31 januari tot 28 maart 2021

52e jaargang nr.1

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 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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Voor de volgende Vuurtoren (28

maart tot 30 mei) kunt u tot en met vrijdag 11 maart 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!

PASTORAAL WOORD
Beste parochianen,
Misschien dat u wel heel blij bent, dat we nu in 2021 zitten. Het jaar, waarin het vaccin al
snel om de hoek kwam kijken. Hier hebben in ieder geval velen naar uitgekeken. Want
het coronavirus heeft een belangrijke stempel op het afgelopen jaar gedrukt. Zelfs met
Kerst waren er geen vieringen in onze kerken. Vele kerken hadden echter wel hun deuren
geopend, zodat er een kaarsje aangestoken kon worden, de kerststal worden bewonderd
of wensen in de kerstboom werden gehangen. “Van donker naar licht” is vaak een thema rond Kerst; uitzien naar
het lengen van de dagen, maar ook naar betere tijden. Zeker nu, waarin we hopen, dat we weer snel naar ons
oude leefwereldje terug kunnen keren. Maar er wordt ons ook om geduld gevraagd. Het zal nog even duren,
voordat iedereen ingeënt is.
Half februari begint de veertigdagentijd; een tijd om tot bezinning te komen en misschien is juist deze tijd
uitermate geschikt om eens goed over dingen na te denken. Ben ik door corona dingen anders gaan doen en wil
ik die vast blijven houden? Ben ik tot inzicht gekomen om dingen minder stressvol te doen? Laat uw vragen maar
eens de vrije loop. Neem er maar eens de tijd voor.
Misschien dat een wandeling u hierbij kan helpen. Even inspiratie in de natuur opdoen; een frisse neus halen.
Laat de stem van God maar in u doorklinken, maak die pas op de plaats maar…
Hoe dan ook, ik wens u een inspirerende en hoopvolle veertigdagentijd toe.
Henk Schrader, diaken.

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

HET PASTORALE TEAM WORDT UITGEBREID MET
PRIESTER MACIEJ GRĄDZKI
Beste parochianen, vanaf heden zal ik als kapelaan werkzaam zijn in uw regio. Ik ben
verheugd om pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk te ondersteunen bij hun
pastorale werk.
Ik zal mij in eerste instantie via deze weg voorstellen.
Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 30 jaar oud en kom uit Polen. Ik ben de oudste van
zeven kinderen en heb zes zusjes. In 2008 ben ik vanuit Polen met mijn hele familie
naar Nederland verhuisd, die tot nu toe in Almere wonen. Wij zijn naar Nederland gekomen als een missiegezin,
om deel uit te maken van de gemeenschap Missio ad Gentes in Almere.
Ik heb mijn roeping tot het priesterschap in een Neocatechumenale gemeenschap in Warschau ontdekt. Een paar
maanden nadat ik de middelbare school beëindigd had ben ik begonnen met de
priesteropleiding. Op het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater te
Nieuwe Niedorp heb ik gestudeerd en 15 juni 2019 heb ik de priesterwijding
ontvangen in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem.
Mijn pastorale jaar ben ik in september 2018 begonnen in de parochies van
Middenmeer, Wieringerwerf en Hippolytushoef onder de verantwoordelijkheid van
deken E. Moltzer en pastoor Ignas Tilma.
Op het moment van schrijven ben ik als kapelaan werkzaam in parochie Heilige
Matteüs te Hoorn.
Ik kijk ernaar uit u persoonlijk te ontmoeten!
met vriendelijke groet,
Maciej Grądzki

Vasten – woestijntijd
Neem de tijd
Ja, neem 40 dagen de tijd
Om jezelf te ontmoeten
Als een zwerver doorheen de woestijn.
Neem de tijd
Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,
Kracht te putten aan je Bron
Rondom je te kijken en te voelen
Dat niemand ooit alleen gaat.
Neem de tijd
Ja, neem 40 dagen de tijd
Om oog in oog te staan
Met wat jou beweegt,
En te voelen
Wat jouw woestijntocht kleur geeft.
Neem de tijd
Neem gerust jouw tijd
Wel 40 dagen lang
Om te voelen:
Er zit méér in mij
Licht daagt aan de horizon.
(Antoon Vandeputte)

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL –
31 januari t/m 28 maart 2021
Zo 31 januari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 7 februari

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 14 februari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Wo 17 februari

19.00u

Den Burg

ASWOENSDAG
Woord en Communieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 21 februari

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 28 februari

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 7 maart

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 14 maart

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 21 maart

10.00u

Den Burg

Woord en Communieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 28 maart

10.00u

Den Burg

PALMZONDAG
Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

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!!!

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

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.

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

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.
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

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

ZODRA HET CORONAVIRUS MEER ONDER
CONTROLE IS ZULLEN WE HET KOFFIE-UURTJE
WEER OPSTARTEN EN LATEN WE U DAT WETEN.
Nog even niet helaas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE LEDENADMINISTRATIE ACTUEEL HOUDEN
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om het ledenbestand van onze parochie actueel te
krijgen. Dit is belangrijk o.a voor bijvoorbeeld de bezoekersgroep van de tachtig jarigen, en
de bezorging van de Vuurtoren. Deze komt soms in de brievenbus voor mensen die er allang
niet meer wonen.
Afgelopen Kerst heeft de parochie kerstkaarten gestuurd naar alle adressen uit ons bestand. Hier zijn weer
diverse mutaties voortgekomen, waar wij weer mee aan het werk kunnen. Ook kwamen er aan-en afmeldingen
voor de Vuurtoren.
Ook U kunt ons helpen om ons ledenbestand actueel te houden, door ons uw verhuizing of andere wijzigingen in
uw burgerlijke staat aan ons door te geven.
Dit kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk naar
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg onder vermelding van ‘Ledenadministratie’.
Alvast bedankt.

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

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:
†
†
†
†
†
†

10-12-2020
12-12-2020
2-1-2021
12-1-2021
14-1-2021
24-1-2021

Cor Zoetelief
Dirk Maas
Emma Zijm-Witte
Annie Witte- van der Wetering
Jacques Hin
Jaap Hoedjes

77 jaar
79 jaar
93 jaar
84 jaar
60 jaar
83 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..”

