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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 is alleen op afspraak geopend. Parochiecoördinator 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

Kapelaan Maciej Gradzki

tel nr. 06 - 25574966

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 direct contact opnemen met één van de priesters.

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 (30 mei tot 1 augustus) kunt u tot en met vrijdag 14 mei 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,
Pasen is een bijzonder tijd in het christelijke leven, het is het
centrum van ons christen zijn. Met Pasen vieren wij de opstanding
van Jezus Christus uit de dood. En wij kunnen ons afvragen: uit
welke dood is Hij opgestaan?
Hij heeft een fysieke dood geleden. Hij die God was heeft dit voor de mensen, voor ons gedaan. Niet alleen een
fysieke dood maar vooral een geestelijke, de dood van 'het zijn'. Iets dat ons van binnen kapot maakt.
Boosheid, egoïsme, jaloezie enz. Alles wat uit het diepste van ons hart komt. Hoe vaak hebben wij deze
ervaringen meegemaakt, dat wij boos op iemand zijn en daardoor niet in vrede met die persoon kunnen leven.
Dáárom is Jezus Christus uit de dood opgestaan. Zodat wij samen met Hem kunnen opstaan, verrijzen. Dat is
Pasen. Van de dood naar het leven.
Hemelvaart
Met Hemelvaart vieren wij dat Jezus Christus naar de Hemel terug is gegaan. Het is een teken dat Jezus de
Hemel voor ons geopend heeft. Dit geeft een nieuw perspectief in ons aardse leven. Wij zijn geroepen om
samen met Jezus naar de Hemel te kijken. U kunt denken; ja, dat is mooi gezegd maar het is echt de ervaring
van veel heiligen die ook normale mensen zoals wij waren. Zij hebben in hun leven deze dimensie van het
eeuwig leven mee gemaakt.
Om deze ervaring mee te kunnen maken hebben wij de heilige Geest nodig. De Geest van de verrezen Christus.
De komst van de Geest brengt ons naar Pinksteren.
De apostelen waren bang omdat zij hun Meester hadden verloren. Dat is wel te vergelijken met wat wij in deze
tijd ervaren. Onzekerheid of angst voor de toekomst, de gevolgen van deze pandemie.
Het ís te vergelijken met de ervaring van de apostelen. In hun situatie kwam Jezus letterlijk in hun midden en
zei: 'Wees niet bang, Ik ben het. Ik laat jullie niet alleen. Ik stuur jullie een HELPER. De heilige Geest'.
Belofte
De belofte van God is voor iedereen van ons. Wij staan niet alleen. Wij krijgen de kracht van God in ons
dagelijks leven. Op het moment dat wij alles donker zien, komt Zijn licht, Zijn kracht, Zijn Geest. De Geest die
met de verrezen Christus tegen ons zegt: 'Ik ben met jou'.
Daarom broeders en zusters; laten wij de genade van God in ons leven toelaten. Iedereen van ons is vrij om ja
of nee te antwoorden op Zijn genade. Vraag in deze tijd aan God om ons te helpen. Hij komt op een bijzonder
manier, door een gebeurtenis of door de mensen die wij ontmoeten. Hij wil met ons dialogeren. Laten wij onze
harten openen om Hem te kunnen ontvangen. Op voorspraak van onze hemelse moeder Maria, Zij wil ons ook
altijd helpen.
In wens u allemaal een gezegend Pasen, Hemelvaart en Pinksteren toe.
Pastoor Ivan Garcia

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

IN THE PASSION VAN 2019 ZONG DWIGHT DISSELS
IN DE ROL VAN JEZUS ALS SLOTLIED DIT LIED.
De tekst van het lied heeft een mooie boodschap in deze Paastijd.

JE BENT NIET ALLEEN
Maar je bent niet alleen
Ik zal er voor je zijn
Als het even veel te veel wordt
Ben ik er altijd
Ja je bent niet alleen
Je kunt het aan me kwijt
Als het leven je teveel wordt
Ben ik er altijd
Als je even wilt praten
Zal ik er voor je zijn
Kom maar naast me zitten
En stort het uit bij mij
Je tranen vloeien maar
Je kunt ze laten gaan
Ik vang ze voor je op
't wordt tijd om op te staan
Want je bent niet alleen
Ik zal er voor je zijn

THE PASSION – WAAROM PASEN

Als het even veel te veel wordt
Ben ik er altijd
Ja je bent niet alleen
Je kunt het aan me kwijt

Thema The Passion 2021:
#ikbenervoorjou

Als het leven je teveel wordt
Ben ik er altijd
Ben ik er altijd
Want je bent niet alleen
Ik zal er voor je zijn
Als het even veel te veel wordt
Ben ik er altijd
Ja je bent niet alleen
Je kunt het aan me kwijt
Als het leven je teveel wordt
Ben ik er altijd

Ook dit jaar wordt The Passion weer uitgezonden
op Witte Donderdag.
Het is live te zien op NPO 1 vanaf 20.30 uur.

