
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 mei tot 1 augustus 2021 
52e jaargang nr.3 

 
 
 
 
 

 



 

       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 kapelaan Maciej Gradzki en. Diaken Henk Schrader. Samen vormen zij 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. 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 

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. 

mailto:rkparochietexel@planet.nl
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Vuurtoren 

30 mei t/m 1 augustus 2021 
 

INHOUD: 
++++++++ 

 

 

Inhoud  1 

Pastoraal Woord   2-3 

Woordelijk  3 

Vieringenrooster- Aanmelden voor de vieringen niet meer nodig  4 

Duitse vieringen - Contact en diensten  met behulp van de moderne 

media Kerkdienstgemist - Bezinning via YouTube – Bereikbaarheid 

parochie – Ledenadministratie 

5 

Personalia - afscheid  6 

Koster St. Martinus Oudeschild – Toeristenzielzorg op Texel 7 

Vieringen op Woensdag - Reactieformulier 8  

Sfeertafel – Eerste Heilige Communie 9 

Jeugdpagina 10-12 

Ingezonden stuk door Sjaak Schraag RK Armenhuizen in Den Burg 13 

RK Caritas Instelling Texel 14 

 

 

 

 

Voor de volgende Vuurtoren (1 augustus tot 26 september) kunt u tot en met vrijdag 16 juli 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, 

 

We hebben – kerkelijk gezien – een mooie periode afgesloten. We hebben de 

mooie feesten van Pasen en Pinksteren gevierd. 

Pasen was nog even spannend; er moest – net als vorig jaar – een afweging 

gemaakt worden wat te gaan doen. Vorig jaar werden alle paaskaarsen in één 

viering gewijd, waar een beperkt aantal mensen bij aanwezig konden zijn. 

Iedereen voelde aan, dat het wel heel vervelend zou zijn geweest, als het dit 

jaar weer niet plaats kon vinden. Ondanks corona en de avondklok konden de 

Paaswakevieringen in onze kerken gelukkig doorgaan. In mijn preek - in de 

Paaswake - gaf ik aan, dat misschien velen - nu we de nieuwe paaskaars in 

de viering aangestoken hadden - daar nóg meer naar uitzagen; naar licht, 

naar hoop, dat we deze pandemie snel onder de knie mogen krijgen. 

 

Er wordt ook een grote inspanning aan ons allemaal gevraagd om hier aan te werken. We lezen en horen dat 

mensen hun vaccinatie ontvangen hebben; waar ze ook heel blij mee zijn. Zo komt er ook licht aan het einde van 

de tunnel. Zo kunnen we ook weer gerichter naar de toekomst kijken en steeds meer de dingen op kunnen gaan 

pakken die we zo gewend waren. 

Zo hebben we de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel ook door laten gaan. Uiteraard 

beiden coronaproof, maar het is gelukt en het is altijd weer mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen hier 

aan deelnemen. 

 

Met Moederdag mocht ik voorgaan op Texel. De lezingen stonden – hoe toepasselijk – in het teken van de liefde: 

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad” (Joh. 15:12) en na afloop van de viering 

werd aan iedere dame een roos uitgereikt. Een onverwacht moment, een onverwacht cadeautje; die zichtbaar 

gewaardeerd werd. 

 

En ook op de terugweg naar huis werd het me 

duidelijk dat de natuur inmiddels weer tot 

volledige groei en bloei gekomen was; het was 

weer een pracht gezicht de vele 

kleurschakeringen van de bollenvelden. Ik was 

duidelijk niet de enige die hiervan genoot; vele 

mensen stonden stil bij de velden en genoten 

er van. 

Ik hoor van veel mensen dat ze hier naar 

uitgekeken hebben; weer lekker naar buiten, 

lekker van de natuur genieten. Ga er maar 

lekker van genieten, zou ik zeggen. 

 

Dit is ook de periode waarin mensen met 

vakantie gaan. Mocht u binnenkort op vakantie 

gaan, dan wens ik u uiteraard een fijne 

vakantie toe. Niet iedereen zal op vakantie 

gaan (of kunnen), zodat ik iedereen in ieder 

geval een mooie zomer toe wil wensen. 

 

 

Henk Schrader, diaken. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BRON VAN ENERGIE 

 

Psalm in de Hollandse wind 

Eeuwige God, 

kwetsbaar zijn we, 

als de takken van de bomen, 

die afgerukt worden 

door de eerste de beste storm. 

Als land achter de zeedijk, 

Dat onder dreigt te lopen 

wanneer een zware zuidwester 

het water opzweept en opstuwt.  

Breekbaar zijn wij, 

kleine, kwetsbare mensen. 

Maar uw kracht houdt ons overeind. 

