
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oktober - November 2021 
52e jaargang nr.5 

 

 



 
 

 

 
    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, kapelaan Maciej Gradzki en Diaken Henk Schrader. Zij vormen samen 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   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
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rk-kerk-ozvl.nl%2Fimages%2Factiviteiten%2F1_beheer%2Fsecretariaat.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rk-kerk-ozvl.nl%2Fcontact%2Fcontact-met-de-parochie&docid=A2NdOdYhcuf7nM&tbnid=ZfqDHgCttYBSyM%3A&vet=12ahUKEwjl9fSq-oPnAhVQJ1AKHc6HBUo4ZBAzKFIwUnoFCAEQpwE..i&w=199&h=136&bih=751&biw=1536&q=contact%20kerk&ved=2ahUKEwjl9fSq-oPnAhVQJ1AKHc6HBUo4ZBAzKFIwUnoFCAEQpwE&iact=mrc&uact=8


 
 

 

Vuurtoren 

oktober - november 2021 
 

INHOUD: 
++++++++ 

 

 

Inhoud  1 

Pastoraal Woord   2 

Woordelijk – Versoepeling Corona maatregelen 3 

Corona Update  4-5 

Vieringenrooster  6 

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

Bereikbaarheid parochie – Thuiscommunie - Parochianen ziek? Laat het ons 

weten – Ledenadministratie 

7 

Personalia - Parochieagenda  8 

Jarig - Koffie drinken – Folder Kerkbijdrage 9 

De Vuurtoren wordt “Kerk Inn Zicht” – Uurwerken Klokken Den Burg en 

Oudeschild  

10 

Van eiland naar eiland -  vieringen op woensdag 11 

Uitnodiging eerste Heilige Communie viering 12 

31 oktober - Diaconale zondag voor Texel gezinnen 13 

2 november - Allerzielen 14 

Voorbereiding op het Heilig Vormsel – St Maarten kerk Den Burg open  15 

Oecumenische Taizé viering – afscheid kosters en koor Oudeschild – 14 

november eucharistieviering uit dankbaarheid in Oudeschild 

16 

Toekomst St. Martinus kerk Oudeschild – 24 november #Red Wednesday  17  

Advent – Gerardus kalender 18 

Recept bakcommissie 19 

Jeugdpagina 20-21 

Ingezonden stukken: - handwerkmaatje gezocht – Kerk Hoppen – Tiger nieuws 22 

Get Inspired Alpha Youth – Binnenkort in onze kerken – Regio Breed agenda 23 

Vier mee met de Friezenkerk in Rome -Hulp Oost-Europa Texel 24 

 

 

 

Voor de volgende en laatste Vuurtoren uitgave (december - januari) kunt u tot en met vrijdag 12 november 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! 

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat. De zomer, dus de vakantieperiode is snel 

voorbijgegaan en wij allemaal beginnen weer met onze gewone activiteiten. Hopelijk heeft u zich in deze tijd 

tenminste wel een beetje kunnen ontspannen, u met bijzondere dingen bezig kunnen houden, meer tijd 

kunnen doorbrengen met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk hebben wij in de afgelopen tijd de 

mogelijkheid gehad om uit te rusten. Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs noodzakelijk voor ons 

allemaal. Iedereen heeft vroeger of later rust nodig, zelfs diegenen die zo veel werken en altijd bezig zijn. Men 

moet soms een beetje rust nemen om te kunnen doen wat goed en nodig is.  

Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om uit te rusten. Er komen steeds nieuwe dingen op je af, weer 

nieuwe problemen, die men moet oplossen en vaak zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn, en dat is heel 

vervelend, dat iemand wel tijd vindt om uit te rusten, maar dat hij, zelfs in die vrijgemaakte tijd niet echt kán 

uitrusten. In zijn hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken. Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt, 

dat wij de innerlijke rust, de vrede niet zomaar konden vinden. Misschien waren wij op een rustige plek, in een 

mooie omgeving, maar binnen hadden wij geen rust, geen vrede.  

In het evangelie lezen wij de woorden van Jezus Christus: ‘Komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting 

schenken’ (Mt 11, 28). Deze woorden van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit zijn de woorden, die 

Christus tot ons allemaal richt. Wij kunnen dus altijd hopen, dat wij in alle moeilijke situaties wel de innerlijke 

rust en vrede bij Jezus zouden kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen kunnen ontvangen. Deze innerlijke 

vrede is het allerbelangrijkste. Als iemand deze innerlijke vrede heeft, kan hij ook in onzekere en onrustige 

situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig zijn. Van de andere kant als er binnen ons geen vrede is en 

geen rust, is ook de rustige omgeving niet genoeg om te kunnen uitrusten.  

Zeker voor sommigen van ons begint nu (of is al begonnen) een drukke periode, voor anderen is het misschien 

minder druk, maar vol van zorgen over b.v. de gezondheid. 

Jezus wil zeker aan ons allemaal de ware innerlijke vrede schenken in alle situaties die ons te wachten staan.  

Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze vrede in onze vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed zullen 

kunnen vinden. 

Ik wens u, dat u dus in het midden van de drukte van het leven van iedere dag de ware vrede en rust niet 

verliest. 

 

Gods zegen! 

 

Kapelaan Maciej Grądzki 

 

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

 HOOPVOL TEKEN 



 
 

 

 

 

Daar waar wolken 

tranen met tuiten 

huilen en een  

grauwsluier  

over de wereld  

schuift,  

ontvouwt zich  

opeens een  

kleurenpalet. 

 

Alsof een  

onzichtbare schilder  

een teken van hoop  

heeft neergezet  

en laat zien:  

licht dat  

wordt gebroken,  

bevat nog altijd  

een waaier aan kleur.  
 

Greet Brokerhof-van der Waa 

Afkomstig uit het Zinboekje Troost, Oase media 

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

Het volgende bericht ontvingen wij 

vanuit ons bisdom Haarlem-

Amsterdam omtrent de versoepelingen 

van de Corona maatregelen. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
EINDE ANDERHALVE METER-REGEL PER 25 SEPTEMBER 
Mits voldoende geventileerd kan worden 

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, 

mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registe-

ren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk 

gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

 

Geen coronatoegangsbewijs 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op 

corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien 

omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. 

