St.Franciscusparochie Bolsward
St. Werenfridusparochie Workum
St. Martinusparochie Makkum
H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 14 januari - vrijdag 11 februari 2010
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Viersprongrooster
Datum
Vr 14 jan
Za 15 jan
Zo 16 jan
Wo 19 jan
Do 20 jan
Vr 21 jan
Za 22 jan
Zo 23 jan
Wo 26 jan
Do 27 jan
Vr 28 jan
Za 29 jan
Zo 30 jan

Bolsward
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein
Kamsma
vd Wal
vd Wal 10:00 u.
Bloemkamp
vd Wal 09:00 u.
Kamsma 19:00 u.
Huylckenstein
Kamsma

Workum

Makkum

Witmarsum

xxx
Kamsma

xxx
Parochianen

vd Wal
xxx

xxx

xxx

xxx

Parochianen

Kamsma

xxx

xxx

Parochianen
Parochianen
Parochianen 10:00 u.
Bloemkamp
vd Wal 09:00 u.
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein
vd Wal
xxx
Parochianen

Kamsma

Parochianen

Za 5 feb

vd Wal
vd Wal 10:00 u.
Bloemkamp
vd Wal 09:00 u.
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein
Kamsma

vd Wal

xxx

xxx

Zo 6 feb

vd Wal

xxx

Kamsma
Parochianen
Kamsma 10:00 u.
Avondrust

Za 12 feb

Kamsma 09:00 u.
Taizéviering
Kamsma 10:00 u.
Bloemkamp
vd Wal 09:00 u.
vd Wal 19:00 u.
Huylkenstein
Kamsma

xxx

vd Wal

xxx

Zo 13 feb

vd Wal

Parochianen

xxx

Kamsma

Wo 2 feb
Do 3 feb
Vr 4 feb

Ma 7 feb
Di 8 feb
Wo 9 feb
Do 10 feb
Vr 11 feb
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ALGEMEEN
Een Nieuwe Lente
‘Nieuwjaarsdag is de eerste dag van de lente’ zegt de molenaar. Dit jaar was dat
zeker het geval. Op nieuwjaarsmorgen brak de zon schitterend door de wolken
heen. Het was de eerste dag van een nieuwe lente in het zuidelijk deel van
Westergo. Alle dorpen en steden van onze parochie lagen ineens in één gemeente
die waarschijnlijk Súdwestfryslân komt te heten. Een nieuw begin, nieuwe
kansen, maar ook risico’s: komt de burgerlijke overheid niet te ver van ‘de
burger’ af te staan? Voelen wij ons dorpje, onze straat, onze stad nog wel
vertegenwoordigd in dat hoge, dure architectonisch schitterende gemeentepaleis
dat – waarschijnlijk - straks ergens verrijst? We kennen de argumenten pro en
contra. Het belangrijkste dat er goed en deskundig bestuurd wordt en dat er voor
gezorgd wordt dat wij ons gehoord voelen en vertegenwoordigd weten. We leven
in een revolutionaire tijd. Veel zaken zijn grondig aan het veranderen en we
worden overspoeld met nieuwe inzichten, nieuwe producten en nieuwe waarden
en ideeën. Vele revoluties zijn over ons gekomen in de afgelopen eeuwen maar
wat blééf was de Kerk, in haar aloude structuur van bisschoppen en pastoors, van
kloosters en parochies. De protestanten vereenvoudigden het systeem en maakten
het democratischer maar in principe bleef de meer dan 1000 jaar oude
parochiestructuur overeind. ‘Elts doarpke, al is it noch sa lyts: in tsjerke, in
pastorie en in pastoor of in dûmny derby’. In de Friese landen tussen Alkmaar en
Bremen fijnmaziger dan waar ook elders in Europa. En het historisch unieke:
deze keer gaat de kerk mee in de revolutie: nieuwe vormen van kerk-zijn
ontwikkelen zich: in Hylaard komt een Koptische Kerk, in Jorwert komen de
Oud-Katholieken samen. In Hemelum de Russich-orthodoxen. De plannen voor
een protestants ‘Nij Kleaster’ krijgen steeds vastere vorm. In Drachten bloeit een
mega kerk van de Vrije Baptisten die de dorpskerkjes in de Wâlden leegzuigt.
Daarnaast gaan jonge mensen over naar de stoere Islam en wemelt het van de
Boeddhabeelden in Christelijke woningen en tuinen. Nieuwe Heidenen vereren
stenen en bomen. Te midden van al die bruisende veranderingen en
vernieuwingen gaat ook onze aloude Roomse Kerk op de schop. Ook ons Bisdom
Groningen- Leeuwarden gaat de grote uitdaging aan. In trouw aan het verleden,
gedrenkt uit de bronnen van Schrift en Traditie, komen tot een nieuwe vorm van
kerk-zijn. ‘Kwetsbaar en hoopvol’ zijn de kernwoorden van het proces. Die
woorden geven aan dat we weten dat de uitgangssituatie in onze parochies niet
rooskleurig is, getuigen van realisme. Tot dat realisme behoort ook de Hoop: de
goddelijke deugd die ons vol goede moed aan het werk zet in onze aloude ‘Vinea
Domini’: ‘de wijngaard van de Heer’. Vol van die Hoop, bijgestaan door Geloof
en Liefde, gaan we aan het werk, het eerste licht van de nieuwe Lente kunnen we
al zien!
Pastoar.
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VOORWOORD BIJ DE WEEKENDVIERINGEN
OP WEG DOOR HET KERKELIJK JAAR
We zijn op weg in de ‘Groene tijd in de winter’, ook wel ‘de Verschijningstijd’
genoemd. Als het niet vriest worden de weilanden en de tuinen langzamerhand
groener. Voorzichtig ontwaakt de natuur, maar: de meeste Elfstedentochten zijn in
deze weken verreden!

Viering van de tweede zondag door het jaar
‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer’. Men karakteriseert deze zondag wel
als ’het Pinkster van de verschijningstijd’. Pinkster, maar nog heel klein en
onaanzienlijk. Als de bloemen in de woestijn na de regen, de eerste lentebloemen
in onze tuinen. Maar het is de belofte van de ‘Grote Zomer’ het komende rijk van
God. Bloemen: bloeiend mos, elzentakken. In de komende week is de Bidweek
voor de Eenheid.
Zaterdag 15 januari: Heilige Arnold Jansen
Zondag 16 januari: H. Paus Marcellus
Maandag 17 januari: Sint Anthonius, abt, patroon van het Gasthuis in Bolsward.
Dinsdag 18 januari: Martelares Prisca. Begin van de Bidweek voor de Eenheid.
Woensdag 19 januari: Vinding van het Kind Jezus in de Tempel.
Donderdag 20 januari: MM. Fabianus en Sebastianus. Patroons van de politie.
Vrijdag 21 januari: Sint Agnes. In Rome het begin van de Lente.