 

De adem van uw Geest  

Doet ons leven. 

Uw Geest is als de wind  

Die nieuwe energie levert  

En de molen van ons leven  

In beweging brengt. 

Uw Geest is een bron  

van duurzame energie, 

die ons aanzet om uw wil te doen 

en alle stormen te trotseren. 

U bent ongrijpbaar als de wind,  

maar we voelen uw kracht. 

U bent het, God, 

die de wereld draaiend houdt. 

 

 

 

Greet Brokerhof- van der Waa 

    



 

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL – 
30 mei t/m 1 augustus 2021  

 

 
AANMELDEN VOOR DE VIERINGEN NIET MEER NODIG! 

 

Inmiddels worden er allerlei versoepelingen doorgevoerd betreffende de Corona maatregelen. Zo ook bij onze 

vieringen. 

➢ Om een viering bij te wonen hoeft u zich vanaf 24 mei niet meer aan te melden.  

➢ Wel zijn wij verplicht om met een presentielijst te werken. Dit om bij een eventuele uitbraak contact te 

kunnen opnemen met de bezoekers van de desbetreffende viering. 

➢ Deze presentielijst ligt bij de ingang van de kerk. Hierop noteert u uw naam en telefoonnummer, of de 

vaste bezoekers zetten een kruisje bij hun naam.  

➢ Het aantal bezoekers wat bij een viering aanwezig kan zijn is inmiddels ook verruimd naar maximaal 50 

personen.  

➢ Verder houden wij ons aan de 1.5 m afstand regel, de handhygiëne en het dragen van het mondkapje 

wanneer u zich door de kerk beweegt. 

➢ Wij hopen dat wij ook weer snel de vieringen in De Cocksdorp en Oudeschild kunnen hervatten.  

 

Mochten er wijzigingen optreden in het vieringen rooster dan wordt dit via de mededelingen in de vieringen, 

onze website www.rkparochietexel.nl , de Texelse Courant en Texel dit Weekend kenbaar gemaakt!!!  

 

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

 

   H. DRIE-EENHEID  

Zo 30 mei 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE:  Eigen parochie  

 

   SACRAMENTSDAG  

Zo 6 juni 10.00u Den Burg Woord en Communie viering 

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Zo 13 juni 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE: Eigen parochie 

Voorstelviering communicanten 

 

     

Zo 20 juni 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Zo 27 juni 10.00u Den Burg Woord en Communie viering 

COLLECTE:  Eilandelijk Diaconaal Werkverband 

 

     

Zo 4 juli 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Zo 11 juli  10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE: Eigen parochie 

 

     

Zo 18 juli 10.00u Den Burg Woord en Communie viering 

COLLECTE:   Eigen parochie 

 

     

Zo 25 juli 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE:   Eigen parochie 

 

     

Zo 1 augustus 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

COLLECTE: Eigen parochie 

 

http://www.rkparochietexel.nl/


 

DUITSE VIERINGEN 
 

Zoals het er nu naar uitziet komt het bisdom Essen dit jaar vanaf 1 juli tot 29 augustus naar Texel om voor onze 

Duitse vakantiegasten weer de Duits gesproken vieringen te verzorgen. 

Ook bij deze vieringen zullen de nodige Coronamaatregelen in acht worden genomen. Hoe het een en ander zal 

worden geregeld en wanneer en waar de vieringen zullen zijn is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. 

We houden u via de Texelse Courant, Texel dit Weekend en onze website www.rkparochietexel.nl  op de hoogte.  

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

 
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 “KRUIMELS” 

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

pastorale team op YouTube geplaatst onder de naam Kruimels. 

Wanneer u via YouTube in de zoekfunctie R.-K. Regio Breed intypt  

vindt u alle Kruimels die zijn opgenomen.  

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

 
BEREIKBAARHEID PAROCHIE  
 

Parochiecoördinator Henny Hin is 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 tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon nummer 0222-322161.  

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 

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

 
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. 

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

 

AFSCHEID 
 

In de afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van enkele trouwe leden 

van onze koren. THEO WITTE EN HANS BOOM  

 

In 2013 ontving Theo Witte een onderscheiding voor 70 jaar koorlidmaatschap.  

Hij was vele jaren als organist actief voor het koor van Oosterend en heeft samen met 

Wieb van den Berg ook nog het orgel gebouwd in de kerk van Oosterend.  

Ook was hij nog lang actief op het herenkoor van Den Burg totdat hij dat lichamelijk 

echt niet meer kon en hierdoor noodgedwongen moest stoppen.  

Op 13 maart 2021 overleed hij.  

 

Hans Boom ontving op 23 februari 2020 een onderscheiding voor 60 jaar 

koorlidmaatschap van Oudeschild. 

