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

Vrijdag 8 april – vrijdag 20 mei 2011
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

Workum

19:00 u vd Wal.
Huylckenstein
Za 9 apr 19:00 u. Kamsma xxx
Zo 10 apr 10:00 u. vd Wal 9:30 u. Parochianen
19:00 u. Kamsma
Di 12 apr
Taizeviering
10:00 u Kamsma.
Wo 13 apr
Bloemkamp
Do 14 apr 09:00 u.vd Wal
19:00 u.vd Wal
Vr 15 apr
Huylckenstein
16:00 u.de Wolff
Za 16 apr 19:00 u.de Wolff
Nij Mariёnacker
Zo 17 apr 10:00 u. vd Wal 09:30 u. de Wolff
19: 00 vd Wal
Di 19 apr
zie Bolsward
Boeteviering
10:00u.vd Wal
Wo 20 apr
Bloemkamp
Do 21 apr 19:00 u.vd Wal
19:00 u. de Wolff
15:00 u. vd Wal
Vr 22 apr
15:00 u. Kamsma
19:00 u. vd Wal
10:00 u.vd Wal
Za 23 apr Huylckenstein__ 22:30 u. de Wolff
22:30 u. vd Wal
10:00 u.
Zo 24 apr
09:30 u. vd Wal
Parochianen
Ma 25 apr 10:00 u. vd Wal
10:00 u.Parochianen
Wo 27 apr
Bloemkamp
Do 28 apr 09:00 u vd Wal
19:00 u. Parochianen
Vr 29 april
Huylckenstein
Za 30 april 19:00 u. Kamsma xxx
10:00 u
10.00 u.
Zo 1 mei
Parochianen
oec viering
10:00 u.vd Wal
Wo 4 mei
Bloemkamp
Do 5 mei 09:00 u vd Wal
19:00 u.vd Wal
Vr 6 mei
Huylckenstein

Makkum

Witmarsum

19:00 vd Wal
xxx

xxx
9.30 u. Kamsma

xxx

19:00 u. vd Wal

Vr 8 apr

9:30 u. Parochianen xxx
zie Bolsward

zie Bolsward

19:00 u. Kamsma

19:00 u Parochianen

19:00 u. Kamsma

19:00 u Parochianen

21:00 u Kamsma

zie Makkum

zie Witmarsum

09:30 u. Kamsma en
Parochianen

xxx
10.00 u.
oec. viering

xxx
09:30 u.
Parochianen
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19:00 u vd Wal

Zo 8 mei

10:00 u.vd Wal

19:00 u. Kamsma
(Vormsel)
xxx

Ma 9 mei
Di 10 mei
Wo 11 mei

Do 12 mei
Vr 13 mei
Za 14 mei
Zo 15 mei
Wo 18 mei

Do 19 mei
Vr 20 mei
Za 21 mei

19:00 u.Kamsma
Taizeviering
10:00 u.Kamsma
Bloemkamp
09:00 u. vd Wal
19:00 u.vd Wal
Huylckenstein
19:00 u. Kamsma
10:00 u vd Wal +
de Wolff (EC)
10:00 u.vd Wal
Bloemkamp
09:00 u. vd Wal
19:00 u.vd Wal
Huylckenstein
19:00 u. Vormsel
Kamsma; Vikaris

Zo 22 mei 10:00 u. vd Wal

xxx
09:30 u
Parochianen

16:00 u.de Wolff
Nij Mariёnacker
10:00 u.de Wolff
Eerste Communie

xxx

xxx

09:30 u.Kamsma
09:30 u. oec. Viering
10:30 u. Parochianen
Avondrust

19:00 u. vd Wal

xxx

xxx

09:30 u. Kamsma

xxx

19:00 u. vd Wal

09:30 u Parochianen xxx

ALGEMEEN
Pasen 2011
Pasen 2011 is nog enkele weken ver als ik dit voorwoord schrijf. Pasen, het feest
van de overwinning van het leven op de dood. Wat de natuur bij ons betreft
geen enkel probleem: Het is stralend zonnig en voor de komende dagen wordt
groeizaam weer voorspeld. Wereldwijd heeft ‘Moeder Aarde’ zich van haar
minder lieflijke kanten laten zien: aardbeving, Tsunami
, gevolgd door de op dit moment gevaarlijke dreiging van een kernramp in
Japan. In de politiek de ‘Arabische lente’ zo mooi en hoopvol begonnen maar nu
is er de dreiging van een ‘hete zomer’ met vele, vele doden. In onze parochies is
de Paassfeer ook nog ver. Ernstige verliezen en grote zorg om de gezondheid
van mensen die we niet kunnen missen. Geen wonder dat er mensen zijn die
zich afvragen waar; ’Onze Lieve Heer mee bezig’ is of zelfs zeggen niet meer in
een God te kunnen geloven. De kreet ‘God is dood’ lijkt in onze tijd weer meer
navolging te vinden. En toch: wij vieren weer Pasen, het feest van de
overwinning van de dood op het leven, het geloof dat de positieve krachten het
toch steeds weer winnen van de
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negatieve. God is niet dood maar in Jezus heeft Hij de dood overwonnen. ‘ Mooi
gezegd, fraaie kreten’. Met Pasen zullen ze weer klinken, we zullen ze weer
horen en ervan zingen. En we zullen de waarheid ervan zien. In de Japanse
mensen die tegen alle verschrikkingen in hun steden weer opbouwen. In de
Arabische jongeren die nu of over enkele jaren hun landen democratisch zullen
leiden. In onze geliefden waarvan we afscheid moeten nemen maar in dat
afscheid zo’n diepe vrede hebben gevonden in ‘de Liefde, sterker dan de dood’.
We zullen de waarheid ervan zien in oude en nieuwe vormen van het Christelijk
en Katholiek geloof die in de toekomst de mensen weer levenszin en
levensvreugde zullen geven. We gaan het Pasen weer vieren. In het voetspoor
van Jezus van Nazareth, van Franciscus en Pater Titus. Ook in 2011 een ‘ Zalig
Pasen!‘
Pastoor.

VOORWOORD BIJ DE WEEKENDVIERINGEN
De vieringen in Workum, Makkum en Witmarsum zijn op de zondagen om
09.30 uur en in Bolsward om 10.00 uur. Op de zaterdagavond zijn alle vieringen
binnen de 4‐sprong om 19.00 uur.
Viering van de vijfde zondag in de veertig dagen
Vanouds Passiezondag. Volgens eeuwenoude traditie wordt deze zondag het
verhaal van de opwekking van Lazarus gelezen. Het verhaal van Lazarus maakrt
ons deelgenoot van de kracht van het paasverhaal in het leven van de mensen.
Als alles verloren lijkt te zijn breekt het Woord van Jezus door de duisternis
heen. ‚Mens, mijn vriend, mijn vriendin: Kom naar buiten!‘ Bloemen: een enkele
witte bloem tussen steen en hout.

