1 augustus tot 26 september 2021
52e jaargang nr.4

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
De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij wordt geassisteerd
door kapelaan Pawel Banaszak en kapelaan Maciej Gradzki. Zij maken samen met Diaken Henk Schrader deel uit
van het pastorale team van de regio Noordkop. In principe is er iedere woensdag een priester aanwezig op Texel.

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM
Voor o.a. een huisbezoek, telefonisch gesprek, 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

Bij dringende gevallen kunt u pastoor Ivan Garcia,
kapelaan Pawel Banaszak of Kapelaan Maciej Gradzki bellen

DE BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE.
Voor opgave van 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.
Het secretariaat (de pastorie) Molenstraat 34 Den Burg is op dinsdag en woensdagochtend van 10-12 uur
geopend, u bent van harte welkom om even binnen te lopen.
Verder is Henny Hin van maandag t/m donderdag ook tijdens kantooruren telefonisch 0222-322161 of per mail
secretariaat@rkparochietexel.nl bereikbaar.

ONZE RK KERKEN

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

Johannes de Doper kerk

Molenstraat 36,

Den Burg

Francisca Romana kerk

Molenlaan 2,

De Cocksdorp

Sint Martinus kerk

De Ruyterstraat 129, Oudeschild.

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.

Vuurtoren
1 augustus t/m 26 september 2021
INHOUD:
++++++++

Inhoud

1

Pastoraal Woord

2

Woordelijk

3

Vieringenrooster - Versoepelingen maatregelen voor de vieringen –

4

Ledenadministratie
Bezinning via YouTube “KRUIMELS” - Beluister viering via Kerkdienst gemist –

5

Parochianen ziek? Laat het ons weten – Bereikbaarheid parochie –
Thuiscommunie
Personalia - afscheid

6

Vieringen De Cocksdorp worden hervat – Aanvangstijden van de vieringen -

7

Toeristenzielzorg op Texel
Maria Tenhemelopneming – Dienst voor de vrede in eigen parochie

8

Van U is de toekomst (jaarthema 2021-2022) – Startviering 26 september

9

Helpende handen gezocht - onderhoudsploeg – organisatie diaconale zondag – 10
werkgroep Eerste H. Communie en H. Vormsel
Kapelaan Pawel Banaszak gefeliciteerd - Eerste Heilige Communie –

11

voorbereiding Heilig Vormsel
Tiger Kids eerste H. Communie op herhaling – Tigers of God – Tiger news

12

Koffie drinken op het plein - Recept bakcommissie

13

Jeugdpagina

14-15

Vieringen op Woensdag - Reactieformulier

16

Vakantietips

17

Ingezonden stuk door Sjaak Schraag (zijn laatste postume bijdragen)

18-19

Bijdrage Simon Dros

20

Voor de volgende Vuurtoren (26 september tot 28 november ) kunt u tot en met vrijdag 10 september 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
‘Kom nu eens mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust daar wat uit’
(vgl. Marc. 6, 30-34)
Beste parochianen
De komende maanden juli en augustus - de meest warme en aangename
periode van het jaar – doen ons spontaan denken aan vakantie: even rustig aan doen,
even een break van onze drukte nemen, anderen ontmoeten en het gezellig hebben. Ik
realiseer me dat dit niet voor iedereen het geval kan zijn. Voor de werkzaamheden op
het land is dit juist de drukste periode. Toch wil iedereen een beetje genieten van deze
tijd, ontspannen en het goed hebben. En dat is goed. Het goede weer en warme dagen
heb je niet altijd, dus pluk er volop van als het kan.
Uitrusten doet ons goed, leegt het hoofd, brengt weer orde en nieuwe verse inzichten. Het laat je weer
genieten van het leven, de kleine dingen te gaan waarderen, dankbaar zijn voor wat je door de dag mee kon
maken… het laat je weer leven. En het betekent niet alleen echt ‘niets doen’ maar ook b.v. in je routine
veranderingen aanbrengen, even van omgeving veranderen, andere mensen ontmoeten, eindelijk even gaan doen
wat je graag wou maar daar nooit tijd voor had.
Ook Jezus nodigt zijn leerlingen uit om na hun bezigheden even voldoende rust te nemen. In het
evangelie van Marcus lezen we dat Hij ze naar een eenzame plaats uitnodigt, net als Hij dit ook zelf gewend was.
Om daar de tijd van ‘alleen-zijn’ te hebben maar tegelijk ook de tijd die ze met Hem doornemen, met Hem
meegaan. Hoe mooi zou het niet zijn als wij ook misschien een stukje van onze vakantie hieraan mochten
besteden… eindelijk en heel bewust iets met God of voor God gaan doen. Iets meer van Hem leren kennen en dan
ook zodanig dat dit ons leven kan blijven inspireren. Dat kan… en dat werkt.
Het is net als met een vriendschap of met de landbouw of in de zakenwereld: wie niet veel zaait, oogst
weinig; wie amper investeert plukt magere winst. Als we de vruchten willen brengen die God ons belooft,
vruchten van zijn geest in ons: van blijdschap, geduld, bedachtzaamheid en zachtheid van het hart… uit welk
zaad zullen deze planten en hun vruchten bij ons opkomen… zomaar van een of andere wilde korrel die door de
wind aanwaait?
Natuurlijk niet… het komt van de stilte in ons, van over Jezus zijn gedachten en daden na te lezen en bij
ons te overwegen, van het gebed waarin de diepe verlangens van het hart vrij tot uiting komen. Niet alleen zo van
‘nette gedachten omdat het zo hoort’ maar ook echt van hoe we van binnen in elkaar zitten. Dus soms ook met
verdriet, teleurstelling of twijfel. Daar luistert God het meest naar. Dit gebed heeft bij Hem het meeste prioriteit
en de grootste kans om verhoort te worden en om bij ons als een bevestiging terug te komen: met rust en vrede
in het hart, dit als eerste, maar dan ook als heel concrete ervaring van Gods nabijheid en dagelijkse steun.
Dus: op vakantie met Jezus meegaan – voel je al die positieve spanning? Een vakantie die je leven
voortaan met iets bijzonders gaat verrijken. Met iets wat je
de dingen van je leven met de ogen van God leert zien, wat
je de anderen en jezelf beter leert te begrijpen. Iets wat
graag naar de hemel doet leven ( …naar de belangrijkste
vakantiepost ooit! ).
Ik wens u allemaal dat deze tijd - nu er veel meer
weer mag en kan - een goede periode kan zijn: van rust,
blijdschap en gezelligheid maar ook van terugvinden van die
soms ergens verloren elementen die ons leven weer tot zijn
volheid kunnen brengen. Ga met zegen en geniet.
Kap. Pawel Banaszak