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL –
28 maart t/m 30 mei 2021
PALMZONDAG
Zo 28 maart

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie
WITTE DONDERDAG

Do 1 april

19.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie
GOEDE VRIJDAG

Vr 2 april

15.00u

Den Burg

Kruisweg

19.00u

Den Burg

Kruisverering
Dienst van het Woord en Gebed
PAASWAKE

Za 3 april

18.45u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie
1E PAASDAG

Zo 4 april

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering
COLLECTE: Vastenactie & Eigen parochie

Zo 11 april

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 18 april

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 25 april

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Roepingenzondag en Eigen parochie

Zo 2 mei

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 9 mei

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering
COLLECTE: Eigen parochie
HEMELVAART

Do 13 mei

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Eigen parochie

Zo 16 mei

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering
COLLECTE: Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
PINKSTEREN

Zo 23 mei

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

Zo 30 mei

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering
COLLECTE: Eigen parochie

In verband met de Corona maatregelen geldt nog steeds een maximaal aantal bezoekers van 30 personen.
En daarnaast dient u een plaats te reserveren. Dat kunt u doen door te bellen naar 0222-322161
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 vanaf 6 april weer op afspraak 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

Kapelaan Maciej Gradzki

tel nr. 06 - 25574966

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

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

MUTATIES MET BETREKKING TOT DE LEDENADMINISTRATIE
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:
† 3-3-2021
† 9-3-2021
† 13-3-2021

Hans Boom
Piet Bakker
Theo Witte

79 jaar
93 jaar
91 jaar

Wij gedenken hen in liefde en dankbaarheid en wensen hen die achterblijven veel kracht
en sterkte om het verlies te dragen.

“De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.

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

HET PASTORALE TEAM
HET PAROCHIEBESTUUR
EN HET TEAM VAN DE
VUURTOREN WENSEN U
ALLEN EEN
GEZEGEND PASEN,
HEMELVAART EN
PINKSTEREN.

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

GOEDE WEEK EN PASEN 2021
Hoe kunnen we dit jaar deze periode beleven.

Het pastorale team heeft besloten om alle vieringen in de Goede Week doorgang te laten vinden. Zij willen niet
nog een jaar de kerken dicht houden tijdens deze bijzondere periode in ons geloof.
Daarom zullen alle vieringen doorgang vinden onder alle geldende maatregelen.
Dus 30 bezoekers en reserveren voor iedere viering.
We raden u aan om wanneer u een van de vieringen wilt bijwonen een plaats te reserveren door te bellen naar
0222322161. Alle vieringen zijn ook te beluisteren via kerkdienstgemist.
Daarnaast hebben we in deze Vuurtoren een verdiepende gedachte / tekst geplaats voor alle bijzondere dagen
van Palmzondag t/m Pinksteren. En wordt er in de kerk een sfeertafel ingericht door de kosters.
PALMZONDAG:

De palmtakjes zullen tijdens de eucharistieviering door de priester worden gewijd. Na de
viering kunt u in de kerk een palm takje ophalen. De takjes blijven de gehele week in de
kerk liggen.
Wij willen u hierbij vragen om ook een takje te brengen naar al diegene die niet in de
mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen. Om contacten te vermijden kunt u het
palmtakje in een plastic zakje in de brievenbus doen of aan de deur hangen.

WITTE DONDERDAG:

Er is een viering om 19.00 uur.

GOEDE VRIJDAG

Om 15.00 uur bidden we de kruisweg .
En om 19.00 uur is de kruisverering een viering onder leiding van parochianen.

PAASWAKE:

De paaswake is om 18.45 uur. Maar ook hierbij kunnen maar 30 personen aanwezig zijn.