Sinds 1958 zong hij mee in het koor van 

zijn vader. En op 14 jarige leeftijd nam hij 

het orgelspelen over van zijn opa omdat 

deze doof werd. 

In 1986 nam hij ook het dirigentenstokje 

over van zijn vader.   

Vele jaren begeleide Hans zijn meisjes 

tijdens de vieringen in Oudeschild. 

Op 3 maart overleed Hans. We zullen hem missen in onze parochie. 

Maar vooral de dames van het koor in Oudeschild en de parochianen die 

altijd in Oudeschild kerkte zullen deze muzikale duizendpoot met het 

opgewekte karakter die altijd klaar stond om een handje te helpen waar 

dat nodig was enorm missen. 

 

Als parochie zijn we dankbaar voor alles wat beide heren voor zoveel jaren voor onze parochie hebben gedaan. 

En we wensen de beide families dan ook veel kracht toe om dit grote gemis een plekje te geven. 

 

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

In liefdevolle herinnering… 

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

Parochianen die wij hierbij met name noemen: 

 

†  23-3-2021  Wil Schoenmaker - Vendel    92 jaar 

†  4-4-2021  Siem Witte      82 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..”     

 



 

KOSTERS ST. MARTINUS OUDESCHILD 
 

Andre en Joke Zoetelief zijn al vele jaren samen met Tineke van Beek het 

aanspreekpunt voor de Martinuskerk van Oudeschild. Als kosters 

verrichten zij werkzaamheden en voorbereidingen om de maandelijkse 

vieringen te kunnen laten plaatsvinden.  Andre en Joke hebben 

aangegeven hun werkzaamheden als koster van de Martinuskerk aan 

het eind van dit jaar te willen beëindigen. 

 

Tijdens de coronapandemie staan de werkzaamheden op een laag pitje 

omdat er geen vieringen kunnen plaatsvinden. Toch wordt bijna 

dagelijks de deur van de kerk geopend zodat iedereen in de 

gelegenheid wordt gesteld de rust van het karakteristieke kerkje te 

ervaren.  Ook het opwinden van de klok dient dagelijks te gebeuren. 

 

Wij zijn op zoek naar één of meerdere personen die zich willen inzetten 

om de deuren van de St. Martinuskerk te  Oudeschild, open te houden 

en hopelijk straks ook weer de maandelijkse vieringen te kunnen blijven 

verzorgen. 

 

Wat houdt dit in: 

• Dagelijks de klok opwinden. 

• In het toeristenseizoen de kerk openen en sluiten. 

• Bij vieringen de kerk klaarmaken, deuren openen, kaarsen aansteken, klok luiden, collecteren, na de 

viering de kerk opruimen. 

• Verder het schoonhouden van de kerk en de algehele staat van de kerk in de gaten houden. 

 

WIJ HEBBEN DUS EIGENLIJK EEN HELE DUIDELIJKE VRAAG. 

• Is er iemand bereid een deel van zijn of haar vrije tijd te besteden aan deze kerk?  

• Wilt u net als het pastoraal team, het parochiebestuur en andere vrijwilligers deze meer dan 300 jaar 

oude parochiekerk voor Oudeschild behouden?  

• Laat het ons dan weten. En neem contact op met het parochiebestuur. 

• Voor vragen kunt u ook altijd bij ons terecht.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TOERISTENZIELZORG OP TEXEL. 
 

Nadat vorige zomer het Bisdom Essen moest besluiten om niet naar Texel te komen voor de 

toeristenzielzorg op Texel in verband met Corona. Zijn zij op het moment van dit schrijven 

nog steeds plan om naar Texel te komen. Dat zou dan voor het 52ste  jaar zijn dat zij op ons 

eiland aanwezig zijn voor de toeristenzielzorg.  

Drie teams van een priester en een aantal leken komen ieder 3 weken naar Texel in het hoogseizoen om voor de 

Duitse gasten Duits gesproken vieringen te verzorgen. Waar en wanneer deze vieringen plaats vinden en onder 

welke maatregelen is op dit moment nog niet duidelijk. 

Daarnaast worden er door het team nog meer activiteiten georganiseerd. Zoals het bemannen op camping 

Kogerstrand van de caravan waar iedereen kan komen aanlopen voor een praatje een kopje koffie, het lenen van 

een boek of spel. Maar ook wordt er iedere dinsdagavond gezongen in de duinen bij De Koog. 

Inmiddels is er in al die jaren een enthousiaste groep ontstaan van teams en gasten. 

We raden u aan om onze website en de Texelse Media in de gaten omtrent nadere informatie over de Duitse 

toeristenzielzorg op Texl. 

T.Z.T. vindt u ook folders in de diverse kerken met het programma van het Bisdom Essen. 