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

VAKANTIE, MAAR WEL ANDERS

Nog niet eens zo simpel misschien.
Maar ga maar op weg,
deze zomer die anders is dan andere,
maar die toch ook weer gewoon zomer mag zijn.
Geniet van de buitenlucht,
van de vrijheid en de ontspanning,
en van elkaar.

Dat de zon je pad mag verlichten.
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt door de ontmoeting met anderen.
Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in je rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige met je meegaat op je weg.
Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je deelt wat je hoopt.
Dat het geluk je pad zal kruisen en dat je het ziet en oppakt.
Greet Brokerhof-van der Waa (vanuit de bundel: "Jaarringen")

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL –
25 juli t/m 26 september 2021
Zo 25 juli

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 1 augustus

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 8 augustus

09.30u

De Cocksdorp

Woord en Communie viering

COLLECTE: Eigen parochie

11.00u

Den Burg

Woord en Communie viering

COLLECTE: Eigen parochie

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Zo 15 augustus

09.30u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

Voorganger Bisdom Essen
Zo 22 augustus

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 29 augustus

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering

COLLECTE: MIVA en Eigen parochie

Zo 5 september

09.30u

De Cocksdorp

Eucharistieviering

COLLECTE: Kerken en Minima

11.00u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Kerken en Minima

Zo 12 september

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 19 september

10.00u

Den Burg

Woord en Communie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Dienst voor de Vrede
Zo 26 september

10.00u

Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

STARTVIERING

VERSOEPELINGEN MAATREGELEN VOOR DE VIERINGEN
Er worden allerlei versoepelingen doorgevoerd betreffende de Corona maatregelen. Zo ook bij onze vieringen.

MAAR LATEN WE WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!!
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Om een viering bij te wonen hoeft u zich 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.
Op deze presentielijst noteren wij uw naam en telefoonnummer.
Het aantal bezoekers wat bij een viering aanwezig kan zijn is afhankelijk van het aantal personen die we
met de 1.5m afstand kunnen plaatsen.
Verder houden wij ons aan de 1.5 m afstand regel en de handhygiëne bij binnenkomst in de kerk.
Vanaf 8 augustus kunnen we na lange tijd ook weer de vieringen in de kerk van De Cocksdorp hervatten.
Helaas kan dit nog niet in Oudeschild, omdat we hier de 1.5 m afstand niet goed kunnen waarborgen.

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!!!

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

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.

Bereikbaarheid parochie
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
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
Telefonisch zijn wij van maandag tot/met donderdag
tijdens kantooruren bereikbaar op 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.

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:
† 12-6-2021
† 5-7-2021

Sjaak Schraag
Corrie Witte - Maas

79 jaar
78 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..”