Vieringen van palmzondag
Op Palmzondag openen we feestelijk met de kinderen de Stille Week. De
kinderen zingen hun liederen omdat zij in Jezus de Verlosser herkennen.
De lofzang door de volwassenen laat nog een week op zich wachten.
Bloemen: Buxus met enkele rode bloemen, evt. Palmtakken.
DINSDAG 19 APRIL om 19.00 uur BOETEVIERING

Vieringen van de heilige drie dagen
WITTE DONDERDAG Viering van de instelling van de heilige Eucharistie
GOEDE VRIJDAG. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
De Kruisweg in de middag en plechtigheden van de avondviering doen ons delen
in het lijden van de Heer.

-5Algemeen

STILLE ZATERDAG
In de Paaswake klinken de verrijzenisverhalen. Gods werken in de geschiedenis
van Israël, van de heer en in ons eigen bestaan. lichtritus, lezingen, doopviering
en Eucharistie verbinden ons met het Grote Verhaal.
VIERING VAN HET PASEN VAN DE HEER
De Paasmorgenviering is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De vreugde van
Pasen vervult de aarde.
PAASMAANDAG
Op Paasmaandag klinkt een van de paasverhalen die de vreugde om de
Verrijzenis van de Heer versterken. De Paasliederen klinken.
VIERINGEN VAN BELOKEN PASEN
Zondag Quasimodo. Zondag van de ongelovige Thomas. Thomas staat voor de
mens in twijfelmoedigheid en onzekerheid. Tegelijk klinken de belangrijke
woorden van Jezus over vrede en vergeving. Pasen moet gebeuren in ons
persoonlijk leven. Daartoe schenkt de Heer ons zijn Geest. Bloemen:
Vrijdag 29 april in de Paasweek
Zaterdag 30 april in de Paasweek
Zondag 1 mei BELOKEN PASEN

Vieringen van de derde zondag van Pasen
Jubilate Deo. Een feestelijke zondag en een feestelijk verhaal om te beluisteren:
de Emmaüsgangers. Op de tweede zondag van de veertig dage stond Jezus
tussen Mozes en Elia, vandaag wandelt Hij tussen twee leerlingen en laat hen
delen in de vreugde van de verrijzenis. Zo is Hij midden onder ons. Lit Kleur: wit.
Bloemen: uitbottende takken en bloeiende bomen. Lelietjes van Dalen
Vrijdag 6 mei H. man Job
Zaterdag 7 mei H. Notker
Zondag 8 mei KERKWIJDING VAN SINT FRANCISCUS in Bolsward 1934

Vieringen van de vierde zondag van Pasen
Zondag Misericordia: Zondag van de Goede Herder. ‘Ik ben de Deur’ zegt Jezus.
Hij is de goede herder bij uitstek en roept ons op herders voor elkaar te zijn. Ook
wij kunnen een deur voor de ander zijn: een dichte deur met een zwaar slot.
Maar we kunnen ook een open deur zijn: open naar bevrijding en vernieuwing.
Liturgische kleur: wit. Bloemen: irissen.
Voor wie meer wil weten “Onderweg” zie www.pylgeralmanak.nl
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Eerste Communie in Workum en Makkum
Op zondag 22 mei zal in Workum de Eerste Communieviering plaats vinden en in
Makkum zal dat zijn op zondag 29 mei. De kinderen van Makkum en Workum
zijn gezamenlijk op vrijdagmiddag druk bezig met de voorbereiding voor de
Eerste Communie. Als leidraad bij de voorbereiding is het thema
“Door de poort”. Vandaar dat u in beide kerken achterin een poort aantreft. De
bedoeling van deze poort is dat de kinderen bij hun Eerste Communieviering
door de poort het land van God binnengaan. Zij horen dan ook bij de andere
mensen in de kerk die iedere zondag deelnemen aan de communie.
Maar bekijkt u de poort maar eens goed. Op deze poort kunt u de kinderen terug
vinden die er straks bij gaan horen, maar ook de mensen van wie zij vinden dat
die er ook bij horen. Kleine gebedjes van de kinderen. Zo wordt het een poort
waar iedereen door heen kan gaan die er bij wil horen. Een poort met vele
gezichten.
Liesan Hettinga

Taizéreis in de meivakantie
Vanuit Bolsward gaan drie jongeren mee naar Taizé in de meivakantie. De bus is
echter nog niet vol, dus als je ook eens kennis wilt maken met Taizé, en jongeren
uit de hele wereld wilt ontmoeten, veel lol wilt hebben en tegelijkertijd ook
serieus geloofsvragen en levensvragen met andere jongeren wilt delen, kom dan
naar de informatiebijeenkomst op zondag 10 april, om 14.00 uur in het Titus
Brandsmahuis te Leeuwarden. En geef je op bij a.hahn8@upcmail.nl. De bus
vertrekt op zaterdag 30 april ’s avonds vanuit Leeuwarden, en op zondag 8 mei
komt de groep rond het middaguur weer terug.
Heb je vragen:
gmh.kamsma@gmail.com.
Pastor Germa Kamsma‐Kunst.

The Passion in Gouda
Op Witte Donderdag (21 april) is er een uniek Paasevenement in Gouda. Op
eigentijdse wijze en met actuele muziek worden de laatste uren van het Lijden
en Sterven van Christus voor het voetlicht gebracht. Bekende Nederlandse
acteurs zingen het passieverhaal met de grootste Nederlandse pophits. En dat
alles gebeurt in de straten van Gouda, onder begeleiding van het orkest van Cor
Bakker. Vanuit ons bisdom vertrekt er een bus naar Gouda. Je kunt je opgeven
voor deze busreis via www.jongkatholiek.nl.
De bus vertrekt vanuit Leeuwarden, Groningen en Assen. Meer informatie op
www.thepassiongouda.nl.
Johanneke Bosman,
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Geloof en samenleven: de liefde van een zondares
Op maandagavond 16 mei om 20.00 uur is er in de pastoriezaal van Bolsward
alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de groep geloof en
samenleven (een groep ouders van jonge kinderen in gesprek over
geloofsopvoeding). Wat heeft het verhaal van Lucas over een zondige vrouw te
maken met geloofsopvoeding? Thema’s als liefde, regels, spijt en vergeving
komen aan de orde. U bent van harte welkom. Graag opgeven als u komt bij
Truus Siemonsma h.keekstra@home.nl, (Bolsward) of Ria van Wier
rrvwier@hetnet.nl, (Workum).

