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TEN GELEIDE 

Voor u ligt het eerste nummer van het Nieuws uit onze Regio “De Noordkop”. 

Zoals u weet bestaat onze regio uit de parochies O.L.V. Praesentatie in Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist 

in Breezand. O.L.V. Visitatie in ’t Zand deze 3 parochies hebben een samenwerkingsverband onder de naam 

Trinitas. Daarnaast bestaat de Regio ook nog uit de Maria Sterre der Zee parochie in Den Helder en de RK 

parochie Texel. 

In het regio overleg, wat een aantal keer bijeen komt en bestaat uit afgevaardigde van de diverse besturen en 

het pastoresteam, is besloten om 2x per jaar het regionieuws te bundelen en uit te geven en dit in de diverse 

parochies te verspreiden.  

En voor u ligt dan dus de eerste uitgave van het “nieuws uit de regio DE NOORDKOP”. 

 

 

VAN HET PASTORALE TEAM, 

Beste parochianen, 

In de laatste tijd heeft de wereld veel moeilijke momenten mee gemaakt. Momenten zoals aanslagen in 

verschillende steden van de wereld. Mensen werden vermoord hier en daar. Dat heeft heel veel angst en 

daardoor veel onzekerheid bij de mensen gebracht. De vraag is: en wij, wat doen wij om tegen deze angst in 

te gaan? 

Jezus Christus zegt in het evangelie tegen de leerlingen en mensen die hem volgden: “Weest niet bang”. 

Hetzelfde wil Jezus aan ons in deze tijd zeggen. Want de angst brengt ons onzekerheid en vooral wantrouwen 

tegen onze naasten en tegen God zelf. 

Daarom is het ook belangrijk broeders en zusters dat wij blijven bidden. Het gebed is een teken van 

vertrouwen en eenheid. Eenheid die gebaseerd wordt door de steun van de medemensen op verschillende 

manieren:  materieel maar ook spiritueel.  

Vragen wij aan God om Zijn kracht, Zijn Geest om dit te kunnen doen, om niet bang te zijn maar vooral te 

kijken naar Jezus Christus en op Hem te vertrouwen en aan hem hulp te vragen om zijn wil te kunnen doen. 

 

Maar niet alles is negatief. Er zijn ook positieve activiteiten in onze regioparochies. 

In de Petrus en Paulus kerk in Den Helder zijn wij begonnen met een cyclus van twee maanden van het 

Coventry gebed elke vrijdag om 12:00 uur. Een bijzondere ervaring van eenheid met iedereen in het gebed. 

Dat is het begin, hoop ik, van een traditie. Want Den Helder was één van de meest gebombardeerde  steden 

van Nederland.  Daarom vonden wij als kerk het belangrijk om voor de vrede en vergeving te bidden. Vanaf 

september tot en met oktober is het Coventry gebed elke vrijdag om 12:00 uur in de Bethelkerk. 

En zo was er ook het  navormselfeest waar 24 jongeren uit de regio voor de eerste keer bij elkaar kwamen. Zij 

hebben daar over hun eigen ervaring van de voorbereiding en de viering van het vormsel zelf verteld . Wat 

voor hen een indrukbekende ervaring was die  ze  hebben  meegemaakt. Graag willen deze jongeren nog 

eens bij elkaar komen. Deze ontmoeting staat in het komende werkjaar gepland. 

 

Nu staan we aan het begin van alweer een nieuw werk jaar met nieuwe uitdagingen. In iedere parochie van 

onze regio is een ieder op zijn eigen wijze actief en enthousiast bezig in de kerk en samenleving.  
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Een hoopgevend gebeuren is dat er in onze regio wordt gebouwd aan de toekomst, letterlijk en figuurlijk. In 

de afgelopen tijd zijn er verschillende kerken gerestaureerd en is er groot onderhoud gepleegd.  Op Texel is 

de Fransisca Romana  kerk in De Cocksdorp weer zo goed als nieuw met een nieuw dak en een nieuwe vloer. 