AFSCHEID
In de afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van Sjaak Schraag.
Sjaak was sinds 2006 de archivaris van onze parochie. Veel heeft hij in kaart gebracht, gereorganiseerd en
gedigitaliseerd. Daarnaast heeft hij het proces begeleidt toen wij ons archief hebben overgebracht naar het
Regionaal Archief in Alkmaar.
Hij was ook een grote vraagbaak op het gebied van de geschiedenis van onze parochie. Op iedere vraag van onze
zijde had Sjaak altijd heel snel een antwoord.
Sjaak heeft diverse boeken geschreven over de Texelse geschiedenis. Eén van zijn onderwerpen was de
geschiedenis van de RK kerk op Texel. Zo schreef hij het boek “Texelaars in het leger van de Paus” over de
belevenissen van de Texelse Zouaven. En ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de Johannes de Doper
kerk in Den Burg heeft hij het boek over de geschiedenis van de katholieke kerk op Texel geschreven.
Doordat Sjaak veel tijd doorbracht in de diverse archieven van de kerk, de gemeente, de provincie en het rijk
ontdekte hij dat de kerk in Oudeschild al 1712 werd gebouwd.
Ook in ons parochieblad verzorgde hij de graag gelezen artikelen over de historie van onze parochie. In onze
parochie zullen we Sjaak en zijn artikelen in “De Vuurtoren” gaan missen.
We wensen Ria en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
We hebben van nog een trouwe vrijwilliger afscheid moeten nemen, Corrie Witte-Maas. Zij was sinds 1974 lid van
het dameskoor in Den Burg, vanaf 1980 tot 2010 was zij ook de organist van dit koor. Vele jaren vervulde zij de
functie van contactpersoon voor de koren, en stelde de liederenlijsten samen voor alle koren in onze parochie.
Vanuit deze functie heeft zij ook enkele jaren in de parochieraad gezeten.
Daarnaast heeft ze ook vele jaren geholpen met het schoonmaken van de kerk en was ze betrokken bij de
senioren bezoekgroep.
Enkele jaren geleden moest Corrie vanwege haar gezondheid noodgedwongen stoppen met haar vrijwilligerswerk
in onze parochie.
We wensen Theo, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit voor hen zo grote verlies.

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

DE VIERINGEN IN DE COCKSDORP WORDEN HERVAT
We zijn blij dat we na lange tijd de vieringen in De Cocksdorp vanaf augustus
kunnen hervatten. Vanzelfsprekend gelden ook hier alle maatregelen die we bij onze
vieringen hanteren. Zoals bij binnenkomst het noteren van uw naam en
telefoonnummer op de presentielijst, de handhygiëne maar vooral ook het houden
van de 1.5m afstand.
Helaas is het nog niet mogelijk om ook in Oudeschild de vieringen te hervatten. Dit
heeft met name te maken dat we hier de 1.5m niet kunnen waarborgen. Vooral bij
het verplaatsen door de kerk voor de Communie geeft dit problemen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE AANVANGSTIJDEN VAN DE VIERINGEN
Deze zullen enigszins worden aangepast.
Zoals u gewend bent begint de viering in De Cocksdorp om 9.30 uur, daarna is de viering in Den Burg als
vanouds om 11.00 uur.
Op alle zondagen dat er alléén een viering is in Den Burg begint deze om 10.00 uur.
Een uitzondering hierop is 15 augustus. Tijdens deze viering gaat er een priester van het Duitse bisdom Essen
voor in Den Burg. Deze zondag begint daarom de viering om 9.30 uur. Omdat de priester om 11.00 uur in de
viering in De Koog moet voorgaan.
Misschien wat verwarrend allemaal maar we hopen op uw begrip.

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

TOERISTENZIELZORG OP TEXEL.
Inmiddels is het Bisdom Essen weer actief op Texel.
Zij zijn voor het 52ste jaar op ons eiland aanwezig voor de zielzorg van onze Duitse gasten.
Drie teams van een priester en een aantal leken komen ieder 3 weken naar Texel in het
hoogseizoen om Duits gesproken vieringen en diverse andere activiteiten te verzorgen.
Het is jammer genoeg niet mogelijk het vertrouwde programma te verzorgen. Maar zoals we van hen gewend zijn
gaan zij ook met deze lastige corona tijd creatief om en verzorgen zij diverse activiteiten die voornamelijk vanuit
“De Hof” in De Koog plaatsvinden.
Zij communiceren hun programma via hun facebook-pagina en op de aankondigingsborden voor de kerk.
Wat betreft de vieringen, ook deze zijn vooralsnog alleen in De Koog. Maar ook bij deze vieringen kunnen, in
verband met alle Corona maatregelen, maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Daarom werken zij met
toegangskaarten die men bij De Hof kan ophalen.

Omdat wij in deze vakantieperiode het rooster niet helemaal rond konden krijgen zal de priester van
het bisdom Essen ons assisteren deze zomer.
De Duitse priester zal voorgaan tijdens de viering van 15 Augustus met het hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming
Omdat hij ook de Duitse viering in “De Hof” verzorgt begint de viering deze zondag in Den Burg om
9.30 uur.

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

MARIA TENHEMELOPNEMING
Maria Tenhemelopneming is het katholieke Hoogfeest van 15 augustus
waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd
opgenomen.