Informatieavond over De Dag van de Dialoog
Dialoog is in deze tijd meer dan ooit nodig. In Fryslân wordt sinds 2008 een Dag
van de Dialoog georganiseerd door het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk
Fryslân i.s.m. andere organisaties. Deze Dag van de Dialoog is ontstaan in
Rotterdam n.a.v. de terroristische aanslagen in Amerika op 11‐09‐2001. Door
een laagdrempelige manier laat men de verschillende religieuze en culturele
groeperingen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Dit initiatief vond
navolging in binnen‐ en buitenland. Een initiatief dat ook in Fryslân aanslaat.
De landelijke campagne is in de week van de dialoog van 7‐13 november 2011.
Ter voorbereiding van de provinciale activiteiten in deze periode wordt vooraf
een inspiratie‐ en informatieavond georganiseerd.
Deze vindt plaats op 7 april van 19.30 – 22.00 uur in het Titus Brandsmahuis te
Leeuwarden.
Meer informatie is te krijgen bij Kleurrijk Fryslân, Bonifatiusplein 21, b, 8911 JT
Leeuwarden. 058‐2998905 info@kleurrijkfryslân.org Of bij Rien van der
Zeijden – 06‐27308152,

KBO
Te gast bij KBO Fryslân op woensdagmiddag 13 april a.s. schrijfster
Judith Koelemeijer. De lezing wordt gehouden in Sneek aan de
Stationsstraat 66 en begint om 14.00 uur. De zaal is om 13.30 uur open.
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4‐Sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 9 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl.
fam. Dooper‐Bruinsma,
Zondag 10 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema‐Breteler en overl. fam., Haye Huitema en Jourica de Boer,
Rein de Wit en Akke de Wit‐Bekema, uit dankbaarheid b.g.v. het 40‐jarig huwelijk
van Peter en Boukje de Boer‐Adema, voor het welzijn van kinderen en kleinkinderen,
familie en vrienden wereldwijd, voor overl. ouders Piet en Marie Adema‐Witteveen,
overl. ouders Eibert en Griet de Boer‐Stegenga, overl. broer Ieke de Boer, overl.
familie, vrienden en kennissen, Simke Sonsma, Henk Bosma en overl. ouders
Woensdag 13 apr.: Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 14 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma‐Terhenne, Epke Zijlstra en Trees Zijlstra‐Hettinga,
Zaterdag 16 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Agatha
Hooghiemstra‐Houben en Ynte Hooghiemstra
Zondag 17 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Woensdag 20 apr.: Hennie en Andries Visser, voor kinderen en kleinkinderen, voor
een goede toekomst voor de kinderen,
Donderdag 21 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Epke Zijlstra
en Trees Zijlstra‐Hettinga,
Vrijdag 22 apr. Huylckenstein: Fetsje Mulder‐de Jong
Zaterdag 23 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, onze lieve
ouders Ele en Tineke Brandenburg, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra‐Houben,
Hille v.d. Weide
Zondag 24 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jrd. Thijs
Huitema, Klaas en Waltje Huitema‐Homminga, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers,
Harmen Brattinga, Sjoerd Hettinga, Douwe v.d. Werf, Henk Gordijn, lev. en overl.
fam. Huisman‐Riepstra
Maandag 25 apr.: Wil Negerman
Woensdag 27 apr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 28 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Epke Zijlstra
en Trees Zijlstra‐Hettinga, Klaas Popma en Akke Popma‐Terhenne, Johanna Ypma‐
Bonekamp, overl. ouders Adema‐Piekema
Zaterdag 30 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke
en Sjoeke Hoekstra‐de Boer
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Zondag 1 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Ynte
Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra‐Houben, Hendrik Mulder en Julia Cecilia
Mulder‐Ettema, overl. fam. Dooper‐Zijlstra
Donderdag 5 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Epke
Zijlstra en Trees Zijlstra‐Hettinga, overl. fam. Jorna‐Bonekamp, fam. Miedema‐
Muller, fam. Galama‐Ypma
Zaterdag 7 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim van
den Berg, Klaas en Liesbeth de Vreeze‐v.d. Werf, Anna Huitema‐Jellema
Zondag 8 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema‐Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, Douwe v.d. Werf, Fetsje Mulder‐de Jong, Piet Terpstra, Hendrik Jorna
Donderdag 12 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, jrd.
Geertruida Martina Ypma, Klaas Popma en Akke Popma‐Terhenne, Epke Zijlstra
en Trees Zijlstra‐Hettinga
Zaterdag 14 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.,
ouders Dooper‐Bruinsma,
Zondag 15 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, t.g.v. de
negentigste verjaardag van Loes v.d. Weide‐Adema, Sjoerd Hettinga, lev. en
overl. fam. Huisman‐Riepstra
Donderdag 19 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, lev. en
overl. fam. Huisman‐Rijpstra, Epke Zijlstra en Trees Zijlstra‐Hettinga

Familieberichten
Geboren:
5 febr.
Grace Anna Jacoba, dochter van Sinne en Julia van
der Weide, Snekerweg 4, 8701 PZ Bolsward
Van harte gefeliciteerd!
Overleden:
9 mrt.
Gerard Dominicus van der Werf, 81 jaar
Nieuwmarkt 16, 8701 KL Bolsward
17 mrt.
Arjan Franciscus Buikstra , 87 jaar.
P. A. Bruinsmastraat 32 L, 8701 CP Bolsward
31 mrt.

Zr. Jacoba Maria Koks, 87 jaar
Corr. Adres: Mevr. Paula Arts
Huize Portiuncula, Graafseweg 631b, 6603 CD Wijchen

Dat zij rusten in vrede
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Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Di.
Do.
Vr.
Za.

9 apr.
10 apr.
16 apr.
17 apr.
19 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.

Dameskoor
Cantus Deo
St. Maartenschool
Joachim
Dames en Herenkoor
Cantus Deo
Dames en Herenkoor
Dames en Herenkoor

Zo. 24 apr. Cantus Deo
Ma. 25 apr. Joachim
Za. 30 apr. Herenkoor
Zo. 1 mei Dameskoor
Za. 7 mei Cantrix C. Bekema
Zo. 8 mei Dames en Herenkoor
Za. 14 mei Joachim
Zo. 15 mei Kinderkoor

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.224,25 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

Deurcollectes
7 en 8 mei voor de Oosterse Kerken
14 en 15 mei Roepingenzondag (priesteropleiding van het Bisdom)

Eerste Heilige Communie
Dit jaar vindt op 15 mei de Eerste Heilige Communie plaats. Er doen 21
kinderen aan mee die zich al een tijdje aan het voorbereiden zijn op dit
grote feest. Het thema van dit jaar is: Boek. Daar is van alles bij te
betrekken. De Bijbel, het vriendenboek, een lievelingsboek, het
doopboek, een puzzelboek, facebook en noem maar op. Genoeg om er een
prachtige viering van te maken. We hebben ook nog een verrassing in
petto, maar dat verklappen we niet. Daarvoor moet je gewoon maar komen
kijken. Tot dan,
de pastores.

Kinderwoorddienst
Tijdens de kinderwoorddienst van 20 maart luisterden we eerst
naar het 'Onze Vader'. Daarna naar de geluiden om ons heen. Eerst
met de ogen open, daarna met de ogen dicht. Een van de kinderen merkte op
dat het net zo als bidden is........daarna maakten de kinderen een
draaischijf. Daar wordt Jezus op afgebeeld tijdens zijn weg naar de berg
Thabor. Eerst alleen, daarna met twee vrienden, Mozes en Elia, die graag
luisterden naar Jezus. Daarna in de wolk met de stem van God, de vader: 'Dit is
mijn zoon van wie Ik veel houd, luistert naar Hem'. Bij terugkomst in de kerk
werd, nadat pastoor v.d Wal gevraagd had waar ze over gesproken hadden, nog
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een gebed voorgelezen. Ook werd de boekrol terug geplaatst, zodat de
aanwezigen het nog even kon bekijken. De data van de volgende
kinderwoorddiensten zijn: 21 april (Witte Donderdag, 19.00 uur!!), zondag 24
april (Pasen, 10.00 uur). Nemen jullie je eigen boekrol ook weer mee?? Tot dan.
Werkgroep kinderwoorddienst.

