Gemeentegids
Protestantse Gemeente Den Burg
seizoen 2018/2019

Twee gemeenten (rode vlakken) vormen een nieuw geheel rond het kruis.

“Ubi caritas, et amor, ubi caritas, deus ibi est…“ ( waar goedheid
en liefde is, daar is God..)
Dit liedje uit de oecumenische communiteit van Taizé wordt vaak
gezongen tijdens de avondgebeden in onze gemeente. Het is
een eenvoudige geloofsbelijdenis die precies zegt wat
gemeente-zijn is.
Overal waar mensen samenkomen en met aandacht en respect
met elkaar omgaan, daar is God. Die omgang, die ontmoeting,
noemen wij “God”. Waar God is, is gemeente en omgekeerd.
Met dit boekje willen we tot deze goede omgang uitnodigen . U
vindt er adressen en namen van de mensen die een taak in de
gemeente hebben opgenomen en die u daarvoor kunt
benaderen. En u vindt er de aankondiging van activiteiten om
aan mee te doen.
Zo hopen we met elkaar een zinvol seizoen te beleven , tot
opbouw van ons eigen geloof en van de gemeente van Christus.
Ds. Wikke Huizing

Houdt u naast dit boekje ook het Kerkblad en de Zondagsbrief in
de gaten voor de actuele informatie.

Bestuur, beheer en publiciteit
Bestuur
Kerkenraad:
De kerkenraad, bestaande uit predikant ouderlingen, diakenen
en kerkrentmeesters, geeft leiding aan onze gemeente.
Predikant: Ds. Wikke Huizing, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den
Burg
Tel. 365850 of 0610872089,
e-mail: wikke.huizing@outlook.com.
Voorzitter: Jan Vonk, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg tel.
315417, e-mail: janvonk54@gmail.com
Scriba: Mevr. Marjan Nicolay, Keesomlaan 17, 1791 DA Den
Burg tel. 316686,
e-mail: scriba.pkn.denburg@!texel.com.
Penningmeester: Douwe Kooiker, Driehuizen 12 tel. 315577,
e-mail: d.kooiker@hccnet.nl
College van Kerkrentmeesters:
Dit college behartigt de materiële belangen van de plaatselijke
kerkelijke gemeente.
Ouderling kerkrentmeesters:
Voorzitter: Erik van der Spek ,e-mail: spek-druif@introweb.nl
Secretaris: Ank van Putten
Leden: Jan Vonk, Nico Blonk, Douwe Kooiker
Jaap Vlaming (adviserend)
College van diakenen:
De taak van de Diaconie is mensen in nood veraf en dichtbij
ondersteunen.

Voorzitter: Jan Oosterhof tel. 315138
Penningmeester en secretaris: Daan van Sijp
e-mail: dvansijp@texel.com
Leden: Mary Veltkamp, Arie Maat , en Aly Geus.
College van Ouderlingen:
Dit college verzorgt de pastorale zorg en is verantwoordelijk voor
de kerkdiensten.
Voorzitter: Meta Blommers tel. 06-22262997.
Jeugdouderling: Mieke Druif, e-mail: Miekedruif@gmail.com
Leden: Hannie van Noort, Gelein Jansen, Karen Keijser,
Froukje Vlaming, Roelie Struick.
(Zie voor wijkindeling gemeente achter in brochure)
Beheer
Reserveringen:
“De Schakel” : Marjan Huizinga tel. 314222.
“De Poort” : Ank van Putten tel. 313993.
“De Burght” : Nico Blonk tel. 315040
Groen rond de kerken:
Het beheer van de begraafplaats en de urnenkelder wordt
geregeld door Gijs Bouw tel. 321480.
Een groep gemeenteleden zorgt ervoor dat de tuinen van de
beide kerken er steeds keurig verzorgd bij liggen.
Contactpersonen: Jan van Groenigen tel. 313034
en Kees Vlaming tel. 222002.
Ledenadministratie
Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie (zoals
verhuizingen) kunnen worden doorgegeven aan Bea Aalders:
aalders.bea@gmail.com
Kroonluchters
Tweemaal per jaar worden de kroonluchters gepoetst.