Maria Tenhemelopneming of Maria Assumptie wordt in de Katholieke Kerk
jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het
feest in de volksmond ook wel Maria Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt
dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door
God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus
minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht 'opsteeg', maar door God
aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de
Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria Tenhemelopneming net als Kerstmis
een liturgisch Hoogfeest is.

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

DIENST VOOR DE VREDE IN EIGEN PAROCHIE
Op 19 september stond de oecumenische viering voor de vrede gepland. Maar net als in januari kunnen we
helaas ook nu geen gezamenlijke oecumenische dienst organiseren omdat in al onze kerken nog steeds geen
volledige bezetting mogelijk is van alle zitplaatsen. En we hierdoor niet alle mensen een kerkdienst kunnen
aanbieden hebben we opnieuw moeten besluiten om deze viering in eigen parochie/ -gemeente te houden.
In onze parochie is dus op 19 september om 10 uur een woord en communie thema-viering in de Johannes de
Doper kerk van Den Burg.
Het thema van 2021 is:
Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er
uitsluiting in onze samenleving
is, maar of we het herkennen
hoe mensen worden
buitengesloten en hoe we hierbij
zelf betrokken zijn. Met elkaar
kunnen we aankaarten waar
exclusie plaatsvindt en hoe
mensen systematisch worden
buitengesloten. Samen met jou
wil PAX zich inzetten voor
vrijheid, waarheid en recht zodat
alle mensen in liefde kunnen
samenleven. Als we elkaar
opzoeken, elkaar weten te
vinden, elkaar het woord geven,
naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een
kleurrijke toekomst voor ons.

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

VAN U IS DE TOEKOMST (JAARTHEMA 2021-2022)
We kiezen een jaarthema om te gebruiken als uitgangspositie bij al onze activiteiten en bijeenkomsten. Ook dit
jaar hebben we een jaarthema gekozen, namelijk: VAN U IS DE TOEKOMST.
De keuze “VAN U IS DE TOEKOMST“ heeft alles te maken met de pandemie van het afgelopen jaar en de vragen
die dat oproept over onze visie op leven en geloven, onze visie op wat van belang is in de samenleving én in onze
kerk. We zijn bezorgd over hoe onze kerk, onze
geloofsgemeenschap en onze samenleving er ná
corona uitziet.
Kunnen we weer terug naar het oude normaal, of
ontstaat er een nieuw normaal.
Durven we weer samen te komen, durven we
weer het sociale leven op te pakken. Dat vraagt
om inspanningen van ons allemaal om daar een
weg in te vinden.
Tegelijk mogen we vertrouwen dat niet alles van
ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand.
Dat besef geeft ruimte. Naar wij hopen ook
ruimte voor goede gesprekken en mooie
initiatieven in onze parochie het komende jaar.

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

STARTVIERING 26 SEPTEMBER
We heten u allemaal van harte welkom om samen het
nieuwe parochiejaar te beginnen met deze viering.
Hopelijk houden we de Corona pandemie onder
controle en kunnen we het komende werkjaar weer
enigszins terug naar het oude normaal. Alhoewel er
nog altijd rekening zal moeten worden gehouden met
de gevolgen van de pandemie. We zullen ons moeten
blijven aanpassen en wellicht zullen we hierdoor een
“nieuw normaal” ontdekken om ook daar weer vorm
aan te geven en te leren mee om te gaan.

Ruim van

Het thema van de startviering is “RUIM VAN HART”.
Wie Jezus wil navolgen en bij wil dragen aan de komst van Gods koninkrijk,
kan zich soms een eenling voelen en de moed verliezen. Het evangelie in deze
viering wijst ons een ander perspectief.
Jezus verheugt zich wanneer mensen het goede doen in zijn naam, zelfs
wanneer zij zich niet aangesloten hebben bij zijn leerlingen. Zonder het
verbond met alle mensen van goede wil kan Gods koninkrijk niet groeien.
Daarom roept Jezus ons in deze viering op om ruim van hart te zijn en de
kring zo wijd mogelijk te maken.

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

Zoals u weet en zult begrijpen kunnen wij niet zonder de inzet van
onze vele vrijwilligers. Zij houden gezamenlijk op vele vlakken onze
parochie draaiende en staande.
MAAR WE HEBBEN NOG MEER HULP NODIG OM ONZE PAROCHIE EN
DIVERSE ACTIVITEITEN IN STAND TE HOUDEN!!!
MOCHT U INTERESSE HEBBEN IN ÉÉN VAN ONDERSTAANDE GROEPEN,
NEEM DAN CONTACT
OP MET HENNY HIN
TEL 0222-322161

DE WERKGROEP EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG
VORMSEL ZOEKT VERSTERKING!
Na vele jaren trouwe dienst stopt Hammie Schrama met
deze beide werkgroepen. Waardoor Henny er samen met
het pastorale team nu alleen voor staat.
Het zou heel prettig zijn wanneer er iemand van Texel een
handje wil helpen.
We hebben voornamelijk hulp nodig bij de hand en
spandiensten, maar ook met het meedenken over de
uitvoering van het project.

