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 Viersprongrooster 

 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum 

Vr 15 juni 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 16 juni 19:00 u ten Wolde 
16:00 u Bultsma 
Nij Mariënakker xxx 19:00 u Bultsma 

Zo 17 juni 10:00 u Bultsma 9:30 u ten Wolde 9:30 u Parochianen xxx 

Wo 20 juni 10:00 u Vrijwilligers 
Bloemkamp    

Do 21 juni 9:00 u Bultsma    

Vr 22 juni 
19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 23 juni 19:00 u Bultsma xxx xxx xxx 

Zo 24 juni 10:00 u Parochianen Zie Makkum 9:30 u Bultsma Zie Makkum 

Wo 27 juni 10:00 u Bultsma 
Bloemkamp    

Do 28 juni 9:00 u Bultsma    

Vr 29 juni 
19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 30 juni 19:00 u ten Wolde 19:00 u Bultsma xxx xxx 

Zo 1 juli 10:00 u Bultsma xxx 9:30 u Parochianen 9:30 u ten Wolde 

Ma 2 juli   
10:30 u Bultsma 
Avondrust 

 

Wo 4 juli 10:00 u ten Wolde 
Bloemkamp     

Do 5 juli 9:00 u Bultsma    

Vr 6 juli 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 7 juli 19:00 u ten Wolde xxx 19:00 u Bultsma xxx 

Zo 8 juli 10:00 u Bultsma 9:30 ten Wolde xxx 9:30 u Parochianen 

Wo 11 juli 
10:00 u Bultsma 
Bloemkamp 

8:00 u Bultsma 
Kinderviering 

  

Do 12 juli 9:00 u Bultsma    

Vr 13 juli 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 14 juli 19:00 u ten Wolde xxx xxx 19:00 u Bultsma 

Zo 15 juli 10:00 u Bultsma 9:30 Parochianen 9:30 u ten Wolde xxx 
 

Uitvaartwacht in De Viersprong 
 

25 juni -  8 juli pastor ten Wolde 
  9 juli -   5 aug. pastoor Bultsma 
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 ALGEMEEN 

 

Vaste waarde 
 

Er is momenteel heel veel in beweging. Met name als we kijken naar wat er op 
economisch en politiek terrein gebeurt, dan veranderen de situaties zo snel dat 
er nauwelijks meer een touw aan vast is te knopen. De economie weet zich geen 
raad met de grote schulden van landen, terwijl er tegelijk zorgen zijn over de  
negatieve saldi van veel huisgezinnen. Onze Euro blijkt een zorgenkindje te zijn. 
De huizenmarkt staat stil. De rentestand is drie eeuwen nog niet zo laag 
geweest. En het altijd zo gewaardeerde pensioenstelsel lijkt ook niet meer zo 
zeker als het was. Wat voor de oppervlakkige kijker overigens onbegrijpelijk is, 
daar de meeste fondsen nog nooit zo rijk zijn geweest als nu. Op politiek vlak 
leek er een akkoord te zijn over hoe als land de economische storm te trotseren, 
maar ondertussen lijkt men daar alweer de handen vanaf te hebben getrokken.  
Al met al wordt alom het signaal gegeven dat mensen zich onrustig voelen over 
wat er allemaal gaande is zonder dat ze er echt invloed op hebben. Wellicht 
herkennen we dat gevoel. Misschien ook wel niet, omdat het toch ook een feit is 
dat heel veel mensen nog nauwelijks iets in hun eigen portemonnee hebben 
gevoeld. Hoe dan ook: roerige tijden zijn het sowieso. 
Juist in tijden als deze kan het verlangen ontstaan om naar vaste grond te 
zoeken. Waar kunnen we nog op bouwen? Waarvan kunnen we zeker zijn? Mij 
schoot als antwoord op deze vraag een vers door het hoofd uit de Hebreeënbrief 
van de apostel Paulus: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid!” (Heb 13, 8). Onze Heer kan voor ieder van ons een vast punt zijn in 
ons leven. Niet zozeer op de manier van een veilige vluchtheuvel, waarop we 
gaan staan en ons daarmee onttrekken aan de wereld waarin we leven. Veel 
meer gaat het erom dat we vanwege Jezus Christus weten wie we zijn: geliefde 
kinderen God; weten wat we moeten doen: leven als kinderen van God; en 
vertrouwen hebben in de toekomst. Jezus is immers niet alleen onze Heer, maar 
ook onze Redder. Alle kleinmenselijkheid die economie, politiek of welk 
menselijk verband soms zwak maken zijn door God beantwoord met Jezus lijden, 
sterven en verrijzen. Dat antwoord verandert niet meer. Als een lichtend baken 
blijft het staan. Een vast punt om je aan vast te houden en door dik en dun met 
geloof, hoop en liefde naartoe te leven. 
 