 

Vaccineren 

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bis-

schoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten 

vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. 

De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’. 

 

Zingen 

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling 

zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels 

over opstelling (op dit moment nog anderhalve meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. 

RIVM regels voor zang 

 

Communie 

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uit-

gereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan 

gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie 

willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. 

 

Dankbaarheid 

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 

dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden 

zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vierin-

gen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.  

 

 

 
OVERIGE REGELS 
 

Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij 

klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles


 
 

 

Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk 

beperkt.  

De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd. 

 

Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te 

ventileren ruimte. 

 

De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog 

leeg te zijn. 

 

Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en 

mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 

 

Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/ -schalen, dus via 

collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app. 

 

Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn 

dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een 

openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te 

nemen. 

 

Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaart-

gangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de over-

heid t.a.v. openbaar vervoer. 

 

Overzicht van overige regels in verband met corona per 25 september 2021 (pdf) 

 

 
VOOR ONZE PAROCHIE BETEKENT DIT: 
 

• Allereerst willen we er bij u op aandringen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus bij klachten 

blijf thuis. 

• Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het 

karakter van de Kerk. 

• Aanmelden is niet meer nodig. 

• Wel staat er nog desinfectie spray klaar voor wie dat wil. 

• Wij adviseren ook om toch zo veel mogelijk de afstand te bewaren. 

• De kerken worden zoveel mogelijk voor en tijdens de vieringen geventileerd. 

Houdt dus rekening met uw kleding. 

• Er mag tijdens de viering ook weer gezongen worden. 

• Tijdens de vredeswens zullen we nog geen handen schudden. 

• De collecte blijft nog steeds na de viering via de mandjes achter in de kerk gaat. 

  

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

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL – 
26 september t/m  28 november 2021  

 
Zo 26 september 10.00u Den Burg STARTVIERING  

Eucharistieviering – Na afloop koffie drinken 

COLLECTE: Eigen parochie 

Wo 29 september 10.30u Den Burg Eucharistieviering - Na afloop koffie drinken COLLECTE: Eigen parochie 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/download.php?ids=20210925_coronaregels


 
 

 

 
WE HEBBEN DEZE PERIODE ALLE VIERINGEN INGEROOSTERD VOLGENS ONZE PLANNING, MAAR WEL ONDER 
VOORBEHOUD. MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE MEDEDELINGEN EN DE 

DIVERSE MEDIA 
 

WANNEER DE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE WIJZIGEN,  DAN HOUDEN WIJ ONS AAN 
DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID EN HET BISDOM.  

WANT LATEN WE SAMEN WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!! 

 

  
 

 
 

 

 

     

Zo 3 oktober 09.30u De Cocksdorp Eucharistieviering COLLECTE:  Wereld Missiedag 

 11.00u Den Burg Eucharistieviering COLLECTE:  Wereld Missiedag 

Wo 6 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 10 oktober 11.00u Den Burg EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING 

Eucharistie viering 

m.m.v. het kinderkoor ZIMRA uit Anna Paulowna 

COLLECTE: Eigen parochie 

Wo 13 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 17 oktober 10.00u Den Burg Woord en Communie viering COLLECTE: Eigen parochie 

Wo 20 oktober 11.00u Den Burg Rozenkrans bidden  

     

Zo 24 oktober 10.00u Den Burg Eucharistieviering COLLECTE: Missiezondag 

Wo 27 oktober 10.30u Den Burg Eucharistieviering - Aansluitend de mogelijkheid 

om de Rozenkrans te bidden. 

COLLECTE: Eigen parochie 

     

Zo 31 oktober 10.00u Den Burg DIACONALE ZONDAG   

Eucharistieviering - Na afloop koffie drinken 

COLLECTE:  TEXEL GEZINNEN 

     

Di 2 november 19.00u Den Burg  ALLERZIELEN 

Woord en Gebedsviering  o.l.v. Parochianen –  

Na afloop koffie drinken 

COLLECTE: Eigen parochie 

     

Zo 7 november 09.30u De Cocksdorp Woord en Communie viering COLLECTE: Eigen parochie 

 11.00u Den Burg Woord en Communie viering COLLECTE: Eigen parochie 

     

Vr 12 november 19.30u  Den Burg TAIZÉ VIERING  - Na afloop koffie drinken  

     

Zo 14 november 10.00u Oudeschild Eucharistie viering 

VIERING UIT DANKBAARHEID 

Na afloop koffie drinken in t Skiltje 

COLLECTE: Eigen parochie 

     

Zo 21 november 10.00u Den Burg CHRISTUS KONING  Eucharistie viering  

 

COLLECTE: Nat. Jongeren collecte 

+ Eigen parochie 

     

Wo 24 november 10.30u Den Burg Eucharistieviering - Na afloop koffie drinken COLLECTE: Eigen parochie 

   RED WEDNESDAY  

     

Zo 28 november 10.00u Den Burg Eucharistieviering 

1e adventszondag 

COLLECTE: Bisschoppelijke 

Adventsactie Eigen parochie 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERSONALIA 

Voor alle 

zieken, 

thui

In liefdevolle herinnering… 

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

parochianen die wij hierbij met name noemen: 

 

†  13-8-2021  Joop Ran     76 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..”     

 

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. 

 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.rkparochietexel.nl/


 
 

 

s, 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. 

 

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

 

PAROCHIEAGENDA: 
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD  

I.V.M. DE MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS 
 

JARIG  
 

We feliciteren kapelaan Maciej Gradzki met zijn verjaardag.  

Op 11 oktober mag hij 31 kaarsjes uitblazen.  

 

Maar ook onze pastoor Ivan Garcia  viert zijn verjaardag!  

Op 17 oktober mag hij 47 kaarsjes uitblazen.  