VIA DEZE WEG FELICITEREN WE
KAPELAAN PAWEL BANASZAK MET
ZIJN VERJAARDAG!
OP 2 SEPTEMBER MAG HIJ 45
KAARSJES UITBLAZEN.
NAMENS ONS ALLEMAAL VAN HARTE
GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG
GEWENST.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE.
Op 13 juni hebben we onze 3 communicanten aan u voorgesteld tijdens de viering. De afgelopen periode hebben
we al diverse leuke en gezellige bijeenkomsten gehad op de woensdagmiddag in de pastorie.
Iedere bijeenkomst vertellen we een Bijbelverhaal en gebruiken we de werkmap.
U kunt onze activiteiten volgen door te kijken naar de diverse platen van de
Bijbelverhalen op onze Bijbel-boom. Deze staat in de kleine Johannes.
De kinderen en wij genieten nu van de grote vakantie en hebben daarom een
pauze van een aantal weken.
Maar op 1 september gaan we weer verder.
Op 10 oktober staat de feestelijke eerste Heilige Communie viering gepland.
U hoort / leest hierover meer in de volgende Vuurtoren.

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

VOORBEREIDING OP HET HEILIG VORMSEL
Het Vormsel is het laatste van de drie
sacramenten waarmee je ingroeit in
het geloof. Eenmaal gevormd, ben je
klaar voor je volwassen leven als
christen.
Onze parochie heeft als uitgangspunt
dat kinderen die zijn gedoopt en hun
eerste Heilige Communie hebben
gedaan, zich op een overzichtelijke en prettige manier kunnen voorbereiden op het Vormsel.
In het nieuwe werkjaar willen we de vormelingen voorbereiden op hun H. Vormsel.
WE VRAGEN NU ALVAST UW MEDEWERKING.
Mocht u een kind hebben die in het nieuwe schooljaar 2021-2022 in groep 7 of 8 van het basisonderwijs zit [of
ouder] en wil deelnemen aan deze voorbereiding geef dan alvast uw kind op!
Zodat wij ons kunnen oriënteren hoe, waar en wanneer we de kinderen kunnen voorbereiden.

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

EERSTE HEILIGE COMMUNIE OP HERHALING
Kom je ook?
We gaan weer samen vieren!
Op zondag 5 september om 14.00 uur
Geef het alvast thuis door aan je ouders,
dan kunnen jullie er ook deze dag bij zijn.
Waar we gaan vieren horen jullie via de mail…

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

Op 25 september zijn wij welkom in de BAVO kathedraal in Haarlem.
Mgr. Hendriks heeft tijd voor ons vrijgemaakt om de mis met ons te vieren en een stukje
catechese te geven! Ook gaan we de wezens van de kathedraal opzoeken.
Aan het einde gaan we met z’n allen eten!
Het is van 15.30 u tot 18.00 uur.
Houdt de datum vrij!!
Alle ins en outs ontvangen jullie via de mail.

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

TIGER NEWS
Wil jij ook op de hoogte blijven van de activiteiten van de Tigers of God?
Dit is de jongerengroep van 12 -16 in onze regio.
Geef je op via jongerenregionoordkop@gmail.com en vermeld je naam en
telefoonnummer. Via de mail én whatsapp verspreiden wij ons nieuws.

VOLG ONS OOK OP
INSTAGRAM OM OP DE
HOOGTE TE BLIJVEN VAN
ALLE NIEUWTJES
INSTAGRAM: @thetigersofgod

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

KOFFIE DRINKEN OP HET PLEIN.
Op 26 juni was het eindelijk zover! We konden na de viering weer samen koffie drinken. Wel buiten op het
kerkplein omdat we daar voldoende ruimte konden creëren.
De dames van de koffie werkgroep hadden alles zo op
het kerkplein neergezet dat we de 1.5 m afstand
konden bewaren. Het was weer vanouds gezellig en
heel fijn om zo nog even met elkaar te praten na de
viering.
De bakcommissie had allerlei bijzondere lekkere cake
/ koek gebakken.

We hopen dat we in deze zomerperiode het koffie drinken
opnieuw kunnen organiseren. Maar daarbij zijn we wel
afhankelijk van het weer. Zoals u zult begrijpen willen we dit
i.v.m. de veiligheid vooralsnog alleen buiten doen.
Zodra het mogelijk is zullen we dit communiceren via de
mededelingen en de media.

DE BAKCOMMISSIE DEELT HAAR RECEPTEN
Aan de bakcommissie heb ik gevraagd of zij hun recepten met ons wilde delen.
Hier het recept van Ria’s Koekjes.
Veel plezier en succes met het bakken van deze heerlijke koekjes.

