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

vrijdag 27 januari – vrijdag 24 februari 2012
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Viersprongrooster
Datum
Vr 27 jan
Za 28 jan
Zo 29 jan
Wo 1 feb
Do 2 feb
Vr 3 feb
Za 4 feb
Zo 5 feb

Bolsward
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
Geen dienst
10:00 u vd Wal/ten
Wolde
10:00 u Bloemkamp
parochianen
09:00 u Woord en
Comm. ten Wolde
19:00 u ten Wolde
Huylckenstein
Geen dienst
14:30 u te Velde/
Bultsma/ten Wolde

Workum

Makkum

Witmarsum

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Zie Bolsward

Zie Bolsward

Zie Bolsward

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

Zie Bolsward

Zie Bolsward

Zie Bolsward

8:00 u ten Wolde
Kinderviering

10:30 u Avondrust
ten Wolde

Ma 6 feb
10:00 u Bultsma
Bloemkamp
Do 9 feb 09:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Vr 10 feb Huylckenstein
Za 11 feb 19:00 u ten Wolde
Zo 12 feb 10:00 u Bultsma
Wo 15 feb 10:00 u ten Wolde
Do 16 feb 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 17 feb 19:00
Huylckenstein
Wo 8 feb

Za 18 feb

19:00 ten Wolde

10:00 u Bultsma
u Bultsma
Wo 22 feb 10:00
Bloemkamp
Wo 22 feb 19:00 u Bultsma
Do 23 feb 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 24 feb 19:00
Huylckenstein
Zo 19 feb

xxx
19:00 u Bultsma
9:30 Parochianen xxx

xxx
9:30 u ten Wolde

16:00 u Bultsma
xxx
19:00 u Bultsma
Nij Mariënacker
9:30 u ten Wolde 9:30 u Parochianen xxx
19:00 ten Wolde 19:00 Parochianen 19:00 Parochianen

Vieringen
Op donderdagmorgen 2 februari a.s. om 09.00 uur is er een Woord en
Communieviering door pastor ten Wolde in de parochiezaal. In deze viering
vieren we het feest van Maria Lichtmis en ook kunt u de Blasiuszegen ontvangen.
Vrijdagavond 3 februari a.s. om 19.00 uur vieren we dit in Huylckenstein.
Zaterdagavond 11 februari a.s. om 19.00 uur worden de kinderen voorgesteld
die op 13 mei a.s. hun Eerste H. Communie zullen doen.
Bij deze vieringen bent u van harte welkom!
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ALGEMEEN
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.

PELGRIM IN BOLSWARD
De Berg op
Vijftien jaar geleden nam ik in Balk de pelgrimsstaf op, sloeg de mantel om en
vertrok naar Bolsward. Parochies blijven, pastores trekken verder. In Bolsward
maakte Koster Boersma een prachtige nieuwe pelgrimsstaf. Hij en zijn opvolgers
en collega’s hebben mij trouw en soms kritisch terzijde gestaan. Natuurlijk waren
er ook mijn medepelgrims: de pastorale werkers, die ik zoveel mogelijk als
gelijkwaardig poogde te beschouwen. Daardoor werd ik vooral ‘pastor’ van
Bolsward.
Hoeder van het Heiligdom van Maria van Zevenwouden en van de gedachtenis
van de Zalige Titus Brandsma, geflankeerd door de twee zalige monniken van
Bloemkamp: Tetardus en Uboldus. ‘Tiede en Ulbe’. Naast het doorgeven van
deze grootse traditie was een directere opdracht de zorg voor de parochianen. In
de eerste jaren betekende dat vooral vele uitvaarten, huwelijken en dopen.
Prachtig, rijk aan ontmoetingen en ervaringen, maar voor een pastor alleen een
grote opgave.
De Top bereikt
Ik was dan ook heel gelukkig met de komst van Pastor Germa Kamsma. Al
verschillende jaren was zij actief in het parochiële jongerenwerk, nu kon ze,
vooral ook door haar grote organisatorische en pastorale kwaliteiten, een
belangrijke rol in het parochiepastoraat vervullen. Met Pastor Sipke Draisma,
een kleurrijk man, met een brede visie op kerk en samenleving, vormden we een
veelzijdig trio waarmee het enkele jaren prachtig en vruchtbaar werken was.
Vooral ook omdat een groot aantal parochianen, de besturen, organisaties en
werkgroepen ons positief en enthousiast ondersteunden. Ik zal er altijd op
terugkijken als op een van de mooiste periodes van mijn priesterleven. Een
hoogtepunt was voor mij ook de vernieuwing van het interieur en de totale
restauratie van de Sint Franciscuskerk.
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De Afdaling
Helaas bleek een zestal jaar geleden dat ik een ernstige ziekte onder de leden
had, ver weg ‘op Sint Jacobs’ straten’ leek het einde van mijn aardse
pelgrimstocht nabij. Terug in Bolsward bleek het diabetes te zijn. Begeleid door
dokter Kortendijk en zijn assistentes, de specialisten van het Antonius
ziekenhuis en de goede zorgen van mijn huishoudster Maria Douma kon ik mijn
werk doen. Helaas brengt de ziekte complicaties mee, die niet direct zichtbaan
zijn maar toch het werk in liturgie en pastoraat bemoeilijken. Op verschillende
manieren ben ik tegenover meerderen van u tekort geschoten. Na de hoge
zonnige bergen volgde een zware afdaling. De vele parochianen die mij in deze
moeilijke periode hebben gesteund en bemoedigd wil ik van harte danken.
Degenen die mij lieten vallen wil ik van harte vergeven, de mensen die in mij
teleurgesteld zijn of tegenover wie ik tekort geschoten ben, vraag ik vergiffenis.
Fantastisch werd ik het laatste stukje bijgestaan door twee herders ‘pastores’
Teake en Nelleke’ Zelfs te midden van de totale chaos in de pastorie de laatste
maanden hebben wij, met de parochianen en de bouwvakkers om ons heen, veel
plezier gehad. Het bood zo nu en dan uitzicht op het landschap waardoor het
nieuwe pastoresteam de parochie zal leiden.
Het Koele Dal. ‘Kalda Dal’
Ik plant nu de pelgrimsstaf in de aloude Jakobsstad Franeker, mijn moederstad.
Mijn naaste familie woont er en oude vrienden. Dank zij Pastor Draaisma, die mij
is vooruitgesneld, heb ik een prachtige bovenwoning gekregen aan de
Groenmarkt. In het mythische verleden van Frjentsjer heette dit deel van de
stad ‘ Kalda Dal’. Karel de Grote schonk er de Friezen hun vrijheid. ‘Sa lang as de
wyn van de wolkens waait en de ierde stiet’. Zolang moge ook de Kerk der
Friezen bestaan in al haar veelkleurigheid: ‘Us Tsjerke’,deel van Gods volk
onderweg.
Dank dat ik een etappe uw herder en reisgenoot mocht zijn!
Jan Romkes van der Wal, Pr.