1E PAASDAG:

Om 10.00 uur is er een woord en communieviering.

HEMELVAART EN PINKSTEREN: Ook tijdens deze dagen is er een viering om 10.00 uur.

Dit alles onder voorbehoud mochten de maatregelen wijzigen.

VERDIEPING VOOR PALMZONDAG TOT EN MET PINKSTEREN

PALMZONDAG 28 MAART
Eén takje is ons genoeg.

Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16

Een palmtak geschoven achter het kruis

Jes 50,4-7 Ps. 22

is voor ons een jaar lang teken

Fil. 2,6-11

dat uit de dood leven verrijst.

Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

Hoop in zicht,

BIJ DE PALMWIJDING

een Mens om tegenaan te leunen,
Groene takken horen erbij vandaag.

een geloof om op te bouwen,

Ze vertellen op hun eigen wijze het verhaal van

kruishout voor de deuken van het leven.

deze dag. Zij zijn voor ons een teken, herinnering

Eén takje is ons genoeg:

aan Jezus van Nazareth.

de tijd is gekomen

Zo’n takje in de hand nemen, is kiezen voor zijn

om uit onze angst te stappen

manier van leven, is zeggen dat zijn Weg ook onze

en onze toekomst in de handpalm

weg dient te zijn.

van zijn hand te schrijven.

WITTE DONDERDAG 1 APRIL
Ex. 12,1-8.11-14
Ps. 116 1
Kor. 11,23-26
Joh. 13,1-15

Deze donderdagavond is geen doordeweekse avond.
Déze avond is immers onlosmakelijk verbonden
met Goede Vrijdag en Paaszaterdag.
Witte Donderdag laat ons zien
hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde.
Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen.
Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend.
Liefde die wonderen doet, die alles vermag,
en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat:

Gebed

Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet
omdat ze alles overstijgt,

Ik heb mijn Zoon naar de wereld gezonden

zelfs de grens tussen droefheid en vreugde.

om jullie een voorbeeld te geven van tedere
dienstbaarheid - zegt God.
Als Hij het brood breekt
en de beker ronddeelt
als teken van zijn gegeven leven,
dan is dat een uitnodiging
om net hetzelfde te doen
en je leven te geven
in dienst van de vreugde en het geluk van anderen.
Als Hij de voeten wast van zijn leerlingen,
die zijn vrienden waren geworden,
dan is dat een uitdaging
om ook je handen vuil te maken
en dienend lief te hebben.

Erwin Roosen

EN DAN
De klokken zwijgen.
Het is stil geworden.
Doodstil.
Goede Vrijdag komt dichterbij.
We weten wat toen met Jezus is gebeurd.
Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus met zijn
vrienden naar de Olijfberg.
Hoe het daar verder ging, kunt u lezen in het verhaal
van de nacht van Witte Donderdag (Mc. 14,32-42)

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL
STIL

Jes. 52,13 - 53,12
Ps. 31
Hebr. 4,14-16; 5,7-9
Joh. 18,1-19,42

We worden helemaal stil, lieve Jezus,
als we kijken naar je lange lijdensweg van Pilatus naar Golgota...
De zweepslagen, de doornenkroon, de kruisbalk.
We worden helemaal stil als we denken aan de tranen
van Maria en de vrouwen van Jeruzalem en aan jouw troostende
woorden voor hen!
We worden helemaal stil
als we denken aan het gelach en gepest, terwijl jij je kruis de
berg op sleurde.
En aan de nagels...
Hoeveel liefde was er toch in je, dat je toen nog zeggen kon:
"Vader, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen."
Dank voor zo'n grote liefde!

PASEN
3 april Paaswake
Gen. 1;
Ex.14;
Jes.55
Ps. 104
Rom. 6,3-11
Mc. 16,1-8

Heer,
toen ik in het diepe dal zat
en geen spatje meer zag van het licht
aan de top,
heb ik U aangeroepen,
en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht klauterde ik weer
omhoog,

4 april Paaszondag
Hand. 10,34a.37-43
Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van mensen

moeizaam.
Maar eenmaal aan de top
zag ik het licht in volle glorie.
Het leed was geleden
en dankbaar heb ik uw Licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralend Licht aan de top
van de berg,
maar ook de schittering van het
vonkje in het dal.

Toon Hermans

die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.
Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.
Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.
Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !

Antoon Vandeputte

Ps. 118
Kol. 3,1-4
Joh. 20,1-9

HEMELVAART VAN DE HEER 13 MEI

PINKSTEREN 23 MEI

Hand. 1,1-11

Hand. 2,1-11

Ps. 104

Ps. 47

Gal. 5,16-25

Joh. 15,26-27; 16,12-15

Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13
Mc. 16,15-20

Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen

Ze stonden er bedremmeld, zeg maar: verslagen bij.

in gedachten bij hem

Eerst op die vrijdag hadden ze Hem verloren aan de dood

die ze vereerden, bovenmate bewonderden,

en nu zijn Hemelvaart aanstaande was,

wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.

verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag week Zijn lichaam, niet Zijn geest.
De Geest was bij hen, was gebleven,
levend, warm en zeer nabij, vertrouwd en eigen, als altijd.
En nu ineens, starend naar de hemel, was er de leegte.
Als van God verlaten bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe, de diepste duisternis.

Ze hebben over hem gepraat,
natuurlijk, waarover anders
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft

Eén lichtpunt was er, 'n belofte, 'n toezegging, meer niet.
Maar ze wisten dat 't bij 'n belofte meer gaat

onder mensen met zo'n gemeenschappelijk
verdriet.

om de waarde van hem, die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.

Ze waren vól van hem.
En dat is het hele verhaal

HET TESTAMENT VAN JEZUS
Aan allen die van goede wil zijn.
Mijn leven is voorbij.
Er is veel gebeurd
En dan komt het einde,
altijd onverwacht en te vroeg.
Ik heb gesproken en geleerd.
Ik heb naar u geluisterd
en u de weg gewezen.
Ik heb u genezen en geholpen en liefgehad.
Kortom, Ik was bij u.
Ik heb u verteld van mijn Vader,
van liefde en vergeving.
Ik heb u gezegd:
geen kwaad met kwaad te vergelden
maar oneindig vaak te vergeven.
Ik heb u verteld van de liefde
en ze u voorgeleefd.
Alles wat Ik u gezegd heb en wat Ik heb gedaan
is nu uw taak geworden.
Mijn kruis is ook het uwe,
mijn glorie zal ook de uwe zijn.
Dit is mijn Boodschap
aan ieder die van goede wil is.

Mullem uit het " Testament van Jezus "

van de tongen en de talen.
Ze waren vól van hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.
En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur,
Pinksteren.

VAN HET BESTUUR
Hierbij plaatsen wij het financiële verslag van onze parochie over het afgelopen jaar. Bij deze Vuurtoren zit ook
een folder met bettrekking tot de jaarlijkse kerkbijdrage.
Wij hopen dat u onze parochie ook in 2021 kunt en wilt blijven steunen met een financiële kerkbijdrage.

Balans per 31 december 2020
€
Activa
Kerkelijke goederen
Beleggingen
Vorderingen op korte termijn
Geldmiddelen

Passiva
Vermogen
Voorzieningen en fondsen
Schulden op korte termijn

31-12-2020
1.737
2.679.687
9.733
23.553
2.714.710

31-12-2019
2.184
2.366.425
3.190
73.310
2.445.109

2.228.856
482.701
3.153
2.714.710

1.988.793
449.677
6.639
2.445.109

Beleggingen: huizen, landerijen, aandelen en spaar- en beleggersrekening
Vorderingen korte termijn: nog te ontvangen huren, rente en dividendbelasting
Voorzieningen: voorziening onderhoud gebouwen en reeds betaalde grafrechten t.b.v. onderhoud/huur van graven

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
€
Lasten
31-12-2020
Persoonskosten
Salarissen
24.366
Afdracht RCF
45.792
Vrijwilligersvergoedingen
15.180
Kosten onroerend goed
kerkelijke gebouwen
95.270
begraafplaats
14.782
beleggingen
6.441
Bankkosten
10.032
Kosten eredienst
7.826
Kosten pastoraal
4.235
Bijdrage Bisdom
20.537
Beheerskosten
7.074
Incidentele lasten verkoop kerk Oosterend
18.893
Voordeling saldo
177.027
447.455
Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Opbrensgt begraafplaats
Incidentele baten
Nadelig saldo

41.978
386.066
19.411

447.445

31-12-2019
30.472
44.508
15.120
83.462
23.815
8.770
10.269
8.376
3.718
23.441
7.655
0
0
259.606

62.397
55.378
29.664
4.263
107.904
259.606

ROZENKRANSGEBED

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

CONTACT MET ONZE JONGSTE PAROCHIANEN.
Tijdens de afgelopen tijd proberen wij contact te houden met onze jongste parochianen. Dat doen we met behulp
van de moderne media. Zo kregen de bij ons bekende jeugd in de vastentijd een aantal mails waarin het pastorale
team filmpjes hadden opgenomen met informatie over de vastentijd. Leuke knutsels en liedjes.