En ook in Oudeschild is er groot onderhoud gepleegd aan o.a. de toren en het uurwerk. 

In Breezand is men ook al een heel eind met de enorme restauratie werkzaamheden. Zowel binnen als buiten. 

Sommige zijn heel duidelijk te zien en andere minder. Een kleine greep uit het vele werk daar is dat men de 

glas in lood ramen heeft gerestaureerd en ook hier is het dak vervangen. 

 

In iedere parochie staan we in een aparte viering stil bij het begin van het werkjaar. De vieringen worden 

samengesteld door de diverse mensen uit de parochies en de koren zullen ook weer hun steentje bijdragen 

om er een bijzondere viering van te maken waar we met elkaar stil staan bij een nieuw jaar met nieuwe 

uitdagingen en kansen en waarbij we Gods zegen en hulp willen vragen. 

In Anna Paulowna wordt er in oktober gestart met “Experience”  dit zijn bijeenkomsten voor jongeren van 12 

tot 18 jaar en als er behoefte blijkt te bestaan, komt men elke maand bij elkaar.     

In de regio wordt er ook  aan onze medemensen gedacht in de parochie in ‘t Zand en op Texel wordt daar 

extra aandacht aan besteed tijdens het  diaconale weekend in november. 

 

Dit zijn allemaal mooie en hoopgevende activiteiten in onze regio waarbij we ook in het komende jaar willen  

kijken hoe we elkaar kunnen versterken en waar we kunnen samenwerken. 

Als pastoresteam willen we ons hiervoor graag inzetten.    

Ik wens u allen Gods zegen toe en hoop u te mogen ontmoeten in één van onze parochiekerken, tijdens een 

viering of daarbuiten.     
Een hartelijke groet namens het hele pastorale team, 

Pastoor Ivan Garcia 

 

 
COVENTRY-GEBED NA START IN RAADSZAAL NU DEN HELDER-BREED 

Op vrijdagmiddag 24 juni om 12 uur werd in de raadszaal van het Helderse stadhuis het Coventry-gebed 

voor vrede en verzoening gehouden. Burgemeester Schuiling sprak een welkomstwoord uit en gaf daarbij een 

toelichting op de oorsprong van het gebed en op het spijkerkruis dat daarbij hoort. Dit gebed voor vrede en 

verzoening wordt momenteel op 150 plaatsen wereldwijd op vrijdagmiddag 12 uur gebeden, vaak zijn dit 

plaatsen die zwaar onder oorlogsgeweld hebben geleden.  Den Helder is in WO II 117 keer gebombardeerd, 

het bombardement waarbij met 38 doden de meeste slachtoffers vielen vond plaats in de nacht van 24 op 25 

juni 1940. Het Coventrygebed in de raadszaal was een herinnering aan dit bombardement, ongeveer 30 

belangstellenden woonden het gebed bij.  In 2014 is de geestelijke verzorging bij de marine met het gebed in 

Den Helder begonnen, en sinds 24 juni is een begin gemaakt met de rondgang van het gebed en het 

spijkerkruis over verschillende kerkelijke genootschappen in Den Helder. Zo hebben de rooms-katholieke 

Petrus- en Pauluskerk, de protestantse Bethelkerk en de geestelijke verzorging van het ziekenhuis hun 

medewerking aan de rondgang toegezegd. Op deze manier wordt de onderlinge band tussen de kerken in 

Den Helder onderling en ook met de geestelijke verzorging bij de marine versterkt. Na afloop van het gebed 

overhandigde de voorganger, vlootpredikant Fred Omvlee, het 

spijkerkruis aan de RK-priester Garcia. De komende tijd wordt het 

Coventry-gebed op vrijdagmiddag om 12 uur in de Petrus- en 

Pauluskerk (Kerkgracht) gehouden, iedereen is van harte welkom! 

