NA 52 JAAR AFSCHEID VAN DE VUURTOREN.
In het verleden werd door de priester, gewapend met het afleesboek, vanaf de preekstoel aan de
beminde gelovigen meegedeeld waar, wanneer en voor wie er een H. Mis werd opgedragen. Naast
praktische mededelingen werd soms ook een herderlijk schrijven van de bisschop of de lijst van
weldoeners voor kerk en armen voorgelezen.

Sursum Corda
Al in 1946 kon men zich abonneren op het parochieblad voor het bisdom Haarlem Sursum Corda (de
harten omhoog). Het blad werd toen in Den Burg door verkenners bezorgd. Vanaf juli 1947 werd het
blad via de post verstuurd.
In november 1963 waren er op Texel 364 personen op geabonneerd. Alle gegevens van de drie
parochies op Texel werden apart vermeld. Vanaf 10 november 1968 kwamen de mededelingen onder
één kop; ’r. k. kerken - Texel‘. Vanaf januari 1951 schreef pastoor C.P.G. Persoon het parochienieuws
in het blad onder het hoofd ‘De stem van een roepende’. J.G.J. van Schie, pastoor van De Cocksdorp
vanaf 2 november 1967, had van de bisschop de opdracht om van Texel één parochie te maken. Hij
schreef in Sursum Corda van 3 tot 10 december 1967 onder De Cocksdorp de
rubriek ‘van kerktoren tot vuurtoren’. De naam de Vuurtoren is dus eigenlijk door
hem bedacht. Voor Den Burg schreef hij onder de kop ‘Burger geluiden’, voor
Oosterend ‘onder ons’, voor De Koog ‘vanaf de hoge duin’, en voor Oudeschild
‘vanuit de haven’.
Sinds november 1968 moesten de pastoors op Texel de zielzorg voor heel het
eiland verzorgen. Toen kwam er de rubriek ‘tussen Waddenzee en Noordzee’.

Parochieblad de Vuurtoren.
De parochieraad was in 1967 voorstander van een Texels kerkblad als
communicatiemiddel met de parochianen. Een gezamenlijk kerkblad met andere
kerken kwam niet van de grond. Er werd gekozen voor een eigen kerkblad. In
september 1969 werd Sursum Corda vervangen door het ‘informatiebulletin’ voor
R.K. Texel, de Vuurtoren.
In de beginjaren werd gestencild op de zolder van de Jozefschool, later in de
archiefruimte van de pastorie. In 1968 werd de pastorie aan de tuinzijde
uitgebreid met een gemeenschapsruimte en een zit- en studeerkamer. Deze
laatste ruimte kwam in april 1993 vrij nadat pastor P.M. Kolkman was verhuisd
naar de Beatrixlaan en wordt sinds die tijd gebruikt als drukkerij.
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 ontstaan er steeds meer regionale verbindingen en versterkingen 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’. Dat betekent dat de oude vertrouwde Vuurtoren vanaf het nieuwe
jaar 2022 niet meer op uw deurmat zal vallen. Dit betekent ook, dat deze druk de laatste zal zijn die
onder de naam Vuurtoren uitgebracht wordt. In plaats hiervan ontvangt u de volgende keer het
gezamenlijke parochie magazine ‘Kerk INN Zicht’.
Met de komst van ‘Kerk INN Zicht’ hopen wij de lezer te voorzien van nog meer leesplezier. Hiervoor
zal de nieuwe uitgave in full colour, kwalitatief betere foto’s en op iets kleiner formaat worden gedrukt.
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EEN WOORD VAN DANK BIJ HET AFSCHEID VAN DE VUURTOREN
Een woord van dank, lof en waardering, voor hun enorme inzet in al die jaren, geven we aan alle
mensen die in de afgelopen 52 jaar betrokken waren bij de Vuurtoren.
Dank aan de redacties die het parochienieuws voor u verzamelde
en op papier hebben gezet op een leuke leesbare manier.
Dank aan de mensen die hielpen in de drukkerij om het blad te
vermenigvuldigen en te nieten. In hoogtijdagen waren dat er
meer dan 1000 stuks iedere maand weer opnieuw.
Dank aan de vele bezorgers die er hun rondje voor liepen of
fietste, of met de auto ervoor zorgden dat het blad op tijd bij u
op de mat viel.
Zij hebben er allemaal met veel enthousiasme voor gezorgd, dat
u op de hoogte bleef van het nieuws uit onze parochie.
Gelukkig blijven al deze
vrijwilligers nog steeds
betrokken, al is het op een
andere manier.
De redactie gaat nu de
Texelse artikelen aanleveren
voor het parochiemagazine Kerk Inn Zicht. In dit blad vullen wij een
aantal pagina’s en zijn we herkenbaar aan dit logo. Het is een
grafische bewerking van onze drie kerken.
Onze drukkers in de drukkerij blijven ook actief. Zij zorgen voor het drukken van de diverse boekjes
van de vieringen en uitvaarten.
En de bezorgers zullen het nieuwe parochie magazine “Kerk Inn Zicht” bij u gaan bezorgen.
Zo is het afscheid van “De Vuurtoren” geen afscheid maar een NIEUW BEGIN!
U ontvangt eind januari het gezamenlijke parochie magazine “Kerk INN
Zicht”.
Een magazine in Full Color. Vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes.
Met natuurlijk het pastorale woord van ons pastorale team, het vieringenrooster, nieuws uit de diverse parochies en de regio. Een aansprekende
kinderpagina en jongeren uit de regio die hun eigen aandeel aan dit blad
leveren. Maar ook een puzzel en bijvoorbeeld
een artikel over de paus, een interview met een bekende katholiek of
informatie over interessante boeken en tentoonstellingen.
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.
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