Receptie
Op 24 februari hoop ik 50 jaar te worden. Van harte nodig ik alle parochianen
van de Viersprong uit, dit met mij te vieren op 19 februari. Na de viering staat
omstreeks 11.00 uur de koffie klaar in de parochiezaal in Bolsward. Deze morgen
kunt u bovendien het resultaat van de verbouwing van de benedenverdieping
van de pastorie bewonderen. Ik hoop u te mogen begroeten!
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
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Bij het afscheid van pastoor van der Wal
Pastoor van der Wal zal per 1 februari 2012 met emeritaat gaan. In de viering
van zondag 29 januari 2012 neemt De Viersprong afscheid van pastoor van der
Wal. Het programma voor het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 januari
2012 ziet er als volgt uit: zaterdag 28 januari 2012 GEEN VIERINGEN IN DE
VIERSPRONG.
Zondag 29 januari 2012 vieren we met alle parochianen uit De Viersprong het
afscheid met een Eucharistieviering in de St. Franciscuskerk te Bolsward,
aanvang 10.00 uur. Aan deze Viering zullen alle koren van De
Viersprong meewerken. (generale is donderdagavond 26 januari). Na de viering
is de afscheidsreceptie in de theaterzaal van het Marne College, Gysbert
Japicxlaan 23 te Bolsward. Alle parochianen worden hierbij uitgenodigd.
De receptie zal plaatsvinden tussen 12.00 uur en 14.30 uur. (De zaal is vanaf
11.45 uur open). Bij een afscheid
hoort ook een cadeau:
Het afscheidscadeau van de parochianen aan pastoor wordt een
herinneringsmap. De bedoeling is dat u op één vel papier (A4 formaat) een
herinnering schrijft. Dit mag ook op gekleurd papier. De herinnering kan in de
vorm van een verhaal, een leuk voorval, of zomaar een gedicht, een tekening,
foto met onderschrift, of wat u maar aan pastoor kwijt wil.
Alles wat uw creativiteit u ingeeft is geoorloofd. Gebruik géén ringbandpapier.
Heeft u het nog niet ingeleverd dan kan dat nog tot uiterlijk 28 januari a.s. bij het
parochiesecretariaat aan de Grote Dijlakker in Bolsward.
Pastoor van der Wal heeft laten weten dat parochianen die bij gelegenheid van
zijn afscheid een stoffelijke blijk van waardering willen geven, dat zouden
kunnen doen door een donatie te storten op rekening nr: 5930.98.617 t.n.v. RK
Parochiebestuur onder vermelding van “Pastoor”. Of een enveloppe in de
daarvoor bestemde bus te stoppen achter in de kerk. Van deze donaties zal
pastoor een eigen gebedsmantel aanschaffen, Alvast hartelijk dank!
Het afscheidscomité.

Taizé gebed.
Dinsdag 14 februari a.s. zal er in de Gasthuiskerk een Taizégebed plaats vinden.
De gebedsviering begint om 19.00 uur en duurt tot 19.30 uur. Een Taizéviering is
een korte en eenvoudige gebedsviering met veel liederen uit Taizé. Dat zijn
meditatieve liederen die meerdere malen herhaald gezongen worden. Ook is er
een langere stilte tijdens de viering om de lezing te overwegen of om in gebed te
gaan. Of om gewoon stil te staan bij het leven. Vanzelfsprekend staan de
vieringen open voor jong en oud. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs!
Taizé groep Bolsward
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Kathedraalconcert met Allure! Classical Inspiration
Op zaterdag 4 februari 2012 is er een Kathedraalconcert met Allure geïnspireerd
door het klassieke genre in de Martinikerk in Bolsward. Zangeres Petra Berger,
pianist Jan Vayne en organist en dirigent Martin Mans met zijn Martin Mans
Formation en vocalgroup VOICE betreden de bühne van deze imposante
kathedraal. De jongeren van vocalgroup VOICE dragen voor het eerst bij aan de
sfeervolle kathedraalconcerten en dat belooft adembenemend te worden.
Het Kathedraalconcert op 4 februari staat in het teken van Classical Inspiration.
Pianist Jan Vayne en zangeres Petra Berger brengen prachtige vleugel- en
zangduetten ten gehore geïnspireerd door klassieke meesterwerken. Martin
Mans en Jan Vayne leggen de focus op klassieke improvisaties op orgel en
vleugel en The Martin Mans Formation zingt onder andere het bijzondere
Hallelujah van Leonard Cohen. De enthousiaste, jonge zangers en zangeressen
van Vocalgroup VOICE maken hun debuut met daarin Keltische invloeden
verweven en maken de avond compleet met indrukwekkende, klassieke
koorarrangementen.
Het concert begint om 20:00 uur aan het Groot Kerkhof 1a te Bolsward.
Reserveren is aan te bevelen. Dit kan via www.kathedraalconcerten.nl of bel de
reserveerlijn: 06 – 2539 1903. De toegang bedraagt € 32,50. Wie reserveert krijgt
€ 2,50 korting. Op de concertavond zijn overige kaarten aan de kerkdeur te koop.

