
 

Gemeentegids  
Protestantse Gemeente Den Burg 

 

seizoen 2021/2022  

 
 
 

 
 
 
 
 

  Pinksteren 2021, met het vuur van het nieuwe Pinkster-antependium , 
gemaakt door Cobie Bremer. 



 

 
 
 
“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.  De aankondiging van activiteiten voor het nieuwe 
seizoen volgen later via het kerkblad , nieuwsbrief en de 
zondagsbrief .  
Zo hopen we met elkaar een zinvol seizoen te beleven , tot 
opbouw van ons eigen geloof en van de gemeente van Christus. 
 
In het tweede deel van deze gemeentegids vindt u alle actuele 
informatie over uitvaart en begraven vanuit de kerk. 
 
Ds. Wikke Huizing 
 
 
 
Houdt u naast dit boekje ook het Kerkblad en de Zondagsbrief in 
de gaten voor wijzigingen gedurende het jaar. 



 

Bestuur, beheer en publiciteit 
 
Bestuur 
 
Kerkenraad:  
De kerkenraad, bestaande uit predikant, pastoraal werker, 
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. 
 
Pastoraal werker: Jessica Heetebrij , e-mail 
info@jessicaheetebrij.nl, tel. 06-12302230 
 
Voorzitter: Jan Vonk, Vloedlijn 14, 1791 HH Den Burg tel. 
315417, e-mail: janvonk58@gmail.com 
 
Scriba: Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den 
Burg tel. 316686, 
e-mail:scriba.pkn.denburg@texel.com.  
 
Penningmeester: Douwe Kooiker, Driehuizen 12 tel. 315577,  
email; penningmeester@pkndenburg.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) , Arie de Ligt (adviserend). 
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College van diakenen: 
De taak van de Diaconie is mensen in nood veraf en dichtbij 
ondersteunen.  
Voorzitter: Jan Oosterhof tel. 315138 
Penningmeester en secretaris: Bea Aalders   
e-mail: aalders.bea@gmail.com 
Leden: Anke van Harten, Arie Maat , en Corrie Hordijk. 
 
College van Ouderlingen: 
Dit college verzorgt de pastorale zorg en is verantwoordelijk voor 
de kerkdiensten.  
Voorzitter: Meta Blommers tel. 06-22262997. 
Leden: Mieke Druif , Karen Keijser,  
Froukje Vlaming, Roelie Struick. 
(Zie voor wijkindeling gemeente achter in brochure) 
 
Beheer 

 
Reserveringen: 
“De Schakel” :  Marjan Huizinga tel. 314222 of 06-16935862 
“De Burght”   :  Nico Blonk  tel. 315040 of 06-40094506 
 
Groen rond de kerk: 
Het beheer van de begraafplaats en de urnenkelder wordt 
geregeld door Gijs Bouw tel. 06-1431 5253.  Email: 
gijs.bouw@kpnmail.nl 
 
Een groep gemeenteleden zorgt ervoor dat de tuin en het 
kerkhof er steeds keurig verzorgd bij liggen. 
Contactpersoon: Koos Zegers, tel. 313355  
 
Ledenadministratie 
Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie (zoals 
verhuizingen) kunnen worden doorgegeven aan Marga Drijver: 
mh.drijver@kpnmail.nl , tel. 312300 
 

mailto:mh.drijver@kpnmail.nl


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-Mosk, tel. 316686, e-mail: 
scriba.pkn.denburg@texel.com. 
Adreswijzigingen : Douwe Kooiker, tel. 315577, e-mail: 
d.kooiker@hccnet.nl  
 
 
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 de website 
https://www.pkndenburg.nl informatie over onze gemeente te 
vinden is . Douwe Kooiker tel. 315577, e-mail: 
webmaster@pkndenburg.nl 
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Diensten en Vieringen 

 
Op zondagmorgen om 9.30 uur vieren we de eredienst in De 
Burght, Binnenburg 2, Den Burg. Telefoon: 365933 
 
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 
 
Beeld en geluid: 
De kerkdiensten zijn via internet rechtstreeks te volgen op 

kerkdienstgemist.nl. Op de site klikt u op Noordholland en 

dan op Den Burg. 
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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: Corrie Hordijk, tel 06-57760488. 
 
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 in De Burght, 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. 
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing 
 
Startzondag: 
De Startzondag wordt eilandelijk georganiseerd. Daarmee begint 
het nieuwe seizoen. Dit jaar vindt ze plaats op zondag 3 oktober 
in Den Burg. 
 