 
NAMENS ONS ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD EN EEN FIJNE 
DAG GEWENST. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DATUM TIJD ACTIVITEIT PLAATS 

25 sept. Boot 12 uur Tiger Kids gaan naar de Bavo Haarlem 

26 sept. 10.00 uur Startviering nieuw parochiejaar “Ruim van hart” Kerk Den Burg 

28 sept. 9.30 uur Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

6 okt. 19.00 uur Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 

10 okt 11.00 uur Eerste Heilige Communie viering m.m.v. Kinderkoor ZIMRA Kerk Den Burg 

31 okt 10.00 uur Diaconale Zondag t.b.v. “Texel Gezinnen” Kerk Den Burg 

2 nov. 19.00 uur ALLERZIELEN VIERING  Kerk Den Burg 

3 nov. 19.00 uur Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 

4 nov. Boot 18 uur Algemene regionale informatie ouderavond H. Vormsel en 

Eerste H. Communie  

PP kerk Den Helder 

11 nov. 17.00 uur Kerk open i.v.m. St Maarten Kerk Den Burg 

12 nov.  Kopij datum Vuurtoren  december 2021 –januari 2022  

12 nov 19.30 uur Taizé viering Kerk Den Burg 

14 nov 10.00 uur Viering uit dankbaarheid voor de vrijwilligers van Oudeschild 

Na de viering drinken we koffie  

Kerk Oudeschild 

‘t Skiltje Oudeschild 

23 nov. 9.30 uur Koper poetsen Kerk Den Burg 

24 nov. Kerken open 

tot 19.30 

uur  

Red Wednesday: Kerken zijn  rood aangelicht en open voor 

gebed en aansteken van kaarsje, om aandacht te vragen   

tegen de christenvervolgingen in de gehele wereld.  

Kerk De Cocksdorp 

Kerk Den Burg 

Kerk Oudeschild 

30 nov. 9.30 uur Kerk schoonmaken Kerk Den Burg 

1 dec. 19.00 uur Parochiebestuur  Pastorie Den Burg 



 
 

 

 

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

 
FOLDER KERKBIJDRAGE 
 

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen 

blijven doen wat noodzakelijk is. Daarom vind u bij deze Vuurtoren opnieuw de folder over de kerkbijdrage. 

Wij hopen dat u (wanneer u dat nog niet heeft gedaan) uw kerkbijdrage voor 2021 alsnog wilt overmaken.  

 

U kunt dat doen op rekening nummer NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel   

o.v.v. KERKBIJDRAGE 2021 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 
Dankzij uw bijdrage kunnen onze kerkgebouwen en uw parochie voortbestaan. 

 
Door uw steun is er plek in de kerk. 

Staan de kerkdeuren wagenwijd open: 
voor wie wil trouwen, dopen, vieren en rouwen. 

Voor wie wil luisteren naar een woord wat kan bemoedigen en  inspireren. 
Voor wie wil bidden en wil steunen. 

Waar we samen een gemeenschap zijn om te geven aan,  
voor en om anderen. 

 

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

DE VUURTOREN WORDT “Kerk INN Zicht” 
 

Er breken nieuwe tijden aan wat betreft de Vuurtoren. 

 

Een belangrijk en terugkerend onderwerp van gesprek in het 

parochiebestuur is de toekomst van onze parochie. RK parochie Texel is 

een zelfstandige parochie in onze regio. Maar om diverse taken te kunnen 

blijven uitvoeren ontstaat er steeds meer regionaal verbinding en 

versterking en werken we, waar mogelijk, met regelmaat samen met de 

andere parochies in onze regio.  

 

Hieruit voortvloeiend heeft het bestuur nu besloten om ook samen te gaan 

werken met het regionale parochie magazine “Kerk INN Zicht”. 

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERINGEN 

Er zijn gelukkig weer allerlei versoepelingen omtrent de corona 

maatregelen die het na lange tijd weer mogelijk maken dat we 

weer samen kunnen koffie drinken in onze parochie. 

AL BLIJVEN WE WEL NOG STEEDS VOORZICHTIG 

Het koffie drinken na de viering is weer ingeroosterd en ook op 

woensdagochtend staat de koffie vanaf 10 uur weer klaar. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxiNi-puHeAhXGC-wKHSF9CCoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsdemeerkoet.nl/Onze-school/Ouders-van-de-Meerkoet/Koffie-uurtje&psig=AOvVaw1jI0Cu2rsoVWK9PUBTJzDf&ust=1542745858247832


 
 

 

Dat betekent dat de oude vertrouwde Vuurtoren vanaf het nieuwe jaar 2022 niet meer op 

uw deurmat zal vallen. Maar daarvoor in de plaats ontvangt u het gezamenlijke parochie 

magazine “Kerk INN Zicht” . 

 

Een magazine in Full Color. Vol verdieping, 

nieuws, interviews en weetjes. Met natuurlijk 

het pastorale woord. Maar ook bijvoorbeeld 

een artikel over de paus, een interview met een bekende katholiek, 

of informatie over interessante boeken en tentoonstellingen. Ook de 

jongeren uit de regio leveren hun eigen aandeel aan dit blad. En is er 

een aansprekende kinderpagina.  Vanzelfsprekend staat het 

vieringenrooster er ook in als ook nieuws uit de regio en de diverse 

parochies die hun eigen pagina’s invullen.  

Het magazine wil een bron van INNspiratie voor iedereen zijn 

ongeacht de leeftijd.  

 

Het woord “INN” betekent in het Engels herberg maar is ook een 

zijrivier van de Donau. Men wil met dit blad een moment van 

bezinning en geestelijk water voor u zijn. 

 

Wanneer u nieuwsgierig bent hoe het blad er uit ziet kunt u het vinden op de website van de Petrus en Paulus 

parochie van Den Helder. 

    

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

 
UURWERKEN KLOKKEN DEN BURG EN OUDESCHILD  

 
De tijd staat even stil, maar niet voor lang! De uurwerken van de kerken in Den 

Burg en Oudeschild worden klaar gemaakt voor een nieuw tijdperk.  

Het uurwerk van Den Burg is meegenomen naar de overkant om zo gereed te 

worden gemaakt voor elektrische aansturing. Een enorme vooruitgang voor onze 

kosters. Zo hoeven zij niet meer dagelijks de klok op te winden. Wat geen licht 

klusje is kan ik u zeggen. Dus voorlopig staat de klok in Den Burg even stil.  