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

ZIEKEN BEZOEKGROEP BESTAAT 40 JAAR
Toen wij 40 jaar terug, na de kerk om de koffie gingen bij onze
schoonouders, vroeg Pastor Groot aan alle schoonzussen, wie er
idee in had, om bij zieken op bezoek te gaan. Twee van onze
schoonzussen, Nel en ik, zagen het wel zitten, zodoende werd de
Ziekenbezoekgroep opgericht, dat was op 10 januari 1981.
Met ongeveer twaalf dames zijn we van start gegaan. Iedere maand
kwamen we bij elkaar. Elke keer hielden we de vergadering bij een
van de dames, koffie met wat lekkers, de zieken werden verdeeld
over de dames. In het begin hadden we uit alle dorpen een
vertegenwoordiger, we kregen de zieken door vanuit het ziekenhuis,
in verband met de privacy mocht dat niet meer. Nu krijgen we het
door van de familie, of van Henny vanuit de kerk.
We hebben het al die jaren graag gedaan, ongeveer 3500 zieken
bezocht. De zieken stelde het zeer op prijs, en een bloemetje of wat
lekkers, verzachte de pijn.
Jammer genoeg zijn er in de tussentijd ook dames overleden.
Het kerkbestuur heeft, omdat met de corona niets mogelijk was, alle dames een prachtige bos bloemen en gebak
bezorgd, toch feestelijk.
Namens de dames: Hanna, Hanny, Nely, Magda, Riet, Toos, Gerda.
Contactpersoon: Annegriet Boom.

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

TERUGBLIK OP 2020
NAMENS HET BESTUUR VAN DE RK PAROCHIE TEXEL
2020 was voor iedereen een bewogen jaar.
Het jaar begonnen we met de wetenschap dat er een aanvulling nodig zou zijn in het bestuur.
Erna Koopman, Eveline van der Meer hadden besloten hun functies in het bestuur van de RK
Parochie Texel neer te leggen. Voor vice-voorzitter Harry Ran gold dat zijn termijn niet kon
worden verlengd. Harry werd wel bereid gevonden om als contactpersoon te blijven optreden in verband met de
verkoop van de kerk van Oosterend.
Hans Koot, Anja van der Heide en Piet Zijm stelden zich kandidaat. Ánja voor de functie van penningmeester als
opvolgster van Eveline van der Meer, Piet voor de functie van vice-voorzitter als opvolger van Harry Ran en Hans
als algemeen lid. Hierdoor konden we 2020 starten met een voltallig bestuur.
Iedere eerste woensdag van de maand vinden de bestuursvergaderingen plaats.
Het Bisdom nam het besluit Texel als zelfstandige Parochie verder te laten gaan. Er blijft een samenwerking met
Regio-breed zodat onze parochianen de georganiseerde activiteiten bestemd voor alle parochianen uit De
Noordkop kunnen blijven bezoeken.
Voor de eerste keer laten we de vrijwilligersdag (5 januari ) plaatsvinden in combinatie met de nieuwjaarswensen.
Het was een gezellig samenzijn met een goede opkomst.
In februari vindt de uitreiking van de Gregorius onderscheidingen plaats in dorpshuis ‘t Skiltje te Oudeschild. Er
worden 6 onderscheidingen uitgereikt. Het geheel werd muzikaal ondersteund door Johan Ran met zijn orkest.
Het onderhoud aan onze kerkgebouwen en pastorieën is een hoge kostenpost voor de parochie. In 2020 heeft er
groot onderhoud plaatsgevonden aan het kleine torentje op de Johannes de Doperkerk in Den Burg. Het torentje
was in zeer slechte staat en het werk eiste meer tijd dan van tevoren was ingeschat. Nu ziet het er weer mooi uit
en kan zo weer jaren mee. De werkzaamheden werden voornamelijk uitgevoerd door de firma Zijm en Blonk.
In het plein voor de kerk zijn lampen aangebracht. De kerk wordt nu tot 11 uur ’s avonds verlicht wat een
bijzonder effect geeft. De kerk is het waard om in het licht gezet te worden.
Pastoor Ivan Garcia Ferman is tot deken benoemd van het dekenaat Schagen en is verhuisd van Den Helder naar
Schagen; hij blijft de pastoor van De Noordkop en Texel. Het pastoraal team bestaat verder uit kapelaan Pawel
Banaszak en diaken Henk Schrader. Het pastorale team wordt voor onze parochie met raad en daad bijgestaan
door onze parochie-coördinator Henny Hin-Witte.
In verband met de uitbraak van de corona-pandemie vinden er in april en mei geen bestuursvergaderingen
plaats. Ook kunnen er in deze periode geen vieringen plaatsvinden.
In juni worden de vergaderingen voorzichtig weer opgestart met inachtneming van de coronamaatregelen. Ook
kunnen we op aangepaste wijze de vieringen hervatten. Een kleine setting van koorleden ondersteunt de viering.
Het is wennen maar het is fijn om weer met elkaar samen te kunnen komen.
Dit jaar werd de mogelijkheid geboden om een huispaaskaars te kopen. Dit initiatief werd goed ontvangen en zal
een vervolg krijgen.
De vieringen in de Gollards en het Verpleeghuis zijn gestopt. Het is nog onduidelijk hoe dit zal worden ingevuld
na de verbouwing van de Gollards.
De Martinuskerk in Oosterend is bij inschrijving verkocht. Er werden 5 biedingen uitgebracht De kerk werd
verkocht aan de hoogste bieder Ineke Bremer die in het kerkgebouw haar bedrijf Assurantiekantoor Bremer gaat
vestigen. De verbouwing zal voornamelijk de binnenkant betreffen; de buitenzijde blijft zoveel mogelijk in de
huidige staat. De kerkbanken van de Martinuskerk zijn overgebracht naar de kerk in De Cocksdorp. In de
Martinuskerk bevindt zich een ingemetselde tweeluik van de Heilige Martinus. In overleg met de koopster is
besloten dit plateau in de kerk achter te laten. Wanneer het plateau door verbouwing zou worden verwijderd dan

is de afspraak dat het aan onze parochie wordt teruggegeven. We zijn blij dat de kerk voor het dorp behouden
blijft en overtuigd dat Ineke Bremer het gebouw met respect zal behandelen.
Het orgel uit de kerk is terug geleverd aan de leverancier. Verdere spullen zijn opgeslagen in de kerk van Den
Burg. Twee beelden uit de kerk zullen een plaats krijgen in de kerk van Den Burg als blijvende herinnering aan de
kerk van Oosterend.
Met kerst werden er, door de geldende coronamaatregelen, geen vieringen gehouden in onze regio. De kerk werd
toch sfeervol aangekleed. Ook de kerststal stond weer op de bekende plaats naast het altaar. Een tweede kleinere
kerststal werd achterin de kerk opgesteld. Tijdens het openstellen van de kerk klonk er kerstmuziek. De kerk
straalde warmte uit en nodigde uit voor een bezoek.
We kijken terug op een bijzonder jaar waarbij de corona ons allen in haar macht had. We hopen op een ander jaar
met een lichtpuntje zodat we ons oude leven weer een beetje terug kunnen krijgen.
Het bestuur zal zijn best blijven doen voor u en er aan blijven werken dat wij samen kerk kunnen zijn.