Catechese/’t Schakeltje
Catechesekoor wordt Combo‐koor
Hallo zangers en zangeressen,
Het catechesekoor zoekt uitbreiding van hun leden. Aangezien de vlag de lading
niet meer dekt, hebben wij besloten om de naam van het catechesekoor te
veranderen in Combo‐koor.
Drie keer per jaar verzorgen wij een viering. Dit zijn:
* Vieringen met catechesejongeren
* vormselviering
* gezinsviering op Kerstavond
Wij repeteren 4x per viering, de catechese viering was op 16 maart jl. De eerst
volgende viering is de vormselviering op 21 mei a.s. De repetities hiervoor zijn op
woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur en wel op 20 april, 27 april, 11 mei
en 18 mei.
Dus iedereen, vanaf 10 jaar en ouder, die het leuk lijkt te zingen met begeleiding
van het Combo is deze avonden van harte welkom.
Voor opgave en info kunnen jullie terecht bij Hilbrand en Marijke Adema
Kleinzand 4 0515 575677, e‐mail hjmadema@home.nl
Dus tot ziens op de eerst volgende repetitieavond,
met vriendelijke groet
Hilbrand en Marijke Adema.

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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Goede week offer, Een Teken van leven, van harte gegeven!
Een gave van parochianen aan parochianen.
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen geven.
Een gave om met de parochianen, die terug keren uit het ziekenhuis, onze vreugde
te laten delen bij geboorte, jubilea en bij bepaalde verjaardagen. Zo ook voor de
Paasdagen zullen onze zieke medeparochianen een attentie van ons ontvangen.
Weet u een zieke medeparochiaan dan kunt u die opgeven bij mevr. K. Brandenburg
(tel. 573452).
Dit alles verzorgen wij uit uw bijdrage van het “ Goede Week Offer”. In de week voor
Pasen komen parochianen namens ons weer bij u aan de deur voor uw bijdrage. Uw
financiële gave bevelen wij van harte aan. Indien uw gift onverhoopt niet wordt
opgehaald verzoeken wij u deze in de brievenbus van de pastorie te deponeren.
Alvast onze oprechte dank!

Namens het comité Welzijnswerk
F.B. Visser.

Nieuws van het Lourdeswerk
Herfstvakantie: met kinderen naar Lourdes!
Lourdes is niet alleen voor ouderen en zieken zoals veel mensen denken. Juist voor
kinderen en jongeren heeft Lourdes ook veel te bieden. Daarom organiseert het
Lourdeswerk dit jaar in de herfstvakantie (15 t/m 22 oktober) weer een bedevaart
naar Lourdes, waarbij kinderen dan kunnen meedoen aan hun eigen
Kinderbedevaart. Natuurlijk kunnen volwassenen ook mee. Wilt u meer informatie,
neem dan contact met ons op. In een volgend parochieblad kunt u hierover meer
lezen.
Cadeau‐idee
U kunt bij het Lourdeswerk ook terecht voor medaillons, bidprentjes, kaarsen,
rozenkransen, algemene informatieboekjes, kinderboeken over Lourdes, etc.
Wellicht een cadeau‐idee voor de eerste communie/het H. Doopsel van uw zoon of
dochter of kleinzoon of ‐dochter.
Donaties
Onze assistenten zijn alweer begonnen om uw jaarlijkse bijdrage op te halen. In 2010
mochten wij € 2.147,‐ ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Met dit bedrag konden
wij een aantal parochianen steunen in de kosten van de bedevaart.
Wilt u ook donateur worden, neem dan contact met ons op. U kunt het Lourdeswerk
ook steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 1323.71.553
ten name van het "Lourdeswerk afdeling Bolsward" te 's Hertogenbosch onder
vermelding van "Bijdrage 2011". (Giften aan het Lourdeswerk zijn fiscaal aftrekbaar).
Met vriendelijke groeten,
namens het Lourdeswerk van de Viersprong,
Patrick en Boudien Janssen‐Terbraak, (0515 ‐ 580870)
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RAAD VAN KERKEN
De Music – in op 11 juni 2011
Dit belooft een groot spektakel te worden, wie doen er allemaal mee: Het Martini
kinderkoor; Cantus Deo; Different People, Martini‐cantory; Eljakim; band AFJ ( all for
Jezus); en CMV Oranje. Iedereen is enthousiast, de organisatie en de groepen die
meedoen, het begint om 19.30 uur in de Broerekerk en we hopen allen samen met
slotzang de avond te besluiten om 22.00 uur. Dit alles voor 4 goede doelen, hier
gaan we met elkaar voor, alle groepen geven hun medewerking voor deze goede
doelen en wij hopen dat u hen wilt helpen met een gift zoals zij het doen met hun
stem en muziek. De goede doelen zijn
Stichting Bolsward Sigoti: zet zich in voor onderwijs en verzorging voor kinderen in
Kenia., Stichting die Dr. Ramona Sanchez: financieel ondersteunt, een arts in de
Dominicaanse Republiek.
Jouke en Arianne Spriensma: die een weeshuis en rehabilitatiecentra voor alcohol‐
en drugsverslaafden in de Oekraïne steunen.
De Voedselbank : Het doel van de voedselbank is voedselpakketten beschikbaar te
stellen en meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen waarin mensen
zitten.
Wilt u alvast iets aan hen overmaken? Het bank nr. is 58.12.12.029. o.v.v. Music –
in.
Tot ziens,
de Raad van Kerken en de ZWO groep Bolsward.

Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Ma. 11 apr.
Di. 12 apr.

Wo. 13 apr.

Do. 14 apr.
Vrijd. 15 apr.
Ma. 18 apr.

19.30 uur
13.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
10.00‐12.00 uur
13.30‐15.30
15.30‐17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.45 uur

Liederencommissie
Omzien naar Elkaar
Taizéviering
Voorbereiden Solid Friends
KBO
Eerste Communie
Stille Omgang
KVG
parochiebestuur
KBO Sluiting
Buitenschoolse Catechese
Solid Friends
Geloven Nu

pastorie
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
pastorie

- 14 Bolsward

Di.
Do.
Vr.
Zat.
Zo.
Di.

19 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.
24 apr.
26 apr.

Wo. 27 apr.
Vr. 29 apr.
Di.
3 mei
Wo. 4 mei
Do. 5 mei
Vr.
6 mei
Ma. 9 mei
Di.

10 mei

Wo. 11 mei

Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Do.