Meer informatie: ds. Stefan Dijkhuizen (vlootpredikant) 06-

20614700 / js.dijkhuizen@mindef.nl of over het Coventry-gebed 

zelf: www.coventrycathedral.org.uk 

(Vlootpredikant Fred Omvlee overhandigt het spijkerkruis aan de 

RK-priester Garcia, samen met de banners over het Coventrygebed 

en Den Helder in de Tweede Wereldoorlog.) 

 

 

mailto:js.dijkhuizen@mindef.nl
http://www.coventrycathedral.org.uk/
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AFTER – VORMSELPARTY 

Bij diverse groepen wordt er al regio breed samengewerkt waar dat mogelijk is. Soms achter de schermen dus 

misschien nog niet helemaal zichtbaar in de diverse parochies. En op andere fronten al wat duidelijker. 

Zoals bij de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Daar wordt in bijna alle parochies inmiddels met 

hetzelfde project gewerkt om de kinderen voor te bereiden. 

Dit jaar was er zelfs door het Pastoresteam een AFTER – VORMSELPARTY georganiseerd. 24 Vormelingen uit 

onze regio kwamen op 17 juni naar de Petrus en Paulus kerk in Den Helder om daar een feestje te vieren in 

de tuin met alle jongeren die dit jaar gevormd zijn in onze regio! Eerst werd er gesproken over hoe iedereen 

de vormselviering had ervaren , daarna waren er verschillende spellen te doen en een heerlijke BBQ. Alles met 

de hulp van catechisten, sommige ouders, vrijwilligers en het pastoraal team. Na lekker gegeten te hebben. 

Tot slot trad de christenband “Jacobs ladder” op. waarbij iedereen mee kon zingen. 

Het was een enorm leuke bijeenkomst en de jeugd wilde graag vaker bij elkaar komen. Daar wordt dan ook 

aan gewerkt om aan deze wens te voldoen. Hieronder enkele foto’s om u een impressie te geven. De diverse 

parochiesecretariaten beschikken over alle foto’s. 
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STARTZONDAG 

In de diverse parochies van onze regio is ook dit jaar 

weer een startzondag ingepland om aan het begin van het nieuwe werkjaar Gods zegen te vragen over onze 

activiteiten en werkzaamheden in een speciale viering. 

De startvieringen zijn als volgt gepland 

  

Zondag 11 sept 10.00 Willibrord Garcia 
Gezamenlijke 

Koren 

Startviering / koffie 

PP-kerk en W'brord 

samen 

Zondag 18 sept 10.00 Anna Paulowna Garcia Combi koor Startviering 

Zaterdag 24 sept 19.00 't Zand Garcia Alle koren Startviering 

Zaterdag 1 okt  19.00 Breezand Garcia Koren St. Jan Startviering / koffie 

Zondag 2 okt 10.00 Den Burg Texel Garcia   Startviering / koffie 

 

 
DIVERSE BIJZONDERE VIERINGEN 

Dan is er met Allerheiligen nog een Regioviering om 19.00 uur in de Petrus en Paulus kerk in Den Helder. 

In de Trinitas is er een gezamenlijke familieviering op 6 november om 11.30 uur. Dit keer in Anna Paulowna 

voorganger is Diaken Schrader en de kinderkoren uit de Trinitas zullen de viering muzikaal ondersteunen. 

 

Op Texel en In ’t Zand wordt in november aandacht besteed aan het Diaconale weekend. 

Op Texel is er op 13 november speciale viering om 10 uur in Den Burg en aansluitend een programma . 

Op 20 november is er in ’t Zand ter gelegenheid van het Diaconale Weekend om 10.00 uur een viering. 

 

NIEUWS VAN DE PAROCHIE O.L.V. PRAESENTATIE TE ANNA PAULOWNA 
Als parochieraad proberen we steeds weer nieuwe ideeën uit om als parochiegemeenschap de plaats in 
onze samenleving te geven, te behouden en te versterken. Daarom hieronder 2 voorbeelden van zaken die 
de laatste tijd in gang gezet zijn. 
 