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

ALS ZINGEN NIET MEER VANZELFSPREKEND IS.
Al driekwart jaar is iets wat zo vanzelfsprekend was, samen zingen, een grote
zorg.
In de kerk: je mag je mond niet opendoen, of je durft het nauwelijks.
Op het koor: als er gezongen wordt is dat heel beperkt met een paar mensen.
Hoe hou je een koor bij elkaar in tijden van corona? Een vraag waarmee we in
het voorjaar van 2020 te maken kregen, omdat we als koor niet meer samen mochten zingen.
Wie had zich een jaar geleden kunnen voorstellen: geen Paaswake, geen kerstnachtdienst waar we allemaal het
Stille Nacht en andere kerstliederen uit volle borst meezingen in een volle kerk? En toch het is de realiteit.
Een vreselijk virus nam bezit van ons collectieve samenleven en smoorde de zang in de kerk en op het koor.
Samen zingen mocht niet meer wegens rondvliegende aerosolen die besmettingsgevaar zouden kunnen
opleveren. In koorverband zingen werd hierdoor onmogelijk. Iets wat je altijd gedachteloos doet, komt ineens in
een ander licht te staan als het verboden wordt.
Eerst online diensten en daarna diensten waar maar een beperkt aantal kerkgangers mochten komen. De kerken
in de buitendorpen werden gesloten en daar kon helemaal niet meer gezongen worden wegens te kleine ruimtes
omdat de 1.5m afstand onmogelijk was op het koor. Wegens de beperkingen van het RIVM mochten we nog
maar met drie, soms vier en soms zelfs maar met twee mensen zingen. De kerk ging zelfs een aantal weken
helemaal dicht.
Wie wilden er nog zingen….de meesten niet, het is een risico, dat vele koorleden om uiteenlopende redenen niet
wilden nemen. Het Herenkoor ging vanwege de gemiddelde leeftijd van de zangers op non-actief. De Gospeltrain
en het dameskoor ondersteunen de viering met zang, met een vast groepje zangers. Geen liederen uit de bundel
maar liefst liederen die de kerkgangers niet mee kunnen zingen, want zij mogen vanwege het besmettingsgevaar
niet zingen.
Het is een uitdaging die veel energie, inventiviteit, creativiteit en tijd vraagt van de dirigent en de koorleden. Het
koorleven wordt gemist.. het sociale aspect van samen zingen is heel belangrijk, het praatje met elkaar, het
informeren naar elkaar, dat missen we. We proberen soms op anderhalve meter een bakkie met elkaar te doen,
maar ook dat is nu even niet mogelijk vanwege de strenge maatregelen. Hoe voor de hand de maatregelen ook
zijn en hoe begrijpelijk de angst voor het samen zingen ook is, we missen elkaar en de gezelligheid.
Wat gaat 2021 ons brengen. Is de vaccinatie afdoende om weer samen te mogen zingen? “Verspreid het Woord en
niet het virus” aldus de gevleugelde uitdrukking van minister de Jonge! Maar toch hopen we dit jaar weer samen
te mogen zingen, want we missen elkaar.
Blijf intussen zingen want wat in de kerk niet mag, mag thuis wel. Samen zoekend naar nieuwe wegen ondanks
alle beperkingen blijven we toch samen een geloofsgemeenschap, waarbij de koorzang node gemist wordt.
Hennie Zoetelief contactpersoon RK Koren
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DRUKKERIJ
Druk, druk, drukwerk.
Sinds maart 2020 is er het één en ander veranderd bij het drukken van
de Vuurtoren.
Het aantal mensen dat meehelpt is nu gehalveerd. Dit komt doordat het
niet mogelijk is om veilig met meer dan 3 mensen in de drukkerij aan
het werk te zijn. Gezondheid en Veiligheid staan bij ons bovenaan. Dat
moeten we heel goed voor ogen houden.
Hoe minder mensen, hoe minder kans op ziekte. Ook gebruiken we bij
alles een mondkapje.
Bij het nieten gebruiken we nu ook de grote kamer in de pastorie.
Deuren en ramen staan overal open voor de ventilatie.
We geven u hierbij een idee wat er allemaal bij komt kijken voordat de
Vuurtoren bij u in de brievenbus valt.
Een Vuurtoren heeft gemiddeld zo’n 24 pagina’s voor en achterkant inbegrepen. Er worden er nu 725 gedrukt.
De voor-en achterkant zijn in kleur en worden aan beide zijden bedrukt. Voor iedere Vuurtoren heb je dan, - 725
x(4 : 2) = 1450 gekleurde vellen nodig. Er zitten 500 vellen in een pak. Dus bijna 3 pakken. Dan voor de 20
pagina’s binnenin 725 x (20 : 2) = 7250 vellen, dat zijn bijna 15 pakken wit papier. Ook die worden aan beide
zijden bedrukt. Voor één Vuurtoren heb je dus 3 + 15 = 18 pakken papier nodig. Er zitten 5 pakken in één doos
en heb je zeg maar afgerond 4 dozen nodig. De dozen komen aan op een pallet. Op een pallet staan 40 dozen
wit papier. Daarmee kunnen we een jaar lang alle drukwerk verzorgen.
Komt nog bij de verschillende soorten gekleurd papier voor de omslagen van themadiensten en uitvaarten. Dan
nog drukinkt, afdrukpapier en paar soorten nietjes. De nietjes voor de nietmachines waar de Vuurtoren mee
geniet wordt, zitten in een cassette van 5000 nietjes. Hoef je niet na 50 exemplaren weer een strook nietjes aan
te vullen. Ze nieten automatisch als je het papier er onder houdt. Echt geweldig.
Nadat de helft van de Vuurtoren gedrukt is worden de gedrukte vellen in de verzamel-machine geplaatst. Er zijn
10 vakken boven elkaar. Hierin doen we stapels van 100 vellen. We gebruiken meestal 6 , 7 of 8 vakken omdat
we niet alles in één keer kunnen doen. Er zijn altijd meer dan 10 stapels, meestal zo’n 12 tot 15. We nemen dan
de helft per keer, zeg maar de pagina’s 1 t/m 14 en de tweede ronde 15 t/m 24.
De machine levert keurige pakketjes af die de nieters samenvoegen en nieten.
Ook kan hij, mis- en andere boekjes verzamelen, recht leggen, nieten en vouwen in één werkgang. Daar is over
nagedacht en betekent voor de drukkers minder saai werk.
De machine die het drukwerk doet, is een soort grote kopieermachine en kan zowel handmatig, of als zoals de
printer thuis, met de computer bediend worden. Inmiddels is hij 11 jaar oud en nog zeer betrouwbaar. Hij wordt
goed onderhouden net als alle drukapparatuur. De tellerstand van het aantal afdrukken is nu ruim 2,3 miljoen.
Hij maakt maximaal ongeveer 80 afdrukken per minuut. Bij moeilijk werk, veel inkt of foto’s geven we wat minder
gas. Dan krijgt het meer tijd om te drogen, dat voorkomt plakken bij het verzamelen. Per 725 pagina’s is 725 :
80 = 9 minuten, met omdraaien en controle er bij is 10 minuten nodig. Voor het drukken van een Vuurtoren
hebben we, 24 stapels pagina’s x 10 minuten = 240 minuten nodig. Dat is vier uur en komt het verzamelen /
nieten / tellen nog bij.
Vaak worden de moeilijke pagina’s zaterdags van te voren al gedrukt. Dan zijn ze maandags, onze ‘drukdag’
goed droog en hebben we minder storing met de verzamelaar.
Er worden behalve de Vuurtoren ook WeekVuurtoren/misboekjes en uitvaartboekjes gedrukt.
Dit kan één persoon allemaal zelf doen.
Als de Vuurtorens geniet zijn worden ze uitgeteld voor de wijkbezorgers. Voor een deel worden die opgehaald en
liggen dan klaar in de berging. Andere worden weggebracht naar onze bezorgers over heel Texel. We redden het
wel zo. Toch hopen we dat we binnenkort weer met de hele ploeg aan het werk kunnen. Dat zou mooi zijn!
(De Vuutorengroep)