Ook de klok van Oudeschild zal elektrisch worden aangestuurd maar hiervoor hoeft 

het uurwerk niet te worden meegenomen. Dus in Oudeschild blijft de klok rustig 

doortikken. Zo worden beide klokken gereed gemaakt voor een nieuw tijdperk.  

De uurwerken zullen vanaf dan worden aangestuurd met behulp van de satellieten. Zo blijven wij bij de tijd! 

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

VAN EILAND NAAR EILAND 
 

TEXEL – RÜGEN 
 

Na veel overleg, zowel op Rügen als op Texel , zijn wij van plan om op donderdag 23 september 

naar Rügen te gaan. Met een kleine groep deze keer. We zien er naar uit om onze vrienden weer te ontmoeten en 

kennis te maken met hun nieuwe pastorin Friedericke Tauscher. Op zondag vieren we daar met elkaar de 

oogstdienst. We hopen op zinvolle dagen, u hoort ervan. 

 

Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma 

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



 
 

 

 
VIERINGEN OP WOENSDAG 
 

In het verleden verzorgde wij 1x per maand een viering in de Gollards. Deze 

vieringen werden bezocht door de bewoners van de Gollards, het Verpleeghuis 

en ook door parochianen van buiten deze huizen. 

Helaas zijn deze vieringen vooralsnog niet meer mogelijk in de Gollards 

vanwege de corona epidemie en de verbouwingen waardoor wij geen gebruik 

meer kunnen maken van de Carrousel. De bewoners zijn inmiddels ook verhuist naar diverse woonlocaties.  

 

Nu de maatregelen weer versoepeld zijn willen we heel graag deze woensdagvieringen opnieuw starten. Daarom 

stonden er in de vorige Vuurtorens oproepen met de vraag om aan ons door te geven of daar ook bij u behoefte 

aan is. Daar is door verschillende parochianen positief op gereageerd. 

Daarom zullen wij op de laatste woensdag van de maand om 10.30 uur een eucharistieviering houden in de kerk 

van Den Burg. Aansluitend aan de viering staat de koffie klaar zodat we nog even met elkaar kunnen bijpraten.  

Mits alle maatregelen omtrent de Corona dat ook toestaan. 

De eerste woensdagviering zal op woensdagochtend 29 september zijn om 10.30 uur. Als proef zullen we dit ook 

op de laatste woensdagen van de maand doen op 27 oktober en 24 november. 

Bij voldoende animo willen we deze vieringen graag structureel inroosteren. 

 

WANNEER: woensdag 29 september – 27 oktober – 24 november 2021  

VOOR:   Alle belangstellenden  

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   10.30 uur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OKTOBER MARIAMAAND - ROZENKRANS BIDDEN 
 

Op de woensdagochtend in oktober is er weer de mogelijkheid voor het 

Rozenkransgebed. 

U bent van harte uitgenodigd om iedere woensdag in oktober om 11.00 uur in de 

kleine Johannes mee te bidden.  

Op 27 oktober zullen we dit aansluitend aan de eucharistieviering doen. 

WANNEER:  woensdag 6 -13 - 20 - 27 oktober 2021  

VOOR:    Alle belangstellenden  

LOCATIE:  kleine H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:    11.00 uur 

 

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

 

 

 

“Wil je met mij delen?” 
 



 
 

 

Op 10 oktober 2021 ontvangen  

Lena Godula, Steven Leuver en  

Jula Glowacka  

hun eerste Heilige 

 

 

 
Al sinds juni worden zij hierop voorbereid door op woensdag middag bij 

elkaar te komen en te werken in het boek “Gods Grootste Geschenk. 

En nu is het dan eindelijk zover! 

De feestelijke viering is  

WANNEER: 10 oktober 2021  

VOOR:   Alle belangstellenden  

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   11.00 uur 
 

Speciaal voor deze gelegenheid komt het kinderkoor ZIMRA uit Anna 

Paulowna o.l.v. Ellen Klaver om de viering te ondersteunen. 

 

 

KOMT U OOK?  

U BENT VAN HARTE WELKOM. 
  

 

 

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

 31 oktober - DIACONALE ZONDAG  VOOR TEXELGEZINNEN. 

Op 31 oktober is de diaconale zondag die in het teken staat van TEXELGEZINNEN. 

We hebben besloten, ondanks de versoepelingen van de Corona maatregelen, het één en ander in een aangepaste 

vorm te organiseren.  

Er is een viering om 10.00 uur in de kerk van Den Burg. 

Tijdens de viering zal Cintha Stiekema ons meer vertellen over wat “Texelgezinnen” betekent voor onze Texelse 

samenleving. Om een steentje daaraan bij te dragen is de collecte op deze zondag bestemd voor Texelgezinnen. 

 

Na de viering drinken we samen koffie in de kleine Johannes maar willen we ook iets extra’s doen om wat meer 

geld te genereren naar dit mooie initiatief.  



 
 

 

We willen daarvoor diverse zaken verkopen achter in de kerk. Tijdens de koffie kunt u dan bijvoorbeeld de 

vermaarde koekjes van onze bakgroep kopen. Verder zijn we nog bezig om meer interessante en leuke artikelen 

te verkopen. Via de mededelingen en de media houden we u op de hoogte. 

 

We hopen dat u Texelgezinnen wilt steunen door uw financiële bijdrage bij de collecte en de aankoop van de 

diverse artikelen die we zullen aanbieden.  

Want onze kleine beetjes kunnen een groot verschil maken voor Texelse Gezinnen. 

 

WANNEER: 31 oktober 2021  

VOOR:   Alle belangstellenden  

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   10.00 uur 

 

TEXELGEZINNEN BIEDT ONDERSTEUNING VOOR ALLE TEXELSE KINDEREN 
 

Texelgezinnen is opgezet om gezinnen waar het eventjes niet gaat tijdelijk te ondersteunen door vrijwilligers uit 

de buurt.  

