekers in de kerk.

Via onze website
houden wij u op
de hoogte over
eventuele nadere
ontwikkelingen.
.

KERSTSTAL
KIJKEN
De kerk is geopend zodat u
de kerststal weer kunt
bewonderen.
Op de achtergrond draait
stemmige muziek.
Loop gerust eens binnen.

GEEF KLEUR AAN KERST
Wat is er leuker dan onverwachts een persoonlijk
cadeautje door de brievenbus te krijgen? Wij denken
dat veel mensen met kerst hier blij van worden.
Daarom lanceren we de kleurplaatactie: achter ieder
raam een kerstkleurplaat!
WAT MOET JE DOEN?
Laat (klein)kinderen de vrolijke actuele kerstkleurplaat
op pagina 10 inkleuren.
Breng of stuur hem op naar iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken.
De ontvanger plakt hem voor het raam.
Zodat er overal op ons eiland kerstkleurplaten voor het
raam hangen!
De Kleurplaten liggen ook in de kerk.
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CONTACT EN DIENSTEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA
10

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.

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

KRUIMELS
Iedere woensdag wordt er een
bezinningsmoment rondom het Woord van
God door kapelaan Pawel op YouTube
geplaatst, de zogenaamde ‘Kruimels’. Wij
bevelen dit bezinningsmoment van harte bij
u aan.
U kunt zich kosteloos abonneren op het
kanaal R.-K.Regiobreed
Zoek op YouTube naar R.-K.Regiobreed.
Laten we elkaar helpen bij het opzoeken van
het YouTubekanaal, vraag zo nodig hulp in
uw omgeving.
Zo blijven we in verbinding met elkaar.
Op onze website vindt u een directe link.

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

PAROCHIANEN ZIEK?
Vroeger kregen we bericht als een parochiaan ziek was of in het ziekenhuis
was opgenomen. Nu hopen we dat anderen dit aan ons doorgeven.
Daarom nodigen we u uit, als bij een zieke thuis of in het
ziekenhuis bezoek op prijs wordt gesteld door iemand van

Voor alle zieken, thuis, in het

het pastorale team dit aan ons door te geven.

ziekenhuis, verpleeghuis en het

U kunt bellen naar 0222322161

hospice, maar ook eenieder die

Of mailen naar www.rkparochietexel.nl

het om wat voor reden dan ook

vergeet niet het thuisadres of in welk ziekenhuis of verpleeghuis
de patiënt wordt verpleegd te vermelden.

moeilijk heeft, willen we heel
veel kracht toewensen. Dat God

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hen bijstaat in de warmte van
alle mensen die om hen heen

THUISCOMMUNIE

staan.

Mocht u niet meer naar de kerk kunnen komen en wilt u
de communie ontvangen dan kunt u contact opnemen met
pastoor Ivan 0617129642 of kapelaan Pawel 06-46554569
of het secretariaat tel 0222-322161
SCHROOM NIET EN LAAT HET ONS WETEN!!! WE DOEN HET GRAAG!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.

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

BEREIKBAARHEID PAROCHIE
Parochiecoördinator Henny Hin is op afspraak aanwezig op het secretariaat in de pastorie:
Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg
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

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

PAROCHIEAGENDA
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

20 dec

19.00

Oecumenische adventsdienst- Plaatsen reserveren door

Kerk Den Burg

tot zaterdag 19 december 16.00 uur door te bellen naar
dhr. D. Kikkert telefoon 0633101457. VERVALT
31 dec

19.00

Oecumenische oudejaarsdienst- Plaatsen reserveren door

Waddenkerk De Cocksdorp

te bellen naar Marijke Stolk telefoon 0222-316443
6 jan

19.00

15 jan.
26 jan.

Parochiebestuur
Kopij datum Vuurtoren

9.30

Pastorie Den Burg

31 januari tot 28 maart 2021

Kerk schoonmaken

Kerk Den Burg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KERK COCKSDORP
De kerk in De Coksdorp heeft een
metamorfose ondergaan.
Uit de kerk van Oosterend kwamen
vanwege de verkoop de banken vrij.
We hebben deze banken verhuist
naar de kerk van De Cocksdorp.
Omdat ze kwalitatief in een veel
betere staat waren dan de banken
uit De Cocksdorp.
Het was een enorme klus die
geklaard werd door Frans Stolk
met behulp van zijn zoon.
Het resultaat mag er zijn.