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

KOSTER ZIJN IN CORONATIJD
Als kosters openden we gewoon iedere dag onze kerk
draaiden de klok op en hielden de kaarsen bij achter in de
Kleine Johannes.
Wim en ik kosteren week om week en doen dan deze
dingen.
Het pastorale team had besloten dat ze iedere week een
gebedsdienst zouden doen vanuit onze kerk die dan
digitaal zou worden uit gezonden. Voor ons een vreemde
gewaarwording waarin we wel het altaar zo veel mogelijk
aankleden met kaarsen om toch een beetje de sfeer te
behouden. Ook Niets Rutten deed mee aan deze diensten
waarin we ook rekening moesten houden met de tijden
die Niels beschikbaar was wegens drukke werkzaamheden
op de boerderij.
Ook werd er op zondagen vanuit iedere parochie een
dienst digitaal uitgezonden waarin 1 van onze leden van
het pastorale team voor ging. De opnames zouden ook
een keer op Texel plaatsvinden.
Een heel gebeuren waarvoor een opname team van de
vaste wal kwam. Na ze ontvangen te hebben met koffie en
Texelse koek zouden we beginnen. Dat dit niet zo
makkelijk zou gaan bleek later. Er bleek namelijk bij ons
voor in de kerk een piep te zitten waardoor het geluid erg onduidelijk werd. Goede raad was duur. Na eerst maar
een lunch te hebben klaargemaakt voor onze gasten werd besloten dat we het vanuit de Kleine Johannes zouden
proberen. Maar ook dit gaf problemen want er was niet genoeg licht. Bij nader inzien werden er 2 bouwlampen
bij Stefan Hin geleend en kon eindelijk alles beginnen. De opnames waren gelukt en alles is die zondag
uitgezonden. We hadden als kosters er een hele dag opzitten tot 's avonds 7 uur.
Hierna is besloten dat we dit niet meer vanaf Texel zouden organiseren.
Gelukkig mochten hierna de kerken weer open mits we ons aan de voorschriften van 1,5 meter zouden houden.
Wim en ik hadden de kerk in eerste instantie met 2 stokken van ander halve meter ingedeeld, maar we hadden
geen rekening gehouden met de anderhalve eter die ook nodig was om van de looppaden gebruik te maken. Dus
alles weer opnieuw. Na overleg gehad te hebben met de kosters van de kerk in Oudeschild en de Cocksdorp
werd besloten, dat we de vieringen alleen vanuit Den Burg zouden laten plaatsvinden omdat in deze kerk de
meeste mensen pasten.
Er mochten maximaal 100 personen deelnemen en er mocht niet worden gezongen door de parochianen. Op het
koor mocht er worden gezongen door 4 personen er moest worden ontsmet en de communie werd uitgereikt
door de priester met een pincet achter een scherm. De mensen die te communie gaan moeten weer de handen
ontsmetten en we houden weer rekening met de anderhalve meter waardoor we de mensen bank voor bank naar
voren laten komen.
Alles leek weer een beetje op gang te komen. Wim ging op vakantie en ik werd bij gestaan door Marijke Stolk de
koster van de Cocksdorp. Niek Kuip en Piet Witte kwamen helpen met het openen en sluiten van de kerk in de 6
weken die Wim weg was.
Wim ging aan het eind van zijn vakantie gelijk met de camper alle kaarsen ophalen die we hadden besteld, dit om
de kosten te besparen van het opsturen.
Net toen hij terug was werd besloten, dat we niet meer dan met 30 man mochten toelaten in de kerken omdat de
besmettingen weer opliepen.
Inmiddels waren ook alle spullen in de sacristie gebracht vanuit de kerk in Oosterend. Deze moesten worden
geïnventariseerd en naar boven worden gebracht in het Maagdenhuis boven de garage van de pastorie zodat de
sacristie weer vrij kwam.
Nieuw is ook het fenomeen thematafels te maken achter in de Kleine Johannes.

