
VAN HET BESTUUR 
 
Zondag 8 januari jl. vond de eerste parochiedag van 2023 plaats. 
Voorafgaand aan de samenkomst werd er een viering gehouden in de Johannes de Doper kerk welke 
viering muzikaal werd ondersteund door een samenzang van het dames- en herenkoor. Het mag 
gezegd worden, het was een lust voor het gehoor van de bezoekers. 
 
Na de viering was er een samenkomst in de Witte Burcht waarbij er gelegenheid was elkaar een zalig 
nieuwjaar te wensen.  
 
Tevens werd er aan 9 koorleden de Gregorius onderscheiding uitgereikt voor respectievelijk 25, 40, 
50 en zelfs 60 jaar trouw koorlidmaatschap. 
 

VERTREK PAROCHIE COORDINATOR HENNY HIN 
 

Tijdens het openingswoord van de vice-voorzitter werd ook het vertrek van 
onze parochie coördinator Henny Hin-Witte per 1 mei 2023 kenbaar 
gemaakt. 
Toen het vertrek van de laatste pastoor uit de pastorie een feit was werd 
de noodzaak ingezien dat er toch met regelmaat iemand op de pastorie 
aanwezig diende te zijn.  
Sinds 1 januari 2008 is Henny het gezicht van de parochie en daar zijn wij 
haar dankbaar voor. Wat begon als vrijwilligster in de kindernevendiensten 
kreeg een vervolg als parochie-coördinator in dienst van de parochie. Om 
voor zichzelf meer verdieping te krijgen volgde zij hiervoor een aantal 
cursussen. Zij is een waardevolle aanvulling en regelaar geweest voor het 
pastorale team en de parochie. Ook het bestuur voorziet ze met regelmaat 
van nuttige informatie want het mag duidelijk zijn dat zij door de jaren 
heen veel kennis over de parochie heeft vergaard.  
We zijn ons er van bewust dat zonder bezetting op de pastorie het directe 
contact met de parochianen verloren zal gaan. Er is dus een verzoek gedaan 
aan het Bisdom een sollicitatie procedure te mogen starten om een 

opvolger voor Henny te vinden welk verzoek is gehonoreerd. 
We zijn dus op zoek naar een persoon die voor 24 uur (uren zijn bespreekbaar) plaats wil nemen op 

ons secretariaat waarbij een katholieke achtergrond gewenst is. "Het werk bestaat uit 

administratieve taken, je bent de rechterhand van het pastorale team en de ogen en oren van de 

parochie.  

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henny.  
Natuurlijk kunt u ook een sollicitatiebrief schijven t.a.v.  het bestuur naar Rk Parochie Texel, 
Molenstraat 34, 1791 DL Den Burg. 
 
Is de baan van Henny niet voor u weggelegd dan kunt u altijd nog overwegen u aan te melden als 
vrijwilliger van de Parochie. Want net als overal zijn wij ook naarstig op zoek naar vrijwilligers voor 
allerlei grote en kleine klussen, taken en projecten. 
 
Bij deze KerkInzicht treft u ook weer de folder aan waarmee wij de kerkbijdrage onder uw aandacht 
willen brengen. Wij hopen u hiermee op een positieve manier te bereiken en wellicht bent u bereid 
ons financieel te steunen. Bij voorbaat dank daarvoor. 
 
Bestuur RK Parochie Texel 
 