Ook het Mariabeeld uit
Oosterend heeft een mooie
plaats gekregen in De Cocksdorp.
LOOPT U MAAR EENS BINNEN, WANT DEZE KERK IS MEESTAL OOK GEOPEND.

OUDE BANKEN IN DE AANBIEDING
We hebben nog een aantal oude
banken in de aanbieding. Als u
geïnteresseerd bent kunt u contact
opnemen met
Frans Stolk. Tel: 0222316443
De kosten bedragen €50,00 per bank.

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

SCHIJN EEN LICHTJE OP MIJ
Vanaf 25 november staat de kerk van Den Burg in het licht.
De eerste avond dat de lampen branden was ter gelegenheid van Red
Wednesday. Op deze dag worden de kerken in heel Nederland rood verlicht om
de aandacht te vestigen op “De vrijheid van geloof”. De vrijheid van geloof is een
van de belangrijkste peilers van een democratie zei de heer Seegers van de
Christen Unie.
Ook de kerken van Oudeschild en De Cocksdorp werden deze dag rood
aangelicht.
Iedere avond staat de kerk van Den Burg in het licht. Drie lampen zijn in het
kerkplein weg gewerkt en branden vanaf zonsondergang tot 23.00 uur ’s
avonds.
Een mooi gezicht, een toegevoegde waarde ende kerk nog meer zichtbaar in onze Texelse samenleving.
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SFEERTAFEL
Ik weet niet of het u al is
opgevallen maar de afgelopen
tijd maken de kosters met
bijzondere dagen een sfeertafel
achter in de kerk.
Op dit moment heeft de tafel
vanzelfsprekend de advent als
thema. Op de andere foto staat
de Sfeertafel in De Cocksdorp
tijdens Red Wednesday.

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

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Komend jaar worden in onze parochie de kinderen van groep 4 en 5 van het
basis onderwijs voorbereid op hun Eerste Heilige Communie. We werken met
het project “Gods Grootste Geschenk” .
ZOWEL DE VOORBEREIDING ALS DE VIERING VAN DE EERSTE
H. COMMUNIE VINDEN OP TEXEL PLAATS.
U kunt uw kind opgeven om te worden voorbereid op eerste H. Communie
door het onderstaande strookje in te vullen en VOOR 10 JANUARI op te sturen
naar RK parochie Texel, Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg.
Het is ook mogelijk de onderstaande gegevens via een e-mail te sturen naar
secretariaat@rkparochietexel.nl
In januari zullen we een ouderavond plannen en vervolgens zullen we in
overleg met de ouders het traject voor de voorbereiding inplannen.

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Naam kind: .......................................................................................................................................................
Geboorte datum: .............................................................................................................................................
Gedoopt in Parochie: .........................................................................................................................................
te: .......................................................................... .........................Datum H. Doopsel: ...................................
Voornaam / achternaam van de vader: ..............................................................................................................
Voornaam / achternaam van de moeder: ...........................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ..................................................................................................................................
Tel.nr: ............................................ E-mail adres: ...........................................................................................
Basisschool:

................................................................................. Groep: ..................................................
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REGIO BREED ACTIVITEITEN
CONTACT MET DE JEUGD
Pastoor Ivan vindt het belangrijk om in deze lastige tijden met de kids van 6-21 contact te houden. Met behulp
van de diverse groepen en Regio Breed hebben we daarvoor diverse wegen gevonden, zowel op creatieve wijze
als met behulp van de moderne techniek.
.
Zo kregen de vormelingen van afgelopen jaar [De Tigers] een tas thuis
geleverd met spullen om een adventsstukje te maken. Aan de hand van
een filmpje op YouTube konden ze thuis aan de gang. Het is in
dankbaarheid aanvaard en zie hier een resultaat.
Voor de oudere jeugd de Get INspired groep [16+] werd een Zoommeeting georganiseerd. Vooraf werden er tasjes bij de deelnemers
gebracht met daarin wat drinken, chips en een Mars.
En voor alle kids die bekend zijn bij Regio Breed wordt voor kerstmis een kerstattentie gebracht.
Zo hopen we contact te houden met onze jonge parochianen.