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



 

VIERINGEN OP WOENSDAG 
 

Al sinds jaar en dag konden wij de bewoners van “De Gollards” 1x per maand op woensdag in de Carrousel een 

eucharistieviering aanbieden. De laatste jaren toen het niet meer mogelijk was om in het verpleeghuis “De 

Hollewal” een dienst te verzorgen kwamen deze bewoners ook naar de viering in “De Gollards”. Maar ook steeds 

meer mensen van buiten de beide huizen kwamen op woensdag om de viering bij te wonen. 

Door de Coronapandemie en de verbouwing in “De Gollards” waren we genoodzaakt om deze vieringen te staken. 

Helaas zien wij vooralsnog ook nog geen mogelijkheden om deze vieringen opnieuw aan te bieden in “De 

Gollards”, “De Schuttehof” , “De Schuttehoek” of het verpleeghuis “De Hollewal”, 

 

Het pastorale team is op dit moment de mogelijkheden aan het bekijken of we de viering op woensdag op een 

andere manier kunnen aanbieden. Zij denken bijvoorbeeld aan een viering in de kerk of eventueel in de kleine 

Johannes. 

Zij realiseren zich dat dit pas mogelijk is wanneer de Coronapandemie meer onder controle is en de maatregelen 

zijn versoepeld. Maar om dit plan alvast meer uit te werken zijn zij zich nu al wel aan het oriënteren hoe ze het 

een en ander zouden kunnen organiseren. 

Hierbij willen zij graag ook uw mening en hulp vragen.  

 

Daarom willen zij u verzoeken om het onderstaande reactie formulier in te vullen en naar hen terug te sturen. 

DEZE REACTIE FORMULIEREN VINDT U OOK ACHTER IN DE KERKEN. 

U kunt het invullen en uitknippen en vervolgens naar het secretariaat sturen. Of het daar in de brievenbus doen. 

Molenstraat 34  

1791 DL Den Burg  

U kunt de vragen ook overnemen en mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl  

 

Zij hopen vele reacties te ontvangen en danken u alvast voor uw hulp.  

REACTIE FORMULIER VIERINGEN OP WOENSDAG 

 

1. Zou u een viering op woensdag willen bezoeken?  

ja /nee 

 

2. Wanneer zou deze viering plaats moeten vinden ?  

➢ ‘s ochtends  

➢ ‘s middags  

➢ ‘s avonds 

 

3. Waar zou deze viering moeten plaatsvinden  

➢ in de kerk van Den Burg 

➢ de kleine Johannes in Den Burg 

➢ elders …………………………………………………………………..…….. 

 

4. Wat zou de frequentie van deze viering moeten zijn 

➢ wekelijks  

➢ om de twee weken  

➢ 1x per maand  

 

5. Zou u het op prijs stellen wanneer er na de viering nog een mogelijkheid is om samen koffie te 

drinken? 

ja /nee 

EVENTUELE OPMERKINGEN: 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 

SFEERTAFEL 
 

Misschien is het u al opgevallen. Maar in deze Corona tijd wilde de kosters graag iets extra’s doen voor de 

mensen die de kerk bezoeken. Zij maken daarom met regelmaat sfeertafels achter in de kerk. 

 

In de afgelopen meimaand stond Maria centraal.  

Maar in mei leggen ook alle vogels een ei. En is de natuur op ons eiland vol van het nieuwe leven.  

Texel is ook een vogeleiland vandaar dat we bij Maria ook enkele vogels die op Texel broeden hadden neergezet 

als symbool van al dat nieuwe leven in Gods wonderlijke schepping. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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 pas 

in juni te starten . 

 

In de speciale gezinsviering van 13 juni 

zullen we de communicanten aan u 

voorstellen. Komt u ook om deze 

kinderen een warm gevoel van welkom te 

geven in onze geloofsgemeenschap. 
 

Na de grote vakantie zullen we dan de voorbereiding voort zetten 

en hopelijk kunnen we dan op 10 oktober een mooie feestelijke 

viering inplannen voor onze 3 communicanten. 

U hoort / leest hierover meer in de volgende Vuurtoren. 
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JEUGDPAGINA  
 

BUITENKANS 
Brenda heeft net haar ogen geopend. Vanuit bed ziet ze al haar 

paardenfoto"s aan de muur. En de foto"s van Anky. Brenda rijdt 

pony. Ze kan het nog niet zo goed, maar ze wil het héél goed leren en dan ooit, op 

een dag, op een heel groot paard Olympisch kampioene worden. Een gouden 

medaille winnen, net als Anky van Grunsven, haar grote idool. Haar vriendinnen 

snappen daar niks van. Lucie, Susan, Mirjam… ze weten niet eens het verschil tussen 

een Shetlander en een IJslander. Alleen slome Tjerk, die vaak rondhangt op de 

manege, die weet wie Anky is. 