Kom theologie studeren in Utrecht of Tilburg!
Bachelor Theologie
Theologie is een grenzeloze ontdekkingsreis…
Studeer rechten of een taal. Word psycholoog of
filosoof. Bestudeer teksten of verdiep je in de geschiedenis. De theologie
combineert al deze perspectieven en voegt er nog eens haar eigen ding aan toe.
Als theologiestudent bestudeer je de levensbeschouwing en de
geloofsvoorstellingen van mensen door de eeuwen heen. Tot op de dag van
vandaag. Want ook in de huidige geseculariseerde samenleving blijven mensen
vragen stellen over goed en kwaad, zin en onzin, recht en onrecht, leven en
dood.
De theologiestudie is een samenspel van meerdere wetenschappen. Behalve
met de theologische vakken als Bijbelwetenschappen, geloofsleer, ethiek en
spiritualiteit, liturgie en praktische theologie, maak je ook kennis met filosofie,
literatuurwetenschappen,
geschiedenis,
sociale
wetenschappen
en
godsdienstwetenschappen. De opleiding is sterk literair-historisch en
antropologisch georiënteerd. Anders gezegd: enerzijds richt je je op een
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verscheidenheid aan teksten en hun plaats in de geschiedenis, anderzijds kijk je
naar de ervaringen van mensen.
Kijk voor meer informatie over de studie op:
www.tilburguniversity.edu/theologie. Ook kun je voor meer informatie of via
een brochure contact opnemen met ons secretariaat of mail naar
bureaufkt@uvt.nl of bel naar 013 – 466 3800.
En dan?
Na het afronden van de bachelor kun je een master Theologie gaan volgen. Of
kies voor de Engelstalige eenjarige master Christianity and Society. Instromen in
deze master staat vrij voor iedere student die zijn of haar hbo- of wo-bachelor
heeft afgerond. Het maakt dus niet uit wat je studierichting is. Daarnaast
verzorgt de School of Catholic Theology samen met de School of Humanities een
Engelstalige Research Master Theology.
Toekomstperspectief? Theologen kom je tegen als geestelijk verzorger in een
zorginstelling, bij de krijgsmacht (als legeraalmoezenier) of in een justitiële
instelling (gevangenispastor), als pastoraal werker in een parochie, leraar
Godsdienst en Levensbeschouwing maar ook als journalist of redacteur in de
media of als beleidsmedewerker bij een NGO.
Theologie gaat verder… Kijkt verder... Denkt verder... en daagt jou uit tot kritisch
nadenken over de zin van het leven, leven en dood, je eigen rol en die van je
naaste ten opzichte van de maatschappij. In de theologie leer je met Andere
ogen kijken, je eigen belang relativeren en over o zo vanzelfsprekende en
hardnekkige grenzen heengaan. Leren hoe mensen grenservaringen vormgeven,
hoe ze dood en leven markeren, hoe ze uit de band springen – denk aan
carnaval! Hoe ze grote verhalen vertellen, en stotteren over wat hen aangrijpt.
Nieuwsgierig geworden? Kom naar één van onze voorlichtingsactiviteiten of
check ons via www.tilburguniversity.edu/theologie of www.theoloog.nl.
Meeloopdag!
Nieuwsgierig geworden? Kom een dagje meelopen en ervaar hoe het is om
Theologie student(e) te zijn. Een dag meelopen met de huidige eerstejaars
theologiestudenten is een unieke mogelijkheid om te ontdekken of je je op je
plaats zal voelen bij de Tilburg School of Catholic Theology.
Vul via www.tilburguniversity.edu/proeftheologie het inschrijfformulier in en
dan zullen we snel contact met je opnemen om een datum in te plannen.
Wil je een individueel gesprek of wil je meer weten over het studieprogramma
van de bachelor en (pre)master, de aanmeldprocedure en je
toekomstperspectief? Neem dan vrijblijvend contact op met onze studieadviseur
Mariëlle Snijder. Mail naar M.C.Snijder@uvt.nl of bel 013-466 2814.
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Ontmoetingsdag in Emmeloord
voor mensen, die hun partner hebben verloren
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het
Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half
jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun
partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in
de regio ZUID-WEST Friesland: op donderdag 8 maart 2012
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in het kerkcentrum ‘de Ontmoeting’,
Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort
of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend
kan zijn. Pastoor Bernard Buit uit Wolvega zal een inleiding houden over
verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De
dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de
kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
U kunt zich tot 1 maart 2012 opgeven bij:
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: Mw. J. v. MensvoortBrugmans, tel. 0591-351596; Mw. C. Claassen-Schoenmakers, tel. 0595-572499
of met Mw. A. van Diepen-Galama, 0527-252418.
Na opgave ontvangt u rond 2 maart 2012 een programma, een routebeschrijving
en verdere informatie over de ontmoetingsdag.