JEUGDPAGINA

Bron van deze jeugdpagina is www.geloventhuis.nl

VERSTAAT GOD ONS?
Wie wil bidden zoekt vaak naar mooie woorden. Goede zinnen die precies uitdrukken wat we
bedoelen. Want iedereen wil graag gehoord en goed begrepen worden, ook door God.
Weet je niet hoe je het mooi kunt zeggen? Vind je geen volle zinnen? Is je bidden meer stamelen dan spreken?
Geeft niks.
Vraag je je kinderen weleens of zij voor iemand willen bidden? En is het antwoord alleen een naam, oma, of
komen er zelfs helemaal geen woorden? Denk niet te gauw dat er niet gebeden wordt.
Woordeloos gebed
Bidden tot God die je kent en die jou liefheeft, lijkt op
de manier hoe vrienden of geliefden met elkaar
communiceren. Als je de hele dag bij elkaar bent hoef
je echt niet de hele dag iets tegen elkaar te zeggen,
het is vaak al genoeg dat je je bewust bent van elkaars
aanwezigheid. Ook dat is bidden. Je bent je ervan
bewust dat God bij je is, in huis, onderweg, op je
werk, of waar dan ook. Alles wat gebeurt deel je met
God, meestal niet eens hardop, maar in je eigen stilte.
Je deelt met God en je ontdekt al biddend hoe je met
dingen mag omgaan. ‘Het woordeloos gebed’. Het is
alsof God naast je loopt of zit en dus bij alles
betrokken is.
Bidden met heel je hart
Maar wil je echt met aandacht bidden? En lukt het niet zo goed? Dan kan het volgende verhaal je moed geven.
God verstaat wat er achter je gebed schuilgaat, Hij weet wat er in je hart leeft. En dat is genoeg.
"Twee mannen zijn elkaar onderweg van de ene stad naar de andere tegengekomen. Eén rijk. Eén arm. Tijd voor
het avondgebed. De ene reciteert uit zijn hoofd het Achttiengebed. Lang. Erg lang. De ander houdt zijn hand voor
zijn ogen. Zegt het alfabet. De eerste lacht zijn metgezel uit: “Noem je dat bidden, jij onwetende stommeling?” De
andere man zegt: "Ik kan niet bidden, dus geef ik God de letters en Hij maakt er wel een gebed van.”
‘s Nachts wordt de eerste hevig ziek. Alsof het leven uit hem wegvloeit. Hij roept tot God: “Wat heb ik gedaan dat
ik dit verdien?” Hij hoort een stem die zegt: “Dit is omdat je mijn dienaar hebt bespot.” De zieke man zegt: “Maar
hij kon niet eens bidden!” De stem: “Je vergist je. Hij kon bidden, want hij deed het met heel zijn hart. Jij weet de
zinnen en de woorden, maar er is alleen maar mond en geen hart.”
Om samen over te praten:

Heel diep van binnen is een Stem, die zachtjes met je praat.
Dit is in orde, zegt die Stem, of: als je dat maar laat.
’t Is raar, geen koning, kunstenaar, pastoor of hartsvriendin,
weet zulke dingen beter dan die Stem daar binnenin.
➢

Hoor je die Stem wel eens?

➢

Of voel je hem misschien?

➢

Waar voel je hem dan?

➢

Wat zegt de Stem?

➢

En wat zou jij aan de Stem willen vragen of vertellen?

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

KUN JIJ DE 10 VERSCHILLEN VINDEN IN DEZE PLAATJES ?

Zoek de weg naar het ijsje.

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

Helaas hebben we maar weinig
reactieformulieren terug gekregen.
Misschien is het aan uw aandacht
ontsnapt, dus vandaar nogmaals het
verzoek om te reageren en
onderstaand reactieformulier aan ons

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.

terug te sturen.
DIT REACTIE FORMULIER VINDT U
OOK ACHTER IN DE KERK.

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 de mogelijkheid 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.
U kunt het invullen en uitknippen (er liggen ook formulieren in de kerk) en vervolgens naar het secretariaat te
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.

3.

4.

5.

Wanneer zou deze viering plaats moeten vinden ?
➢

‘s ochtends

➢

‘s middags

➢

‘s avonds

Waar zou deze viering moeten plaatsvinden
➢

in de kerk van Den Burg

➢

de kleine Johannes in Den Burg

➢

elders …………………………………………………………………..……..

Wat zou de frequentie van deze viering moeten zijn
➢

wekelijks

➢

om de twee weken

➢

1x per maand

Zou u het op prijs stellen wanneer er na de viering nog een mogelijkheid is om samen koffie te
drinken?
ja /nee

EVENTUELE OPMERKINGEN:

VAKANTIE TIPS
DE KOEPELKATHEDRAAL ( ST BAVOKERK IN HAARLEM AAN DE
LEIDSEVAART) IS WEER GEOPEND VOOR PUBLIEK!
We werken met groepjes met een beperkt aantal bezoekers, hierdoor kan voldoende ruimte worden gehouden in
de Kathedraal.
Wat is er te zien: het kathedraal museum,
kunst,
de architectuur,
het beklimmen van de torens,
orgels.
Nieuwsgierig?? Plan je bezoek op www.koepelkathedraal.nl