We zijn begonnen met Palmzondag en Pasen en hebben dit later ook gedaan met Allerzielen. Met Allerzielen is
hier ongelooflijk veel gebruik van gemaakt. We moesten verschillende keren op die dag de kaarsen bijvullen en
er brandde achter in de Kleine Johannes een zee aan kaarsen.
Ook in de Cocksdorp werden thematafels gemaakt die ook druk werden bezocht.
Later kregen we nog Red wednesday en werd ook de kerk verlicht door rode schijnwerpers waar ontzetten veel
werk voor is verzet door Frans Stolk. Hierna begon de advent en werd er wederom een thematafel met als thema
‘de advent’ gemaakt en tevens werd de adventskrans voor in de kerk door ons en José (de vrouw van Wim)
klaargemaakt.
Toen werd het Kerstmis en werd besloten, dat we toch de boom en de grote kerststal zouden opzetten toen nog
niet wetende dat er geen diensten zouden zijn.
Toen dit bekend werd en we toch niet voor niks al dit werk hadden verricht, werd besloten om de kinderen van de
Jozefschool uit te nodigen om naar de kerststal te komen kijken. De kinderen hadden allemaal een kerstbal of
kerstster gekregen waarop ze een wens konden schrijven. Deze wensen hebben we achter in de kerk opgehangen
in een boom. Een soort van Joris kerstboom.
1 voor 1 kwamen de groepen naar de kerk en werden de wensen meegebracht. Terwijl Wim en ik ze in de boom
hingen gingen ze met de juf of meester mee naar voren waar Henny ze opwachtte bij de kerststal. Als ze dan
terug kwamen hadden wij ze snel opgehangen in de kerstboom. Het was ontroerend wat voor bijzondere wensen
kinderen hadden en het getuigt voor mij ook van moed van kinderen om dit aan een boom toe te vertrouwen. Iets
wat Wim en ik zeker niet hadden willen missen. Ook hebben we in de Kleine Johannes de prachtige Kerststal uit
Oosterend ten toon gesteld.
Toen de diensten met Kerstmis niet doorgingen hebben we wel de kerken gewoon opengehouden om de
Kerststal te bezoeken en draaiden we iedere dag een cd om hier toch nog wat extra sfeer aan te geven.
Onze laatste thema tafel bedroeg de zondag van de Heilige Familie. We hadden voorin de kerk, voor het altaar,
deze tafel gemaakt met daarop de prachtige beelden van de Heilige Familie uit de kerk van Oosterend.
Moeilijk in deze coronatijd zijn ook de uitvaarten die we mogen doen. We moeten ons houden aan de regels van
het bisdom en het RIVM wat soms best lastig is want je voelt aan mensen dat ze dicht bij elkaar willen zijn en
elkaar willen troosten in deze laatste keer dat ze
rond hun dierbaren zijn. Soms is het best
moeilijk om mensen erop te wijzen dat ze
afstand moeten houden en als ze niet samen
onder een dak wonen ook niet dicht bij elkaar
mogen zitten. Ook bij deze uitvaarten is het ook
weer noodzakelijk, dat mensen met het lopen
door de kerk een mondkapje dragen en hun
handen ontsmetten. Voor iedereen een moeilijke
tijd maar je wilt toch ook niet dat mensen
besmet raken in een kerk na een uitvaart waar
trouwens wel meer dan 30 personen aanwezig
mogen zijn.
Dit verslag heb ik mede namens Wim en mijn
andere collega's / kosters geschreven om een
ieder een indruk te geven van het kosterswerk in
deze vreemde tijd. Ik zal ongetwijfeld dingen zijn
vergeten te vertellen maar heb geprobeerd om
een indruk te geven van kosteren in coronatijd.
We gaan vanavond wederom de Kerstspullen
opruimen in de kerk en is het jaar weer rond.
We gaan vol goede moed het nieuwe jaar weer
tegemoet niet wetende wat de toekomst
brengen mogen.......
Marian Huizinga
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SENIOREN BEZOEKGROEP
Hier een berichtje van de groep die de parochianen rond hun verjaardag bezoekt. We beginnen wanneer ze 80
jaar worden en daarna zoeken we ze ieder jaar op. We nemen een kleinigheidje mee en doen dan vaak een bakkie
thee of koffie. De meeste mensen stellen dat op prijs, vinden het gezellig, helemaal wanneer ze alleen zijn.
Sommige mensen wijzen het af, dat mag ook.
Helaas, in verband met de corona-crisis, zijn we genoodzaakt hetgeen we mee brengen al bij de deur af te geven.
We moeten ons daar ook strikt aan houden. Niet alleen de mensen vinden dat jammer, wij ook. Maar er komen
zeker betere tijden en dan drinken we weer graag het bakkie koffie of thee.
De groetjes van onze groep:
Marijke Stolk, Lia Ran, Lia Timmer, Marjan Huizinga en Tineke Spigt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DE AVONDWAKE UITVAART GROEP
De avondwakegroep, bestaande uit Ria, Henny en Vera, verzorgt de avondwakes (die overigens nauwelijks nog
worden gehouden) en assisteert de priester of diaken bij de uitvaartdiensten. Op 16 maart 2020 ging de
lockdown in en op 19 maart was er een uitvaart gepland. De vraag die zich meteen aandiende was ‘hoe gaan we
dat doen, de kerk is toch gesloten?’ Gelukkig was dat niet helemaal het geval en bleef een uitvaartdienst in de
kerk, met speciale richtlijnen en protocollen vanuit het bisdom Haarlem, wel mogelijk. Zelf moesten we echter,
rekening houdend met onze eigen omstandigheden en ons ervan bewust zijn dat we zelf, of onze partner, wel
degelijk tot de risicogroepen behoorde, een afweging maken. ‘Kan ik nog wel mee voorgaan bij een
uitvaartdienst?’ Het antwoord op die vraag betekende dat ons kleine clubje van drie tijdelijk nog even kleiner
werd. We besloten al gauw dat we, zolang de maatregelen van kracht bleven, voorlopig niet met de pastor op
huisbezoek zouden meegaan en dat we ‘op afstand’ met de door de pastor aangeleverde gegevens thuis het
boekje voor de uitvaart zouden samenstellen. Soms hebben we per telefoon nog contact gezocht met de familie
om de voorbeden zo persoonlijk mogelijk samen te kunnen stellen.
Ook de allerzielenviering in november 2020 waarbij Ria en Vera samen voorgingen,
verliep anders dan anders; er mochten maximaal 30 mensen in de kerk dus de
familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar kregen een schriftelijke
uitnodiging om zich met niet meer dan twee personen, aan te melden en nietfamilieleden moesten zich eveneens aanmelden, voor zover er nog een plaats over was.
Zelfs bij het overhandigen van de kaarsen na afloop van de viering, altijd een moment
van persoonlijk contact, moesten we tevoren bedenken hoe we dat zouden doen; een
hand, een arm om de schouder, het kan en mag allemaal niet. We zijn alweer bijna een
jaar verder en willen allemaal graag weer terug naar het ‘oude’ normaal, en tot die tijd?
We blijven roeien met de riemen die we hebben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KERKHOF
In de periode febr. –april hadden er enkele vrijwilligers wat meer tijd en gingen we de wat scheef gezakte
grafstenen recht liggen. Ook de opgezegde graven werden geruimd. Maar door de corona maatregelen konden
we het werk dit jaar niet allemaal doen. We hopen dat we het komende voorjaar weer met elkaar kunnen werken
en de achterstand wat kunnen inlopen.
Wel kon je alleen aan het werk en daardoor is er toch veel werk gedaan – onder andere heggen snoeien - wat
anders door bedrijven wordt gedaan.
Dit jaar is de singel gesnoeid aan de Keesomlaan kant en werden er nieuwe boompjes en struiken gepland. Maar
door heel weinig regen is het nog niet zo dicht gegroeid als wij hadden gehoopt.
De paden zijn nu allemaal klaar. Er moeten nog enkele hoekjes worden aangepast en ook bij het columbarium
moet het nog even anders.
De vrijwilligers van de begraafplaats hebben met veel plezier en inzet het onderhoud zo goed mogelijk proberen
te doen en wensen u een heel goed 2021 toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