Bezinningsmiddag Franciscaanse Beweging
‘Kijk en zie; met aandacht zien en aanschouwen’
De Franciscaanse Beweging organiseert zaterdag 11 februari (13.00-17.00 uur) in
Den Bosch een studiemiddag ‘Kijk en zie; met aandacht zien en aanschouwen’
naar aanleiding van de viering van het 8e eeuwfeest van de Clarissen, de zusters
die zich laten inspireren door Clara van Assisi. Locatie is het Franciscushuis aan
de Van der Does de Willeboissingel 11.
Het is de eerste middag in een serie van drie, met als algemeen thema: ‘Kijk en
zie’. Door zich te verdiepen in dit thema wil de Franciscaanse Beweging Clara en
haar spiritualiteit en levenswijze dit jaar aandacht geven en actualiseren.
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Tijdens de drie bezinningsmiddagen, ook afzonderlijk te volgen, worden korte
lezingen en workshops gegeven.
Kosten (ter plekke te voldoen): €20,-. Inloop: vanaf 12.30 uur.
Opgave via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of via telefoonnummer:
073-6131340.
De twee andere data zijn zaterdagmiddag 14 april en 15 september, met als
thema respectievelijk ‘kijken naar het begin’ en ‘kijken in de spiegel’.
Het thema van 11 februari is dus ‘Kijk en zie; met aandacht zien en
aanschouwen’. Waar mensen met aandacht kijken, zien ze meer. Hoe leer je dat,
kijken met aandacht? Wat is daar zoal voor nodig? Wat zie je dan meer?
Er is een toenemende belangstelling voor meditatie, onthaasting en aandachtig
leven. Komt dit verlangen naar meer ruimte en rust voort uit de ervaring van te
veel moeten, willen en kunnen en het gevoel niet meer toe te komen aan ‘het
ware zelf’? In de lezingen en workshops leveren mensen uit de praktijk hun
persoonlijke inbreng en visie met betrekking tot het thema van het ‘aandachtige
zien en aanschouwen’.
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid,
verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging
dertienhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch
levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige
levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor
de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn:
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 29 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Harmen Brattinga, Julius Galama, Meinte Galama, Rein de
Wit en Akke de Wit-Bekema, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Hans Claus
Woensdag 1 febr. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede
toekomst voor de kinderen
Donderdag 2 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Klaas Popma en
Akke Popma-Terhenne, Fetsje Mulder-de Jong
Zaterdag 4 febr.: Deze misintenties zijn verplaatst naar zondag 5 februari omdat
er zaterdag geen viering is.
Zondag 5 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jrd. Henk
Brattinga, Anna Huitema-Jellema, Sim van den Berg, jrd. Epke Zijlstra, Hendrik
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema
Woensdag 8 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen,
Zaterdag 11 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma, Klaas en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf
Zondag 12 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam.
Sietze Palstra en Marie Palstra-Adema, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler,
overl. fam. Haye Huitema en Jourica de Boer, Klaas en Waltje HuitemaHomminga, jrd. Maria v.d. Meulen, jrd. Pieter Flapper, Ynte Hooghiemstra en
Agatha Hooghiemstra-Houben
Woensdag 15 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen, Hennie en Andries Visser
Donderdag 16 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne,
Zaterdag 18 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema, Henk Gordijn
Zondag 19 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Sible Sjoerd Andela, Epke en Trees ZijlstraHettinga, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, Sim van den Berg
Woensdag 22 febr. Bloemkamp: uit dankbaarheid, voor een goede toekomst
voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 23 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners
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OECUMENE

Wereldgebedsdag
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw
en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 173 landen die meedoen aan
de viering van Wereldgebedsdag – door het gebed verenigd en bemoedigd.
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk Geloof een internationale
oecumenische dimensie. Dit jaar staat Maleisië centraal en hebben de vrouwen
van dit land de dienst samengesteld en kozen als thema “ GERECHTIGHEID
VOOR ALLEN.”!
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van
Wereldgebedsdag. In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen
actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en de publiciteit geven aan
het werk van Wereldgebedsdag. Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons
mee te vieren op vrijdagavond 2 maart a.s. om 19.30 uur in de Doopsgezinde
kerk aan het Skilwijk. Graag tot ziens.
Comité Wereldgebedsdag Bolsward.

Nieuws van de Raad van Kerken
Evenals vorig jaar wordt u weer een veertigdagenkalender aangeboden door de
Raad van Kerken Bolsward. Leden van de Doopsgezinde Gemeente, de
Gasthuiskerk, de Martinikerk en de St. Franciscuskerk hebben gezorgd voor de
inhoud. Zo kan deze oecumenische veertigdagenkalender u helpen bij de
voorbereiding op Pasen. De Raad van kerken organiseert vanaf 24 februari t/m 6
april a.s. iedere vrijdagavond om 18.00 uur een Vastenprik in het Convent.
Dit betreft een eenvoudige maaltijd met een inspirerende gedachte.
Zondag 26 februari is de veertigdagenvesper in de Doopsgezinde kerk en die
begint om 19.00uur.
U bent van harte welkom.
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Familieberichten
Geboren:
12 dec. 2011:
27 dec. 2011:

Lizz, dochter van Dennis en Marieke Kiewied-Vallinga,
Florencestraat 26, 8701 CH Bolsward
Amarins Ninthe, dochter van Erik en Nynke Reitsma,
Friezenburg 127, 8702 AG Bolsward

Alle ouders gefeliciteerd!
Huwelijk:
11 nov. 2011:

Joël Kampstra en Liesbeth Roodbergen,
Friezenburg 103, 8702 AG Bolsward

Van harte gefeliciteerd!

Collecte
22 februari t/m 8 april: Bisschoppelijke vastenactie (Cordaid). Giro 5850 t.n.v.
Vastenactie te Den Haag.