12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
19 mei

18.30‐19.30 uur
19.00 uur
16.00 uur
09.00‐12.00 uur
10.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
13.00‐16.00 uur
20.00 uur
09.30‐11.30
18.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
19.15 uur
19.45‐22.00 uur
19.00 uur
19.45 uur
14.00‐15.15
19.00‐20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.45‐19.45
19.30 uur
………
10.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
09.45 uur

Taizérepetitie
Kinderwoorddienst
Goede Weekoffer
Goede Weekoffer Bloemen
Kinderwoorddienst
Taizérepetitie
Parochiebestuur
PCI
parochievergadering
PCI
Taizérepetitie
Klokrapen
kerkschoonmaak
ABTB/KPO
Solid Friends voorbereiding
4‐Sprong communicatie
Taizéviering
Programmering koren
Eerste Communie
Ouderavond groep 8
Ouderavond E.C.
parochiebestuur
E.C. gen. repetitie
Solid friends
Pelgrimstocht T. Brandsma
vanuit Leeuwarden
Eerste Communie
Zaaigoed
Taizérepetitie
KVG

parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
pastorie
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
pastorie
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal

Nieuw in de stellingkast
Bisdom
Plantein

‐
‐

Bisdomblad maart 2011‐03‐23
Plantein in Beeld

Nieuw in de bibliotheek.
Stanislas Lalanne ‐

Maar wie is God? Afd. Kinderboeken
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KBO
De kbo‐sluitingsmorgen van het seizoen 2010‐2011 is donderdag 14
april a.s. Om 09.00 uur is er een Eucharistieviering met medewerking
van ons eigen KBO koor. Voor verdere informatie zie boekje.
Het bestuur.

KVG
Woensdag 13 april 2011. Alweer de slotavond van het seizoen. De
folkgroep Tsjirmerij gaat voor u optreden. Aanvang van de avond om
20.00 uur in de parochiezaal.
Donderdag 19 mei eindigen wij het KVG‐seizoen om 09.00 uur met een H.
Eucharistieviering ter ere van Maria van Sevenwouden. Voor verdere informatie
zie boekje.
Het bestuur.

Bedankt
Ik wil iedereen bedanken die tijdens mijn verblijf in Bloemkamp zoveel kaarten
of bloemen stuurden.
H. Oosterbaan‐Rijpma

UITNODIGING
VOOR DE PAROCHIEVERGADERING op woensdag 27 april a.s. om
20.00 uur in de parochiezaal.
AGENDA
1. Opening door pastor Germa Kamsma‐Kunst
2. Verslag van de parochievergadering van 24 november jl.
2.1 stand van zaken besproken punten
2.2 vaststellen van het verslag
3. Mededelingen
3.1 beleidszaken
3.2 beheersaangelegenheden
4. Financieel verslag van de parochie over 2010
5. Presentatie PCI
6. Parochianen aan het woord.
Inspreekmogelijkheid
NA DE PAUZE
7. De toekomst van de Viersprong.
Informatieverstrekking en gedachtewisseling over de stand van zaken
met betrekking tot de toekomst van de 4 parochies van De Viersprong.
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Samenvatting verslag parochievergadering d.d. 24 november 2010
De vergadering wordt met een woord van welkom geopend door pastoor Van
der Wal met de lezing van de dag.
Het parochiebestuur doet verslag van de samenwerking van de vier parochies in
de Viersprong. De besturen hebben in de afgelopen periode een aantal malen
mogelijkheden en vormen van samenwerking nader onder de loep genomen en
verwachtingen en wensen gewisseld. Wat de catechesegroepen betreft zal de
samenwerking meer vorm en inhoud krijgen. Er wordt al gewerkt aan een
beleidsplan voor alle 4 PCI´s en de agenda´s van het pastoraal team zullen nog
meer dan nu al het geval is in elkaar worden geschoven. Dat geldt ook voor
pastor de Wolff, opvolger van pastor Draisma. De verdergaande samenwerking
zal ook zichtbaar worden door “De 4‐Sprong”, opvolger van de aloude
Parochieklok. Op de meeste parochievergaderingen wordt, niet ten onrechte,
veel tijd genomen voor de bespreking van een aantal beheerszaken. Zo ook deze
keer. Met name wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid en milieu. Het
parochiebestuur laat bij monde van Leo ter Beke, bestuurslid voor beheerszaken
weten dat het parochiebestuur blij is met mensen die mee willen denken op
welke wijze stappen vooruit kunnen worden gezet. En het bestuur zit ook niet
stil. Er is energiezuinige verlichting in de parochiezaal aangebracht; de
verwarming en verlichting in de kerk wordt beperkt tot het noodzakelijke. Afval
wordt gescheiden. Kaarsrestanten gaan terug naar de leverancier. Wat de
verlichting betreft zal binnenkort nog een volgende stap voorwaarts kunnen
worden gemaakt. Maar, en dat moet ook worden gezegd; het kerkgebouw valt
niet te isoleren. Tenslotte; Milieu wordt vast onderdeel op de agenda van de
commissie beheer.
De vergadering maakt kennis met Jan Visser. Hij volgt Leo ter Beke op, wiens
bestuurstermijn afloopt. Voorzitter Zwerus Terwisscha van Scheltinga bedankt
hem voor zijn inzet al die jaren, met als grote klus uiteraard de restauratie van
kerkgebouw en plein. Ter Beke mag daar trots op zijn. De parochiegemeenschap
is dat met hem.
Na de pauze geeft pastor 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 hoe zij in het geloof staan, kunnen elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten
van Geloven Nu. Er is een aantal mensen bereid gevonden om begeleider te zijn
van een groep. Deze mensen zijn daartoe voorbereid. Tijdens een bijeenkomst
wordt er een Bijbeltekst gelezen en wordt er gekeken wat die tekst oproept bij
de deelnemers.
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H. Werenfridusparochie te Workum
Voorgangers: zie het 4‐sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 10 apr: Jan de Boer, Dirk de Jong, Corrie Kuipers –
Overmars, Sytze Westendorp, Andries de Jong en overl.ouders, overl. fam. de
Jong ‐Sierkstra
Zo. 17 apr: Jan de Boer, Hylke Dijkstra, Dirk de Jong, Juliana Ydema‐Flapper
Do. 21 apr: Jan de Boer, Nico Huisman en overl. ouders, overl. fam. Bouwhuis ‐
Jellesma,
Za. 24 apr: Jan de Boer, Sjoerd de Boer, Annie Hettinga‐Galema, Johannes en
Elizabeth de Jong –Postma, Emmie Schotanus – de Jong
Zo. 25 apr: Jan de Boer, Hans Flapper, Dirk de Jong, Wouter Yntema, Titus Tiel
Groenestege en overl.fam. ,Titus Galama en overl. fam., Reyer en Theresia
Geertruida Flapper‐Rijpma
Za. 7 mei: Dirk de Jong, Philippus Teernstra, Rein Piet Miedema
Zo. 15 mei: Anna Brouwer, Sjoerd de Boer, Jeltje Faber ‐Cnossen

Lectoren en misdienaars
Zo. 17 april

lector:
misdienaars:
Do. 21 april lector:
misdienaars:
Vr. 22 april lector:
misdienaars:
Za. 23 april lector:
misdienaars :
Zo. 24 april lector:
misdienaars:
Za. 7 mei
lector:
misdienaars:
Zo. 22 mei
lector:
misdienaars:

A.Kramer
Mink Jan Zijlstra en William Vinkx
catechesejeugd
Marich Flapper en Marije Zijlstra
catechesejeugd
Silke van Poelje en Danique Wahle
catechesejeugd
Jorn van der Meer en Lars Heins
I. Ketelaar
Sara van der Staaij en Willemien van Dijk
Vormelingen
Susan Hettinga en Demy Visser
communicanten
Mink Jan Zijlstra en William Vinkx

Koren:
Do.
Za.
Zo.
Za
Zo.
Zo.