Brenda maakt haar bed op, legt de sierkussentjes goed, kleedt zich aan, eet een boterham, zegt haar moeder 

gedag en gaat in het zonnetje op weg naar de manege. Dan ineens ziet ze iets: tegen een lantaarnpaal hangt een 

bord met een poster met Anky van Grunsven erop! Brenda stapt af en leest: "Anky van Grunsven opent 

aardbeienseizoen". Ze komt hier! In ons dorpshuis! Brenda maakt een sprongetje van de pret en leest verder.. het 

is een ontbijt, AANSTAANDE ZONDAG om zeven uur. Zondag? Dat is morgen al! Brenda peest terug naar huis en 

roept: "Mamaaa! Anky van Grunsven komt MORGEN in het dorpshuis! Om 7 uur "s ochtends! Gaan we erheen, 

mam? Pleeeaaase???" Mama luistert maar half. Ze is bezig met Jort, haar irritante broertje, die huilebalk. 

"Maaaam!" Brenda legt het nog eens uit. Maar mama vindt het onzin. "Dat is toch veel te druk voor Jort. En veel te 

vroeg! En je komt toch nooit bij zo"n beroemdheid. Dan sta je straks uren tussen al die mensen, en waarvoor? 

Voor niks." 

Brenda weet dat mama niet houdt van zeuren. Ze verbijt haar teleurstelling en rent weg. In haar hoofd komt een 

plannetje op. "Ik ben groot genoeg", denkt ze. "Maar ik durf niet alleen." 

Ze fietst naar Lucie en vraagt of die morgen stiekem mee wil gaan, heel vroeg, naar het dorpshuis. Naar Anky van 

Grunsven. Een handtekening vragen! Het is een buitenkans! Maar Lucie vindt het een stom plan. En ook Susan wil 

niet. En Mirjam, die altijd wel te porren is voor iets spannends, moet vroeg voetballen in een verre stad. Ze kan 

niet mee. Brenda zucht en rijdt langzaam naar de manege. Het landweggetje vormt een rechte lijn met bloeiend 

fluitenkruid aan beide kanten. Kijk daar loopt Tjerk. Hij loopt altijd een beetje krom, alsof hij straf heeft. Slome. 

Ineens besluit Brenda van haar fiets te springen. "Hoi! Heb je morgen wat te doen", vraagt ze, "morgenvroeg?" 

"Hoezo?" mompelt Tjerk. 

"Weet je het dan nog niet??" En Brenda vertelt over het dorpshuis morgen. En wat 

ze van plan is: om half zes haar bed uitgaan, stilletjes aankleden, boterhammen 

smeren, haar witte kussentje meenemen en een zwarte stift, en dan naar het 

dorpshuis. En daar voor de deur gaan zitten. En als die hele grote trailer van Anky 

van Grunsven eraan komt en als Anky er dan uitstapt dan zit ze vooraan, dan móet 

Anky haar gewoon zien. En dan vraagt Brenda een handtekening! Op het 

kussentje!" Tjerk glimlacht. Die Brenda. Dat zou hij nou nooit durven. 

En dan vraagt ze het "Wil je mee, Tjerk? Zullen we samen gaan??" 

Tjerk denkt aan zijn vader, die zondags tot 12 uur uitslaapt. En aan zijn moeder die altijd in de tuin werkt. En aan 

zijn klasgenoten die hem nooit iets vragen. Hem niet eens zien. Aan de pony’s, die zijn beste vrienden zijn. Aan 

Brenda. En nu vraagt Brenda hém, hém, om iets mega-spannends te doen. "Ja!" zegt hij. 

En hij denkt "Dankjewel, Brenda, voor deze kans!!!", maar hij zegt het niet. Hij wil haar wel zóenen! Maar hij doet 

het niet. Want een buitenkans is mooi, maar je moet er zuinig op zijn. Dat heeft Tjerk wel geleerd. 

Het plan gaat wonder boven wonder goed. Anky komt niet met haar trailer, maar in een gewone auto. Ze zet een 

handtekening op Brenda"s kussentje. En op de agenda van Tjerk. En ze komt ook nog even bij hen zitten tijdens 

het aardbeienontbijt. 

Na afloop neemt Brenda Tjerk mee naar huis. Ze maken een picknickplek op het 

gras in de zon en ze eten samen het hele mandje aardbeien leeg dat ze hebben 

gekregen. Er komt zelfs een aardbeivlek op het kussentje 'Die vlek zit er dus voor 

eeuwig en altijd', zegt Brenda. 'Want dat kussentje zal nooit, maar dan ook nóóit, 

in de was gaan!' Brenda slaakt een verzaligde zucht. 'En wat was ze lief hè... 