Contactpersoon Annie Dros tel. 314862, e-mail:
g.dros01@tele2.nl

Publiciteit
Kerkblad:
Het “Tessels Kerkblad” komt maandelijks uit. Het is een uitgave
van de Doopsgezinde Gemeente en de drie Protestantse
Gemeenten van Texel.
Contactpersoon kopij: Marjan Nicolay tel. 316686, e-mail:
scriba.pkn.denburg@texel.com.
Adreswijzigingen : Bea Aalders , tel. 314900, e-mail:
aalders.bea@gmail.com
Zondagsbrief:
De zondagsbrief met de orde van dienst wordt elke vrijdag per
mail rondgestuurd en op zondagmorgen uitgereikt.
Heeft u nieuws dat moet worden vermeld, stuur dat door naar
een van de contactpersonen:
Tineke Ramaker: tinekeramaker@texel.com
Joke Vlaming : skouer@texel.com
Mary Veltkamp : maryveltkamp@texel.com
Webmaster:
De webmaster zorgt ervoor dat op www.kerkplein.nl. informatie
over onze gemeente te vinden is en de diensten na te luisteren
zijn. Douwe Kooiker tel. 315577, e-mail: d.kooiker@hccnet.nl.

Diensten en Vieringen
Op zondagmorgen om 9.30 uur vieren we de eredienst in De
Burght, Binnenburg 2 Den Burg.
Van 1 januari tot Pasen vindt deze plaats in het kerkgebouw De
Poort, Elemert 1.
Organisten:
Dyo Wassink tel. 314109
Jan Kruithof tel. 314590
Lectoren:
De lector verzorgt de lezingen uit de bijbel tijdens de eredienst.
Contactpersoon: Nannie de Haas tel. 312298.
Kindernevendienst
Het hele jaar door wordt tijdens de kerkdienst de
kindernevendienst georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. Een
team van enthousiaste en gemotiveerde gemeenteleden leidt
deze dienst. De kinderen gaan voor de preek met het licht van de
paaskaars naar hun eigen ruimte en komen voor het slotlied
terug in de kerk.
Contactpersoon: Jolanda van Groningen, tel. 319208,
e-mail: pcvangroningen@planet.nl
Kosters:
De koster is belast met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw.
Een team van vrijwilligers verzorgt deze dienst.
Contactpersoon: Douwe Kooiker, tel. 315577,
e-mail: d.kooiker@hccnet.nl
Geluid:
De kerkdiensten zijn via internet rechtstreeks te volgen op
kerkdienstgemist.nl.
Ook is er de mogelijkheid de dienst te volgen via kerktelefoon,
het Lukaskastje. Contactpersoon: Douwe Kooiker, tel. 315577.

Bloemen in de kerk :
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol
gespeeld om het evangelie te vertellen. Bloemen kregen door de
tijd een symbolische duiding, een mogelijkheid om geloofsinhoud
uit te drukken.
Enkele gemeenteleden verzorgen de bloemstukken.
Contactpersoon: Ank van Putten, tel. 313990.
Na elke dienst worden bloemen door een diaken en een
gemeentelid naar een, door de diaconie uitgekozen, gemeentelid
gebracht als groet van de gemeente.
Contactpersoon: Mary Veltkamp, tel. 313600.
Koffie drinken:
Na de kerkdienst is er de mogelijkheid om onder het genot van
een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Volgens het rooster
wordt dit door diverse gemeenteleden verzorgd.
Contactpersoon: Eef Eelman tel.313459.
Voor speciale gelegenheden is er een groep mensen in de
gemeente die iets lekkers bakken.
Contactpersoon: Alide Zegers tel. 313355.
Kerktaxi:
Voor gemeenteleden die minder mobiel zijn bestaat de
mogelijkheid per auto naar de kerk of een andere bijeenkomst te
gaan. Er zijn diverse mensen die u graag halen en brengen.
Contactpersoon: Arjen Kop, tel. 313445.
Zondagsbrief: zie Publiciteit.
Cantorij:
Leden van de cantorij werken regelmatig mee in de dienst.
Zij oefenen elke maandagavond om 19.30 uur.
Contactpersoon: Dyo Wassink tel. 314109.