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van zes weken
€ 3.730,90 opgebracht.
Opbrengst deurcollecte voor de kerstattentie heeft € 234,50 opgebracht
en de opbrengst voor de adventsactie was € 194,50
Allen hartelijk dank hiervoor!

Koren
Zo. 29 jan.
Zo. 5 febr.
14.30 uur
Za. 11 febr.
Zo. 12 febr.
Za. 18 febr.
Wo. 22 febr.
Za. 25 febr.
Zo. 26 febr.

Alle koren van de Viersprong
Dames en Herenkoor
Kinderkoor
Joachim
Herenkoor
Dames en Herenkoor
Dameskoor
Herenkoor (Gregoriaans)
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Zo. 29 jan.
Ma. 30 jan.
Wo. 1 febr.
Do.
2 febr.
Vr.
3 febr.
Zo.
5 febr.
Ma. 6 febr.

10.00 uur
19:45 uur
14:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
14:30 uur
19:45 uur

Wo.

19:30 - 21:00 u
20:00 uur
13:00 uur
19:00 – 20:00 u
20:00 – 22:00 u
13:30 uur
14:00 – 15.15 u
20:00 uur
13:30 – 16:00 u
11.00 uur
20:00 uur
12:00 – 16:00 u
19:00 uur

Do.
Vr .

8 febr.
8 febr.
9 febr.
10 febr.

Wo. 15 febr.
15 febr.
15 febr.
Do. 16 febr.
Zo. 19 febr.
Di. 21 febr.
Wo. 22 febr.
22 febr.

Afscheid pastoor v.d Wal parochiezaal
Liederencommissie
bovenzaal
Eerste Communie
parochiezaal
PCI
bovenzaal
ABTB
parochiezaal
Installatie pastoor Bultsma parochiezaal
gezamenlijke besturen
4-Sprong
parochiezaal
ouderavond Jk 3
parochiezaal
parochiebestuur
bovenzaal
Kerkschoonmaak
parochiezaal
Buitenschoolse Catechese bovenzaal
Solid Friends
parochiezaal
omzien naar elkaar
bovenzaal
Eerste Communie
parochiezaal
KVG
parochiezaal
KPO
parochiezaal
bezichtiging benedenverdieping pastorie
Geloven Nu
bovenzaal
4-Sprongblad rapen
parochiezaal
kinderwoorddienst
parochiezaal

KVG Woensdag 15 februari 2012
Deze avond komt de heer Bob Akkerman uit Heerenveen korte Friese
verhalen vertellen. Een avond om te lachen en de zinnen te verzetten.
Zoals de heer Akkerman zelf zegt: “We maken er een noflike jûn fan van”. De
avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.
Het bestuur.

KBO
Jaarvergadering woensdag 15 februari a.s. om 14.30 uur in
Zalencentrum aan de Gasthuissingel. Na de vergadering is er bingo met
leuke prijzen. U bent van harte welkom!
Het bestuur.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 29 jan.: Titus Tiel Groenestege en overl. fam., Martin
Jellesma, Ulbe Nagelhout, Robertus en Maria Theodora Ketelaar- Huitema,
overl.fam. Galema –de Vent
Zo. 5 febr.: Tine Jellesma–Muller, Sjoerd de Boer en overl. fam., Rein en Piet
Miedema, overl. fam. W. Westendorp–Dijkstra
Zo. 12 febr.: Sible Westendorp, Dirk Westendorp, Andries en Dirk de Jong en
overl. fam.
Zo. 19 febr.: Jan Bouma (jaargetijde), Titus Galama, Margaretha v.d. LeijWiegerink, Hans Flapper

Lectoren en misdienaars
Wo. 1 febr. Misdienaars: Ilse Boomsma en Jesse Yntema (8.00 uur)
Zo. 19 febr. Lector: ???
Misdienaars: Marije Zijlstra en Rudmer de Ringh
Wo. 22 febr. Misdienaars: Lisa van der Meer en Marich Flapper (19.00uur)

Koren

Kosters

Zo. 12 febr. Gregorius magnuskoor
Zo. 19 febr. Ludgerkoor
Wo. 22 febr. Gregorius magnuskoor

Zo. 12 febr. R. de Ringh
Zo. 19 febr. H. Zijlstra
Wo. 22 febr. A. de Ringh

Collectanten
Zo. 12 febr.
Zo. 19 febr.

G. de Boer en Tj. Hettinga
R. van Wier en Joh. van Dijk

Bloemverzorgers
Maand Jan. tot en met 15 febr.
L. Buren 542309
Maand Febr.: vanaf 16 febr. en maart M. Walta 543812
Koffieschenken
Zo. 12 febr. P. Brandsma en A. de Boer
Zo. 19 febr. J. Koopen en M. Rijpma

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 18 februari is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer
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Wel en Wee
Op zondag 15 januari is Jesper Hilco, zoontje van Feike Sijmen en Linda Heins –
van der Wal, gedoopt. Namens de parochie feliciteren wij jullie en wensen we
dat hij zich altijd thuis mag weten in onze parochiegemeenschap.
We hebben vorig weekend afscheid genomen van pastor Taeke de Wolff.
Alhoewel hij maar voor tijdelijk in onze parochie werkzaam was, heeft hij toch in
vele harten van parochianen een plaatsje gevonden en we vinden het dan ook
jammer dat we afscheid van hem moeten nemen. Vanaf deze plaats wensen we
hem alle goeds en veel succes in zijn nieuwe standplaats.
Aanstaande zondag nemen we opnieuw afscheid. Nu van pastoor J. v. d. Wal. We
zijn hem dankbaar dat hij zoveel jaren bij ons de Eucharistie heeft willen vieren.
We wensen dat hij nog vele jaren van zijn welverdiende pensioen mag genieten.
Het afscheid van pastoor van der Wal wordt gevierd in een gezamenlijke
Eucharistieviering voor alle parochies van de “Viersprong” in Bolsward om 10.00
uur op zondag 29 januari. Daarna is er een afscheidsreceptie in het Marnecollege
waarbij iedereen is uitgenodigd. In onze kerk is er dan geen viering. Ook zondag
5 februari worden we uitgenodigd in Bolsward. Op deze dag zal pastoor Bultsma
geïnstalleerd worden tijdens de Eucharistieviering. Deze viering is ’s middags om
14.30 uur in de Franciscuskerk. Onze nieuwe pastoor wensen veel voldoening
toe in zijn nieuwe werk. Ook op deze dag zijn er elders in de Viersprong geen
vieringen. Namens de parochie wensen we u vrede en alle goeds.
De contactpersonen.