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

Get INspired
Voor deze groep jongeren uit onze regio vanaf 16 jaar zijn er ontmoetingen via Zoom.

ALPHA YOUTH – via Zoom
W AT 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.
Zin in een nieuwe uitdaging of heb je vragen?
Sluit je bij ons aan!!
Je bent van harte welkom op Alpha Youth!
De volgende Alpha Youth via Zoom zal op zondag 13 december plaatsvinden! Van 16.30 uur tot 17.30 uur.
In januari staat er ook een ontmoeting op de planning maar de exacte datum is nog niet bekend.

BEN JIJ ER BIJ?
Maar nog niet aangemeld bij GetINspired? [de jongerengroep van 16+ in onze regio]
Stuur ons dan een berichtje via onze Instagram @thetigersofgod.

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

JONGERENVIERING!
Jullie zijn van harte welkom bij de jongerenviering. Wij vieren in de kerk van ’t Zand. Sara, Wies
en Jip komen samen met kapelaan Pawel zingen.
Wanneer? Zondag 10 januari
Hoe laat? 16.30 uur
Kom jij ook?
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TIGER NEWS
Wil jij ook op de hoogte blijven van de activiteiten van de Tigers of God? [de jongerengroep
van 12+ in onze regio] Geef je op via jongerenregionoordkop@gmail.com en vermeld je naam
en telefoonnummer. Via de mail én whatsapp verspreiden wij ons nieuws.
Instagram @thetigersofgod.

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

EERSTE COMMUNIE OP HERHALING
We gaan door met vieren !
Zet alvast in je agenda
Zondag 14 februari – 16.30 uur – Petrus en Paulus kerk te Den Helder.
Valentijnsdag, de dag van de liefde en we vieren dan ook de liefde van God voor
ons!
Je bent van harte welkom bij deze viering speciaal voor JOU!

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

BOEKENTIP: EEN NACHT OM NOOIT TE VERGETEN
Een prachtig boek over Kerstmis mét kerstkaarten!
Dit is het ware verhaal over de geboorte van Jezus.
Maria en Jozef, de ouders van Jezus, waren heel gewone mensen die woonden in
Nazareth, een klein dorp in Galilea, een land aan de Middellandse Zee. Op een
dag kregen ze bericht van de keizer van Rome dat ze voor een volkstelling naar
Bethlehem moesten gaan. De reis was zwaar, want Maria was zwanger. Haar baby
kon elk moment geboren worden…
Dit boek vertelt het echte kerstverhaal.

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

GEFELICITEERD
De Gospeltrain ondersteunt inmiddels al 45 jaar
ongeveer 1x per maand de vieringen.
Van harte gefeliciteerd en we hopen dat we na de
coronatijd weer kunnen genieten van het hele koor die
de gezangen tijdens onze vieringen verzorgen.
En dat er nog maar vele jaren mogen volgen.
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JEUGDPAGINA
DIY
Dit kerstfeest zal misschien anders worden dan de andere kerstfeesten die we al
mochten vieren. Des te meer reden om te genieten van het feest van de geboorte
van Jezus! Het is zijn verjaardag!
Maak in de kerstvakantie stempels uit een aardappel of bak leuke kerstkoekjes
of wat dacht je van dit kerstboom breekbrood.

KERSTBOOM BREEKBROOD
Een breekbrood voor het kerstontbijt is net een stukje leuker dan losse broodjes. Om helemaal in de kerstsferen
te komen is dit brood in de vorm van een kerstboom. Kerstboom breekbrood dus!
INGREDIËNTEN
500 gram tarwebloem
6 gram droge gist
10 gram fijne kristalsuiker
10 gram zout
30 gram zachte ongezouten roomboter
325 gram volle melk (lauwwarm)
Zaden en pitten (ik gebruikte sesamzaad, maanzaad en
pompoenpitten)
INSTRUCTIES
•

Doe alle ingrediënten -behalve de zaden en pitten- in de kom en roer dit met een spatel even door elkaar.
Zet de mixer aan op een lage stand en kneed in 10-15 minuten tot een soepel deeg dat loslaat van de wand.