DE WEZENS VAN DE KATHEDRAAL ZIJN TERUG!
DE WEZENS VAN DE KATHEDRAAL ZIJN TERUG!
De rondtocht langs de wezens van de kathedraal is
gestart.
Bereid je voor op een monsterlijke belevenis. Wie de
wezens van de kathedraal leert kennen, zal nooit meer
zomaar langs de kerk lopen, maar altijd even omhoog
kijken.
Voor info en tickets:
https://www.koepelkathedraal.nl/de-wezens-van-dekathedraal/

ABDIJMARKT IN EGMOND
WANNEER:

zaterdag, 28-08-2021

TIJD:

10:00 - 15:00

LOCATIE:

Benedictushof

ABDIJMARKT
Na een jaar coronaverlet organiseren we op zaterdag 28 augustus 2021 weer de traditionele Abdijmarkt.
De abdijgemeenschap presenteert zich in al haar facetten samen met veel contacten.
Alles wordt volgens de laatste richtlijnen van het RIVM ingericht, corona proof dus onder toezicht van de
Bedrijfshulpverlening (BHV).
Wil je langskomen op de markt, tip dan ook je buurvrouw of kameraad en vergeet alvast niet 28 augustus 2021 in
je agenda te reserveren.
Stichting Eggo van Egmond
Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen

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

INGEZONDEN STUKKEN
We plaatsen de laatste bijdragen van Sjaak Schraag die hij ons nog had toegezonden om in
“De Vuurtoren” te plaatsen.
ROOMS-KATHOLIEKEN OP TEXEL ONWILLIG HET OPGEDRONGEN
PROTESTANTISME TE AANVAARDEN.
Na de beeldenstorm door de watergeuzen in 1571 gingen de Texelse kerken over naar de protestanten. Sinds die
tijd was de gereformeerde kerk de bevoorrechte kerk.
Na de reformatie was de weesmoeder van het Algemeen Weeshuis in Den Burg nog katholiek, enkele raadsleden
in het bestuur nog katholiek, een schoolmeester katholiek. De voormalige priester Adriaensz. Valkoog werd
secretaris van Texel.
Maatregelen tegen de katholieken door middel van plakkaten.
Het werd de katholieken verboden: de uitoefening van hun godsdienst waar dan ook, opdragen van de H. Mis,
toedienen van de Heilige Sacramenten en het geven van godsdienstonderricht. Er stonden ook straffen op het
geven van gelegenheid daartoe.
Er werd een premie gegeven op het aanbrengen van een godsdienstoefening.
Het werd de katholieken verboden: eigen scholen te hebben en buitenlandse katholieke universiteiten te
bezoeken. De katholieken mochten geen publieke ambten bekleden.
De katholieken gingen enorm tekeer over de maatregelen die tegen hen genomen werden. In 1578 verzochten de
gereformeerden aan de Synode van Enkhuizen op te treden tegen de katholieken op Texel opdat de ganse
onordentelijkheid van Texel weggenomen zou worden.
Op 26 mei 1582 schreven de Gecommitteerde Raden aan de schout van Texel dat men zeer verwonderd was dat
op het eiland Texel 300 tot 400 rooms-katholieken in het openbaar waren samengekomen zonder dat de schout
van Texel hen daarvan zelfs niet had geïnformeerd over de aanstichters ervan en de Staten daarover
gewaarschuwd.
Daarom dient de genoemde schout niet na te laten te gelegener tijd, zo geheim als mogelijk is, te ïnformeren en
voorts met opdracht daarin te voorzien, dat zulke en gelijke vergaderingen voorkomen en afgewend mogen
worden en ook alle gevaren en ongemakken die daar uit zouden kunnen ontstaan.

Bron: Huub Noordzij: Handboek van de reformatie.
Tijdens een visitatiereis in 1594 door het Noorderkwartier bezochten Albert Eggius, lid van het kapittel van
Haarlem en Sijbrand Sixtius, pastoor in Amsterdam, ook Texel. Hier troffen ze een viertal voormalige priesters die
burgerlijke ambten aangenomen hadden maar een bevolking, die in grote meerderheid onwillig was het
opgedrongen protestantisme te aanvaarden.

Adelbertus Eggius

Sijbrand Sixtius

In het Memoriaal van Texel van 31 mei 1607 lezen we dat bij ondervinding bevonden wordt dat enige oproerige
geesten, tot verstoring van de welstand en gewone rust van dit eiland van Texel, zich niet ontzien om dagelijkse
vijandelijkheden te spreken en te schelden op de magistraat en de regeerders – zo is besloten dat tegen zo
iemand geprocedeerd zal worden tot kosten en lasten van ’t gemene land van Texel en van ’s Lands wegen met
alle deligentie (ijver) en neerstichheijt (spoed).
In 1609 en 1610 werden ondanks de plakkaten weer paapse vergaderingen in het Noorderkwartier en roomse
conventikels (besloten godsdienstige bijeenkomsten) op Texel gehouden.
Barend van Neck, baljuw van Texel, kwam in 1616 ambtshalve een paapse vergadering (godsdienstoefening) in
Den Burg verstoren, vermoedelijk in de Eijerkoogschuur. Op 13 augustus 1616 beklaagde hij zich bij
Gecommitteerde Raden ‘hoe tyranelyck de papisten mijn steedehouder (plaatsvervanger) hebben getracteerd hem