Bijzondere vieringen
De bijzondere vieringen worden in de Liturgiecommissie
voorbereid. Dit zijn o.a. Avondgebeden , Kerst, Pasen,
Pinksteren, Dankdag voor gewas en arbeid, laatste zondag
kerkelijk jaar en Uur voor Iedereen.
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing
Startzondag:
De Startzondag wordt eilandelijk georganiseerd. Daarmee begint
het nieuwe seizoen. Dit jaar vindt ze plaats op zondag 7 oktober
in Oosterend.
Weeksluiting:
Op vrijdagavond zijn er weeksluitingen in het verpleeghuis De
Hollewal en woonzorglocatie De Gollards.
Deze vieringen worden geleid door leden van het Texels
Theologen Convent (TTC).
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing, tel. 365850 of 06-10872089
Huiskamervieringen in de Waerden:
De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een
beperking.
Een aantal keer per jaar zijn er huisvieringen.
Contactpersoon: Froukje Vlaming tel.314654.
Kerstmiddag:
Deze viering wordt in de adventstijd gehouden.
Contactpersoon: Marga Drijver, tel. 312300.

Activiteiten
Geloofsgespreksavonden:
Dit seizoen komen er geloofsgesprekken over actuele
maatschappelijke onderwerpen. Daarin delen we ons leven met
God en elkaar in geloof , hoop en liefde.
Woensdag 17 oktober : de energie-omwenteling , hoe raakt dit
ons? Aanvang 19.30 uur in De Poort
Woensdag 21 november 2018: Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking
Donderdag 14 februari : De komende (Europese) verkiezingen,
democratie
Donderdag 14 maart : Liefde sterk als de dood. Marc Chagall in
de 40dagentijd. Met ds. Dick van Arkel, predikant in Castricum
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing tel. 365850.
Jeugd en Jongeren:
Er zijn diverse mogelijkheden zoals club, clubavonden, themabijeenkomsten en maaltijden.
Contactpersoon: Mieke Druif (jeugdouderling) .
tel.328027 of 06 25028971.
Wandelen met de Predikant:
Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur een uurtje wandelen en
praten over wat we zien en beleven. Verzamelen bij de boom
voor de Burght.
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing tel. 365850 of 0610872089.
Praatcafé:
Elke eerste donderdag van de maand is er voor alle ouderen die
in en om woonzorglocatie De Gollards wonen om 10.30 uur het
Praatcafé in de Carrousel. Er is een thema met een bijpassend
bijbelverhaal en veel verhalen over vroeger en nu van elkaar.
Contactpersoon: Wikke Huizing tel. 365850.

Bijbels koken:
Diverse keren per jaar is er een Bijbelse maaltijd. Samen koken
en eten brengt mensen in gesprek. Menu’s geïnspireerd op
gebeurtenissen in de Bijbel en van de geschiedenis van het
Joodse volk vormen het uitgangspunt. Na opgave en tegen
betaling van een kleine vergoeding kunt u aanschuiven.
Contactpersoon: Marga Drijver tel. 312300.
Bijbelvertaalkring:
Maandelijks buigt een groep geïnteresseerden zich over
verschillende vertalingen van een Bijbeltekst. De bijeenkomst is
bij één van de deelnemers thuis.
Contactpersoon: Janneke Tolsma tel. 320370.
Zin in film:
Voor mensen die zin hebben om samen een film te zien en
daarna erover te spreken.
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing tel. 365850.
Lichtjesavond in de Burght:
Op een aantal avonden is de kerk open en kan iedereen naar
binnen lopen en een kaarsje aansteken, voor een dierbaar
persoon of vanwege een gebeurtenis. Of gewoon even in de
stilte en het licht zijn om op adem te komen.
Contactpersoon: Hilly Oosterhof tel. 315138.
Bazaar:
Er is 1 x per jaar bazaar in de Burght en deze wordt dit jaar
gehouden op vrijdag 9 november. De bazaar wordt
georganiseerd door een commissie.
Contactpersoon: Nico Blonk tel. 315040.
Kledingmarkt:
In het voorjaar wordt in de Schakel een kledingmarkt gehouden
ten bate van een goed doel.
Contactpersoon: Nannie de Haas tel. 312298.