Viering van de derde zondag door het jaar
‘Looft de Heer alle Engelen’. De liturgie is nog steeds in de hogere sferen van de
Epifanie. De lezingen zetten ons met beide benen op de grond: tussen de vissers
aan het Meer van Galilea. Paulus berispt de verdeelde kerk van Korinte. Maar het
Licht van het evangelie breekt door in het duistere Noorden.
Bloemen: Visnetten, rietpluimen, lisdodden ‘tuorrrebouten.’ De marswâl.
Zaterdag 22 januari: H. Vincentius. Zegening der wijngaarden.
Zondag 23 januari: vroeger: “Verloving van Jozef en Maria”.
Maandag 24 januari: H. Franciscus van Sales. Patroon van het onderwijs.
Dinsdag 25 januari: Bekering van Paulus op weg naar Damascus.
Woensdag 26 januari: HH. Timotheus en Titus.
Donderdag 27 januari: H. Angela de Merici. Stichteres der Ursulinen.
Vrijdag 28 januari: H. Thomas van Aquino. Dominikaans Kerkleraar.
Viering van de vierde zondag door het jaar
In het A jaar lezen we het Mattheus - evangelie. Het symbool van Mattheus is ‘de
mens’ Mattheus schildert in zijn Evangelie de Nieuwe Mens. Nu, bijna 2000 jaar
later, is de schildering zeer actueel. Hoe moeten wij leven wil de mensheid
toekomst hebben? Luister naar de rede op de berg. Vandaag klinkt het begin.
Bloemen: Groen, rood en geel kleurende takken. Hyacinten.

-5Zaterdag 29 januari: Sint Gildas. 20 jaar geleden woedde de Golfoorlog.
Zondag 30 januari: H. Willigis. Patroon van de wagenmakers en garagehouders.
Maandag 1 januari: H. Don Bosco. Patroon van de jongeren.
Dinsdag 1 februari: Saint Bridgit van Ierland. Patrones van de Rundveehouders.
Woensdag 2 februari: opdracht van de Heer in de tempel. Maria Lichtmis
Donderdag 3 februari: H. Martelaar Blasius van Armenië. Blasiuszegen.
Vrijdag 4 februari: H. Gilbertus. H. Veronica ‘van het Heilig Aanschijn’.

Viering van de vijfde zondag door het jaar
‘Venite Adoremus’ Komt laten wij aanbidden. Vandaag vieren we ons eigen
Kerstfeest. Jezus zegt in de Bergrede: Jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn
het zout van de aarde. Licht en zout worden aan de dopeling gegeven bij het
ontvangen van het Sacrament. Paulus geeft ons de opdracht als een levende brief
van Christus voor de mensen te zijn.
Bloemen: Overblijvend groen en witte bloemen. Evt. Groene kaarsen.
Zaterdag 5 februari: H. Martelares Agatha. Patrones van de moeders.
Zondag 6 februari: H. Japanse Martelaren. Gebed voor de kerk van Japan.
Heilige Dorothea, patrones van de bloemisten en de bloemengildes.
Voor wie meer wil weten “Onderweg” zie www.pylgeralmanak.nl
Nieuw parochieblad
U heeft nu het nieuwe parochieblad in handen, dat voor de vier parochies van de
Viersprong hetzelfde is. Dat is even wennen. Maar we hopen dat u snel weer uw
weg vindt in het nieuwe parochieblad. Het eerste deel is een algemeen deel, dat
geldt voor alle vier de parochies. Daarna heeft elke parochie zijn eigen gedeelte.
Zo kunt u dus lezen wat er gebeurt in de diverse parochies. In het gele inlegvel
staan zaken die met de samenwerking te maken hebben. Ook vertelt steeds een
van de parochianen van de Viersprong iets over zichzelf en de kerk.
Wij hopen dat het nieuwe parochieblad ook goed gelezen zal worden, en dat het u
op de hoogte houdt van alle zaken die momenteel in de vier parochies spelen.
Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Nieuw parochierooster
U ziet dat vooraan het parochieblad een iets ander rooster staat dan u gewend
bent. In het rooster staan ook de vieringen die door de week verzorgd worden in
de diverse parochies. Dus de vieringen in de verzorgingshuizen, het verpleeghuis,
maar ook de vieringen in de parochiekerk van Bolsward op donderdagmorgen en
dinsdagavond. Zo krijgt u een overzicht van alle vieringen in de Viersprong. U
bent allen bij elke viering van harte welkom!
Pastor Germa Kamsma-Kunst.
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Nu de situatie rond het werkveld van de pastores is veranderd, is het goed om te
bezien hoe het bezoek aan de zieken in de parochies gaat. Elke parochie heeft zijn
eigen ziekenbezoekgroep, met een contactpersoon. In Bolsward kunt u bovendien
via een kist in de kerk doorgeven als u bezoek wilt hebben, of als u weet dat
iemand van de parochie ziek is. Wanneer u echter bezoek wilt van een van de
pastores, dan kunt u dat aan hen kenbaar maken. Ook wanneer u de ziekenzalving
wilt ontvangen, kunt u met hen contact opnemen. De telefoonnummers staan
achter op het parochieblad. Pastor de Wolff zal het bezoekwerk in Workum op
zich nemen, pastor Kamsma het bezoekwerk in Makkum en Witmarusm, en het
bezoekwerk voor Bolsward zal verdeeld worden tussen pastoor van de Wal en
pastor Kamsma.
Omdat het voor de pastores en vrijwilligers onmogelijk is om aan te voelen wie
ziek zijn en bezoek willen hebben, hopen we dat u zelf (of familieleden of buren)
aangeeft als u in aanmerking komt voor een bezoek van de bezoekersgroep of een
gesprek met een van de pastores wilt hebben.
Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Studiedagen
Pastor Germa Kamsma-Kunst is in de maand januari drie dagen weg vanwege
studiedagen. Op maandag 17 januari voor een bestuurscursus van de vereniging
voor pastoraal werkenden. En op donderdag 27 en vrijdag 28 januari voor een
tweedaagse over catechese. Als het goed is gaan de parochies er hun voordeel
mee doen.
Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Verjaardagen pastores
Ook dit jaar vieren pastor Kamsma en pastoor van der Wal weer hun verjaardagen
gezamenlijk. U bent op zaterdag 5februari van harte welkom tussen 10.00 en
12.00 uur in de parochiezaal van de sint Franciscusparochie. Parochianen en
besturen van werkgroepen zijn van harte welkom.
Pastoor van der Wal en pastor Kamsma.