Weeksluiting: 
Op vrijdagmiddag is er een weeksluiting in het verpleeghuis De 
Hollewal , om 16 uur. Voor de woonlocaties Gollards, 
Schuttehoek en Schuttehof wordt nog een vorm van weeksluiting 
gezocht.  
Deze vieringen worden geleid door leden van het Texels 
Theologen Convent (TTC). 
Contactpersoon: ds. Wikke Huizing, tel. 365850 of  06-10872089 
 
Kerstmiddag: 
Deze viering wordt in de adventstijd gehouden. 
Contactpersoon: Jessica Heetebrij. Tel. 06-12302230 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Activiteiten 
 
Wijkontmoetingen 
In alle wijken worden elk jaar wijkontmoetingen gehouden bij 
mensen thuis. U krijgt persoonlijk een uitnodiging via uw 
wijkouderling. 
 
Jeugd en Jongeren: 
Contactpersoon: Mieke Druif (jeugdouderling)  . 
Tel. 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  06-10872089. 
 
Met elkaar eten: 
Samen koken en eten brengt mensen in gesprek. Jarenlang 
heette dit ‘bijbels koken’. Naar een nieuwe formule wordt 
gezocht. De nieuwe keuken in De Schakel wordt het centrum . 
Houdt u de aankondigingen in het Kerkblad in de gaten. 
Contactpersoon: Jessica Heetebrij tel. 06-12302230 
 
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. Of 06-10872089. 
 
 



 
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: Wikke Huizing 
 
Toren beklimmen: 
Het uitzicht over Texel vanaf de toren is prachtig.  
In de zomermaanden en de herfstvakantie is de toren open voor 
publiek. Beklimming is mogelijk tussen 10.00-16.00 uur.  
Als de tentoonstelling geopend is volgen er nadere 
openingstijden. 
Contactpersoon: Ank van Putten , tel. 313990 
 
Tentoonstelling in De Burght 
In de Burght is een permanente tentoonstelling ingericht over het 
religieuze leven op Texel door de eeuwen heen. Door middel van 
een audiotour horen bezoekers verhalen.  
De tentoonstelling wordt geopend op 18 december 2021. 
Openingstijden volgen nog. 
 
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: vacant 
 
Actie schoenendoos: 
In de maanden oktober en november worden schoenendozen 
gevuld voor kinderen in het buitenland. 
Contactpersoon: Tineke Ramaker, 313866 
 
 
 

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. 313990 
 
Zomerkerk: 
Komende zomer organiseren de RKK, Doopsgezinden en 
Protestantse Kerken van Texel vijf weken lang activiteiten voor 
toeristen onder de noemer “Zomerkerk”. T.z.t. komt een folder 
ed. uit met data en plaatsen. Contactpersoon: Jantine Brouwer 
tel. 318946 
 
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: zie Diaconie 
 
Interkerkelijke Vrouwen Contactgroep Texel: 
Gedurende de maanden juli en augustus komen de leden op 
woensdag naar de Burght om bezig te zijn voor een bepaald 
waterproject van De Wilde Ganzen. 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 2020-2022 het Hospice Texel  
Contactpersoon: zie Diaconie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wijkindeling  
 
 
 
 

 
 
 

De nieuwbouw Schuttehof en Schuttehoek vallen onder wijk 6. 
 
 
 
 



Alle gemeenteleden (adressen)  zijn ingedeeld in een wijk. Per 
wijk is er een ouderling verantwoordelijk voor pastorale zorg.  
 
Wijk 1   groen  Meta Blommers   tel.06-22262997 
Wijk 2  (bestaat niet meer) 
Wijk 3  oranje Mieke Druif            tel. 06-25028971 
Wijk 4  blauw Froukje Vlaming  tel. 0222-314654 
Wijk 5   paars  Karen Keijser   tel. 0222-316218 
Wijk 6  rood  Roelie Struick  tel. 06-45209520 
 
Jeugdouderling is Mieke Druif , tel. 06-25028971 
 
 
 

 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitvaart en begraven vanuit de kerk 
 

             
 
Inleiding  
 
In de gemeente vieren we het leven.  
 
Velen van u zijn gedoopt en getrouwd in de kerk en hebben 
vieringen van allerlei aard meegemaakt die richting geven aan 
uw leven. Ook heeft u waarschijnlijk begrafenissen van 
familieleden en kennissen bijgewoond die vanuit de kerk 
begeleid werden.  
Van oudsher is de kerk, het huis van de gemeente,  een mooie 
en vertrouwde plaats om het afscheid van het leven vorm te 
geven. 
 
Over de mogelijkheden rond vieringen in de kerk en begraven op 
de begraafplaats van de kerk wil de kerkenraad u graag 
informeren.  
Onderstaande informatie kunt u bijvoorbeeld bewaren bij uw 



andere papieren zoals uw begrafenisverzekering. Zo hebben uw 
nabestaanden makkelijk toegang tot alle benodigde 
mogelijkheden, adressen en telefoonnummers. 
 
We bieden u deze informatie omdat er veranderingen zijn rond 
adressen en tarieven. Maar we beseffen ook dat het niet meer 
vanzelfsprekend is dat nabestaanden meteen de weg weten naar 
de gemeente.  De predikant en ambtsdragers zijn echter, 
namens de gemeente, u en uw familie graag van dienst als dat 
nodig is en hebben daarvoor alle benodigde kennis in huis.  
 