HUISPAASKAARSEN 2021
Net als vorig jaar bieden we u weer de mogelijkheid om via de parochie een huispaaskaars te bestellen.
Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven.
U kunt ze bijvoorbeeld branden wanneer u de kerkdienst voor TV of internet volgt.
Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn.
Na de viering op zondag gedurende de maand februari ligt er achter in de kerk een poster waarop u kunt
aangeven welke kaars u wilt bestellen. Of bel naar 0222322161 of mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl
Meer info vindt u ook op www.boca.nl
Zodra de kaarsen binnen zijn, bellen wij u op en kunt u ze ophalen en afrekenen.
Ook is het mogelijk de kaarsen te laten zegenen tijdens de paasdiensten (onder voorbehoud dat we kunnen
vieren met Pasen i.v.m. de Corona pandemie.)
De huispaaskaarsen van 2021 zijn leverbaar in maar liefst 22 uitvoeringen, variërend in thema en maatvoering.
Er zijn vier prachtige wasreliëf uitvoeringen beschikbaar (in lengtes van 25, 30, 40 en 60 cm):
60 cm x 8 cm - € 58,95
40 cm x 8 cm - € 33,75
30 cm x 8 cm - € 27,00
25 cm x 6 cm - € 20,50
'BESCHERMDE AARDE', / 'ZON, VISSEN EN DRUIVEN', / ' CHI-RHO KRUIS' /

'CHI-RHO KRUIS MET VREDESDUIF'.

Nieuw zijn de Huispaaskaarsen met wasreliëf en opdruk afbeelding (in lengtes van 30, 40 en 60 cm, ):
60cm x 8 cm - € 65,00
40 cm x 8 cm - €39,80
30 cm x 8 cm - €33.00
'EMMAUSGANGERS'

en

'DE LEVENSBOOM'.

Ook zijn er eventueel bijpassende zwart metalen kandelaars mee te bestellen.
Voor de kaars van 25 cm kost deze €5,49
Voor alle andere kaarsen kost deze kandelaar € 6,07

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

JEUGDPAGINA
JEZUS SPREEKT OVER VERGEVEN
( Matteüs 18,21-35)
Dit keer gaat onze jeugdpagina
over vergeven worden en vergeven.
Misschien is dat laatste nog wel het moeilijkste.
In de bijbel staat een verhaal over Petrus, hij vraagt
aan Jezus hoe vaak hij iemand zou moeten vergeven.
Jezus geeft aan de hand van een voorbeeld
antwoord.
In het Rijk van God vergeven we elkaar niet één keer,
niet zeven keer (het getal van de volmaaktheid),
maar zeventig keer zeven keer. Dat komt neer op
ALTIJD!
En waarom? Omdat we zelf ook vergeving
ontvangen. Vergeven is heel belangrijk. In elk geval
zo belangrijk dat het in het Onze Vader staat, het
gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.
ZEVENTIG KEER ZEVEN
Jezus zat met zijn leerlingen bij elkaar. Petrus vroeg aan Jezus: “Als iemand mij wat aandoet, dan moet
ik hem vergeven. Maar hoe vaak moet ik dat dan doen? Wel zeven keer?”
“Nee,” zei Jezus, “je moet iemand niet zeven keer vergeven, maar wel zeventig maal zeven keer. Zo is
het in het Rijk van de Hemel, in Gods Nieuwe Wereld. Luister maar naar dit verhaal:
‘Een koning wilde zijn geld terug vragen aan zijn bedienden. Die
hadden allemaal schulden bij hem. Eén voor één liet de koning de
bedienden halen. Er werd iemand bij hem gebracht die hem
tienduizend munten schuldig was. Deze man kon hem niets terug
betalen. Daarom gaf de koning de opdracht om de man, zijn
vrouw, zijn kinderen en alles wat de man bezat te verkopen om de
schuld af te betalen. Maar de bediende viel op de grond en
smeekte: “Koning, heb geduld met mij, ik zal echt álles
terugbetalen.” De koning kreeg medelijden met de man. Hij zei:
“Goed, ik laat je gaan, je hoeft het geld niet terug te betalen.”
Opgelucht ging de bediende naar buiten. Maar toen hij buiten kwam,
zag hij een andere bediende die hém honderd munten schuldig was. Hij
greep die man vast en eiste al zijn geld, alle honderd munten, meteen
terug. De man wierp zich op de grond en smeekte: “Heb geduld met mij;
ik zal u echt álles terugbetalen.” Maar de man luisterde ni et en liet hem
in de gevangenis opsluiten totdat hij zijn schuld zou hebben
terugbetaald.
Andere bedienden van de koning zagen wat er gebeurde, en ze schrokken ervan. Ze gingen naar de
koning en vertelden hem alles.
De koning riep de bediende opnieuw bij zich en zei tegen hem: “Jij bent een slechte bediende! Ik heb
jou alles kwijtgescholden. Omdat ik medelijden met jou had hoefde jij mij niets te betalen; jij had toch
ook medelijden kunnen hebben met die andere man zoals ik medelijden had met jou? Jij hoef de niets te
betalen, dat had je voor hem toch ook kunnen doen?” De koning was heel erg boos. Hij liet de man in de
gevangenis gooien, en nu moest hij toch werken tot hij álles had terugbetaald.'
Jezus zei: “Net als deze koning wil God dat je een ander verg eeft, en zo zal Hij ook iedereen behandelen
die een ander niet vergeeft.”

KIJKEN MET EEN ANDERE BLIK
Vergeving, verzoening het zijn best lastige woorden om uit te leggen. Ruzie hebben en het dan weer goed maken
of stoute dingen doen en sorry zeggen, dat herkennen we wel, al van jongs af aan. Maar het is goed om soms
even stil te staan bij wat er nu écht gebeurt als we het weer goed maken; hoe je pas weer echt opnieuw kunt
beginnen als we elkaar met nieuwe ogen bekijken. Probeer het maar eens uit.
Wat heb je nodig:
*Twee stiften van verschillende kleuren
*Vliegerpapier in de kleur van een van de stiften
*Stevig papier of karton
*schrijfpapier
Maak eerst de kijker van verzoening: knip van het karton of stevig papier 2 gelijke
rechthoeken. Knip in het midden van beide rechthoeken een kleinere rechthoek uit,
zodat er twee passe-partouts ontstaan. Knip van het vliegerpapier ook een even grote
rechthoek. Plak het stuk vliegerpapier tussen de twee stukken karton.
Bedenk een aantal goede, mooie dingen. Dit zijn je goede kanten, je "deugden". Schrijf
die op een blaadje papier met een van de gekleurde stiften (NIET de kleur van het
vliegerpapier). Bij jonge kinderen die nog niet kunnen schrijven kun je ook een
symbooltje gebruiken, bv een lachend gezichtje of
zonnetje.
Schrijf vervolgens met de andere stift (dezelfde kleur als het vliegerpapier) er
dingen doorheen die niet goed zijn of gaan, waarin je tekortschiet, je fouten.
Zet door de symbooltjes bv een dik kruis. Zo kun je laten zien hoe je fouten,
je tekortkomingen, je zonden je goede kanten verbergen.