Cadeau-wens Pastoor
Het is al weer vijf jaar geleden dat ik met u mijn zilveren priesterfeest mocht
vieren. Van de prachtige gift die ik ontving kon de website ‘Pylgeralmanak’
gebouwd worden. De teller staat op 820.131 bezoekers uit vele landen. De site is
voor mij een moderne vorm van Missie. Ik heb besloten de site ‘schoon’ te
houden, d.w.z. zonder reclame. Als u mij met mijn verjaardag wil verblijden dan
ben ik het gelukkigst met een financiële bijdrage voor de ‘hosting’ van de
Almanak en alles wat bij onderhoud en opbouw van de site komt kijken.
Pastoor.
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 15 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 16 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Maria v.d.
Meulen, Hendrik Mulder en Cecilia Mulder-Ettema, Sjors Visser, Bram Oosterbaan
jr.
Woensdag 19 jan.: Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 20 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, lev. en
overl.fam. Huisman-Rijpstra, fam. Miedema-Muller, Klaas Popma en Akke PopmaTerhenne, Trees Zijlstra-Hettinga,
Zaterdag 22 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Theo
Boekema, Hampie Mulder
Zondag 23 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Sjors Visser, Theo Boekema, Theo Ettema
Woensdag 26 jan.: voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 27 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga,
Zaterdag 29 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma
Zondag 30 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen
Brattinga, Sim v.d. Berg, Sjors Visser, Fetsje Mulder-de Jong
Woensdag 2 febr. Bloemkamp:, voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 3 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, fam. JornaBonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Trees Zijlstra-Hettinga, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, fam. Galama-Ypma
Zaterdag 5 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 6 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Sjoerd Nota en Afke Nota-Dooper, Sjors Visser, Klaas en Liesbeth de Vreezev.d. Werf, Hendrik Mulder en Cecilia Mulder-Ettema, overl. fam. Dooper-Zijlstra
Woensdag 9 febr. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 10 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga,

Doopviering
Op zondag 15 februari om 10 uur is een doopviering gepland
waarbij het Kinderkoor zal zingen. Was u van plan uw kindje te
laten dopen, of zal uw kind met de Eerste Communie meedoen
maar hij of zij is niet gedoopt dan is dit een mooie gelegenheid! U
kunt uw dopeling opgeven bij het Parochiesecretariaat. Bij de pastores kunt u
nadere informatie inwinnen.

-8Kinderwoorddienst Kerstavondviering 24 december 2010
Al weken voor de kerstavond waren 11 kinderen bezig om het kerststuk “komt
allen tezamen” in te studeren. In het stuk lieten de kinderen zien hoe in andere
landen kerst gevierd wordt. Niet alleen hier in Nederland zetten Christenen een
kerststal op, maar ook in Duitsland, India, Mexico, Ethiopië, Finland en in vele
andere landen. Hiermee brachten te kinderen tot uitdrukking, dat iedereen
genodigd is om naar de kribbe te komen. Want het is het kindje Jezus, dat de
wereld liefde, vrede en vriendschap geeft, dat licht brengt, dat ons beschermt, dat
de wereld tot bloei brengt en vrede geeft.
De volgende keer is de kinderwoorddienst op 16 januari en 6 februari, vergeet je
boekrol niet!
Werkgroep kinderwoorddienst

Familieberichten
17 dec. 2010

Petra Peeters - van Heteren, 51 jaar
Prinsenburg 11, 8702 AM Bolsward

Dat zij rust in vrede.
Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.

15 jan.
16 jan.
22 jan.
23 jan.

Dameskoor
Herenkoor
Dameskoor
Cantus Deo

Za. 29
Zo. 30
Za. 5
Zo. 6

jan. Kinderkoor
jan. Herenkoor
febr. Herenkoor
febr. Joachim

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 3.202,70 opgebracht. De deurcollecte voor de kerstattentie voor onze
parochianen op 11/12 december jl. bracht € 242,35 op en de Adventsactie €
235,90
Allen hartelijk dank hiervoor!

DIACONIE
Ziekenbezoek
Wanneer u het fijn vindt om bezoek te krijgen tijdens ziekte, ziekenhuisopname,
dan kunt u dit ons laten weten door een briefje te doen in het kistje dat hiervoor
achter in de kerk staat. Ook kunt u bellen naar: Thea Foekema, tel. 573978 en
b.g.g. Joke Hooghiemstra tel. 575058 of Truus Yntema tel. 574880.
Werkgroep ziekenbezoek.
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Bedankt!
Bedankt voor alle kaarten, bloemen, goede wensen, opgestoken kaarsjes en
warmte! Het was hartverwarmend en voor een ieder Een Zalig 2011!
Mieke Palstra-Bosma.

OECUMENE
Burgwerd
Zondag 16 januari is er een oecumenische dienst in de Hervormde Kerk in
Burgwerd. Voorgangers zijn pastor Germa Kamsma-Kunst en Ds. Liuwe Westra.
Na de dienst is er nog gelegenheid om nog even na te zitten in het dorpshuis. U
bent van harte welkom!
De oecumenische werkgroep

Raad van Kerken
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Bolsward (samen met het Keerpunt)
weer een gebedsweek voor de eenheid van christenen. Zij sluiten aan bij het thema
dat door de Raad van Kerken Nederland en de Evangelische Alliantie is vastgesteld.
Het thema ‘Trouw & Toegewijd’ verwoordt heel kernachtig de houding die de
christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in
2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel
aan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze
bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit bijbelvers
worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw
aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed.
Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van
toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit
bijbelgedeelte is aangedragen door een groep Palestijnse christenen. In Bolsward
vindt het gebed plaats van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari 2011, van
19.00 tot 19.30 uur. In de parochiezaal van de st. Franciscuskerk, Grote Dijlakker 7.
U bent allen van harte welkom om alle avonden mee te bidden, maar ook bent u
welkom om een of twee avonden mee te bidden. Graag tot ziens!

Namens de Raad van kerken
pastor Germa Kamsma-Kunst.

Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Parochiezaal:
Zo. 16 jan.
Ma. 17 jan.
Di. 18 jan.
Wo. 19 jan.

10.00 uur
19.00-19.45 u.
19.00-20.00 u.
19.00-19.45 u.
19.00-19.45
19.00-20.00 u.

Kinderwoorddienst
Gebed van de eenheid
Jongerencatechese (in school)
Gebed van de eenheid
Gebed van de eenheid
Eerste communie (in school)

- 10 Do. 20 jan.
Vrij. 21 jan.
Ma.
Di.
Wo.
Vrij.
Za.

24 jan.
25 jan.
26 jan.
28 jan.
29 jan.

Di.
Wo.

1 febr.
2 febr.

Vrij.
Zo.
Za.
Ma.
Di.

4 febr.
6 febr.
5 febr.
7 febr.
8 febr.

Wo.

9 febr.

Do. 10 febr.
Vrij. 11 febr.