Toren beklimmen:
Het uitzicht over Texel vanaf de toren is prachtig. De toren van
de Burght kan worden beklommen op maandag van 10.00-12.30
uur.
In de zomermaanden is de toren vaker open voor publiek.
Beklimming is dan mogelijk tussen 10.00-16.00 uur.
Contactpersoon: Jan van Groenigen tel. 313034.
Kluutjes zoeken:
Voor de zomer zijn de sneeuwklokjes op het bedrijf van Piet van
Groningen gerooid en moeten van kluten ontdaan worden.
Wie mee helpt verdient geld voor de kerk.
Contactpersoon: Froukje Vlaming tel. 314654.
Rügengroep:
Met de Evangelische Lutherse Mariënkirche uit Bergen, op het
Duitse eiland Rügen, bestaat sinds 1992 een vriendschapsband.
Met deze gemeente is er een jaarlijkse uitwisseling.
Contactpersoon: Janneke Tolsma tel. 320370.
Kerk& Israël:
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel
element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit
de Joodse traditie.
Op Israëlzondag, de eerste zondag in oktober, geven we in de
Protestantse Kerk gestalte aan de onopgeefbare verbondenheid
met het volk Israël; dat is het Joodse volk wereldwijd.
Contactpersoon: Janneke Tolsma tel. 320370
Actie schoenendoos:
In de maanden oktober en november worden schoenendozen
gevuld voor kinderen in het buitenland.
Contactpersoon: Tineke Ramaker, 313866
Tentoonstelling S.E.A (Science Encounters Art, wetenschap
ontmoet kunst)
In de maanden juni, juli en augustus 2019 is op het hele eiland
de tentoonstelling SEA te zien. Ook onze Burghtkerk is één van

de tentoonstellingslocatie. In 2018 zijn tien gerenommeerde
wetenschappers en tien professionele kunstenaars aan elkaar
gekoppeld. Het werk van de wetenschappers inspireert de
kunstenaars tot nieuw werk.

Oecumene
De Raad van Kerken op Texel:
Deze heeft als doelstelling om zich in te zetten voor oecumenisch
leven en werken op Texel.
Dit gebeurt door het organiseren van diensten, gebeds- en
thema bijeenkomsten en contactavonden.
Contactpersoon: Ank van Putten tel. 313993.
Raad voor Zomerwerk:
De raad gaat uit van Texelse kerken. Het gebouw “De Schuilhut”
aan de Parnassiastraat 2 in De Koog is het centrale punt van het
recreatie werk.
Contactpersoon: Bram Guiljam tel. 318581.
Stichting Kerk en Minima Texel:
In deze stichting werken verschillende kerkgenootschappen
samen. De stichting biedt hulp aan Texelaars in financiële nood.
De hulp gebeurt pas daar waar hulp uit andere bronnen niet
mogelijk is of ontoereikend.
Men moet op Texel woonachtig zijn, maar hoeft niet bij een kerk
aangesloten te zijn.
Contactpersoon: Mary Veltkamp tel. 313600.
Interkerkelijke Vrouwen Contactgroep Texel:
Gedurende de maanden juli en augustus komen de leden naar
de Burght om bezig te zijn voor een bepaald project rond water.
Er wordt koffie en thee geschonken.
De kerk is open van 10.00- 16.30 uur
Contactpersoon: Martha Kreeft tel. 314693
Eilandelijk Diaconaal Werkverband:
De gezamenlijke diaconieën en Caritas ondersteunen voor de
periode 2018-2020 een kindertehuis in Nepal.
Contactpersoon: Mary Veltkamp, tel. 313600

Wijkindeling

Alle gemeenteleden (adressen) zijn ingedeeld in een wijk. Per
wijk is er een ouderling verantwoordelijk voor pastorale zorg.
Dit najaar worden er twee nieuwe ouderlingen in het ambt
bevestigd. En neemt er één afscheid. Bij het drukken van dit
gidsje was nog niet bekend hoe de nieuwe verdeling van de
ouderlingen over de wijken zal zijn.
Deze zal t.z.t. in het Kerkblad en op de Zondagsbrief vermeld
worden.

Afbeeldingen
Voorkant : Logo Protestantse Gemeente Den Burg door Cobie
Bremer
Achterzijde: Logo PKN