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

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE.
Inmiddels zijn er 3 kinderen die zich hebben opgegeven om te
worden voorbereid op hun eerste Heilige Communie. Om deze
voorbereiding zo corona-proof mogelijk te kunnen doen hebben we
besloten, in overleg met de ouders, om de voorbereiding in juni te
starten. Na de grote vakantie zullen we dan de voorbereiding voort
zetten en hopelijk kunnen we dan eind september of begin oktober
een mooie feestelijke viering inplannen voor onze 3 communicanten.
U hoort / leest hierover meer in de volgende Vuurtoren.

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

JEUGDPAGINA
MET PETRUS OP WEG NAAR PASEN Bron: C. Leterme - Bijbel in 1000 seconden
JEZUS VOOR HET LAATST AAN TAFEL (Naar Johannes 13, 4-16)

Toen Jezus leefde, was het de gewoonte om de voeten van de bezoekers te wassen voor men aan tafel ging, want
de wegen waren van zand en de mensen droegen sandalen. Als ze bij iemand kwamen, waren hun voeten vuil en
moesten ze gewassen worden. Dat was meestal het werk van de dienaren. Om goed te ruiken deed men soms
ook parfum op de voeten. Zo konden de mensen schoon aan tafel gaan.
Het was de laatste keer dat we samen aan tafel zaten. Plotseling stond Jezus op en deed een schort om. Hij goot
water in een kom en begon onze voeten te wassen. Ik wist niet wat ons overkwam. Wou Jezus onze voeten
wassen? Dat kon toch niet. Jezus was een meester en geen knecht!
Toen Hij bij mij kwam, zei ik: - Nee Heer, nooit zult U mijn voeten wassen! –
Als Ik jouw voeten niet mag wassen, hoor je niet meer bij Mij, zei Jezus.
Daar keek ik van op. Ik wou net wèl een vriend van Jezus zijn. - Was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn
handen en mijn hoofd, zei ik. Maar dat vond Jezus niet nodig.
Toen Jezus de voeten van iedereen had gewassen, deed Hij zijn schort uit en zei: - Begrijpen jullie wat Ik gedaan
heb? Jullie noemen mij meester en Heer, en dat ben Ik. En toch doe ik het eenvoudige werk van een knecht: Ik
was jullie voeten. Zoals Ik bij jullie deed, moeten jullie ook bij anderen doen.
JEZUS IS GEVANGEN (naar Johannes 18, 15-27)
Jezus werd deze nacht gevangen genomen. Misschien willen ze Hem wel doden. En wat gaat er dan met mij
gebeuren? Iedereen weet dat ik een goede vriend ben van Jezus.
- Bent u soms een leerling van die man? vroeg een meisje. - Nee, zei ik snel. Ik kreeg het koud en ging me wat
opwarmen bij een vuurtje.
- Bent u soms een leerling van die man, vroegen enkele mensen. - Nee, zei ik snel. - Maar ik heb u gezien toen
ze Jezus gevangen namen, zei iemand anders.
- Dat kan niet, ik heb die man nog nooit gezien! Ik werd heel verdrietig...
Een haan begon te kraaien. Ik had gedaan alsof ik Jezus, mijn beste vriend, niet kende.
JEZUS LEEFT (naar Johannes 20, 1-18)
Het was zondagmorgen, nog heel vroeg. De dag voordien hebben we Jezus begraven. Soldaten hadden Hem aan
een kruis genageld. Plotseling kwam Maria van Magdala aangelopen.
- Ze hebben Jezus uit het graf weggehaald, riep ze. Samen met Johannes liep ik naar het graf. De steen was
weggerold. Ik ging naar binnen en zag dat Jezus niet meer in het graf was. We gingen terug naar huis. Wat later
kwam Maria opnieuw bij ons.
- Moet je horen wat er gebeurd is! Ik heb Jezus gezien! Hij heeft mijn naam geroepen. Ik moest jullie vertellen dat
Hij naar zijn Vader is. Maria was heel blij en ik ook. Ik dacht terug aan het lege graf. Jezus leeft verder bij God,
onze Vader. Dat is fantastisch nieuws.