19.00-19.45 u.
19.00-19.45 u.
19.45 uur
19.00-20.00 u.
18.30 uur
14.00-15.15 u.
19.30 uur
19.00 uur
18.30 uur
14.00-15.15 u.
19.30-21.00 u.
19.30 uur
10.00 uur
10.00-12.00
20.00-22.00 u.
13.30 uur
19.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
13.00 uur
19.30 uur

Pastorie/bovenzaal:
Ma. 17 jan.
20.00-22.00 u.
Di. 18 jan.
19.30 uur
20.00 uur
Wo. 19 jan.
17.00 uur
Vrij. 21 jan.
20.15 uur
Vrij. 28 jan.
19.00 uur
Ma. 31 jan.
20.00 uur
Di.
1 febr.
19.30 uur
Wo. 2 febr.
20.00 uur
Ma. 7 febr.
20.00 uur
Wo. 9 febr.
20.00 uur

Gebed van de eenheid
Gebed van de eenheid
KPO
Jongerencatechese 1.
Taizérepetitie
Eerste Communie
Solid Friends
Maria Lichtmis
Voorstellen eerste communicantjes (kerk)
Taizérepetitie
Eerste Communie
Jong.catech. 3 Ouderavond
KPO/ABTB
Kinderwoorddienst
verjaardagen pastores
Besturen Viersprong
Omzien naar elkaar
Taizéviering
Klokrapen
KVG
Kerkschoonmaken
Solid Friends
Zien en Geloven
Geloven Nu (bovenzaal)
Gastouders Jongerencatechese 2
Lourdeswerkgroep (past.zaal)
Week van de eenheid (koffie)
Buitenschoolse catechese
Evaluatie kerstspel KWD + combo
Geloven Nu
Liturgiecommissie
Communicatiecommissie
Parochiebestuur

Kort verslag van de parochievergadering van 24 november jl.
Bijna 30 parochianen namen de uitnodiging van het parochiebestuur aan om
aanwezig te zijn bij de halfjaarlijkse parochievergadering.
Zoals gebruikelijk bestond de vergadering uit twee delen. Voor de pauze
informatieverstrekking en het beantwoorden van vragen, bespreken van ideeën en
naar voren brengen van suggesties, met na de pauze een inhoudelijk onderwerp.
Uiteraard kwam uitvoerig de bestaande samenwerking met de parochies Workum,
Witmarsum en Makkum aan de orde. De samenwerking was al niet vrijblijvend
en zal in de nabije toekomst verder gestalte krijgen.

- 11 In het Beleidsplan 2010-2020 van de bisschop wordt gekozen voor het vormen
van nieuwe parochies. Hoe de parochiële kaart van het bisdom er in de toekomst
uit zal zien zal in de komende maanden duidelijk worden. Al op 7 februari zal de
bisschop overleg voeren met de besturen van de parochies in de Viersprong. De
positie van de PCI-instellingen zal daar ook bij worden betrokken. Stil werd
gestaan bij een aantal zaken rond het beheer van het kerkgebouw en de inrichting
daarvan. Met name de zorg voor het milieu, en dan specifiek de vraag of en waar
het parochiebestuur extra inspanningen zou kunnen leveren gaf stof tot spreken.
Het parochiebestuur waardeert de betrokkenheid van parochianen hierbij. In de
loop van de jaren zijn in het kerkgebouw en de parochiezaal maatregelen
getroffen. Er is energiezuinige verlichting in de parochiezaal aangebracht; de
verwarming en verlichting in de kerk wordt beperkt tot het noodzakelijke, afval
wordt gescheiden, verlichting wordt beperkt, enz. enz. Echter, het kerkgebouw
zelf is niet te isoleren. Afgesproken is dat milieubeleid en duurzaam beheer als
vast onderdeel op de agenda van de commissie beheer wordt geplaatst. Innovaties
op het gebied van energiebeheer zullen worden gevolgd en zo mogelijk toegepast.
Het bestuur nam, niet zonder genoegen, de complimenten voor het nieuwe
kerkplein in ontvangst; ontkent dat er minder fietsenstandaards staan en zegt toe
dat het groen op de sokkel van St Franciscus zal worden weggeboend.
Het was het laatste optreden van Leo ter Beke in de parochievergadering. Zijn
opvolger staat klaar en het voorstel van het bestuur Jan Visser bij de bisschop aan
te bevelen werd met applaus onderstreept. Elders in de Klok leest u dat de
bisschop de wens van de parochievergadering en het bestuur op waarde heeft
geschat.
Namens de PCI sprak Jetty Hettinga. De PCI werkt aan een beleidsplan.
Uiteraard zal dat worden afgestemd met de zusterorganisaties binnen de
Viersprong. Vervolgens informeerde zij de vergadering nog over de Kerstactie,
tastbaar gemaakt met waardebonnen voor parochianen die het niet breed hebben,
te besteden aan levensmiddelen.
Aan de vergadering werd de begroting voor 2011 gepresenteerd. Het nadelig
saldo baart ernstige zorgen. Beleggingen brengen minder op, de opbrengst van
collectes lopen terug en de kosten stijgen. Dat is op den duur niet vol te houden.
Binnenkort start de actie Kerkbalans. Het bestuur hoopt en verwacht dat de
parochianen wederom tonen dat de parochie hen wat waard is.
Aan het eind van de vergadering voor de pauze bedankte voorzitter Zwerus
Terwisscha van Scheltinga Leo ter Beke die na 2 perioden van 4 jaar aan het eind
is gekomen van zijn bestuursperiode. De voorzitter memoreerde de grote
restauratie van het kerkgebouw die met name onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van Leo is uitgevoerd. Een prestatie om trots op te zijn.
Na de pauze gaf pastor Germa Kamsma uitleg over de gespreksgroepen Geloven
Nu. Veel gelovigen kunnen moeilijk woorden vinden voor hun geloofsbeleving.
Vroeger werd er vaker met elkaar over geloofszaken gesproken dan
tegenwoordig. Parochianen die wel eens met andere mensen willen spreken over
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Geloven Nu. Er is een aantal mensen bereid gevonden om begeleider van een
groep te zijn. Deze mensen zijn daartoe voorbereid. Tijdens een bijeenkomst
wordt er een Bijbeltekst gelezen en wordt er gekeken wat die tekst oproept bij de
deelnemers. Voor informatie en opgave kunt u bij pastor Germa Kamsma terecht.
Jan Terra, secretaris

Benoeming
De bisschop heeft Jan J. Visser, Kleine Dijlakker 23 op 21 december jl. benoemd
tot lid van het parochiebestuur. Zijn benoeming is formeel ingegaan op 1 januari
jl. en zijn bestuurstermijn loopt tot 1 juni 2015. Jan Visser treedt in de plaats van
Leo ter Beke en heeft net als zijn voorganger de bestuurlijke zorg over het beheer
van de eigendommen van de parochie in portefeuille.

Parkeren op het nieuwe kerkplein
Er is in de maand oktober 2010 hard gewerkt aan ons nieuwe kerkplein,
ook door vrijwilligers van onze parochie. Het eindresultaat is een mooi
open plein met wat strakke elementen, waardoor de voorgevel van de kerk
goed tot uiting komt. Ook het Titus Brandsma Museum en de pastorie
vormen een fraaie entourage van de nieuwe ruimte. Het kerkplein biedt
mogelijkheden voor activiteiten, meditatie en bezinning.
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie hartelijk danken! We
zijn er tevens trots op dat we dit met zijn allen hebben bereikt. Het bestuur wil
daarom, nogmaals, onder de aandacht brengen dat het kerkplein geen
parkeerplaats is. Met grote regelmaat wordt geconstateerd dat het plein wel als
zodanig wordt gebruikt. Hier is een eenvoudige oplossing voor: afsluiten.
Vanwege de praktische bezwaren waarop dit in de praktijk zal stuiten, gaat het
bestuur nog niet direct op deze maatregel over. Niet uitgesloten wordt dat dit de
enige keus is, als parkeren op het vernieuwde plein gewoonte blijft.
Daarom: graag uw medewerking en begrip.
Het parochiebestuur.