21 april
23 april
24 april
7 mei
15 mei
22 mei

Ludgerkoor
Ursulakoor
Ludgerkoor
Ursulakoor
Gregorius magnus
Hofkesjongers??
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Kosters:
Zo. 17 april
Do. 21 april
Vr. 22 april
Za. 23 april

A. de Ringh
A. de Ringh en R. de Ringh
A. de Ringh
H. Zijlstra en L. Buren

Zo. 24 april
Za. 7 mei
Z0. 15 mei
Zo. 22 mei

H. Zijlstra
L. Buren
R. de Ringh
L. Buren

Crèche :
Zo. 24 april

Geartsje en Lisa Weitenberg

Collectanten
Zo. 17 april
Do. 21 april
Za. 23 april
Zo 24 april
Za. 7 mei
Zo. 15 mei
Zo. 22 mei

Johan de Jong en Gerard Galema
Cronius Kramer en Rudolf van Wier
catechesejeugd
Nel Terwisscha en Lienke de Ringh
Vormelingen
Gerke de Boer en Tjitte Ketelaar
communicanten

Bloemverzorgers
Maand april
Maand mei

L. Buren
M. Walta

Koffieschenken
Zo. 17 april
Zo. 15 mei
Zo. 22 mei
Zo. 29 mei

S. Flapper en Tr. Yntema
P. Brandsma en S. Kramer
A. de Boer en H. Zijlstra
M. Rijpma en J. Koopen

Omgekeerd Huisbezoek
Voor alle oudere parochianen is er binnenkort weer een omgekeerd huisbezoek
en wel op donderdag 19 mei a.s. van 10.00 – 11.30 uur in de Brouwershof.
Pastor De Wolff zal de ochtend openen en daarna bent u volop in de
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en om pastor De Wolff meer ‘van
dichtbij’ te leren kennen. Ook als u niet zo’n prater bent, maar wel gezelligheid
houdt, bent u van harte welkom.
Wanneer u meer informatie wilt over dit omgekeerd huisbezoek,
of wanneer u vervoer nodig heeft op deze dag, dan kunt u bellen met
Mini Dekker tel. 06‐43234257 of met Sjoerdtsje Hylkema, tel. 543894.
Met dezelfde personen kunt u contact opnemen wanneer u vanuit de parochie
graag eens bezoek thuis zou willen ontvangen.
De bezoekgroep.
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Nieuws voor de bewoners van Ny Mariénacker
Zaterdag 16 april is er een Woord en Communieviering met Pastor de Wolff.
Deze viering begint dan om 16.00 uur en niet om 10.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Schramp en Mevr N.Terwisscha.
Zaterdag 21 mei is er een Woord en Communieviering met Pastor de Wolff. Ook
deze viering begint dan om 16.00 uur en niet om 10.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. T. Ketelaar en Mevr. en Dhr. Ketelaar.

O.O.W.
Het Oecumenisch Overleg Workum en Workum Bruist nodigt iedereen uit voor de
tentdienst op 1 mei op de Stedspôle. Thema van deze dienst is "VreemdeVogels".
Voorganger: ds. Leneke Marchand. Aanvang van deze dienst: 10.00 uur.

Bericht van de rommelmarktcommissie
Zoals we in de vorige 4‐sprong al gemeld hebben zal de jaarlijkse rommel‐en
boekenmarkt “Rûn de Werenfridus Tsjerke” dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 mei
van 09.00 tot 14.00 uur.
Hebt u hiervoor spulletjes die u wel kwijt wilt en die nog bruikbaar zijn? Een team van
sterke mannen zet zich zaterdag 7 mei in om ze bij u op te halen. Graag even bellen
naar één van de commissieleden. We kunnen heel veel gebruiken maar geen kleding
en matrassen.
De opbrengst van deze rommelmarkt is zoals elk jaar voor het onderhoud van onze
kerk.
De rommelmarktcommissie;
L. van Poelje tel. 542280, R. en H. Ketelaar tel. 543811,
H. Zijlstra tel. 543451, B. Feenstra tel. 542304, H. Jellesma tel. 540064,
T. Yntema tel. 542234 en E. Oude Weernink tel. 543894.

Wel en Wee
Maandag 28 maart is Jan de Boer overleden. Hij mocht 79 jaar worden. Op zaterdag
2 april is zijn uitvaart gevierd en aansluitend daar aan volgde de crematie. Namens
de parochie wensen wij zijn naaste familie en allen die hem zullen missen veel
sterkte toe bij het verwerken van het verlies van haar man, heit, en pake. Om ook
dit jaar weer een rooster te kunnen maken voor de “wake” van Witte Donderdag op
Goede Vrijdag hebben we nog wat namen nodig van parochianen die daaraan mee
willen doen. U kunt zich tot 7 april opgeven bij Riet Visser (0515‐541302) en Maria
Lagendijk (0515‐542357). Verder bent u gedurende deze tijd ook zo van harte
welkom in de kerk om stil te staan bij het lijden van Jezus of elk ander lijden in deze
wereld. Op 19 april is er een boeteviering voor de gezamenlijke parochies van de
Viersprong. Deze viering is in Bolsward en begint om 19.00 uur.
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De viering op Witte donderdag 21 april is ’s avonds om 19.00 uur.
De Kruiswegviering is op vrijdag 22 april om 15.00 uur.
De Paaswake (paaszaterdag 23 april) begint om 22.30 uur.
Op eerste Paasdag is er om 09.30 uur een eucharistieviering.
Op tweede Paasdag is er geen viering in onze parochiekerk.
Op Zondag 1 mei is er een oecumenische viering. Deze viering is in de tent op de
Stedspolle en begint om 10.00 uur. U bent daar van harte welkom. In onze kerk is er
dan géén viering. Op zaterdagavond 7 mei wordt het sacrament van het Vormsel,
tijdens de viering, door bisschop G de Korte toegediend aan 4 jongeren in onze
parochie. Deze viering begint om 19.00 uur. Wij feliciteren jullie en jullie ouders en
de gastouders van de jongeren‐ catechese. De laatsten bedanken we namens de
parochie voor alle tijd en moeite die zij hieraan hebben gegeven.
Ter herinnering; op 13 april is de jaarvergadering van de parochie in de
“Brouwershof”. Alle ouderen van de parochie zijn op maandag 19 mei welkom in de
“Brouwershof”. Dan vindt het “omgekeerd huisbezoek” plaats. Meer informatie en
telefoonnummers staan elders in dit blad.
Wanneer parochianen graag eens een bezoekje vanuit de parochie zouden willen
ontvangen kunt u dit ook melden bij de bezoekgroep.
Als parochie zijn wij in alle parochianen geïnteresseerd; ook van nieuwe parochianen
hetzij door geboorte of door verhuizing. Wij worden graag op de hoogte gebracht.
Geboortekaartjes zijn daarom welkom bij de contactpersonen.
Het feest van de Eerste heilige Communie vieren we dit jaar op zondag 22 mei. Deze
viering begint om 10.00 uur. Ook jullie allemaal gefeliciteerd en ook hier is een
bedankje namens de parochie aan allen die hebben meegewerkt aan de
voorbereiding op deze dag op z’n plaats.
Wij wensen u vrede en alle goeds,
de contactpersonen.