DE GOEDE WEEK
De Goede Week is geen week als alle andere! Dan denken we aan wat Jezus zei en deed tijdens de laatste week
voor zijn dood en verrijzenis. De donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag hebben een eigen naam gekregen.
Weet je ook wat er op die dag gebeurde? Zoek bij ieder woord het juiste plaatje en de juiste tekst.

Palmzondag

Verrijzenis
Vriendinnen van Jezus komen naar zijn graf kijken.
Daar merken ze dat de grote steen weggerold is. Het
graf is open en leeg. Maria Magdalena is bedroefd. Ze
denkt: ‘Het lichaam van Jezus is gestolen.’ Iemand
roept: ‘Maria!’ Ze herkent Hem. Het is Jezus. Hij leeft!
‘Wil je het vertellen aan je vrienden,’ vraag Jezus.

Witte Donderdag

Jezus ligt in een graf
Dat is voor de joden de laatste dag van de week. Dan
werken ze niet om veel tijd te hebben voor God en
voor elkaar.

Goede Vrijdag

Intocht in Jeruzalem
Jezus komt aan in Jeruzalem. Hij zit op een ezel.
Iedereen juicht en zwaait met palmtakken. Ze leggen
hun kleren op de weg. Ze doen alsof Jezus een koning
is. Ze roepen: 'Hosanna!'

Paaszaterdag

Kruisiging
Soldaten nemen Jezus gevangen. Omdat niemand
gelooft dat Hij de Zoon van God is wordt Hij
veroordeeld tot de dood. Hij wordt gekruisigd tussen
twee rovers. Maria, zijn moeder en Johannes, zijn
vriend, staan onder het kruis. Als Jezus gestorven is,
leggen zijn vrienden hem in een graf dat uitgehouwen
is in een rots. Ze rolden een grote steen voor de
ingang

Pasen

Laatste Avondmaal
De dag voor zijn dood eet Jezus voor de laatste keer
samen met zijn vrienden. Jezus neemt het brood en
dankt God. Hij breekt het om het te delen met hen en
zegt: ‘Dit is mijn lichaam.’ Daarna neemt Hij de beker
met wijn, dankt God en geeft hem aan zijn leerlingen.
Hij zegt: ‘Dit is mijn bloed. Blijf dit doen om aan Mij te
blijven denken.’

EEN GROEIENDE PAASKRANS (naar een idee van Josseline Pansaerts)
•

Maandag na Palmzondag: Schik op een kransvormige oasis palmtakjes (buxus) n.a.v. het verhaal over de
intrede van Jezus in Jeruzalem.

•

Witte Donderdag: Schik op de krans witte strikjes (verwijzen naar de naam 'Witte' Donderdag) en
figuurtjes (kleine broodjes, haantjes) uit brooddeeg, die je met de kinderen hebt gemaakt n.a.v. het
verhaal over het laatste avondmaal (brood) en de arrestatie van Jezus (haan).

•

Goede Vrijdag : Sjor een kruis van twee houtjes en schik het op de krans n.a.v. het verhaal van Jezus
lijden en dood.

•

Paaszaterdag: N.a.v. het verhaal van de graflegging van Jezus hang je over het kruis een reep witte stof

•

Pasen: N.a.v. een van de verschijningsverhalen plaats je achter het kruis een kaars die je laat branden als
symbool van de verrezen Christus - vgl. met de paaskaars. Er kunnen ook chocolade-eitjes tussen het
buxusgroen verstopt worden.