KVG Woensdag 9 februari 2011
Deze avond is het woord aan de gezusters Terenstra uit Bolsward. Zij
verzorgen voor ons een make-up workshop en een kleurenanalyse. Voor
meer informatie zie boekje. Deze avond begint niet op de gebruikelijke
tijd maar om 19.30 uur en wordt gehouden in de parochiezaal.
Het bestuur.

KBO jaarvergadering
Woensdag 9 februari a.s. om 14.30 uur in zalencentrum aan de
Gasthuissingel jaar en financieel overzicht. Begroting voor het nieuwe
seizoen. Na de pauze Bingo met leuke prijzen.
Het bestuur.
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H. Werenfridusparochie te Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 16 jan.:Gerard Schutten, Marie Zeinstra –Westendorp,Titus Galama, Reyer
en Theresia Gertruida Flapper- Rijpma, overl. fam. De Jong- Sierkstra
Zo. 23 jan.:
Gerard Schutten, Marie Zeinstra –Westendorp, Johannes en
Elizabeth de Jong –Postma, Emmie Schotanus – de Jong, Andries de Jong en
overl. ouders Titus Tiel Groenestege, Leden en overl. leden K.B.O.
Za. 30 jan. Gerard Schutten, Annie Hettinga –Galema, Titus Galama, Martinus
v/d Pal, Ulbe Nagelhout, Afke Wikje Smid- Galema, Robertus en Maria Theodora
Ketelaar- Huitema, Maarten Jellesma
Za. 5 febr.: Gerard Schutten, Iwo Huitema, Piet Miedema
Andries de Jong en overl. ouders, Overl. ouders W. Westendorp- Dijkstra

Lectoren en misdienaars
Zo. 16 jan. lector:
misdienaars:
Zo. 30 jan. lector:
Do. 3 febr. misdienaars:
Za. 5 febr. lector:
misdienaars:

I. Ketelaar
Jorn van der Meer en Lars Heins
catechese jongeren
Rudmer de Ringh en Marich Flapper
H. Kienstra
Susan Hettinga en Demy Visser

Koren
Zo. 16 jan. Greg.Magnuskoor
Zo. 23 jan. Ludgerkoor
Zo. 30 jan. Ursulakoor

Za. 5 febr. Greg.Magnuskoor
Zo. 13 febr. Ludgerkoor

Kosters
Zo. 16 jan. H.Zijlstra
Ma. 17 jan. H.Zijlstra
Zo. 23 jan. R.de Ringh

Zo. 30 jan.
L.Buren
Za. 5 febr. H.Zijlstra
Zo. 13 febr. A.de Ringh

Crèche
Zo. 30 jan. Tanja Hofstra en Mireille Bakker

Deurcollectes: 16 jan. Onze koren
Collectanten
Zo. 16 jan.
Zo. 23 jan.
Zo. 30 jan.
Za. 5 febr.
Zo .13 febr.

A.Kramer en R. van Wier
N. Terwisscha en L. de Ringh
catechese jongeren
M. Hettinga en Tj. Hettinga
G.de Boer en Tj. Ketelaar
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Bloemverzorgers
Maand jan.: E. Oude Weernink
Maand febr.: M. Miedema en J. Galema
Koffieschenken
16 jan. S. Flapper en Tr. Yntema
23 jan. T. Ketelaar en A. de Boer

30 jan. P. Brandsma en H. Zijlstra
13 febr. J. Koopen en S. Hettinga

Wel en Wee
Na voorzien te zijn van het sacrament van de zieken, is op 17 december Marie
Zeinstra – Westendorp overleden. Haar uitvaart werd gevierd op 22 december waarna
de begrafenis op ons kerkhof volgde. Namens de parochie condoleren wij de familie
en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun mem, beppe en
oerbeppe.
Op 27 december overleed op 65-jarige leeftijd Gerard Schutten. Op 31 december
werd zijn uitvaart gevierd en werd hij begraven. Ook Hilly, kinderen en kleinkinderen
wensen we veel sterkte met het verwerken van het verlies van Gerard.
Dan ontvingen we nog het bericht dat er twee jonge kinderen zijn gedoopt tijdens een
doopviering in de PKN kerk. Dit zijn Roan, zoontje van Klaas Jitse Tijtsma en
Froukje Rienstra en Nora, dochtertje van Alexander Rogl en Sanne Minke Tijtsma.
Wij wensen beide gezinnen heel veel geluk en zegen in de toekomst.
De jaarlijks terugkerende week van de eenheid begint op 16 januari. In onze kerk is er
dan om 9.30 uur een oecumenische viering waarin o.a.pastor Kamsma zal voorgaan.
In deze week kunnen we zoals de kerken het zelf noemen “een kijkje in hun keuken
nemen”. Ieder is dan welkom op 17, 18 en 19 januari om 20.00 uur in resp. de RK
kerk de PKN-kerk en de Doopsgezinde kerk. Namens de parochie wensen we u vrede
en alle goeds.
de contactpersonen.