•

Na het kneden moet het deeg voor de eerste keer rijzen. Vorm het deeg tot een bal en leg deze in een met
olie ingevette kom. Draai de bal deeg nog even om zodat aan alle kanten wat olie zit. Dek de kom af en laat
ongeveer een uur rijzen tot het in volume verdubbeld is.

•

Na de eerste rijs vorm je het deeg. Druk met je handen het lucht uit het deeg en verdeel in 11 gelijke
stukken. Draai balletjes van de stukken deeg door het balletje op het aanrecht te leggen en hier je handpalm
overheen te zetten. Door draaiende bewegingen te maken, worden het mooie stevige ballen deeg.

•

Nadat je de broodjes gevormd hebt, kun je ze met zaden bedekken. Ik smeerde de bovenkant licht in met
water en drukte ze in een schaaltje met de zaden en pitten. Leg ze dan op de bakplaat in de vorm van een
kerstboom. Leg ze losjes tegen elkaar aan, door het rijzen zal het straks één geheel worden. Dek de plaat af
en laat 45-60 minuten rijzen tot het deeg bijna in volume verdubbeld is. Je kunt eenvoudig testen of het
genoeg gerezen is. Druk met je vinger op het deeg, het zou nu langzaam terug moeten veren.

•

Bak het kerstboom breekbrood in ongeveer 15 minuten op 220 °C (boven- en onderwarmte) gaar en
goudbruin.

Hoe leuk is het om deze kerstboom van brood te serveren op kerstochtend?! Iedereen kan zijn eigen broodje van
de kerstboom afscheuren en beleggen naar keuze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WIST U DAT?
De officiële opening van de kerststal in het Vaticaan op
11 december is?
Zelfs in deze barre en bizarre virustijden, of misschien nog wel
meer dan anders, begint Rome uit te kijken naar Kerstmis. Het
Vaticaan is meestal de eerste instantie om het kerstprogramma
aan te kondigen. De kerststal, aldus een persbericht van het
Vaticaan, moet dit jaar nog meer dan in andere jaren een teken
van hoop en vertrouwen zijn voor de hele wereld.
De feestelijke opening van de kerststal en het aansteken van
de verlichting van de kerstboom op het Sint-Pietersplein is
gepland op vrijdag 11 december om 16.30 uur. De kerstboom
en de kerststal van Vaticaanstad zijn te zien tot zondag 10
januari 2021.
Het Vaticaan blijft ook dit jaar ondanks de coronapandemie trouw aan de traditie die paus Johannes Paulus II
invoerde om een kerststal en een kerstboom op het Sint-Pietersplein op te stellen.
De kerststal wordt dit jaar geschonken door de Italiaanse stad Castelli (provincie Teramo, Abruzzo), sinds de
zestiende eeuw bekend voor haar keramiekindustrie. De kerstboom, een 28 m hoge fijnspar (Picea abies), komt
ditmaal uit Kočevje (Slovenië).

Bron: https://romenieuws.wordpress.com

Voornemens voor het nieuwe jaar,
van Paus Fransiscus.
➢

Roddel niet

➢

Eet je maaltijden op

➢

Maak tijd voor anderen

➢

Ontdek het verschil tussen nodig hebben en willen hebben.

➢

Ontmoet wérkelijk de armen.

➢

Stop met oordelen

➢

Sluit vriendschap metdiegenene die het niet met je eens zijn.

➢

Ga verbintenissen aan, zoals het huwelijk.

➢

Maak er een gewoonte van om ‘God te bevragen’.