Het is een vrijwilligerspoule van Texelaars met een groot hart die graag helpen bij de begeleiding van andere 

gezinnen. De vrijwilligers hebben de tijd en ruimte voor de begeleiding en ondersteuning van Texelse kinderen. 

Het gaat om een extra steuntje in de rug. Dat kan op verschillende gebieden. 

• Zo beheert Texelgezinnen een kledingdepot in Oudeschild waar pleeggezinnen en minder bedeelden 

kleding of speelgoed kunnen ophalen om te behouden en/of te lenen.  

• Er worden activiteiten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen gezinnen en 

ervaringsdeskundigen en professionals, zoals het onderwijs.  

• Daarnaast is er een groep vrijwilligers die ingezet kan worden om gezinnen die zich net op Texel hebben 

gevestigd, wegwijs te maken op het eiland.  

• Het kan ook nodig zijn om gezinnen te ondersteunen wanneer er geen sociaal netwerk is,  

• Of omdat een gezin een moeilijke tijd doormaakt door bijvoorbeeld ziekte of scheiding.  

• Soms kan een jonge moeder, of een alleenstaande ouder met puberende kinderen, best wat ‘raad en 

daad’ gebruiken van een ervaringsdeskundige.  

• Of kan een gezin tijdelijk ontzorgd worden doordat er een middagje op de kinderen wordt gepast, 

huiswerkbegeleiding is of een nachtje logeren bij een bonus oma of bonus oom en tante. 

 

De laagdrempelige ondersteuning is steeds maatwerk op vrijwillige basis, waarbij gezinnen zelf de regie houden.  

Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil.  

 

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met de 

coördinatoren van Texelgezinnen: Cintha Stiekema tel. 06-30328467 of Bianca Polderman  

e-mail: info@texelgezinnen.nl Of kijk op www.texelgezinnen.nl of op de Facebookpagina @Texelgezinnen voor 

meer informatie over de activiteiten. Tips zijn van harte welkom. 

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

 2 november - ALLERZIELEN 
 

Ook dit jaar zullen we in onze geloofsgemeenschap met 

Allerzielen onze dierbare overledenen gedenken in een 

woord en gebedsviering onder leiding van de dames van de 

uitvaart / avondwake groep.  

Alle nabestaanden van de overleden parochianen van het 

afgelopen jaar voor wie er een uitvaart in de kerk is geweest 

worden per brief uitgenodigd om deze viering bij te wonen.  

Maar alle andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend ook 

van harte welkom nu dat de maatregelen zijn versoepeld.  

mailto:info@texelgezinnen.nl


 
 

 

Met Allerzielen steken we een kaarsje aan 

voor de liefste mensen die zijn heengegaan. 

Om stil te staan en aandacht te geven 

aan de betekenis van hen in ons leven. 

 

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.  

Wij herinneren ons hun gezichten.  

 

Hun ogen die wij zagen,  

die ons zagen,  

die wij gezien hebben,  

die ons gezien hebben  

die we nog zien als we aan hen denken...  

 

Wij herinneren ons hun namen en wij noemen hun namen.  

 

We steken voor ieder van hen een lichtje aan,  

om het licht dat zij waren  

om het licht waarin ze zijn opgenomen  

bij onze Lieve God  

die al onze lieve doden behoedt en behoudt.  

 

En om het licht dat zij altijd zullen zijn in ons hart. 

 

Om u de gelegenheid te geven om buiten deze viering op deze bijzondere dag uw dierbare te gedenken zijn de 

kerken van De Cocksdorp, Oudeschild en Den Burg de hele dag geopend. Zodat u een kaarsje voor uw dierbare 

kunt branden en zo een moment in gedachten bij hen kan zijn. 

WANNEER: Dinsdag 2 november 2021  

VOOR:   Alle belangstellenden  

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   19.00 uur 

 

DE PAROCHIANEN DIE WIJ DEZE AVOND GEDENKEN ZIJN: 

 

COR ZOETELIEF 

DIRK MAAS 

EMMA ZIJM – WITTE 

ANNIE WITTE -VAN DE WETERING 

JACQUES HIN 

JAAP HOEDJES 

HANS BOOM 

PIET BAKKER 

THEO WITTE 

WIL SCHOENMAKER-VENDEL 

SIEM WITTE 

SJAAK SCHRAAG 

CORRIE WITTE MAAS 

JOOP RAN 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 jaar 2022 willen we de vormelingen voorbereiden op hun H. Vormsel. 

Mocht u een kind hebben die in dit 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. 

 



 
 

 

 4 november ALGEMENE INFORMATIEAVOND H. VORMSEL 
 

Ieder jaar organiseert werkgroep Regio Breed, in 

samenwerking met de werkgroepen van de eerste 

Heilige Communie en het H. Vormsel, begin 

november een informatieavond over de projecten 

die het komende jaar weer van start gaan. 

 

Deze ouderavond is gepland op 4 november in de Petrus en Paulus kerk in Den Helder. 

De aanvang van de avond is om 19.00 uur. 

Wij nodigen de Texelse ouders/verzorgers van wie de kinderen  het H. Vormsel (groep 7 en 8 ) willen ontvangen 

uit, om deze informatie avond bij te wonen.  

Geef u op door een email te sturen naar ons secretariaat, zodat we eventueel samen kunnen reizen. 

Emailadres: secretariaat@rkparochietexel.nl o.v.v. H. Vormsel.  

 

WANNEER: Donderdag 4 november 2021  

VOOR:   Ouders vormelingen 2022  

LOCATIE: Petrus en Paulus kerk Den Helder 

TIJD:   19.00 uur ( boot 18.00 uur) 

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

 11 november - St. MAARTEN - KERK DEN BURG OPEN  
  

Alle kinderen zijn welkom in de kerk van Den Burg met St. Maarten. 

We hebben wat lekkers voor jullie klaarstaan en je mag een kaarsje aansteken.  

En misschien is ook ridder St. Maarten dit jaar weer aanwezig. 

  

KOMEN JULLIE OOK ZINGEN??? -  

 

WANNEER:   Donderdag 11 november 2021 

VOOR:         Alle kinderen met een lampion  

LOCATIE:     H.  Joh. de Doper kerk Den Burg 

TIJD:            17.00 uur - 19.00 uur  

  

 
 

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

 12 november - OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING 

GUN JEZELF EEN MOMENT VOOR: STILTE, LIEDEREN ,TEKSTEN EN GEBEDEN.  