Laat nu zien hoe vergeving en verzoening werkt. Als je iemand vergeeft, dan kijk je
met een andere blik naar de ander, de blik van verzoening, de blik van de liefde.
Leg de kijker met het vliegerpapier op de woorden die je samen hebt opgeschreven,
en kijk wat er gebeurt. Door de blik van verzoening is er weer ruimte voor het
goede.
----------------------------------------------------------------------------------------------TWEE VRIENDEN
Twee vrienden lopen door de woestijn. Tijdens de tocht krijgen ze ruzie. De ruzie
wordt zo erg dat de ene vriend de ander in zijn gezicht slaat. De man die geslagen
wordt, voelt zich verdrietig en heeft pijn. Maar zonder iets te zeggen schrijft hij in
het zand:
"Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht."
Zij lopen verder tot zij een oase met water vinden. Daar besluiten zij een bad te
nemen. De man die is geslagen, raakt vast in de modder verdrinkt bijna. Net op tijd
wordt hij door zijn vriend gered. Wanneer hij weer wat bijkomt, schrijft hij op een
steen:
"Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven."
De man die zijn beste vriend eerst sloeg en hem daarna redde, vraagt: "Toen ik je sloeg, schreef je in het zand.
Maar nu schrijf je op een steen. Waarom?" Zijn vriend antwoordt: "Als iemand je pijn doet, moet je het in het zand
schrijven. Daar kan de wind van vergeving het uitwissen. Maar als iemand iets goeds voor je doet, moet je het in
steen graveren. Daar kan geen wind het ooit uitwissen."
-----------------------------------------------------------------------------------------------

VERGEVEN.
Lelijkerd, mormel,

U drong zich niet op,
U bleef geduldig kloppen.

niemand vindt je aardig,
dat riepen ze naar me.

Tien jaar heeft het geduurd.
En toen deed ik eindelijk weer open.

Stommerik, debiel,
niemand wil met je spelen,

Ik liet U binnen

dat riepen ze naar me.

en U heeft mij geholpen.
Geholpen om te vergeven,

Jarenlang,

niet om te vergeten.

van mijn zevende tot mijn twaalfde riepen ze dat,
van negen tot drie uur, elke dag riepen ze dat.

Ik ben gepest, dat is gebeurd,
dat zal altijd zo zijn,

Ze pestten me,

het is deel van mij, van wie ik ben.

ze pestten me.
Ik heb mijn pesters vergeven,
Ik was alleen,

hen gezegend, voor hen gebeden.

niemand om me heen.
Ik was alleen,

En het voelt goed.

echte vrienden, dat was er maar één,

Ik ben vrij, U bent bij mij.

verder was ik alleen.

Uw liefde, Uw Liefde sterkt mij.

Ik ben boos geweest,

Vergeven is lastig en kost tijd.

op hen,

Maar het is het waard, je krijgt geen spijt.

op mijzelf,

Vergeven is een kunst,

op God.

een wonder, een geschenk.

Hoe konden ze dit doen?

God helpt je erbij. En als je het doet?

Hoe kon ik dit laten gebeuren?

Dan krijg je zijn Liefde in plaats van de pijn,

Hoe kon U dit toestaan?

dan praat Hij tegen jou.

Ik heb geschreeuwd, geschopt, gestreden.

Knapperd, prachtig schepsel,
ik hou van je, dat roept Hij naar je.

En toen hoorde ik een klop,
eerst zacht,

Slimmerik, geniaal schepsel,

toen hard.

Ik wil met je leven, dat roept Hij naar je.

U klopte op mijn deur,

Jarenlang,

de deur van mijn hart.

vanaf je geboorte tot aan je dood

Ik deed open.

roept Hij dat,

U vroeg mij om hun te vergeven.

van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat

Ik schreeuwde: NOOIT!!

roept Hij dat.

En gooide de deur dicht.
Ik ben niet alleen,
Maar U bleef wachten,

Hij is om me heen,

U bleef kloppen,

ik ben niet alleen.

Jan-Willem, Jan-Willem,
mijn zoon, mijn zoon,
doe open, laat me binnen,
Ik ben bij je, je bent niet alleen.
Ik deed niks, maar U bleef wachten,
wachten tot ik er klaar voor was.

Jan-Willem

INGEZONDEN STUKKEN
PLANNEN VOOR R.-K. INSTELLINGEN OP TEXEL. (Door Sjaak Schraag.)
PLAN VOOR EEN R.-K. LANDBOUWSCHOOL
Op 12 november 1926 diende pastoor J.W.B. Nagel een verzoek bij het bisdom in om te komen tot oprichting van
een R.-K. landbouwschool. Op 17 november 1926 deelde bisschop A.J. Callier het volgende mee:
1. er op Texel de eerste jaren geen voldoende aantal leerlingen aanwezig is;
2. het beste is de gemeente te berichten dat, als er een neutrale landbouwschool op Texel zou komen, de
katholieken eerlijk zullen meewerken, waarbij er slechts voor gezorgd wordt dat de katholieke belangen van de
leerlingen niet zullen worden geschaad, dat zij in het vervullen van hun katholieke verplichtingen vrij zullen zijn
en dat als er sociale maatregelen genomen zullen worden, bijvoorbeeld onderricht in sociale aangelegenheden,
aan de katholieke leerlingen de katholieke maatschappijleer zal worden gegeven;
3. dat de heren pastoors van Texel, wanneer aan deze voorwaarden op voldoende wijze wordt voldaan, zullen
meewerken dat de katholieke jongens deze school zullen bezoeken.
Ter voldoening aan de medewerking voor de oprichting van de landbouwschool verscheen in de Texelse Courant
van 28 juli 1928 de volgende advertentie.

Het bestuur van de R.-K. L.T.B. (Land- en Tuinbouw Bond) roept met name alle katholieken, die in aanmerking
komen voor de lagere landbouwschool, op zich vóór 1 augustus op te geven aan de bestuursleden.
De openbare landbouwschool is in september 1928 in de Nieuwstraat gestart.
Als directeur werd H. Klimp aangesteld. Er hadden zich 27 leerlingen opgegeven.