➢

Wees blij.
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NA DRIEKONINGEN GAAT DE KERSTBOOM WEG,
MAAR WAT VIEREN WE EIGENLIJK?
Maar wat is Driekoningen nog meer en wat wordt er dan gevierd?
Driekoningen, of Drie Wijzen Uit Het Oosten, valt op 6 januari en wordt zowel
door protestanten als door katholieken gevierd. Volgens het Bijbelse verhaal
kwamen de drie wijzen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, omdat ze een ster
hadden gezien. Hieruit maakten zij op dat de langverwachte, ware Koning der
Joden was geboren. En dat was zoals we allemaal weten kindje Jezus.
Drie of vier wijzen?
Sommige bronnen noemen de drie koningen bij naam: Caspar, Melchior en
Balthasar. Zij zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. De jonge
Balthasar kwam uit Azië, de oude grijze Melchior kwam uit Europa en de
donkere Caspar kwam uit Afrika.
Het verhaal gaat dat er een vierde wijze zou zijn, maar hij haalde stal niet
omdat hij steeds armen en hulpbehoevenden wilde helpen onderweg. Zijn
naam zou Artaban zijn.
Wierook, mirre en goud
De drie wijzen kwamen niet met lege handen op kraambezoek. Voor het pasgeboren kindje namen ze wierook,
mirre en goud mee. Goud was het symbool voor koningen, wierrook stond voor zijn goddelijke afkomst en met
de mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven.
Langs de deuren
Hoewel het nu steeds minder gedaan wordt, gaan in bepaalde delen van het land kinderen verkleed als Drie
Koningen al liedjes zingend langs de deuren om snoep te verzamelen. Ze hebben een lange stok bij waar een
verlichte ster aan hangt. In Brabant staat de traditie zelfs op de nationale lijst van immaterieel erfgoed. Na de
optocht zetten ze hun schoenen en cadeautjes voor de koningen en hun kamelen onder de kerstboom. Lieve
kinderen vinden de volgende dag cadeaus onder de kerstboom, stoute kinderen een zakje houtskool [van suiker]
In italie krijgen brave kinderen met driekoningencadeautjes in hun schoen of kous. Stoute kinderen krijgen in dit
land steenkool.
Een ander gebruik is het bakken van
een driekoningenkoek. In Spanje en
Frankrijk is de koek een brood . In
deze koek of brood zit een boon
verstopt. Wie de boon vindt, is voor
die dag de koning. Meestal mag de
gelukkige de spelletjes uitkiezen of
bepalen wat er die dag gegeten
wordt.
In sommige landen zoals Spanje en
Frankrijk wordt Driekoningen nog
steeds groots gevierd. Het lijkt daar
een beetje op ons Sinterklaasfeest.
Een paar weken voor Driekoningen
sturen de kinderen een brief met
hun verlanglijstje naar de drie
koningen.
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WEEK VAN GEBED: #BLIJFINMIJNLIEFDE
Welke nare gevolgen covid19 ook allemaal met zich meebrengt, bidden kan gelukkig
coronaproof! Ieder van ons kan in de beslotenheid van z’n hart op een veilige
manier het gesprek met God aangaan. Elk jaar in januari vragen alle christelijke
kerken gedurende een week aandacht voor een gezamenlijk gebed om eenheid.
Juist in tijden waarin de samenleving onder druk staat, is eenheid van groot belang.
De Week van Gebed vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema luidt dit
jaar #blijfinmijnliefde. Het verwijst naar een oproep van Jezus zelf in het evangelie
volgens Johannes. Jezus vraagt zijn leerlingen daar om in liefde met hem verbonden
te blijven (Joh. 15, 9-12).
Tijdens de Week van Gebed laten christenen over de heel wereld zien en merken dat
ze in gebed met elkaar en met God verbonden zijn. Ook in onze parochies nemen
we deel aan de Week van Gebed. Tijdens de vieringen zullen we stilstaan bij het
thema #blijfinmijnliefde. Maar iedereen die dat wil, kan ook thuis, onderweg of waar
ook meebidden om eenheid tussen mensen.

www.weekvangebed.nl

In onze parochie staat deze dienst op 24 januari gepland. Net als in september kunnen we helaas ook nu
geen oecumenische dienst organiseren. Dus is er besloten om deze viering in eigen parochie/ gemeente te
houden. In onze parochie is dat op 24 januari om 10 uur in de Johannes de Doper kerk van Den Burg.