Algemene informatie  

 
Als Protestantse gemeente Den Burg staan we onze leden bij 
tijdens de periode van overlijden van gemeenteleden of hun 
relaties. Het belangrijkste is het pastoraat; het naast mensen 

staan tijdens de periode voorafgaand aan het overlijden, de 
begrafenis of crematie en de rouwverwerking daarna. Predikant 
en ouderlingen hebben hierbij een speciale rol. 
Daarnaast kan de gemeente ook praktisch een rol spelen. Het 

voorgaan van de predikant tijdens de afscheidsdienst en de 
begrafenis of crematie en de aanwezigheid van een ouderling is 
daarvan voor de nabestaanden vermoedelijk de belangrijkste. 
Andere mogelijkheden zijn: 

 Opbaren in kerk of kerkelijk centrum. 
 

 Condoleance in kerk of kerkelijk centrum. 
 

 Afscheidsdienst of afscheidsbijeenkomst in kerk of 
kerkelijk centrum. 

 

 Begraven op ons kerkhof rond kerkgebouw De Burght. 
 

 Plaatsing van urn in de urnenkelder of begraven op het 
kerkhof. 

 

 Onderhouden van een graf. 



 
Doordat onze gemeente de rijkdom van een eigen kerkhof heeft 
is het mogelijk alles rond het moment van de begrafenis in eigen 
vertrouwde omgeving te verzorgen. 
 
Reserveren van een bepaalde plek op het kerkhof is mogelijk. 
(Zie tarievenlijst) 
 
Ons kerkhof is ook beschikbaar voor mensen die geen lid van 
onze gemeente zijn.  
Wanneer het zover is dat u van een of meer van deze 
mogelijkheden gebruik wilt maken, kunt u het maken van 
afspraken uiteraard ook aan uw begrafenisondernemer 
overlaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarieven 2022  

 
 
Begrafenis vanuit de kerk 
inclusief, predikant, koster, geluid en verwarming. 
 
Leden      € 300,50 
 
Niet (actieve)leden    € 907,50  
Korting indien geen predikant nodig is € 486,00 
 
Beheer kerk: Nico Blonk , tel.nr. 315040  
E-mail: beheerder.deburght@pkndenburg.nl 
 
Gebruik Kerkhof en urnenkelder 

Graf voor een volwassen, 20 jaar  € 1.499* 
Verlenging voor 20 jaar   € 1.329 
Verlenging voor 10 jaar   €    733* 
Verlenging voor 5 jaar   €    440 
Reservering** voor 20 jaar   €    675 
Reservering** voor 10 jaar   €    371 
Kindergraf voor 20 jaar   €    749* 
Kindergraf verlenging voor 10 jaar €    451* 
Onderhoud voor 20 jaar   €  1130 
Onderhoud voor 10 jaar   €    678 
Plaatsing in urnenkelder voor 10 jaar €    764* 
Urnengraf voor 10 jaar   €    764* 
Verlenging voor 10 jaar   €    733* 
Verlenging voor 5 jaar   €    440 
Uitzending begrafenisdienst  €      81,50 
* 85% Algemene begraafplaats in 2020 
** wordt verrekend 
 
Beheer kerkhof:  Gijs Bouw, tel.nr 0614315253  
E-mail: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl 
Gebruik verenigingsgebouw 



Beheer Schakel:  Marjan Huizinga  
Tel.nr 314222 of  0616935862 
E-mail: beheerder.deschakel@pkndenburg.nl 
 
 
Tarieven Schakel 

Beneden zaal  
Leden   per dagdeel  €   45 
   per dag  €   75 
Niet (actieve)leden per dagdeel  €   56,5 
   per dag  €   94 

 

 
Namen, adressen, telefoonnummers 
 

 
De volgende mensen zijn u graag van dienst: 
 
Predikant:   ds. Wikke Huizing  
Kogerstraat 17A 1791 EN Den Burg. Tel. 0222-365850  
E-mail: wikke.huizing@outlook.com. 
 
Beheer kerken:   Nico Blonk , tel.nr. 315040  
E-mail: beheerder.deburght@pkndenburg.nl 
 
Beheer Schakel:  Marian Huizinga  
Tel.nr 314222 of 0616935862 
E-mail: beheerder.deschakel@pkndenburg.nl 
 
Beheer kerkhof:  Gijs Bouw, tel.nr 0614315253  
E-mail: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl 
 
Organisten:   Jan Kruithof tel.nr 314590 
   E-mail: janlida@planet.nl 
Dyo Wassink tel.nr 314109  
E-mail: dyo@hetnet.nl 
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Afbeeldingen 
Voorkant : detail uit antependium voor Pinksteren door Cobie 
Bremer 
Achterzijde: detail uit antependium voor advent-en 
veertigdagentijd door Cobie Bremer. 