Nieuws over de jongerencatechese
Het heeft even een tijdje geduurd, maar hier dan eindelijk een berichtje van de
jongerencatechese. We zijn in september weer met frisse moed begonnen. Een nieuwe
groep 1e jaars met daarbij 5 gastouders! De 3 groepen bestaan in totaal uit 30 jongeren
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar verdeeld over 5 groepen. De komende tijd hebben we
verschillende activiteiten die we gezamenlijk gaan ondernemen. 26 Januari komt onze
nieuwe pastor Teake de Wolff vertellen over zijn tijd als aalmoezenier in het leger en
tevens maakt hij kennis met de jongeren. 30 Januari hebben we onze jaarlijkse
themaviering. Het thema dit jaar is :”Samen Bouwen”. Er is voor dit thema gekozen
omdat wij onze actie dit jaar ten goede laten komen aan “World Servants”. Een groep
jongeren, waaronder jongeren uit Workum, gaan de komende zomer bouwen in
Ghana en voor deze jongeren is de opbrengst van onze actie bestemd. Onze actiedag
vindt plaats op vrijdag 4 februari. Wij gaan dan lege statiegeld flessen ophalen door
heel Workum! Bewaar uw flessen dan ook alstublieft! Er gebeurt veel zoals u leest,
Vanaf deze plaats wensen wij u een zalig nieuwjaar toe!
De werkgroep jeugdcatechese parochie
Workum,Karin Koopman, Anja Kuipers en Annelies Yntema.
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OECUMENE
Workum houdt zich met name bezig met wat deze kerkgemeenschappen bindt, het
Beknopte geschiedenis van de Christelijke Kerk en Oecumene.
Vanaf het moment, dat de eerste Christenen bijeen kwamen ontstond er een kerk. Het
was een algemene (Katholieke) kerk en vertegenwoordigers trokken er op uit om aan
iedereen het Woord te verkondigen. Zo kwamen ook in onze streken de
evangeliepredikers, waarvan met name in het noorden Bonifatius (Dokkum) bekend
werd. Er ontstond een nauwe binding tussen kerk en staat, toen de paus Karel de
Grote tot keizer kroonde. Zijn veldtochten dienden meer eigen macht en verspreiding
van het Christendom alleen er bestond geen alternatief. Wie niet overging tot het
christendom werd een kopje kleiner gemaakt. Het was duidelijk, dat zo alleen de
gelovigen overbleven. De Rooms Katholieke kerk kreeg zo veel macht en bestemde
het wel en wee (beloning en straf) van de burgers, en werd hierbij daadkrachtig
ondersteund door de regerend vorst. Toen Maarten Luther zijn discussiepunten
betreffende de kerk op de kerkdeuren openbaar maakte, werd hij veroordeeld door de
staat (Karel de Vijfde). Toen vervolgens aanhangers ook in protest gingen was dat
reden voor zijn opvolger Filips de Tweede om een oorlog te beginnen die 68 jaar zou
duren (80 jaar – 12 jarig bestand). Velen vonden hierin om het geloof de dood, ketters
kwamen op de brandstapel. Vooral in onze streken kwam het protest (Protestanten)
tot uiting, een van de voorlopers was Menno Simons, afkomstig uit Witmarsum. Hij
was in Utrecht tot priester gewijd, maar sympathiseerde met Luther en Zwingli, hij
liet zich opnieuw dopen in 1535 (wederdopen) en omdat hij als kind gedoopt was in
de Rooms-katholieke kerk betekende dit een openlijke breuk. Zijn aanhangers werden
“wederdopers”, Mennonieten of Doopsgezinden genoemd en kwamen bij elkaar in
schuilkerken, onopvallende gebouwen en schuren (De Vermaning). Puriteinse
vluchtelingen in Amsterdam zochten rond 1609 naar contacten met Doopsgezinden,
twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als de stichters
gezien van het Baptisme (baptise = dopen). Het onderscheidende kenmerk was de
doop door onderdompeling op volwassen leeftijd. Nog altijd zijn in onze stad
Workum deze kerkelijke richtingen vertegenwoordigd, maar gelukkig legt de staat
geen dwingende regelgeving meer op en mogen wij leven in vrijheid van geloof. Het
Oecumenisch Overleg geloof in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser. De Week
van gebed voor de Eenheid vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Er is een
gezamenlijk thema vastgesteld: “Trouw & Toegewijd” verwoordt heel kernachtig de
houding die de Christelijke gemeenschap nastreeft.
Het is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw
aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken
het brood en wijdden zich aan het gebed’. Naast deze gebedsdienst op 16 januari
willen wij ook eens bij elkaar kijken, onder het motto: “Even bij elkaar in de keuken
kijken”. Wat zijn de specifieke kenmerken, wat maakt in elke kerk de viering
speciaal? Elke avond begint om 8 uur, er is uitleg over de kerk, U kunt uw vragen
stellen, er is koffie en we hopen op meer begrip voor elkaar! Maandag 17 januari bent
u welkom in de Rooms Katholieke kerk.
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verbouwing, maar in “Oer de toer” tegenover de kerk.
Woensdag 19 januari staat de Doopsgezinde kerk voor u open.Donderdag 20
januari staat Bethel van de Baptisten gemeente open.
Hartelijke groet Oecumenisch Overleg Workum.
Begrafenisvereniging “Fonds Naastenliefde”
Hierbij nodigt het bestuur van begrafenisvereniging ”Fonds Naastenliefde” u uit
voor de algemene jaarvergadering op donderdag 10 februari 2011 om 20.00 uur in
de ‘Brouwershof’, Brouwersdijk 20 te Workum.
De agenda is als volgt:
1 Opening
2 Presentielijst
3 Ingekomen stukken
4 Notulen jaarvergadering van 2010
5 Jaarverslag secretaris over 2010
6 Jaarverslag penningmeester over 2010
7 Pauze
8 Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar Willem Bootsma.
Voorzitter Willem Bootsma is bereid gevonden zich herkiesbaar te stellen,
waarmee het bestuur zeer content is. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot
24 uur vóór de jaarvergadering melden bij de secretaris van het bestuur
(zie www.begrafenisverenigingnaastenliefde.nl)
9 vaststellen contributie. Voorstel bestuur: voor 2011 ongewijzigd
10 Overige mededelingen van het bestuur
11 Rondvraag
12 Sluiting
Het bestuur van Naastenliefde

Eerste Communie
In mei zullen kinderen van onze parochie weer de Eerste Communie
doen. Kinderen van groep 4 van de basisschool (geboren tussen
1 oktober 2002 en 1 oktober 2003) die zijn gedoopt, zijn van harte
welkom om hieraan mee te doen. De ouders van de kinderen die bij de
parochie bekend zijn, krijgen hierover bericht. Als uw kinderen nog
niet gedoopt zijn, maar wel de Eerste Communie willen doen, kunt u contact
opnemen met de pastor. Ida de Boer en Britta Heins zijn vorig jaar gestopt als
werkgroep Eerste Communie. De parochie is nog op zoek naar vrijwilligers die
hun werk willen voortzetten. Daarbij kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan
maatschappelijke stage. Aanmelden en meer informatie kan worden verkregen bij
pastor Kamsma.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

8 jan.:
16 jan.:
23 jan.:
30 jan.:
6 febr.:
12 febr:.

onze zieken en overledenen
onze zieken en de overleden Anne Postema
onze zieken en overledenen
onze zieken en overledenen
onze zieken en overledenen
overleden fam. Bergsma, fam. Adema-Rinia en fam. Doedel

Lectoren
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

8 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.
12 febr.

Kosters
Bernadette de Jong
Riet van der Bles
Toos van As
Mieke van Vliet
Bernadette de Jong
Thilda Adema

Collectanten
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

8 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.
12 febr.

Za.
Zo.
Zo
Zo.
Zo.
Za.

8 jan.
16 jan.
23 jan.
3o jan.
6 febr.
12 febr.

Watze Roorda
Mieke van Vliet
Lenie Foekema
Watze Roorda
Mieke van Vliet
Lenie Foekema

Bloemschikken
Geerten Tros
Nico van Vliet
Lenie Foekema
Klaas Groeneveld
Geerten Tros
Lenie Foekema

Jan. An van Schaick en
Tiny Tromp.
Febr. ook An en Tiny
De 1e zondag van de maand zal
één van deze dames ook het
koffiezetten verzorgen.