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

INGEZONDEN STUKKEN
AANGELEVERD DOOR SJAAK SCHRAAG.
DE R.K. BEWAARSCHOOL, MOLENSTRAAT 19 DEN BURG
Het huis Molenstraat 19 kwam in het bezit van de kerk door een schenking van Antje Smit-Gorter, overleden op
18 december 1923. Het gebouw werd gesloopt en in 1925 werd een bewaarschool met drie lokalen en acht
toiletten gebouwd. Op 20 april 1925 werd het gebouw ingewijd.
Van april 1925 tot oktober 1948 was er één lokaal, van september 1948 tot september 1956 twee lokalen, van
september 1956 tot september 1962 drie lokalen (het derde lokaal tegen Casino heette het blinde lokaal) en
daarna weer terug naar twee lokalen. In september 1948 bevolkten 90 kleuters de school. In september 1939
werd de school gevorderd en als militair hospitaal in gebruik genomen. De bewaarschool verhuisde toen naar de
Jozefschool. Op 1 september 1950 werd weer school gehouden in de Molenstraat.
Kleuterleidsters in de Molenstraat van april 1925 tot mei 1964.
van

tot

Zuster Ancilla

september 1960

mei 1964

Anny Dernison

april 1930

januari 1938

Lies Floris

mei 1954

augustus 1956

Hendrika Cornelia (Rika) Gomes

april 1925

maart 1930

Catharina Anna (Rina) Graaf

april 1930

april 1931

Cornelia A.M.P. de Koning

januari 1962

juli 1962

Hiske Sjouke (His) Ran

november 1926

juni 1928

Alida Maria (Addy) Riteco

april 1958

november 1961

Zuster Maris Stella

september 1937

mei 1964
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Zuster Adalgott

november 1948

april 1954

Idem

oktober 1956

augustus 1959

Elisabeth Lucia (Emmy) Smit

september 1959

augustus 1960

Wilhelmina J. (Willy) Verhoef

september 1956

maart 1958

Gonda Vinken

april 1925

november 1926

Maria Cornelia (Marie) Witte

april 1931

maart 1937

Elisabeth (Lies, Lise) Zijm

november 1926

maart 1930

Op maandag 6 september 1937 ging de bewaarschool van start onder leiding van
Zuster Maris Stella. De lekenkrachten Anny Dernison en Marie Witte vertrokken, ze
waren vol toewijding maar hadden gebrek aan opleiding en een diploma.

Zuster Maris Stella was bij haar pensionering in 1967 dertig jaar aan het kleuteronderwijs in Den Burg verbonden.
De openingstijden van de bewaarschool waren van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Er was geen
werkrooster, meer een opvang voor de (vele) kinderen.
Het schoolgeld bedroeg in 1948 ƒ 0,25 per week voor één kind, ƒ 0,40 voor twee kinderen en ƒ 0,50 voor 3
kinderen.
De Zusters hadden een klein zakje genaaid van gordijnstof met een koordje erdoor en een nummer met daarin
het verzoek het schoolgeld te betalen. Het kind kreeg dat om zijn nek mee naar huis. Bij terugkomst werd
verwacht, dat daar het schoolgeld in zat’, aldus onze kosteres Marian Huizinga-Zijm.
De Duitse Zusters hadden een Duitse tongval.
Zo werd Zuster Adalgott, ook Adalgod of Adelgod laatst door een oudleerling Zuster Aardegort genoemd.
Op Allerzielen, 2 november, werd in de kleuterschool, iedere keer als de
klok sloeg, een liedje opgezegd voor de zielen in het vagevuur.
Heilige Maria, moeder van God (uitgesproken door Zuster Adalgott als:

Heilesse Maria, mutter van Gott). Het klokje slaat, de tijd vergaat, redt, o
Jezus, in dit uur een zieltje uit het vagevuur.
Hans Kager die in ± 1958 op de kleuterschool zat was dat liedje op het
laatst zo zat dat hij zei: ‘Ik verdom het, ik bid niet meer‘. Hij was een zoon

Eikenhouten schoolbankje.

van Henk Kager en Joos Kager-Witte.