PLAN VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN R.-K. V.G.L.O.-SCHOOL.
Voortgezet gewoon lager onderwijs, gegeven aan leerlingen die de lagere school hebben verlaten en niet meer
leerplichtig waren. Het onderwijs duurde minimaal twee jaar.
Naar aanleiding van een schrijven van pastoor C.P.G. Persoon antwoordde het R.-K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding Den Haag op 13 september 1954 het volgende:
Een R.-K. V.G.L.O.-school voor heel Texel zou van groot nut kunnen zijn. De vraag is wel of uw bestuur zal
kunnen rekenen op het vereiste aantal van minstens 51 leerlingen. Zou een eiland dit getal regelmatig kunnen
opbrengen ? De school krijgt in dat geval aanspraak op drie leerkrachten, het hoofd inbegrepen. Deze drie
leerkrachten zullen met elkaar minstens moeten beschikken over de bevoegdheden van het vak handenarbeid
voor de jongens en de vakken vrouwelijke handwerken en huishoudkunde voor de meisjes. Er bestaat twijfel het
benodigde aantal leerlingen bijeen te brengen. Bij de berekening niet vergeten dat een zeker aantal jongens en
meisjes naar de neutrale ambachtsschool en landbouwschool zullen blijven gaan. Belangrijk is dat de jongens een
vakopleiding ontvangen. Voor meisjes is er weinig verschil tussen V.G.L.O. en huishoudschool.
Op 25 oktober 1954 waren er 35 à 38 R.-K. kinderen van de 100 op de huishoudschool. Er is dus geen R.-K.
V.G.L.O-school opgericht.

PLAN TOT OPRICHTEN VAN EEN R.-K. LAGERE SCHOOL TE OOSTEREND.
In 1951/1952 was onderwijzer J.B. van Zon tijdelijk hoofd van de openbare lagere school te Oosterend. Hij
maakte geen kans om hoofd te worden en mocht zelfs niet deelnemen aan de proeflessen. Hierop werd actie
gevoerd om een R.-K. school op te richten. Op 15 oktober 1952 gaf P.B. Riteco, hoofd van de Jozefschool, aan
het R.-K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding het aantal leerlingen van september 1939 tot september
1952 door. De verwachting is dat niet gerekend kan worden dat een R.-K. school voor gewoon lager onderwijs
met acht leerjaren steeds door 50 leerlingen zal worden bezocht. Omdat de O.L. school Oosterend wil uitbreiden
is het nu een goed tijdstip om te komen tot een R.-K. school.
Op 20 juni 1953 dient het kerkbestuur van Oosterend een verzoek bij Hare Majesteit in voor de oprichting van
een R.-K. school voor gewoon lager onderwijs. Het vereiste aantal leerlingen te willen vaststellen op 35 of
hoogstens 40.
Bisschop J.B. Huibers schrijft op 28 juli 1953 geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van een R.-K. school in
Oosterend.

De gemeente deelt mee het verzoek aan de Koningin niet te ondersteunen met als reden dat het geen bijzonder
geval is.
Tenslotte wijst het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op 18 augustus 1955 het verzoek aan
Hare Majesteit de Koningin af. Er is geen sprake van een kleine bevolkingsgroep van een bepaalde richting te
midden van een overwegend andersdenkende richting en er is geen sprake van andere bijzondere
omstandigheden. Geen R.-K. school dus. Op 8 maart 1952 benoemde de gemeenteraad H. Westerdijk tot hoofd
der school. Hij was de enige kandidaat.

PLAN VOOR EEN R.-K. BIBLIOTHEEK IN DEN BURG
Al in 1869 was er een R.-K. uitleenbibliotheek. Na de hoogmis konden boeken worden
geruild van 12 tot 12.30 uur. Vanaf 1927 was de bibliotheek gevestigd in het St.
Janshuis. In februari 1946 werd de parochiale bibliotheek overgedaan aan de dames
Pieper die een winkel hadden op de hoek Warmoesstraat/Zwaanstraat. In hetzelfde jaar
heeft J.H. Brügemann de zaak overgenomen en in 1954 naar ‘Het Open Boek” in de
Binnenburg verplaatst. Op de boeken was een sticker geplakt, genaamd DE STRAF VAN
BOEKENMOORDENAARS.
In 1963 bestonden plannen om een eigen R.K. bibliotheek op Texel op te richten.
Er werd advies gevraagd aan K.C.V.L. (Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland). In totaal waren
er 3084 katholieken. In de parochie Oudeschild 272 waarvan 107 in de polder; in de parochie De Cocksdorp 332
katholieken waarvan in de polder 276; in de parochie Den Burg 2480 waarvan in De Koog 72, in het duingebied
232, in Burger Nieuwland 38, De Waal 109, het oude land 527, Den Hoorn 153, Den Burg 1210 en Oosterend
141.
Het advies van de K.C.V.L. luidde:
1) de plaats voor een parochiebibliotheek voor heel het eiland in Den Burg geen oplossing is;
2) deze parochiebibliotheek niet op kan tegen een door de gemeente krachtig gesteund initiatief voor een
algemene openbare bibliotheek;
3) communicatie met de provinciale centrale zeer moeilijk zal zijn;
4) een eigen R.-K. openbare bibliotheek is niet mogelijk omdat het aantal katholieken niet voldoende is, n.l.
3.100. Het plan is niet doorgegaan. In oktober 1965 werd de openbare leeszaal geopend in de Burgwal.

Dit waren de laatste stuiptrekkingen van de verzuiling.

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

HULP VANAF TEXEL NAAR OOST-EUROPA.
In december is het laatste transport van 2020 vertrokken naar Boekarest in Roemenië. Veel op Texel ingezamelde
hulpgoederen hebben hun weg gevonden naar mensen in nood in Roemenië en in Moldavië. De hier overbodige
kleding, schoenen en dekbedden krijgen nu een tweede leven. Er werden kinderfietsen gestuurd en in de streek
Vaslui, werd een waterbron geboord met financiële hulp vanaf Texel. Huisjes werden opgeknapt en dicht gemaakt
tegen de kou. En als er geen verwarming is, werd er een kacheltje geplaatst. Dat is gesponsord door mensen van
Texel. Na een oproep zijn spontaan al 30 kacheltjes gesponsord. En dit blijft nog altijd mogelijk...een kacheltje
kost 180 euro.
Heel veel hulp komt van Texel en de ingezamelde goederen worden allemaal klaar gemaakt door vrijwilligers hier
op Texel. Graag zouden we in het nieuwe jaar een transport naar Moldavië en naar Roemenië willen realiseren,
maar dit is alleen mogelijk met uw hulp. Een bijdrage hiervoor is van harte welkom op: NL18 RABO 03625 21 905
t.n.v.HULP OOST-EUROPA TEXEL ( met ANBI goedkeuring )
Een voorganger in Roemenië schreef:
De hulp, die u ons dit jaar heeft gegeven, is zeer kostbaar geweest voor onze kerk en ook voor de armere
mensen om ons heen. Wij wensen, dat God's goede hand jullie vergezelt in 2021, Jesaja 54: 17
En alle vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel wensen u veel Heil en Zegen voor dit nieuwe jaar!

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

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

1791 HB Den Burg

0222-314222

e-mail:jose.vd.gracht@gmail.com
Marjan Huizinga -Z

Vaargeul 25

De Cocksdorp

Marijke Stolk

Molenlaan 4

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

REDACTIE VUURTOREN

1795 AM De
Cocksdorp

0222-316443

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

ONZE HARTELIJKE DANK!