Stille Omgang 2012
In de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart a.s trekken weer
vele pelgrims naar en door Amsterdam voor de STILLE OMGANG. Een groep van
45/50 personen uit Friesland zullen hieraan traditiegetrouw ook aan deelnemen
Uit diverse opstapplaatsen vertrekt vanaf 19.00 uur een bus naar Bolsward
voor een gebedsdienst, daarna gaan we naar Amsterdam. Dit jaar is het thema:
"PASSIE VOOR DE EUCHARISTIE"
Wilt U dit jaar ook mee op pelgrimstocht, dan kunt u voor meerdere inlichtingen
of opgave terecht bij de plaatselijke correspondent : Bennie de Vries tel O515541703 Of bij H.J. Dijkstra tel 058-2121919.

Binnenkort in Koudum: de Marriage Course
Zeven avonden met elkaar in gesprek over wat echt belangrijk is: jullie relatie.
Dat is de Marriage Course. Deze cursus kun je zien als een APK voor je relatie.
Welke onderdelen lopen soepel en waar is misschien wat onderhoud of zelfs
vernieuwing bij nodig? Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en
jerelatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar
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toegegroeid. De Marriage Course is een vlotte, eigentijdse cursus. Elke avond
begint met een diner-voor-twee. Daarna volgt er een introductie op het thema
van de avond. De avond bestaat uit een dynamisch geheel, waarbij meestal de
DVD, persoonlijke toespraken van cursusleiders en interactie tussen jou en je
partner worden afgewisseld. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt
met z’n tweeën. Aan de hand van het cursusboekje krijg je heel uiteenlopende
opdrachten. Dit zijn korte en leuke opdrachten, die gaan over de essentiële
zaken in jullie relatie. De Marriage Course is voor ieder stel dat wil investeren in
hun relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar
getrouwd bent. Als je al een sterk huwelijk hebt, zal deze cursus je helpen je
relatie verder te verbeteren. Als je huwelijk wat moeizaam is omdat je worstelt
met bepaalde zaken, geeft de cursus je hele praktische tips om je te helpen aan
de moeilijke punten te werken. De Marriage Course start in Koudum op
woensdag 8 februari. De cursus wordt aangeboden door de gezamenlijke kerken
voor de extra voordelige introductieprijs van € 100,00. Voor meer info kun je
bellen: 06-49417879 of 06-40785225 of kijk op: www.marriagecourse.nl

ICEJ-Aid tournee met Diet Setz
Diet Setz (dochter van Wies en Siebe Bokma uit Workum) werkt al 30 jaar in
Israël voor de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) - hulpverlening.
Zij heeft een schat aan ervaring hoe wij als christenen de mensen in Israël
kunnen helpen. Velen leven onder de armoedegrens, maar er zijn ook nog veel
slachtoffers van de Holocaust. Zij zal een keur van sociale hulpprojecten
belichten waarin de ICEJ namens christenen de helpende hand in Israël biedt.
Om zo de inwoners van dit land te vertroosten. Op donderdag 23 februari 2012
om 20:00 uur spreekt Diet Setz in gebouw Oer de Toer, Merk 7a te Workum.
Voor inlichtingen Klaas Hofman Tel. 543666

Wie helpt ons? Vraag van de rommelmarktcommissie.
Afgelopen zomer is de zomermarkt, die ruim € 8000 heeft opgebracht voor het
Lilianefonds en het onderhoud van de Werenfriduskerk, voor de laatste keer in
de garage van de Graafsma’s geweest. Omdat wij graag door willen gaan met de
verkoop van ingebrachte spulletjes zijn we op zoek naar een geschikte locatie
voor deze markt gedurende de zomermaanden. Tot nog toe zijn we daar nog
niet in geslaagd. Vandaar deze vraag.
Wie wil gedurende een aantal weken/maanden in de zomer een ruimte of deel
van een ruimte beschikbaar stellen zodat we door kunnen gaan met het
steunen van de goede doelen?
Namens de commissie, Trijnie Yntema 542234 - Hendrina Zijlstra 543451Emmy Oude Weernink 543894

-17-

St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 29 jan.: De heer Anne Postema
Za. 11 febr.: fam. Bergsma en fam. Doedel

Lectoren
Zo. 29 jan.
Zo. 5 febr.
Za. 11 febr.
Zo. 19 febr.
Wo. 22 febr.
Zo. 26 febr.

Kosters
Dienst in Bolsward
Dienst in Bolsward
Thilda Adema
Riet van der Bles
Thilda Adema
Bernadette de Jong

Collectanten
Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.

29 jan.
5 febr.
11 febr.
19 febr.
26 febr.