Anky... zooooo lief!' 

'Ja.' zegt Tjerk. En hij denkt na over lief. Hij heeft daar zo zijn eigen gedachten 

over... 



 

BUITEN-KANSEN IN DE ZOMER 

 

In de zomer en tijdens de vakantie zijn we heel vaak buiten. Welke kansen zie je? Het strand biedt weer andere 

mogelijkheden dan het bos. Op een camping liggen er weer andere kansen voor het oprapen. Al die buitenkansen 

kan je ook als een geschenk van God zien. Ze zijn er zomaar, om niet. Daar kunnen we alleen maar 'dank U wel' 

voor zeggen. De laatste kans hieronder is een kans om al die buitenkansen aan het einde van de dag in een mini-

viermomentje om te zetten. 

Kans 1: picknicken 

Ga een keertje picknicken in het bos op een mooie zomerse dag. 

Maak iets bijzonders van de boterhammen! 

Geen bruine boterhammen met kaas of pindakaas in een overblijf-

broodtrommeltje, maar neem een keer wit brood dat je belegt met hele dunne 

plakjes komkommer en hartig broodbeleg en snij ze in driehoekjes! 

Pakjes drinken en een kleed mee. Vergeet niet om een bal of badmintonracket 

o.i.d. mee te nemen en geniet samen van het buiten zijn en buiten spelen. 

Kans 2: richt een fruit-festijn aan 

Zijn de abrikozen rijp? Of is het net kersentijd? Koop lekker veel seizoensfruit 

(aardbeien, frambozen, watermeloen, perziken, abrikozen), Snij alles in kleine 

stukjes. In schaaltjes verdelen. Smullen maar.... 

Kans 3: schenk aandacht aan het kleine en gewone 

Ga op zoek naar de verschillende plantjes of kleine 

beestjes die leven op 1 m2 gras of bosgrond. Verbaas je 

hoeveel dat er kunnen zijn..... 

Landt er een Lieveheersbeestje of een klein rupsje op je arm? Wat een buitenkans! Bekijk hem 

maar eens goed. Wat heeft God dit beestje mooi gemaakt! 

Kans 4: vakantieschatten bewaren 

Je oog valt er ineens op: dat roze schelpje, dat takje dat op een vogeltje lijkt, een veer met mooie kleuren, een 

zeldzaam plantje, een prachtig steentje, een slakkenhuisje... 

Rijg "vakantieschatten" aan een koord of veter. Zo blijven ze bij elkaar en vormen een "herinnerings-ketting". 

Meestal verdwijnen deze dingen anders spoorloos of liggen nog lange tijd te verstoffen op een boeken-of 

vensterbank. 

In sommige voorwerpen kan je makkelijk een gaatje maken, rijg deze dingen 

afwisselend met grote (houten) kralen aan een koordje, veter of dikke draad. Of 

knip een dik rietje in kleine stukjes en plak deze met een stevige lijm achter de 

vakantieschatten waar je geen gaatjes in kunt maken, bijvoorbeeld achter een 

stukje hout, een schelp, een veer. Zo kan je ze makkelijk rijgen. 

Steentjes kan je in een klein zakje van stukje tule doen, dat 

je stevig dichtmaakt en aan het koordje knoopt. 

Kans 5: schaduw-spelletje 

Is een tent je vakantieverblijf? Maak eens van de tent een schimmenspel-theater. Wie kan de 

mooiste schimmen maken met zijn handen? Een konijntje, een hondje, een vogel? 

Bedank God voor het buitenkansje van de dag 

Iedere dag gebeurt er wel iets groots of kleins dat je als een 

buitenkans kunt benoemen. Kijk samen aan het eind van de 

dag wat dat vandaag is geweest. Het lieveheersbeestje dat 

op je arm landde? De ree aan de rand van het bos? Het 

gouden randje rond de wolk? Dat jullie net binnen waren 

toen het begon te regenen? Dat het kampvuurtje met een 

enkele lucifer aan ging? Dat er precies op het goede 

moment een ijscokar langs de weg stond? Dat de zon zo 

prachtig onderging? Dat dat kleine kerkje gewoon open 

was? 

Schrijf het buitenkansje van de dag op en stop het papiertje 

in een buitenkans-doosje. Je kunt God ervoor bedanken. 



 

 

 

 

 

Teken een bloem op een wit vel A4 papier en kleur de bloem in met gekleurde potloden. (viltstiften lopen uit). 

Je kunt een gebed in het rondje in de bloem schrijven of misschien wel een mooie boodschap van God voor 

iemand anders. 

Knip de bloem voorzichtig uit. Des te voorzichtiger, des te beter. 