Persbericht
Doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood in Workum en steun het goede doel! Op Vrijdag 15 april en zaterdag 16
april vindt in Workum weer de voorjaars kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het
volgende adres: Op vrijdag 24 april van 19.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag
25 april van 09.00 uur tot 10.30 uur bij de R.K. Kerk, Noard 173, Workum.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de
gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar
073‐6871060.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4‐Sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Za. 9 april: fam. Adema‐Rinia en fam. Doedel
Zo. 8 mei: Anne Postema
Za. 14 mei: fam. Adema‐Rinia en fam. Doedel

Zondag 1 mei om 10.00 uur Oecumenische viering in de Sporthal
Lectoren
Za. 9 april
Zo. 17 april
Do. 21 april
Vr. 22 april
Za. 23 april
Zo. 1 mei
Zo. 8 mei
Za. 14 mei

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

Collectanten
Za. 9 april
Zo. 17 april
Za. 23 april
Zo. 1 mei
Zo. 8 mei
Za. 14 mei

Za. 9 april
Zo. 17 april
Do. 21 april
Vr. 22 april
Za. 23 april
Zo. 1 mei
zo. 8 mei
Za. 14 mei

Leny Foekema
Wim Foekema
Watze Roorda
Mieke van Vliet
Leny Foekema
Wim Foekema
Watze Roorda
Mieke van Vliet

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

April: Leny Roorda en
Jelly Huisman
Mei: Ida Genee en Anneke Genee.
De 1e zondag van de maand zal
één van deze dames ook het
koffiezetten verzorgen.

Opbrengst collecten maart 2011
€ 162,92 collecten eigen kerk
€ 46,29 deurcollecte onderhoud eigen kerk

Geplande collecten voor derden
*
*

9 maart t/m 24 april Vastenactie
1 mei onderhoud van de kerk

Bestuursmededelingen
Op 7 maart jl. hebben de 4 parochiebesturen in een viertal werkgroepen
(voorzitters, secretarissen, penningmeesters en communicatie) de onderlinge
werkwijze doorgelicht met als einddoel te komen tot de inrichting van één
gezamenlijke bestuursvorm. Dit betekent dat er dan sprake zal zijn van een
gecentraliseerd secretariaat en leden‐ en financiële administratie. Van het
Bisdom zijn een aantal formats aangereikt om tot een gezamenlijk stappenplan
te komen die erop gericht is keuzes te maken op welke wijze met welke
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toepassing verder te gaan c.q. onder welke voorwaarden de bestuursactiviteiten
uit te voeren. Dit proces vraagt de nodige inspanning van de bestaande
bestuursleden. Het belangrijkste op dit moment is dat er vertrouwen en respect
is voor elkaar.

Rondje in en om de kerk
Inrichting parochiezaal: Er is op dit moment € 190,00 opgehaald maar dit is bij
lange na niet genoeg voor de metamorfose. Er zullen in ieder geval één of
meerdere fondsen worden aangeschreven voor donatie.
Klussen (zaterdag): Op de oproep voor deelname aan de klussendag is één
reactie gekomen maar er zullen toch wel meer gegadigden zijn! Schroom niet en
geef je op bij Hans Gesterkamp. De data zijn: 14 en 21 mei. De klussen zijn:
*Opruimen achterzijde kerk *Toiletruimte opknappen *Klokkentoren opruimen
*Kerkbanken en noodverlichting controleren en repareren *Kerkplein
fatsoeneren *Fietsenhok opruimen.
Wie een kruiwagen en aanhanger beschikbaar heeft geef dit even door. Voor
het innerlijke van de mens wordt gezorgd, koffie, broodje etc.

Wel en Wee
* Op maandag 11 april zal onze jaarlijkse Algemene Parochieavond gehouden
worden in Het Anker ´s avonds om 20.00 uur.
Wij hopen en rekenen op een grote opkomst mede omdat het zal gaan over de
toekomst van ONZE kerk, hier in Makkum dus.
* Op woensdag 27 april om 14.00 uur is de jaarvergadering van het KBO
Wûnseradiel in het Arkje t.o. de Rk kerk in Witmarsum.
*
De communicantjes van vorig jaar zijn benaderd met de vraag of zij ook
misdienaar willen zijn en de meesten willen dit ook. Zij krijgen binnenkort bericht
zodat zij met Pasen ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Mochten er nog
meer kinderen zijn die hier iets voor voelen dan kunnen zij of hun ouders contact
opnemen met Mieke van Vliet tel.nr. 231678.
* De kinderen die dit jaar de 1e Heilige Communie gaan doen op 29 mei a.s.
hebben zich in de kerk voorgesteld. Het zijn: Hannah Postma, Zoë van der Meij,
Quincy Bierstedt, Jacob Bosma, Demy Kooistra en Rosalie Janssen. De
voorbereidingen hiervoor zijn al volop bezig en we wensen de kinderen hiermee
veel succes.
* Op vrijdagmiddag 15 april om 13.15 uur zullen Demy en haar zusje Faya
gedoopt worden in onze kerk door Germa Kamsma. Zij zijn de dochters van
Johan Kooistra en Johanna Twijnstra. Het tijdstip lijkt wat raar maar dit is gelijk
weer een onderdeel van de voorbereidingen voor de kinderen die straks de
Eerste Communie zullen doen.
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* Op zondag 13 maart jl. zijn een 20 tal leden van onze zustergemeenten uit
Makkum bij ons in de kerk op bezoek geweest en hebben onder leiding van
Watze Roorda en Andre van Schaick een rondleiding gehad met uitleg over de
gewoontes en symbolen in onze kerk en de daar bij behorende attributen. Men
heeft het zeer leerzaam en waardevol gevonden. Daarna kon men nog napraten
in onze pastoriezaal onder het genot van een kopje koffie. Het is de bedoeling
dat wij ook nog de gelegenheid krijgen om de andere kerken in Makkum te
bekijken op deze manier.
* 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 Nelly
Stegenga van de Bezoekgroep (tel.541522) en zij zal dit dan regelen.
* 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 9 mei om 10.30 uur
en zal worden verzorgd door Zuster Lambertina.
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.
Toos van As, tel. 232564, (mailadres: toosvanas@hotmail.com)