Opbrengst collecten december 2010
€ 215,20 collecten eigen kerk
€ 24,40 deurcollecte onderhoud eigen kerk
€ 94,70 deurcollecte Adventsactie

Geplande collecten voor derden
*
*

6 februari deurcollecte onderhoud kerk
16 t/m 30 januari Kerkbalans actie

Kerkbalans 2010
Zoals in de laatste versie van 3-Luik aangekondigd, zal binnenkort één van onze
vrijwilligers bij u langs komen om u de informatie Kerkbalans 2011 aan te
bieden. Aan u het verzoek het kerkbalansformulier (exemplaar t.b.v. de
Penningmeester) zorgvuldig in te vullen, te ondertekenen en op het afgesproken
tijdstip af te geven aan onze vrijwilliger die deze weer zoals vanouds bij u komt
ophalen.
Graag wil het bestuur u aanmoedigen de kerkbalans tot een groot succes te laten
worden. Het is van groot belang om onze financiële positie ten minste op peil te
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wij al uitgevoerd en zijn nu op het punt gekomen dat wij met elkaar de motor
draaiende zullen moeten houden en dit kan alleen maar met uw welwillende
financiële hulp. Graag wil het bestuur u meegeven dat de keuze om uw bijdrage in
termijnen over te maken minder ingrijpend zal zijn op uw persoonlijk budget. U
kunt desgewenst het Kerkbestuur van de Sint Martinusparochie machtigen uw
bijdrage te innen middels een éénmalige automatische incasso-opdracht.
“Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage (voort)bestaan”

Bestuursmededelingen
Het Kerkbestuur is de komende tijd druk in overleg met de parochies Bolsward,
Workum en Witmarsum en het Bisdom om de toekomst positie van het nieuwe
samenwerkingsverband te bepalen en vast te leggen. Zo is er op 7
februari a.s. een overleg gepland met het Bisdom waar aan de hand van het
beleidsplan “Kwetsbaar maar hoopvol” gesproken zal worden over de toekomst
van ons nieuwe samenwerkingsverband. Het Kerkbestuur zal u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.

Rondje in en om de kerk
Onze kerk beschikt over een noodverlichtingsinstallatie die in werking treedt
wanneer door welke oorzaak dan ook de elektriciteit uitvalt. Deze installatie is
drie jaar geleden aangelegd door Jan Hiemstra en werkt perfect. Regelmatig wordt
de werking getest door de hoofdschakelaar uit te schakelen waarna de
noodverlichting aangaat. Op dit moment moet de accu worden vervangen zodat
alles correct functioneert.

Wel enWee
* Op de allereerste plaats wil ik u allen een gezond, gelukkig en liefdevol
Nieuwjaar toewensen. We beginnen dit jaar meteen anders dan anders doordat we
nu een gezamenlijk parochieblad met de 4 parochies gaan uitgeven en hoe logisch
is het: de naam van het blad zal de Viersprong zijn.
* Zoals u allemaal hebt kunnen zien was ons kerkplein weer voorzien van een
mooie kerstboom. Deze boom was neergezet door Tjebbe Witteveen en Thomas
en Klaas Groeneveld. Hartelijk dank hiervoor.
Uiteraard was de kerk zelf ook weer versierd en stond de kerststal er weer
prachtig bij en dit was weer verzorgd door Watze Roorda, ook heel erg bedankt.
* Tijdens de Kerstviering waren er weer 2 misdienaars aanwezig te weten Jessie
Zeilstra en Sanne Couvert, zij deden het allebei geweldig en het was mooi dit
weer eens te zien. Dames bedankt.
* En dan wordt er ook geregeld schoongemaakt en deze keer was het koor weer
aan de beurt en dat heeft Esther Postma voor ons gedaan en ook jij super bedankt
daarvoor.
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bent en u wilt wel dat uw kind dit jaar de Eerste Heilige Communie doet, dan kunt
u hem of haar hiervoor opgeven bij Watze Roorda, tel. 232199 of per mail
watze.roorda@tele2.nl of bij Marion Zeilstra, tel. 233432 of ook per mail
jonnetjezeilstra@hotmail.com Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen want de
voorbereiding start begin februari 2011.
* Mevr. A. Altenburg heeft afgelopen week een operatie ondergaan. Wij
wensen haar een voorspoedig herstel en een goede uitslag.
* Als u het op prijs stelt dat er voor een zieke gebeden wordt tijdens de viering
of dat u heel graag een bezoekje wilt, geeft u dit dan even door aan Mieke van
Vliet (tel.231768) of aan mij en wij zullen dit dan regelen voor u.
* Mocht u iets te melden hebben voor het wel en wee schroom dan niet en geef
het even door per telefoon of per mail want je kunt natuurlijk niet alles weten en
daarom vraag ik u dat langs deze weg.
Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 februari om 10.30 uur
en Pastor G. Kamsma zal dan voorgaan.
Mevr. H. Postema-Bruinsma is opgenomen in het ziekenhuis te Sneek. Verdere
gegevens zijn mij niet bekend.
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.
* Op woensdag 12 januari krijgen we bezoek van de zedenpolitie.
Er zal ons verteld en uitgelegd worden wat dit precies allemaal inhoudt en wat ze
zo allemaal doen. Van harte welkom om 19.45 uur in het Anker.
* En alvast voor de agenda: op woensdag 9 februari komt de heer Jan de Maar
ons het één en ander vertellen over de geschiedenis van de gevangenis en het
museum in Veenhuizen.
Toos van As, tel. 232564,
(mailadres toosvanas@hotmail.com)

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en zaterdag
15 januari en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u
uw oud papier weer zal brengen. Hou er rekening mee dat de
container ’s middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie te Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
za. 15 jan.:

onze zieken, overl. Schelte en fam. Anema-de Jong, Anna Poortstra
en fam. Tadema-de Boer
zo. 23 jan.: OECUMENISCHE DIENST, onze zieken, overl. Jan Jurna,
Hanny en Hennie Jorritsma,
zo. 30 jan.: onze zieken, overl.: fam. Ypma-Galama, Schelte en Lena Visser
zo. 6 febr.: onze zieken, overl. Hanny Jorritsma, Jan Jurna, Wiebe en Wiepkje
Bergsma
Zo. 13 febr.: onze zieken, overl. Tjepke Herrema, Schelte en fam. Anema-de
Jong, Dirk van der Tol, Anna en Douwe Poortstra en
fam. De Boer-Tadema

Lectoren
za. 15 jan.:
zo. 23 jan.:
zo. 30 jan.:
zo. 6 febr.:
zo. 13 febr.:

mevr. L. Hettinga
mevr. B. de Groot
parochievoorgangers
parochievoorgangers
mevr. E. van der Wei

tel. 531547
tel. 532340

tel. 532112

Kosters
za. 15 jan.:
zo. 23 jan.:
zo. 30 jan.:
zo. 6 febr.:
zo. 13 febr.:

dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie is er een tweede collecte op
15 januari voor de bijzondere onkosten aan onze kerk en op 6 februari voor het
reserve fonds.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand december 2010 was als volgt:
Parochie:
€ 243,57
Reservefonds
Bijzondere onkosten
Adventsactie
Hiervoor allen hartelijk dank.