Vouw de bloemblaadje een voor een over elkaar. De bloem opent op verschillende wijze afhankelijk van hoe je 

de blaadjes vouwt. 

De bloem moet er nu ongeveer zo uit zien. 

Giet een theelepel water in een schoteltje 

Leg de bloem in het water in het schoteltjes en de blaadjes gaan zich onmiddellijk openen… een beetje zoals 

een echte bloem opengaat! 

Al snel zullen de blaadjes helemaal open zijn en wordt het glimlachende gezicht of het gebed of de naam van 

de persoon waarvoor je bidt zichtbaar aan de binnenkant. De bloem zal zich in ongeveer dertig seconden 

volledig openen. (het hangt af van het papier dat je gebruikt). 

 

 

 

 

Met dank aan Matthijs Stemmer voor de inspiratie en Surfing Scientist voor de uitwerking 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bron van deze jeugdpagina is www.geloventhuis.nl 

 

DE ZOMER IS EEN KANS 

 

De zomer is een feestje, 

ze brengt je in balans: 

Bij werken komt weer- luieren 

Bij rennen komt weer- kuieren 

Bij stress komt weer-  vervelen 

Bij haasten komt weer-  spelen 

Bij kilte komt weer-  zonneschijn 

Bij zorgen komt weer -  vrolijk zijn 

Zo kom je in balans... 

De zomer is een feestje, 

dus grijp die buitenkans! 

 

http://www.abc.net.au/science/surfingscientist/


 

INGEZONDEN STUKKEN 
 
(Door Sjaak Schraag.) 
 
DE R.-K. ARMENHUIZEN IN DEN BURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ARMENHUIS IN DE MOLENSTRAAT VAN 1754 TOT 1832. 

B 68: 

In 1754 kocht de kerk de kosterswoning voor ƒ 400,- van het klopje of geestelijke dochter Martje  Cornelisdr. 

Lammers. Het was alleen bestemd voor weduwen of alleenstaanden. Samen met B 69 werd het in gebruik 

genomen als R.-K. armenhuis. 

In augustus 1832 verhuisden de bewoners naar het Armenhuis in de Warmoesstraat 

B 69: 

Al vóór 1770 kocht de Roomse kerk dit huis van Jacob Jansz. Gomes. Opgenomen werden weduwen, weduwnaars 

of alleenstaanden. Echtparen werden niet opgenomen. Samen met B 68 werd het in gebruik genomen als R.-K  

armenhuis. 

In 1863 werd het gebouw nog het ‘voormalig armenhuis’ genoemd. 

In augustus 1832 verhuisden de bewoners naar het Armenhuis in de Warmoesstraat 

 

B 70  In 1684 kocht  pastoor Hendrick Koolen het huis van Aef Cornelisdr. Bors voor  

ƒ 350,-  waar hij toen al in woonde.  

B 71 De paardenstal behoorde bij het logement en herberg ‘het Wapen van Texel’. 

Het geheel werd op 2 mei 1864 door het R.-K. armbestuur aangekocht voor de bouw  

van een nieuw armgesticht. 

 

HET ARMENHUIS, WARMOESSTRAAT 20 VAN AUGUSTUS 1832 TOT 1865. 

Albert Formersz. Gorter, gehuwd met Martje Jansdr. Klok vermaakte in zijn testament van 21 november 1814 dit 

gebouw aan de Roomse Armen van Den Burg. Administrateurs en bewindhebbers waren Hendrik Reijersz. Dijt en 

de onderwijzer Maarten Szn. Smit.  

Op 1 januari 1866 kocht P. Langeveld het armenhuis of gasthuis voor ƒ 1.500,-. In 1865 verhuisden de bewoners 

naar de Molenstraat. 

 

HET R.-K. ARMGESTICHT, MOLENSTRAAT 12  VAN 1865 TOT 21 SEPTEMBER 1955. 

In 1864 werd ‘het Wapen van Texel’ aangekocht. In 1865 werd het gebouw gesloopt en een nieuw armgesticht 

gebouwd. Op 21 september 1955 verhuisden de bewoners naar de tijdelijke huisvesting, Molenstraat 28. Dit om 

de sloop van de oude gebouwen en de bouw van het nieuwe rusthuis mogelijk te maken. In november en 

december 1955 werd het oude armgesticht gesloopt. Op 20 september 1957 kon het nieuwe rusthuis St. Jan, 

Molenstraat 4 worden betrokken. 

 

De Algemene Ouderdoms Wet AOW is op 8 juni 1956 in werking getreden. Het tijdperk van de armenhuizen was 

voorbij.  