VIERING IN KERMISTENT IN ANNA PAULOWNA 

Op zaterdag 23 juli werd de wekelijkse viering een zeer speciale viering ter gelegenheid van de kermis in de 

polder en wel in de kermistent die pal vóór de kerk stond.  Een viering waarbij het ontstaan van de kermis 

vanuit de kerkmis van vroeger werd belicht. Gezeten op stoelen vóór het podium waarop later de 

kermisartiesten de kermisgangers 3 dagen zouden vermaken en het “altaar” op het podium, werd door 

pastoor Iwan en Diaken Henk een dienst verzorgd met passende luide elektronische muziek en zang van een, 

in het dagelijkse leven, patatkraamhouder en met samenzang. Velen waren naar deze speciale viering 

gekomen en onder de bezoekers waren zelfs heuse groepen met hun kermisshirts aan. De reacties waren na 

afloop overwegend positief. Natuurlijk moeten we nog evalueren en wat bijschaven maar wat ons betreft 

zeker voor herhaling vatbaar.  
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EXPERIENCE VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR. 

Onder deze titel willen we binnenkort starten met bijeenkomsten voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 

Experience betekent o.a. beleven, belevenis, ondervinden en ervaren. We willen de jongelui laten ervaren wat 

muziek doet voor je en met je en de samenhang bespreken van muziek en religie. In groepjes met elkaar 

praten over muziek en religie, onder het genot van wat drinken en chips. We willen dit en andere thema’s 

laten afhangen van de ideeën en behoeftes van de jongelui. Door ze op deze manier te benaderen hopen we 

te bereiken dat deze leeftijdsgroep ook ná het Vormsel nog een binding heeft of opnieuw krijgt met de kerk 

en het geloof. Via de sociale media zoals facebook en twitter willen we de jongelui benaderen. Een 

werkgroep, bestaande uit parochieraadsleden, de dirigente van ons puberkoor en pastoor Ivan en deken Henk 

zijn de kartrekkers van dit experiment. In oktober willen we starten en als er behoefte blijkt te bestaan, elke 

maand bij elkaar komen.     

 

MET BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM NAAR NEDERLANDSE BEDEVAART IN 
ROME  

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom 

van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een 

bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart 

naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.  

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag 

plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle 

bisdommen zullen samen de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de 

viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het 

teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich 

welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in 

verbondenheid en geloof. 

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en 

bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere 

bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt 

afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is 

er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.  

De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, 

bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt. Deze Romereis 

betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn 

met Rome.  

U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van 

beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt 

€ 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00). 

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname: 

op de  website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of neem 

contact op via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of bel naar Dea Broersen 

(06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen (06-13523896) 

op de website van de VNB www.vnb.nl of neem contact op via (073) 681 81 11 

Foto:’s Leobard Hinfelaar  en  Christianne Chin A Paw  

 

 
 

DIOCESAAN HEILIGDOM O.L.V. TER NOOD 

In de komende maanden staan er een aantal activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood 

in Heiloo. Het betreft:  

1.   Zondag 4 september: Runxputlezing  

Dit jaar wordt de Runxputlezing verzorgd door de theoloog, Peter Vermaat. Hij zal in zijn 

Runxputlezing ingaan op het leven van de Nedelandse martelaar Titus Brandsma, die in de 
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tweede wereld-oorlog vermoord is omwille van zijn redactioneel verzet tegen het Naziregime.  De lezing 

begint om 14.00.  

2.   Zondag 18 september: Westfriese Bedevaart  

Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood 

georganiseerd. Mensen van binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om  op  voorspraak van Maria 

te bidden tot God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de 

Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd. Het 

dagprogramma is: 10.30 Heilige Mis  met Mgr. Hendriks  als hoofdcelebrant; 11.45 Pauze met 

biechtgelegenheid;  12.45 Stille Aanbidding; 13.15 Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 

ADRES: Hoogeweg 65     1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288   Website: www.olvternood.nl 

http://www.olvternood.nl/