Zo. 29 jan. Dienst in Bolsward
Zo. 5 febr. Dienst in Bolsward
Za. 11 febr. Wim Foekema
Zo. 19 febr. Mieke van Vliet
Wo. 22 febr. Watze Roorda
Zo. 26 febr. Lenie Foekema

Bloemschikken
Dienst in Bolsward
Dienst in Bolsward
Klaas Groeneveld
Nico van Vliet
Lenie Foekema

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

Misdienaars
Za. 11 febr. Charlotte en Annick

Opbrengst collecten december 2011
€ 347,24 collecten eigen kerk
€ 212,09 deurcollecte onderhoud eigen kerk
€ 22,40 Willibrordzondag

Help met uw guldenbiljetten onze kerk
Met enige regelmaat ontvangen wij nog papiergeld in guldens in de
collectebussen, ook daar zijn wij heel blij mee. Heeft u nog oud papiergeld in uw
bezit (dus geen muntgeld) en weet u niet wat u hiermee moet doen, lever dit
dan in bij onze kerk, het is echt van harte welkom! Wij kunnen dit “oude geld”
namelijk omwisselen bij de Nederlandse bank in Amsterdam voor euro’s. Wij
zullen de opbrengst van oud papiergeld aanwenden voor het onderhoud en de
instandhouding van onze kerk, dat is hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Geplande collecten voor derden
* 5 febr. Onderhoud eigen kerk
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Rondje om de kerk
* In de maand december zijn de dakgoten van de kerk en van de parochiewoning
zowel van binnen als van buiten helemaal schoongemaakt. Dit karwei is
uitbesteed.
* Vlak voor de kerstmarkt is er een grote lekkage ontstaan vanuit de dakgoot
rechtsboven de hoofdingang. Het was letterlijk dweilen met de kraan open maar
uiteindelijk is er een prop in de inpandige regenpijp verwijderd waarna alles
gelukkig weer in orde was.

Wel en Wee
* Aan alle feestdagen is weer een einde gekomen en was voor de voorgangers
en alle vrijwilligers een erg drukke tijd, maar ook een tijd met mooie en
sfeervolle vieringen en daar voor onze hartelijke dank.
* Ook al is het al even geleden toch wil ik u nog even melden dat Pyter en Klaske
Genee-van Dijk op 8 december een zoon hebben gekregen en hij heet Fimme
Sietse en is het broertje van Doutsen Nynke. Van harte gefeliciteerd met de
kleine man. Ook de grootouders Aukje en Sietse van harte gefeliciteerd met jullie
5e kleinkind.
* De stofzuiger van de kerk heeft de geest gegeven en is opgeruimd. Wie heeft
nog een goed werkende stofzuiger en wil deze schenken aan de kerk? Graag
contact opnemen met Hans Gesterkamp.
* Voor de kerstmarkt heeft Sietse Genee vogelhuiskastjes in elkaar getimmerd
voor de verkoop. Het zijn prachtige vogelhuisjes voor “pimpelmeesjes” en
“koolmeesjes”. Het is nu de tijd om deze op te hangen in de tuin en dan in de
zomer daarvan te genieten. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: te weten
€ 10,-- en het komt geheel ten goede aan onze kerk. (contactpersoon Hans
Gesterkamp).
* Voor dit jaar is er weer een vrijwilligersavond gepland op 21 september 2012
bij de familie Wagenaar.
* De parochieavond wordt gehouden op 19 april a.s., zet dit alvast in uw agenda.
* Op 29 januari is er geen viering in onze kerk maar zullen we in Bolsward
afscheid nemen van Pastoor van der Wal en deze viering begint om 10.00 uur.
Mocht u een cadeau willen geven dan graag een bijdrage in een enveloppe en
hiervoor staat een bus achter in de kerk.
* Ook op 5 februari is er geen viering in onze kerk maar zal de installatie van
Pastoor Bultsma plaatsvinden. De viering is ook dan weer in Bolsward en is om
14.30 uur, dus ’s middags. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te komen
maken met Pastoor Bultsma. Voor vervoer zie hieronder!
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* Mocht u vervoer nodig hebben om een dienst te willen bijwonen dan kunt u
altijd contact opnemen met de familie van Vliet, telefoonnummer 231678 en zij
zullen er dan voor zorgen dat u naar de viering vervoerd wordt.

Avondrust:
* Mevrouw Kitty Altena is ernstig ziek. Zij heeft het sacrament van de Zieken
mogen ontvangen.
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 6 februari 2012 om 10.30
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf 10 uur
is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.
* 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 17 en zaterdag 18
februari en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw
oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags
rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
Woensdag 8 februari a.s. zal in het teken staan van Shiatsu. Deze avond zal
Annelies Adena en enkele collega’s van haar u de “kneepjes van Shiatsu” laten
voelen.
Woensdag 14 maart hebben we weer onze Doe-Avond en deze keer zullen we
iets gaan maken voor de Pasen. Opgave hiervoor is noodzakelijk en de eigen
bijdrage is € 5,00. U kunt zich opgeven bij Lenie tel. nummer 232199 of bij Aukje
tel. nummer 233295.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 29 febr.: Afscheidsviering Pastoor van der Wal, 10.00 uur te Bolsward
zo. 5 febr.: Installatie Pastoor Bultsma, 14.30 uur te Bolsward
zo. 12 febr.: onze zieken, overl. Jan Jurna, Dirk van der Tol, Tjepke Herrema,
Wiebe en Wiepkje Bergsma, Schelte en Lena Anema-Visser
za. 18 febr.: onze zieken, overl. Williebrordus Dijkstra, Douwe en Anna Poortstrade Boer, Baukje Anema
wo. 22 febr.: ASWOENSDAG
zo. 26 febr.: onze zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Jan Jurna, Gerrit en Willy de
Jong

Attentie: tijden bijzondere vieringen
zo. 29 jan.: Afscheidsviering Pastoor v.d.Wal 10.00 uur Bolsward
zo. 5 febr.: Installatie Pastoor Bultsma, 14.30 uur Bolsward