€
€
€

30,40
24,40
259,51
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Vervoersdienst
za. 15 jan.:
zo. 23 jan.:
zo. 30 jan.:
zo. 6 febr.:
zo. 13 febr.:

fam. L. Nota
fam. J. van der Tol
fam. Y.J. Ypma
fam. P. de Boer
fam. L. Nota

tel. 532260
tel. 532260
tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260

Schoonmaken kerk
Week 4: 24 t/m 28 jan.:

Week 7: 14 t/m 18 febr.:

mevr. R. Zandbergen
mevr. B. Jorna
mevr. M. Ypma
mevr. T. Jorritsma
mevr. L. de Boer

tel. 531407
tel. 531216
tel. 531384
tel. 531578
tel. 642059

Schoonmaken parochiehuis
Mevrouw G. de Vries en mevrouw L. de Boer

Agenda
di.
wo.
do.
di.
zo.
ma.
vr.

11 jan.
12 jan.
13 jan.
18 jan.
23 jan.
7 febr.
11 febr.

organisatoren voor de catechese Oud en Jong 20.00 uur
Regionale Raad 20.00 uur Parochiecentrum Joure
Parochievoorgangers 20.00 uur Parochiecentrum Joure
Bestuursvergadering
Oecumenische Dienst R.K. Kerk, voorganger pastor Kamsma
In gesprek met de bisschop en besturen van de 4-sprong
Liturgiecommissie 9.30 uur in ’t Arkje

Kerkbalans
Vanaf half januari komen medeparochianen weer bij u aan de deur voor de actie
KERKBALANS. Thema dit jaar is:
'Een kerk is van blijvende waarde’
Laten we daar als parochie en viersprong met z’n allen voor gaan!
Het bestuur.
Beste Mensen.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het bezoek, de kaarten en bloemen die ik
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Bloemkamp, mocht ontvangen.
Lieve mensen veel dank en de beste wensen voor 2011.
S. Anema de Jong.
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Wel en wee Witmarsum
Zegen en alle goeds voor alle parochianen, dat
is onze wens in dit nieuwe jaar. De feestdagen
liggen al weer achter ons. Als u dit leest zijn de
kerststal en de kerstboom weer voor een
jaar opgeborgen. Kerstavond hadden we
een volle kerk en samen met de kinderen
mochten we de geboorte van het kind vieren.
Zoals op de kerstavond gezegd: Het Kind is
volwassen geworden en heeft ons geleerd dat
wij verantwoordelijkheid dragen voor de
kinderen en heel Gos Schepping. Op 2 januari
wensten we elkaar, bij de receptie in het Arkje,
na de viering veel goeds toe.
Vogel Phoenix
Het was er gezellig, ondanks de gladheid
Altaar Witmarsum
buiten
Na elders de viering voorgegaan te
hebben of op het orgel begeleid kwamen
Pastor Kamsma en Alie Geel ook even van die gezelligheid proeven.
Aan het eind van december werden we ook nog even opgeschrikt door enkele
opnamen in het ziekenhuis: Marijke Ypma en Paulus de Boer werden beiden
opgenomen voor een operatie en zoals dit in deze tijd gaat, na de operatie zo snel
mogelijk naar huis. Dit wil echter niet zeggen dat zij weer beter zijn. Daarom
wensen wij hen van harte toe dat zij snel geheel mogen herstellen.
Verder wensen wij Aggy en alle zieken veel kracht toe.
Voor U ligt het eerste nummer van de 4-SPRONG. Het is even wennen, maar we
rekenen er op, nadat de kinderziektes zijn overwonnen, dat het een goed blad
wordt met veel inspiraties. Allen een hartelijke groet van
zr. Lambertina.

Op zondag 6 februari kunt u de viering van Bolsward beluisteren via
radio Bolsward.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Misdienaars/acolieten en lectoren zie: www.franciscuskerk.nl
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie: www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.franciscuskerk.nl
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Algemene informatie
Pastores:
Dhr. J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 572206,
e-mail: JR.Wal@planet.nl, vrije dag: maandag
Mevr. G.M.H. Kamsma-Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP, Tel: Pastorie: 572528,
thuis: 573923, e-mail: gmh.kamsma@gmail.com, vrije dag: donderdag
Dhr. T. de Wolff, Chopinlaan 3, 9402 SB Assen, tel. 06.15020448,
e-mail: tdewolff@home.nl, werkdagen: woensdag en donderdag
Bolsward:
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijlakker 7, telefoon: 576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.
Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 576126, e-mail: janterra@planet.nl
Koster: Dhr. A. Mulder, Sneekerstraat 25, 8701XB,
Telefoon: Pastorie: 575924,Thuis: 573216, vrije dag: woensdag
Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483
Opgave misintenties: kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie of
doorgeven aan Mevr. R. van Dongen, Pater Schuurmanstraat 22, tel.574579
e.mail: dong2103@planet.nl
Workum
Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.
Contactpersonen parochie:
Mevr. R. Visser
tel. 0515.541302
Dhr. A. de Ringh
tel. 0515.542537
Mevr. M. Lagendijk
tel. 0515.542357
Ledenadministratie: Mevr. C. Galama, Brouwersdijk 12, 8711 AN Workum,
tel. 0515.542325
Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode,
tel.06.42243477.
Opgave nieuwe leden: dhr. G. Graafsma, Noord 24,
tel. 0515.542692
Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum,
tel. 0515.542050 (kosten: €8,-
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Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum
Contactpersonen:
Mevr. A. Reijns
tel. 0515.231709
Mevr. T. Adema
tel. 0515.231036
Dhr. A. van Schaick
tel. 0515.231285
Mevr. T. van As
tel. 0515.232564
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Frieslandbanknr. 29.81.93.930
Postbanknr. 964453, Abnamro reknr. 21.56.06.566 t.n.v. RK Kerkbestuur
St. Martinus Makkum. o.v.v. doel.
Opgave misintentie's kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.
De kosten bedragen € 8,00 per intentie.
Witmarsum:
Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89, 8748 AC
Witmarsum, tel. 0517.532165
Contactpersonen:
Zr. Lambertina
tel. 0517.579257 of 532165
Mevr. L. Nota
tel. 0517.532260
Mevr. J. van der Tol
tel. 0517.641482
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij
mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v.
RK kerkbestuur Witmarsum
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961
Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 532165

Het volgende parochieblad “De 4-sprong” loopt van
11 februari tot 11 maart 2011.
Kopij en misintenties voor de volgende klok graag inleveren/mailen
vóór woensdag 2 februari 2011 bij/naar:
Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com
Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com
Makkum: mevr. T. van As. tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas@hotmail.com
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112, e-mail: ellyvdwei@planet.nl
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