Taizé is een plaats in Frankrijk waar duizenden mensen (vooral jongeren) naar toegaan voor ontmoeting en 

bezinning. Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.  

Veel kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld bieden deze vorm van vieren in hun eigen gemeente of 

omgeving aan, geïnspireerd op de vieringen zoals die gehouden worden in Taizé.  

Een Taizé viering is een oecumenische viering met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en meditatieve 

teksten.  

Op Texel worden al sinds vele jaren in de zomer in De Koog en sinds enkele jaren ook twee maal in de winter in 

Den Burg  een Taizé viering georganiseerd.  

Nu de maatregelen omtrent Corona het weer toelaten zullen we in november een Taizé viering organiseren. 

 

WANNEER: Vrijdag 12 november 2021  

VOOR:  Alle belangstellenden  

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 
 

 

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg  

TIJD:   19.30 uur  

 

U BENT VAN HARTE WELKOM. 

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

 
AFSCHEID VAN DE KOSTERS EN KOOR OUDESCHILD  
 

Na vele jaren trouwe dienst hebben Joke en Andre Zoetelief aangegeven dat zij willen stoppen met het kosterwerk 

in de kerk van Oudeschild. Vanzelfsprekend hebben wij begrip en respecteren wij hun keuze.  Joke heeft het 

kosterwerk indertijd overgenomen van Kees Slaman. Toen hij wilde stoppen legde pastoor Moltzer het vuur aan 

de schenen bij de parochianen in Oudeschild. Hij vroeg aan hen wie het kosterschap op zich wilde nemen, want 

wanneer er niemand zou opstaan zou dat het einde betekenen van de kerk in Oudeschild. 

Dat was het laatste wat Joke wilde, dus bood zij zich aan om het kosterwerk op zich te nemen. In de loop der tijd 

ging Tineke van Beek haar helpen wanneer Joke afwezig was. Maar ook de man van Joke, Andre ging steeds meer 

in de kerk doen. Zo ontstond er een mooie samenwerking, zeg maar de drie eenheid van Oudeschild. 

Maar nu is de tijd daar dat Joke Andre en Tineke toch echt willen stoppen.  

 

Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen voor het koor van Oudeschild. Omdat de dirigent en organist Hans Boom 

dit voorjaar is overleden, is een belangrijke factor van het koor weggevallen. Een heel groot gemis voor de 

meisjes van Hans, zoals hij ze soms liefkozend noemde. Tijdens de corona periode waren er ook geen vieringen 

mogelijk. Dat heeft ook niet bepaald goed gedaan aan het koor. De dames van het koor hebben dan ook 

aangegeven dat dit het moment is om te stoppen met het koor. 

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

TOEKOMST ST.MARTINUS KERK OUDESCHILD 
 

Met het afscheid van de kosters en het koor is er een nieuwe situatie ontstaan voor de kerk 

van Oudeschild. 

Het bestuur wil heel graag de kerk in Oudeschild open houden. Zodat van april tot eind 

oktober de kerk in ieder geval wel open kan zijn en men dit prachtige kerkje tijdens deze 

maanden kan bewonderen en een kaarsje kan aansteken.  

 
 

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

 
 24 november 2021 #RED WEDNESDAY 

GODSDIENSTVRIJHEID WERELDWIJD 
AFGENOMEN 
 

#RED WEDNESDAY 
 

STA OP VOOR DE 

VRIJHEID VAN GELOOF  

24-11-2021 

 ZONDAG 14 NOVEMBER EUCHARISTIEVIERING UIT DANKBAARHEID. 

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er op 14 november een mis 

uit dankbaarheid voor alle vrijwilligers van de St. Martinus kerk in Oudeschild. Waarbij het 

koor van Oudeschild nog eenmaal de viering zal ondersteunen. 

Aansluitend bent u uitgenodigd om na de viering in “t Skiltje samen een kopje koffie en 

een drankje te drinken. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 

LET OP: Er is deze zondag geen viering in Den Burg. 

 



 
 

 

Met Red Wednesday vragen we aandacht voor de vrijheid van alle mensen - in het bijzonder de zwaar vervolgde 

groep Christenen - om te geloven wat zij willen!  

 

Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging omwille van geloof 

toe.  

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, is bezorgd: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag 

worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen 

van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.” 

 

Een belangrijk aspect van #RedWednesday is het wereldwijde karakter. In 2020 wisten we met RedWednesday® 

ruim 400 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van dit vergeten mensenrecht. In Nederland deden maar 

liefst 119 kerken mee. De meeste daarvan waren rood aangelicht, anderen deden mee met gebed tijdens de 

Heilige Mis, een vesper- of gebedsviering. Onze katholieke kerken in Oudeschild, De Cocksdorp en Den Burg 

waren vorig jaar ook rood aangelicht. De 23 nationale kantoren van Kerk in Nood hebben honderden kerken, 

synagogen, moskeeën en overheids-gebouwen bewogen tot acties van solidariteit. #RedWednesday is als 

schreeuw om aandacht voor godsdienstvrijheid amper te negeren.  

 

De kerken in onze parochie en de hele regio omarmen dit initiatief.  

Op 24 november zal de woensdag ochtendviering om 10.30 uur in Den Burg in het teken staan van 

#RedWednesday!   

’s Avonds zullen wij ook dit jaar onze 3 kerken weer rood aanlichten en kunt u terecht voor stilte, bezinning, 

gebed en het aansteken van een kaarsje. 

Kijk voor meer informatie op de website www.kerkinnood.nl/redwednesday2020  

 

WANNEER: woensdag 24 november 2021 

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

 
  Op zondag 28 november  begint DE ADVENT    

 

Van advent verwachten wij meer dan alleen sfeer. Diep in ons leeft dat stil verlangen dat iets gebeuren mag. 

 

“Heer, 

help ons om in deze periode van de advent 

echt naar Jezus uit te kijken. 