Agnes van Heerwaarden kwam eens thuis met de mededeling dat ze nu toch een raar liedje op de kleuterschool
had geleerd. Moeder Lena zei ‘laat maar eens horen’.
Het antwoord was als volgt:
Het loert op de bergen en het scheet in de grot
vol glans en vol luister de Moeder van God.
De juiste tekst luidde:
Te Lourd(es) op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de Moeder van God.
In 1964 werd verhuisd naar de nieuwe kleuterschool Maris Stella in de Gasthuisstraat.
Op 13 juli 1875 schreef dominee Huizinga in zijn dagboek het volgende:
‘Predikanten willen een bewaarschool oprichten (omdat) die er niet is, behalve één van de Roomsch-Catholijken
die zeer veel kinderen trekt, ook van protestanten, die daar allerlei Roomsche manoevres, gebedjes, versjes leren’
De vraag is: wie weet waar die kleuterschool was ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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'CYBERAPOSTEL'
CARLO ACUTIS (15) ALS EERSTE
MILLENNIAL OOIT ZALIG VERKLAARD
Veertien jaar na zijn dood, is de diepgelovige Italiaanse
tiener Carlo Acutis zalig verklaard. Dat maakt hem de eerste

“Jezus is een persoon die dichtbij is,

millennial die zalig verklaard is.

bereikbaar voor iedereen”, stelt Carlo Acutis.

Ook is hij de jongste zalig verklaarde in ruim een eeuw.

CYBERAPOSTEL
Acutis kreeg na zijn dood de bijnaam ‘cyberapostel’, vanwege zijn fanatieke bedrijvigheid op het internet. Hij
maakte websites waarop hij zijn geloof verkondigde en informatie plaatste over wonderen, de kerk en Maria.
Daarnaast was hij vrijwilliger en hielp hij eenzame bejaarden en arme kinderen. Acutis was een vaste bezoeker
van de mis.
GRAF
De jongen overleed in 2006 op vijftienjarige leeftijd aan leukemie. Nadat
zijn lichaam gebalsemd was, werd hij op eigen verzoek begraven in de
bekende Sint-Franciscusbasiliek in het Italiaanse Assisi. Paus Fransiscus
noemde Acutis meerdere malen een voorbeeld, waarop de 15-jarige na
zijn overlijden al snel een rolmodel werd voor katholieke jongeren.
ZALIG VERKLAARD
Om zalig te worden verklaard, moet er een wonder aan de kandidaat toegeschreven kunnen worden. Het wonder
dat Acutis op zijn naam heeft staan, is de genezing van een Braziliaans kind. Het jongetje leed aan een dodelijke
alvleesklier afwijking. Acutis zou samen met zijn familie voor hem hebben gebeden.
Carlo Acutis was een vriendelijke, sportieve, verstandige en enthousiaste tiener, helemaal van deze tijd. Dat
maakt van hem een zalige die dicht bij de leefwereld van jongeren staat. Hij kan een rolmodel voor velen zijn en
hen aanmoedigen tot betrokkenheid en bezield getuigenis van hun geloof. Hij was creatief bezig en had alles in
huis om een succesvol leven uit te bouwen, maar het mocht niet zijn. Toch was zijn leven niet tevergeefs. Zijn
familie en vrienden koesteren zijn erfenis en dragen ze wereldwijd uit. Terecht, want Acutis had alle kenmerken
van een heilige die paus Franciscus opsomt in de exhortatie Gaudete et Exsultate: geduld, zin voor humor,
stoutmoedigheid, gemeenschapszin en een intens gebedsleven. Door zijn zaligverklaring zullen nog meer
mensen kunnen kennismaken met deze cyberapostel.
Het is mogelijk dat Acutis in de
toekomst ook heilig wordt verklaard.
Bewonderaars hopen dat hij in de
toekomst de titel ‘patroonheilige van
het internet’ draagt.
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HOUVAST

Wat een jaar!

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven

Wat een jaar was 2020.

antwoord op deze persoonlijke vraag. Ditmaal schrijver/zanger

STEF BOS

Het zal in onze herinnering
blijven als het ‘coronajaar’:

‘In Romeinen 12 staat: “De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van

“Weet je nog hoe dat ging

het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander

vóórdat er corona was?”

genegen.” Mijn vader schreef die verzen in het bijbeltje – zo een
met van die duimgrepen – dat ik van hem kreeg toen ik 16 jaar

En als we ergens aan terugdenken,

was. Wat moet je daar nu mee, denk je op die leeftijd. Het zijn voor

dan zal al snel gezegd worden:

mij de drie belangrijkste lessen in mijn leven. Bij alles wat ik doe

“Was dat niet in het jaar

heb ik het gevoel dat er iets over mij waakt, dat er iets genadig

vóórdat corona begon?”

over mij is. Noem het God, of het Opperwezen. Het is voor mij in
ieder geval een hele lieve man – of vrouw – want ik geloof vooral in
de God van het Nieuwe Testament.