Lectoren
zo. 29 jan.:
zo. 5 febr.:
zo. 12 febr.:
za. 18 febr.:
wo. 22 feb.:
zo. 26 febr.:

Kosters
viering in Bolsward
viering in Bolsward
mevr. L. de Boer (642059)
mevr. L. Hettinga (531547)
Parochievoorgangers
Parochievoorgangers

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

Collectes
Naast de collecte voor de parochie is er een tweede collecte op zondag 12
februari voor het reservefonds en op 18 februari voor de bijzondere onkosten
aan onze parochie. Zondag 26 februari is de tweede collecte voor de Vastenactie.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand december 2011 was als volgt:
Parochie:
€ 252,50
Adventsactie: € 282,02
Hiervoor allen hartelijk dank.
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Vervoersdienst
zo. 29 jan.:
zo. 5 febr.:
zo. 12 febr.:
za. 18 febr.:
wo. 22 febr.:
zo. 26 febr.:

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

tel. 532260
tel. 532260
tel. 642059
tel. 531251
tel. 53215
tel. 642059

Schoonmaken kerk
week 6: 6 t/m 11 februari
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

week 9: 27 febr. t/m 3 maart:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
zo. 29 jan.:
zo. 5 febr.:
za. 6 febr.:
di. 7 febr.:
do. 16 febr.:
za. 18 febr.:
wo.22 febr.:

Afscheid Pastoor van der Wal, 10 uur te Bolsward
Installatie Pastoor Bultsma, 14.30 uur te Bolsward
4-sprong vergadering 20.00 uur Workum
Liturgiewerkgroep 09.30 uur ‘t Arkje
Bestuursvergadering 20.00 uur ‘t Arkje
Eucharistievering 19.00 uur
Aswoensdag 19.00 uur Viering

Vooraankondiging Jaarlijkse Algemene Parochieavond 15 maart 2012
Donderdag 15 maart 2012 willen we weer de jaarlijkse vergadering van de
parochie H. Nicolaas van Tolentijn in ’t Arkje te Witmarsum houden.
Met deze vooraankondiging hopen wij dat u de datum voor deze vergadering
wilt vrijhouden.
Namens het parochiebestuur,
Hellen Oudenhooven.

Musical 2012
Tijdens de startzondag van volgend jaar (23 september) willen we weer met
leden van alle aangesloten kerken van het Oecumenisch Overleg een musical
opvoeren. Dit jaar wordt het een musical over Noach.
In de vorige kerkenkranten hebben we al een oproep gedaan voor veel
enthousiaste mensen: toneelspelers, zangers, zangeressen, muzikanten,
decorbouwers, bediening van de techniek, catering, kledingnaaisters, enz.
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Misschien heb je het door de kerstdrukte en jaarwisseling niet gelezen, daarom
nu een herhaalde oproep voor jong en oud! Iedereen is welkom. Het gaat erom
samen naar een mooie uitvoering van de musical te groeien en daaraan veel
plezier te beleven.
Geef je op voor maandag 14 februari 2012 bij Jeltje Terpstra: email
gagerbrandy@hetnet.nl of tel. 532267.
Namens het Oecumenisch Overleg,
Jeltje Terpstra.

Wel en wee Witmarsum
Het knallen van oudejaarsavond ligt al weer even achter ons. Toch willen we nog
even omzien naar de Feestdagen. De Kerststal was weer als nieuw opgebouwd
met hier en daar een vernieuwing. Een prachtig geheel. Bedankt mensen, die
daar zoveel tijd aan hebben besteed. En dan Lisan Hettinga met de kinderen in
de Nachtdienst. Prachtig hoe zij het evangelie uitbeelden. Hier zat een enorm
stuk voorbereiding in. Lisan en kinderen bedankt. Graag willen we ook de
koorleden en organist bedanken voor hun trouwe aanwezigheid. Door hun zang
wordt de viering een levend gebeuren. Bedankt ook de interieurverzorgsters,
bloemenverzorgster, kosters, lectoren, voorgangers en allen die er toe bijdragen
dat onze parochie kan voortbestaan, bedankt.
En nu gaan we dan verder, straks neemt pastoor van der Wal afscheid. Via deze
4-sprong willen we pastoor van der Wal bedanken voor wat hij voor veel mensen
heeft betekent. Voor zijn voorgaan in de Eucharistie, de inspirerende preken.
Bedankt. Wij wensen U, pastoor van der Wal, nog heel veel jaren toe waarin U
kunt genieten van het niet zoveel meer moeten, maar van hetgeen uw
belangstelling heeft. Hartelijk dank en moge het u goed gaan.
En waar iemand afscheid neemt, komt ook weer iemand die de plaats in neemt.
Op zondag 5 februari mogen we dan pastoor Bultsma verwelkomen. Tot hem
zeggen we: Pastoor Bultsma, welkom in ons midden. We hopen dat u zich gauw
thuis mag voelen in de 4-sprong en dat u hier in blijheid kunt werken. Succes!
En voor u allen heel veel goeds onder Gods zegen en een hartelijke groet van
Zr .Lambertina.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Lectoren/ misdienaars/acolieten zie:
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.franciscuskerk.nl
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Pastores:
Pastoor J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: JR.Wal@planet.nl, vrije dag: maandag
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com, vrije dag: dinsdag
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: 0515.576998; 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 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924,Thuis: 0515.573216, 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. 0515.574579 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 misintenties 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 0517.532165
Het volgende parochieblad “De 4-Sprong” gaat over de periode:
24 februari – 23 maart 2012
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 13 februari 2012 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
Tweede jaargang 2012 nr. 1