Hij die zo weerloos en kwetsbaar was als een kind, 

maar ontzettend groot 

in zijn aandacht voor arme, zieke en uitgesloten mensen. 

Laten wij de kracht vinden 

om zijn voorbeeld na te volgen, 

tot welzijn van ieder mensenkind. 

 

Want Hij die Liefde is wil ook vandaag, onder ons, Mens worden. 

Hij zal niet bij woorden blijven. 

Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart. 

EUCHARISTIEVIERING 

LOCATIE: H. Joh. De Doper kerk Den Burg 

TIJD:  10.30 uur  

VOOR:   Alle belangstellenden  

 

KERKEN GEOPEND 

TIJD:   Hele dag tot 19.30 uur 

LOCATIE: St. Martinus kerk Oudeschild  

H. Fransisca Romana Kerk De Cocksdorp 

H. Joh. De Doper kerk Den Burg 

 

http://www.kerkinnood.nl/redwednesday2020


 
 

 

Hij zal te zien zijn, te voelen, 

aan den lijve te ondervinden 

in ieder mens die zegt: “Ik ben er ook voor jou”, 

en die deze zin tot leven brengt in zijn manier van leven. 

 

Hij zal te zien zijn in elke keuze, 

in elke politieke beslissing die hoop geeft aan de armen, 

uitzicht geeft aan mensen zonder toekomst 

en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook. 

 

Zoals God mens is geworden in Jezus, 

zo wil Hij mens worden voor ons en door ons. 

Moge deze adventstijd een tijd worden van uitkijken naar 

en van zich voorbereiden op 

de geboorte van God onder ons. 

 

VANAF DE 1E ADVENTSZONDAG ZAL IN DE KERKEN DE ADVENTSKRANS BRANDEN EN IEDERE WEEK ZAL HET MET 

HET WEKELIJKS AANSTEKEN VAN EEN KAARS MEER LICHTER WORDEN OP WEG NAAR KERSTMIS 

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

GERARDUSKALENDER 2022 
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke 

dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 

‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.  

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster 

Wittem worden georganiseerd. 

     
TE KOOP BIJ:  Fam. Reij 

      Bernhardlaan 204 
                1791 XJ Den Burg 

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

DE BAKCOMMISSIE DEELT HAAR RECEPTEN 
 

Aan de bakcommissie heb ik gevraagd of zij hun recepten met ons wilde delen. 

Dit keer deelt Gonda haar recept voor brownies met ons. 

Veel plezier en succes met het bakken van deze heerlijke koekjes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
JEUGDPAGINA  

Bron van deze jeugdpagina is 

www.geloventhuis.nl 

 

De bomen tooien zich buiten in de prachtigste 

herfsttinten. De herfst is een schatkamer van 

zomerherinneringen. De oogst wordt 

binnengehaald. Het volle groen van de 

bladeren kleurt door naar bruin, rood en geel. 

En als daar de zon doorheen schijnt, denk je 

terug aan de zomer. 

De herfst heeft ook gedenkdagen als Allerheiligen en Allerzielen. Ze 

nodigen ons uit om onze overleden dierbaren te gedenken. Maar ook de 

twee populaire St. Maarten en St. Nicolaas hebben in de herfst hun 

feestdagen. 

 

 
KNUTSELEN MET HERFST SCHATTEN 
 

Met de afgevallen bladeren kun je leuke dingen maken. 

Herfstversje 

Voorbij het groene leven 

wordt alles geel en rood. 

Als alles is gegeven, 

gaan dingen langzaam dood. 

De bladeren gaan vallen, 

hun frisheid is vergaan. 

Ze hebben met z'n allen 

iets heel voornaams gedaan: 

Ze zijn heel klein begonnen 

en kwamen uit de knop 

Ze hingen fijn te zonnen 

en slurpten zonlicht op. 

De boom kon daardoor groeien 

precies zoals het hoort. 

Zijn takken konden bloeien 

en brachten vruchten voort. 

Een blad is niet van nylon. 

Het leeft, wordt oud en moe, 

en in de late herfstzon 

valt het naar beneden toe. 

Daar wordt het weer tot voeding 

voor de boom in 't nieuwe jaar. 

En dat is Gods bedoeling, 

zo leef je  voor elkaar. 

© 2015 MdJ 

http://www.geloventhuis.nl/


 
 

 

Maak van een papieren bordje een mooie 

herfstkrans. 

Knip het middelste gedeelte uit het papieren bordje  

Plak met lijm de verschillende gekleurde bladeren 

dakpansgewijs op de rand.  

Doe er tot slot een mooi lint  

om. Zo heb je een mooie  

herfstdecoratie. 

 

Zoek mooie gekleurde exemplaren en laat ze goed drogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog een fotolijstje die je kunt op pimpen? 

Maak een leuke tekening of druk een mooie foto af ter grootte van het lijstje. 

Plak op de randen een paar leuke takjes en plak er ter decoratie nog mooie herfst 

bladeren wat eikeltjes of kastanjes op.  

 



 
 

 

 

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



 
 

 

SOMETHING 

GREAT IS 

COMING 

YOUR WAY 

INGEZONDEN STUKKEN 
 

HANDWERK MAATJE GEZOCHT 

Jessika Franken breit en haakt voor “Hulp aan Oost Europa”. Zij zou dit graag samen met 

meerdere personen willen doen. Voor de gezelligheid en om bijvoorbeeld ook patronen uit te 

wisselen.  

Wie wil er een handwerkmaatje worden?  

Neem dan via de mail jessika.texel@gmail.com contact met haar op.  

 

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

 
OPEN  -  KERKHOPPEN 
 

De kerken in onze regio * Petrus en Pauluskerk - Den Helder * Willibrordkerk - 

Julianadorp * O.L.V. Visitatie - 't Zand * Sint Jan - Breezand * O.L.V. Praesentatie 

- Anna Paulowna openen hun deuren op zondag 3 oktober 2021. 

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de kerken waar 

u misschien wel eens langs bent gereden of gefietst. 

Komt u gezellig binnen! 

Elke parochie vult deze middag op eigen wijze in. 