KVG‐Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 15 en zaterdag 16
april. Voor mei is de datum 20 en 21 mei, dan kunt u dat vast noteren.
De container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult
brengen. Houd er rekening mee dat de container ’s middags rond 16.00 uur op
slot gaat in verband met de veiligheid. Bedankt.
*De slotavond is op woensdag 13 april en dan zal Durkje Hoeksema een
hoedenmodeshow voor ons verzorgen. Ook zal er deze avond de jaarlijkse
verloting zijn voor het Zuster Truus Lemmens fonds. Het is de gewoonte om voor
de verloting een prijsje mee te nemen, dus niet vergeten s.v.p.
*Op woensdag 25 mei hebben wij ons jaarlijkse reisje en we gaan dan een dagje
weg met de bus en sluiten hiermee het seizoen weer af. De leden die meegaan
hebben bericht gekregen over het hoe en wat. We vertrekken om 09.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Jumbo in Makkum.
Opgave kan nog tot 1 mei bij Lenie 232199 of Aukje 233295.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie te
Witmarsum
Voorgangers: zie 4‐sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 10 apr. onze zieken: Hellen Oudenhooven en Gerard Huitema,
overledenen: Aggy Ypma, Tjepke Herrema, Jan Jurna, Wiebe en
Wiepkje Bergsma
za. 16 apr. onze zieken: Hellen Oudenhooven en Gerard Huitema
overledenen: Aggy Ypma, Familie Ypma‐Galama,
zo. 24 apr. onze zieken: Hellen Oudenhooven en Gerard Huitema
overledenen: Aggy Ypma, Jan Jurna, fam. Ypma‐ Galama
Schelte en familie Anema de Jong
zo. 1 mei onze zieken: Hellen Oudenhooven en Gerard Huitema
overledenen: Aggy Ypma, Nico Yntema, Jan Jurna, Wiebe en
Wiepkje Bergsma, Trees en Dick Agterberg , Anna en Douwe
Poortstra en familie de Boer
zo. 8 mei Oecumenische viering in Zurich
zo. 15 mei onze zieken: Hellen Oudenhooven en Gerard Huitma
overledenen: Jan Jurna, familie Ypma‐Galama, Dirk van der Tol,
Riemer en Gerard Brouwer, Boukje Anema

Lectoren
zo. 10 april
za. 16 april
do. 21 april
vr. 22 april
zo. 24 april
zo. 1 mei
zo. 8 mei
zo. 15 mei
za. 21 mei

Kosters
mevr. E. van der Wei (532112)
Liesan en kinderen
Liesan en kinderen
Liesan en kinderen
pastor Kamsma en Zr. Lambertina
mevr. L. de Boer (642059)
oecumenische viering in Zurich
mevr. L. Hettinga (531547)
mevr. B. de Groot (531901)

dhr. H. Anema
dhr. F. van Koppen
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie, is er een tweede collecte op
zaterdag 16 april voor de bijzondere onkosten aan onze kerk en op 1 mei voor
het reserve fonds.
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Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand maart 2011 was als volgt:
Parochie:
€ 78,40
Reservefonds
Bijzondere onkosten

€
€

23,10
32,60
Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
zo. 10 april
za. 16 april
do. 21 april
vr. 22 april
zo. 24 april
zo. 1 mei
J. Ypma
zo. 8 mei
zo. 15 mei
za. 21 mei

fam. J. van der Tol
fam. Y. J. Ypma
fam. P. de Boer
fam. L. Nota
fam. J. van der Tol
fam. Y.
tel. 532159
fam. P. de Boer
fam. L. Nota
fam. J. van der Tol

tel. 531251
tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260
tel. 531251

tel. 642059
tel. 532260
tel. 531251

Schoonmaken kerk
week 16: 18 t/m 22 april

week 19: 9 t/m 13 mei

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: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
Di. 12 apr.
Za. 16 apr.
Di. 19 apr.
Do. 21 apr.
Vr. 22 apr.
Za. 23 apr.
Zo. 24 apr.
Wo. 27 apr.
Zo. 8 mei
Ma. 9 mei

Bijeenkomst voor de 4‐Sprong voor mensen die zich bezig houden
met CATECHESE
19.00 uur Eucharistie en Palmwijding waar de kinderen aan mee
doen.
19.00 uur Boeteviering in Bolsward
19.00 uur Avondmaalviering
19.00 uur Kruisweg
21.00 uur Paaswakeviering in MAKKUM
09.30 uur Verrijzenisviering Witmarsum
om 14.00 uur Jaarvergadering KBO Wunseradiel in “het Arkje”
t.o. de R.K. Kerk
09.30 uur Oecumenische dienst in de kerk te Zurich.
20.15 u 4‐sprong bijeenk. voor de mensen van de communicatie
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Zo. 15 mei
Di. 17 mei

Koffiedrinken na de viering
Bestuursvergadering

Wel en wee Witmarsum
Hellen Oudenhooven is weer thuis, maar moet om de 14 dagen 1 dag naar het
ziekenhuis voor een chemokuur. Hellen we wensen je heel veel sterkte toe.
Het was een geslaagde avond 15 maart, Gerard Huitema opende de avond, Paulus
de Boer, die het secretariaat op zich genomen heeft voor Hellen, gaf verslag van het
werk wat er in het afgelopen jaar door het bestuur is gedaan. Vervolgens kreeg
Enno Hofstra het woord en gaf uitleg hoe het er voor staat met de financiën. Daarna
was er gelegenheid om vragen te stellen. Zo kwam de vraag Hoe komt het met de
watertoevoer op het kerkhof waar dringend behoeft aan is? Daarna was er een
gezellig samen zijn. Hoe groot was de schrik toen we de volgende morgen hoorden
dat Gerard Huitema met een herseninfarct in het ziekenhuis was opgenomen. Het is
inmiddels 2 weken geleden en er is vooruitgang. Met de therapeut wordt er een
begin gemaakt met lopen. We blijven hopen en bidden dat de genezing door mag
zetten. We wensen Tiny en de jongens veel sterkte en voor Gerard moed en kracht.
Dan staat de Goede Week voor de deur. De voorbereidingen, de kinderen zullen
weer mee doen. Palmzondag is voor ons dit jaar Palmzaterdag, omdat Pastoor van
der Wal voorgaat in de Eucharistieviering. Witte Donderdag en Goede Vrijdag is de
viering om 7 uur `s avonds en dit jaar kunnen we naar de paaswake in Makkum. Daar
zal ook onze Paaskaars gewijd worden en door leden van de parochie binnen
gedragen worden in de kerk van Makkum en zo ook zondag‐morgen zullen zij die in
Witmarsum binnen dragen.
Zo mogen we het lijden en sterven samen gedenken om daarna de vreugde van de
verrijzenis te vieren. Voor U allen wens ik u toe dat u iets van de verrezen Heer mag
ervaren in uw leven, Zalig Pasen. Dat wens ik u van harte toe en fijne feestdagen.

Met een hartelijke groet van Zr. Lambertina.

Lieve allemaal
Ik maak even van de gelegenheid gebruik om via de 4‐sprong jullie allemaal te
bedanken voor de aandacht die ik gekregen heb in het ziekenhuis en tijdens mijn
verblijf in de Ielânen. Al die bezoekjes‐kaarten en bloemen, het voelde als een
warme deken om me heen. Ik heb dit zeer gewaardeerd.
Met vriendelijke groet, Jo van der Tol‐Tromp.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4‐sprong”:
Misdienaars/acolieten/ lectoren en overige informatie zie:
www.franciscuskerk.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
franciscaanse pinkstervoettocht 2011:
www.franciscaansebeweging.nl
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Pastores:
Pastoor J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 572206,
e‐mail: JR.Wal@planet.nl, vrije dag: maandag
Pastor G.M.H. Kamsma‐Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP, Tel: Pastorie: 572528,
thuis: 573923, e‐mail: gmh.kamsma@gmail.com, vrije dag: donderdag
Pastor 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 (met duidelijke vermelding misintenties op de
envelop) 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. 0515.542692Opgave
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; Postbanknr. 964453,
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
20 mei tot 17 juni 2011.
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór woensdag 11 mei 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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