slaende bloedich en blaau;
denselven stootende met gewelt uyt de vergaderinge, daer hy alreede binnen was.
Van gelycken hebben se mij op deese laetste vergaderinghe (sonder regard te neemen op myn ouderdom) met
vorken uijt heure vergaderinghe feytelyck gheweert, jae de wijven hebben mij willen in een deecken naeijen’.
De burgemeesters en schepenen weigerden de baljuw in bescherming te nemen en traden niet op. Vandaar dat
de baljuw zich wendde tot het Hof van Holland. Uiteindelijk sloten de aangeklaagde katholieken op 17 november
1616 een minnelijke overeenkomst met de baljuw om de zaak af te doen. Bepaald werd dat iedereen die in de
betreffende vergadering was, of bekende er te zijn geweest, twee pond groot (twee gulden) aan de baljuw zou
betalen evenals degenen die hun huis beschikbaar hadden gesteld voor de betreffende conventiculen en degenen
die de priester(s) onderdak hadden verleend.
Dit is een verzameling van gebeurtenissen uit de beginjaren na de reformatie.
In 1622 vestigde zich de eerste vaste pastoor op het eiland, Joannes Allersz. van der Meij(e).

╬ ╬ ╬ ╬ ╬

GEEN GOEDE PASTOOR ? DAN GAAN WE NIET NAAR DE KERK.
Bron: schepenrol 6831, 7 februari 1715.
Maarten Backer, Cors Cornelisse (Lijndraijer) en Reijer Bors als kerkmeesters van de Rooms Katholieke kerk aan
Den Burg in die kwaliteit eisers, tegen Pieter Pietersz. Kopjes, gedaagde.
De eisers verzoeken de gedaagde overdracht van het land, genaamd het dorpie (terpje, sectie K 897b), afkomstig
van Cornelis Hendriksz. de Boer. Tevens ook rekening en voldoening van de kosten van het gerecht. De eisers ze
ggen dat toen het land aan hen werd opgedragen, niet is bevolen om hiervan de armen te onderhouden. De
gedaagde zegt dat hij niet ter kerke gaat omdat er geen goede Roomse pastoor * is. De eisers verzoeken dat, als
dat zo is, dan de pastoor voor de (recht)bank mag komen om zijn zaak te verantwoorden, want als hij niet goed
is wensen ook wij (schepenen) eveneens niet ter kerke te gaan.
Schepenen, gehoord en gelet op hetgene wat te letten stond, doende regt, veroordelen de gedaagde het landje te
transporteren met de inkomsten van dien sedert 1 januari 1715 aan de Rooms Katholieke kerk aan Den Burg of
de kerkmeesters hiervan met compensatie van kosten.

*A.A. Scheuning, pastoor op Texel van 1711-1715, was Jansenist, streng in de leer. Vandaar dat Pieter Kopjes
(geen Jansenist) zei dat de pastoor niet goed is.

╬ ╬ ╬ ╬ ╬

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

Sjaak, bedankt voor al die bijdrages die jij hebt geleverd aan ons
parochieblad. Wij hebben er van genoten!

Een bijdrage van Simon Dros

EEN DAGJE SCHIPHOL
Het is 1931. Toen al waren de kapelaans zeer vooruitstrevend en gingen met de misdienaars een dagje naar
Schiphol. Dat was toen iets helemaal anders. Het is bijna nog niet eerder gebeurd dat Tesselaars daar waren. Er
bestaat een foto van S. V. Texel ook rond die tijd.
Hier staan, van achter
naar voren:
Een werknemer van
Schiphol, kapelaan
Tesselaar en Jaap Witte
Cz – de koster
2e rij: Piet van
Heerwaarden Fz, Theo
van Heerwaarden Jz, Giel
Keijzer Cz. , Cor Buisman
Tz,
Anton Graaf Gz, Wim
Willemse, Tom Graaf Cz.
en Cees Keijzere Cz.
Vooraan: Johan van
Heerwaarden Fz., Cor van
Heerwaarden Fz. en Nico
Witte (Gouk)

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

WAAR JIJ HEEN GAAT

DAAR GA IK HEEN
Ruth 1:16

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
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

Maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
Di. Wo. van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie
p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

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

www.rkparochietexel.nl

KOSTERS:
Den Burg

Wim v.d. Gracht

Tjakkerstraat 12
e-mail:

De Cocksdorp

1791 XL Den Burg

0222-314538

jose.vd.gracht@gmail.com

Marian Huizinga -Zijm

Vaargeul 25

1791 HB Den Burg

0222-314222

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De

0222-316443

Cocksdorp
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

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!