INGEZONDEN STUKKEN
(Door Sjaak Schraag.)
HET AANBIDDINGSFEEST OF HET VEERTIG-URENGEBED IN JANUARI 1964.
De broederschap van de Gedurige (of Altijddurende) Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament werd in 1765
opgericht. Later werd dit het aanbiddingsfeest.
Tijdens het veertig-urengebed wordt het Heilig Sacrament (de H. Hostie in een monstrans) plechtig gedurende 40
uur buiten het tabernakel uitgesteld en aanbeden door de gelovigen. De devotie duurt 40 uur omdat het 40 uren
waren dat Jezus in het graf was tussen Zijn dood en Zijn verrijzenis. In Den Burg werd het veertig-urengebed
gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 januari 1964. Aanvang uitstelling van het Allerheiligste op
zaterdagmorgen om 8.30 uur. Om verzekerd te zijn dat er op alle uren parochianen in de kerk aanwezig zijn, is
er een verdeling gemaakt, een verdeling per straat voor overdag en een verdeling per groep of vereniging voor in
de nacht van zaterdag op zondag.
Gehoopt wordt dat doorlopend een groot aantal mensen in de kerk aanwezig is.
Parochianen uit onderstaand gebied worden uitgenodigd in de kerk te komen bidden.
Omgeving en deelnemers

zaterdag

zondag

van – tot

van – tot

8.30 – 10.00

12.00 – 13.00

10.00 – 11.00

12.00 – 13.00

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00

Witte Kruislaan, De Zes, Jan Dirksoord

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

DEN HOORN EN DE KOOG (en omgeving)

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

DE WAAL, Ongeren en Bargen

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

OOSTEREND, Spang, Het Noorden, De Nes

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Haffelderweg

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

Pontweg, Westermient, Grensweg, Gerritsland

18.00 – 19.00

18.00 - 19.00

ALLEN

19.30 uur

19.00 uur

avondmis

sluitings-lof

Molenstraat, Zwaanstraat, Warmoesstraat, Weststraat, Hollewal
Noordhaffel, Zuidhaffel, Hoornderweg, Driehuizen, De Westen
Weverstraat, Keesomlaan, Ada van Hollandstraat, Pieter van
Cuyckstraat
Kogerstraat, Schoonoordsingel, Jonkerstraat,

W.v.Beierenstraat, Boogerd, Beatrixlaan, Gravenstraat,
Hogerstraat. Gasthuisstraat
Wilhelminalaan, Julianastraat, Emmalaan, Schilderend,

verkenners en gidsen inclusief leiding

21.00 – 22.00

dameskoor, Club des Vedettes alleen leden uit Den Burg

22.00 – 23.00

gespreksgroep ouderen (kapelaan Stam) en
18-jarige meisjes

23.00 – 24.00

gespreksgroepen (kapelaan Tuyn), herenkoor en
18-jarige jongens

24.00 – 01.00

jongerengespreksgroep (kapelaan Stam), voortrekkers,
toneelvereniging Sint Jan

01.00 – 02.00

Almjon en collectantencollege

02.00 – 03.00

Musette en college Eerbied in Gods Huis

03.00 – 04.00

Stille Omgang, Texelse Boys en G.D.S.

04.00 – 05.00

K.A.B., L.T.B. en Middenstand

05.00 – 06.00

Het Gilde, K.A.V. en Zusters Sint Jan

06.00 – 07.00

missen op zondag: 7.30, 9.00 en 10.30 hoogmis

07.30 – 12.00

Stralenmonstrans Den Burg,
gemaakt omstreeks 1850 .
(foto T.B. Zijm)

Op zondagavond om 19.00 uur was het sluitings-lof
met processie door de kerk. In tegenstelling tot vroeger
lopen nu niet alle verenigingen meer mee maar deze
keer alle welpen, verkenners en voortrekkers in uniform,
misdienaars en bruidjes. De kerk was dan afgeladen vol.

╬ ╬

╬

╬

╬
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CONTACT RK PAROCHIE TEXEL
PASTORAAL TEAM
Pastoor Ivan Garcia Ferman

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06–17129642

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
Kapelaan Pawel Banaszak

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06-46554569

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

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06-10306086

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

Di. Wo. en Do van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie
p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
website:

www.rkparochietexel.nl

KOSTERS:
Den Burg

Wim v.d. Gracht

Tjakkerstraat 12
e-mail:

1791 XL Den Burg

0222-314538

jose.vd.gracht@gmail.com

Marian Huizinga -Zijm

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
e-mail:

1792 BE Oudeschild

06-20794668

wimjmboom@gmail.com

CONTACTPERSOON RK KOREN
Hennie Zoetelief

Sluyscoog 69
e-mail:

1791 WV Den Burg

06-20259712

1791 DM Den Burg

06-38909487

1791 VG Den Burg

0222-315640

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

1791 DL Den Burg

0222-322161

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

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

ONZE HARTELIJKE DANK!