 
╬  ╬  ╬  ╬  ╬ 
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R.K. CARITAS – INSTELLING TEXEL  

Voorzitter  Sjef Beers 

Penningmeester  Marianne van Heerwaarden 

Secretaris  Linda Zoetelief-Witte 

Lid   Piet Zijm 

Lid   Jan Witte 

 

Jaarverslag 2020 

Tot op heden zijn onze bestuursleden gelukkig niet getroffen door het 

Corona-virus. De eerste helft van het jaar hebben we vanwege de 

Coronacrisis niet vergaderd. Pas in juni was de eerste vergadering van2020 

en daarna nog één in september.  

 

Een van onze bestuursleden heeft zitting in het Kerkbestuur. In juni heeft hij zich bezig gehouden met het 

vormgeven van de kerkdiensten in Coronatijd. Dat vraagt veel organisatie en administratie om iedereen te 

noteren die een dienst bezoekt. 

 

Sinds 2020 zijn wij 2 jaar lang voorzitter van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband. Het goede doel dat wij voor 

deze periode hebben vastgesteld is de Hospice op Texel. 

 

Via het overleg “Agri Voeding en gezondheid op Texel” praten we mee over meer lokale producten in de keuken 

van het verzorgingshuis en Tafeltje Dekje op Texel.  

 

In september hebben we, vlak voor de opening, een rondleiding gekregen door Het Huis van Tante Jans. Dit is 

een alternatieve woonvorm voor mensen met dementie en hun partner. De twee Texelse initiatiefneemsters 

vertelden bevlogen over hun manier van zorg verlenen aan deze groep. Het is een project waar ze al 10 jaar mee 

bezig zijn en dat nu echt geopend is. Tijdens de rondleiding bleek dat er nog behoefte was aan een 

alarmeringssysteem voor de bewoners. Wat waren ze blij toen wij ze dit hebben kunnen toezeggen.  

 

Een ander mooi, lokaal project is Buurtgezinnen Texel. Een mooi initiatief om laagdrempelig en vrijwillig hulp te 

bieden aan kinderen en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij gaat het met name 

om praktische hulp. Twee van de initiatiefnemers hebben ons hierover verteld tijdens onze vergadering in 

september. We zijn blij dat we hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren.   

 

Een van onze bestuursleden zit al jaren in het bestuur van de Texelse Stichting Kerk & Minima. Via die weg 

ondersteunen we Texelaars die het (financieel) moeilijk hebben, zeker ook in deze Coronatijd. Er is daarbij ook 

regelmatig overleg met het Sociaal Team van de Gemeente.  

 

Naast de incidentele schenkingen hebben we ook een aantal goede doelen die we jaarlijks ondersteunen. Een 

aantal daarvan hebben vanwege de Coronacrisis extra kunnen helpen. 

 

In de week voor Kerst brengen we ieder jaar een kerststuk naar parochianen die het afgelopen jaar een partner of 

kind hebben verloren. Ook in 2020 hebben we deze traditie kunnen voortzetten, al konden we helaas niet bij de 

mensen naar binnen om een praatje te maken. 
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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  

Kapelaan Maciej Gradzki p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06-25574966 

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

Diaken Henk Schrader p/a Molenstraat 34 1791 DL Den Burg 06-10306086 

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

PAROCHIECOÖRDINATOR   

Henny  Hin  

 

Di. Wo. van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie. 

Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. 

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

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

 website:       www.rkparochietexel.nl  

KOSTERS:    

Den Burg  Wim v.d. Gracht Tjakkerstraat 12 1791 XL Den Burg 0222-314538 

  e-mail:        jose.vd.gracht@gmail.com    

 Marjan Huizinga -Zijm Vaargeul 25 1791 HB Den Burg 0222-314222 

De Cocksdorp         Marijke Stolk Molenlaan 4 1795 AM De Cocksdorp 0222-316443 

Oudeschild Joke Zoetelief de Ruyterstraat 57 1792 AK Oudeschild 0222-313240 

 Tineke v. Beek de Ruyterstraat 118 1792 AN Oudeschild 0222-313008 

     

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

 e-mail:        vuurtoren@rkparochietexel.nl   

ZIEKENBEZOEK    

Annegriet Boom ‘t Buurtje 21 1792 BE Oudeschild 06-20794668 

 e-mail:        wimjmboom@gmail.com     

CONTACTPERSOON RK KOREN      

Hennie Zoetelief Sluyscoog 69 1791 WV Den Burg 06-20259712 

 e-mail:        fr.sande@planet.nl     

CARITAS /PCI    

Linda Zoetelief Molenstraat 56 1791 DM Den Burg 06-38909487 

 e-mail:       pcitexel@gmail.com   

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG   

Jan Keesom Thijsselaan 107 1791 VG Den Burg 0222-315640 

 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! 
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