Bij jubilea en andere gelegenheden
wordt er vast en zeker teruggekeken

Geluk is als je samenvalt met wie je bent. Daar ben ik in een

op dat bijzondere jaar 2020.

periode van mijn leven achter gekomen waarin ik dingen deed waar
ik niet achter stond, zoals elke keer weer de top tien van de

Maar het jaar is nu voorbij

hitparade proberen te halen. Ik voelde me er ongelukkig door,

en we staan

kreeg hartkloppingen en zat niet lekker in mijn vel. Ik ging naar

aan het begin van 2021.

mijn vader en hij gaf me een geweldig advies: doe alleen de dingen

Niemand weet nog

die je echt wilt en stop met de rest. Ik ben toen gestopt met bezig
zijn met wat mijn publiek graag wil. Ik ben gaan doen wat ik zelf

wat dit jaar ons brengen gaat.
Het ligt in Gods plan verborgen.

graag wil, namelijk verhalen doorgeven. Tijdens mijn
theateroptredens wil ik best wel ‘Papa’ of ‘Is dit nu later’ zingen als

We weten wel dat we het met vertrouwen

men daar om vraagt, maar het draait niet meer om deze hits.

tegemoet mogen treden, want

Ik ben een blaadje aan een boom. De blaadjes vallen, maar de

elk jaar,

boom blijft staan. Zo kijk ik aan tegen de dood.

elke maand,

Ik ben nu de eerste in de lijn, want mijn ouders zijn beiden al
overleden. Afgelopen juni kwam de dood heel dichtbij. Er werd een

elke dag
wordt ons door God geschonken.

gezwel in mijn darmen ontdekt. Ik ben daaraan succesvol
geopereerd. Als het een jaar later was ontdekt, was het

Iedere nieuwe dag is het begin

waarschijnlijk mijn einde geweest. Ik heb in die periode het zalige

van de rest van ons leven.

gevoel gekregen dat het goed is. Ik heb vrede met mijn dood – het
leven moet gewoon een begin- en eindpunt hebben. Voor mij is het

We mogen God dankbaar zijn

belangrijk om in die periode daartussen iets toe te voegen aan de

voor elk moment

wereld.

dat ons gegeven wordt.
Laten we er samen iets moois van maken.
Wat een jaar wordt 2021!

Bron parochiebladenservice/rkwestland

DIT INTERVIEW IS OVERGENOMEN UIT HET Nederlands
Dagblad. Wilt u meer van deze verhalen lezen?
Ga naar www.nd.nl/houvast

“Doe alleen de dingen die je echt wilt”
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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

1791 DL Den Burg

06-10306086

e-mail p/a :
secretariaat@rkparochietexel.nl
Diaken Henk Schrader

p/a Molenstraat 34

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
PAROCHIECOÖRDINATOR
Henny Hin

I.v.m. het corona virus alleen op afspraak 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 -Z

Vaargeul 25

1791 HB Den Burg

0222-314222

De Cocksdorp

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De

0222-316443

Oudeschild

Joke Zoetelief

de Ruyterstraat 57

1792 AK Oudeschild

0222-313240

Tineke v. Beek

de Ruyterstraat 118

1792 AN Oudeschild

0222-313008

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

Cocksdorp

REDACTIE VUURTOREN

e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl
ZIEKENBEZOEK
Annegriet Boom

‘t Buurtje 21

1792 BE Oudeschild

06-20794668

1791 WV Den Burg

06-20259712

1791 DM Den Burg

06-38909487

1791 VG Den Burg

0222-15640.

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail: wimjmboom@gmail.com
CONTACTPERSOON RK KOREN
Hennie Zoetelief

Sluyscoog 69
e-mail: fr.sande@planet.nl

CARITAS /PCI
Linda Zoetelief

Molenstraat 56
e-mail: pcitexel@gmail.com

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG
Jan Keesom

Thijsselaan 107
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:

Henny Hin-Witte

Contact met het parochiebestuur:

p/a Molenstraat 34

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

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00
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ONZE HARTELIJKE DANK!
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