Een tipje van de sluier: koffie (sowieso), tentoonstelling, muziek, 

historie … 

 

De Texelse kerken openen hun deuren op 3 april 2022.  

We zoeken nog mensen die willen meedenken en helpen bij de 

organisatie op Texel. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TIGER NIEUWS 

 
Een nieuw project in de maak... 
Ben je tussen 15 en 17 jaar? 
Houd dit kerkblad en onze instagram @thetigersofgod 
goed in de gaten. 

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

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

GET INSPIRED - ALPHA YOUTH 

ZONDAG 
3 oktober 

12.00-17.00 uur 



 
 

 

 

Alle tieners opgelet!  

De zomervakantie is voorbij en wij gaan weer van start met de Get Inspired avonden! 

Avonden vol gezelligheid en diepgang op ons mooie geloof.  

 

DIT WIL JE NIET MISSEN! 

Ben je 17+? 

Meld je  dan aan via: jongerenregionoordkop@gmail.com 

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

BINNENKORT IN ONZE KERKEN 

Achter de schermen is de Get Inspired groep druk bezig met een nieuw project. 

Binnenkort zullen wij hier meer over laten weten op onze socials. Maar om alvast 

een tipje van de sluier te geven, het gaat om een  

PRAYER WALL. 

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

WERKGROEP REGIO BREED: 
 

Werkgroep regio Breed heeft twee enthousiaste dames erbij! 

Agnes Borst uit Anna Paulowna en Iris Hernandez uit Julianadorp versterken sinds september 

de werkgroep, welkom dames!  

 

Mocht er nog iemand van Texel zijn die de groep wil komen versterken,  

WE HOUDEN ONS AANBEVOLEN!  

 

ACTIVITEITEN WERKGROEP REGIO BREED: ZET DEZE DATUMS  ALVAST IN UW AGENDA 

 

2021    

4 november Algemene informatieavond 

EHC/Vormsel 2022 

19.00 uur Petrus en Pauluskerk 

21 november Bijeenkomst omtrent Advent  

aansluitend aan de viering 

Tiger Kids  Petrus en Paulus kerk 

24 november #RedWednesday   

12 december 

(datum onder 

voorbehoud) 

Teens get Together (bisdom-breed)  

 

Tigers of God  

19 december KerstINN  volwassenen Willibrordkerk 

2022    

13 maart Bezoek heiligdom Heiloo Tiger Kids  

2 april Eucharistieviering Tigers of God  

3 april Kerkhoppen  Texel 

18 mei Mini bedevaart Heiloo volwassenen  

19 juni Grote jaarfeest Tigers of God  

3 juli EHC op herhaling Tiger Kids  

 

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

mailto:jongerenregionoordkop@gmail.com


 
 

 

VIER MEE MET DE FRIEZENKERK IN ROME 

 

Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit de Friezenkerk 

in Rome. U kunt thuis mee vieren met de gemeenschap in de kerk aan de rand 

van het Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid om u even verbonden te 

voelen met deze bijzondere Nederlandse gemeenschap in het centrum van de 

wereldkerk. 

 

Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk, zal om 10.00 uur voorgaan in de 

eucharistieviering in deze mooie kerk, die een geschiedenis heeft die 

teruggaat tot de achtste eeuw. Voor Nederlandse pelgrims en bezoekers is het 

een plaats van ontmoeting en bezinning. 

In de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Maar om deze 

plek in Rome voor de lange termijn te behouden blijven er verbeteringen 

nodig. Stichting Vrienden van de Friezenkerk zet zich hiervoor in. We willen u 

vragen om ons daarbij te helpen. 

Antoine Bodar: “Een bezoek aan de Friezenkerk is voor veel Nederlanders een van 

de hoogtepunten van hun verblijf in Rome. Met de steun die we vanuit Nederland 

ontvangen kan dit bedehuis in het hartje van Rome blijven bestaan.”  
Foto: Margot de Jong. 

 

Sluit u aan bij de Vrienden van de Friezenkerk door u aan te melden via 

www.friezenkerk.nl/vrienden. De minimale donatie is € 25,- per jaar, of steun de 

stichting met een eenmalige gift: scan de qr-code en doneer rechtstreeks. 

 

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

HULP OOST-EUROPA TEXEL 

Zulke mooie berichten ontvingen wij uit Vaslui in Roemenië, dat wij ze graag met u 

willen delen....... 

 

Met het kweken van de tomaten, paprika's en pepers in de kassen gaat het geweldig 

nu er voldoende water voorhanden is.  

Dit is dankzij de bron, die vorig jaar geboord is, dat ze nu zo'n geweldige oogst 

hebben.Zo kunnen we zien dat de hulp vanaf Texel een grote verbetering teweeg 

heeft gebracht in de levens van de mensen in Vaslui. 

Zij hebben door onze hulp de mogelijkheid en de kans gekregen om verder te komen 

en voor hun eigen eten te zorgen. 

 

Door de inwoners van Vaslui wordt hard gewerkt en het eerste deel van de oogst 

wordt door de vrouwen al  verwerkt en ingemaakt, zodat ze in de winter te eten 

hebben tot de volgende oogst.  

 

Wij hopen op meer plaatsen een verschil te kunnen helpen maken en dat kan alleen met jullie hulp...  

Met een vriendelijke groet van de vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel. 

NL80 RABO 03625 21 905 (ANBI) 

 

 

http://www.friezenkerk.nl/vrienden


 
 

 

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 1791 XL Den Burg 0222-314538 

  e-mail:        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 

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! 

mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl
http://www.rkparochietexel.nl/
mailto:jose.vd.gracht@gmail.com
mailto:vuurtoren@rkparochietexel.nl
mailto:wimjmboom@gmail.com
mailto:fr.sande@planet.nl
mailto:pcitexel@gmail.com
mailto:jc.keesom@kpnmail.nl
mailto:secretariaat@rkparochietexel.nl


 
 

 

 
 

    

    

   

    

  



 
 

 

 

 

    

   

    

   

  

  

   

    

   

   

    

     

    

     

     

     

     

     

    

   

    

    

   

    

    

    

    

    

  

   

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  