pastoor A. Bultsma. 
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 Algemeen 

 

Even bijpraten … 
 

Examens – Veel van onze jonge parochianen hebben afgelopen weken examen 
gedaan en ondertussen de uitslag gekregen. We hopen dat iedereen geslaagd is 
en wensen hun veel succes en zegen bij wat ze hierna gaan doen. Veel sterkte 
aan degenen die onverhoopt gezakt zijn, dat de tweede poging wel mag slagen! 
Eerste communie – De eerste communievieringen zijn weer geweest. In totaal 
hebben 27 kinderen in de Viersprong deze zo belangrijke stap in hun 
geloofsontwikkeling mogen zetten. We bidden ze nogmaals Gods zegen toe en 
hopen op een regelmatig weerzien. 
Einde seizoen – Voor het overige merken we dat het seizoen naar zijn einde 
gaat. De vakanties naderen met rasse schreden. Veel van onze actieve 
parochianen doen het daarom de komende periode van rustiger aan. Dat geldt 
echter niet voor iedereen. Degenen die zich inzetten voor het openstellen van de 
kerkgebouwen en/of het organiseren van markten doen er juist nu een schepje 
boven op. We zijn daar blij mee en danken ze van harte. 
     

Bericht van de diaconaal opbouwwerker 
 

Beste parochianen, 
Hierbij wil ik u een vooraankondiging doen van een tweetal activiteiten waar ik 
op dit moment in de voorbereiding druk doende mee ben en die na de 
zomervakantie hun beslag zullen gaan krijgen. 
Ten eerste de dag van de armoede. Op 17 oktober is de internationale dag ter 
eliminering van de armoede. Hier wil ik graag aandacht voor vragen door middel 
van het organiseren van een dag rond het thema armoede en jeugd. De datum 
van deze dag is door omstandigheden wel twee weken later geworden, om 
precies te zijn woensdag 31 oktober a.s. en zal plaatsvinden in de Broerekerk.  
De schrijver van het boek ‘Erwtensoep in augustus’, Kees Opmeer komt spreken, 
er zal een gedichtenwedstrijd worden uitgeschreven voor de bovenbouw 
basisschool en onderbouw middelbare school, er is muziek en theater, 
kraampjes met informatie etc. Kortom teveel om op te noemen.  
Zet deze dag dus in uw agenda; 31 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur.   
Ik zal u via het parochieblad op de hoogte houden over de vorderingen. Mocht u 
op wat voor manier dan ook een bijdrage willen leveren in de organisatie of 
tijdens deze dag, dan kunt u contact met mij opnemen. 
Ten tweede wil ik wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de training 
voor schuldhulpmaatje. 
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 Algemeen 

SchuldHulpMaatjes gezocht  

Een toenemend aantal mensen raakt de laatste tijd in financiële problemen. Een 
miljoen Nederlanders stellen zich maandelijks de vraag: ‘Hoe haal ik financieel 
het eind van de maand?’ Vier van de tien gezinnen komen niet rond met hun 
budget. Ruim vijf miljoen Nederlanders komen in de problemen wanneer het 
inkomen daalt. En dat kan iedereen overkomen. Reorganisaties, 
relatieproblemen, ziekte of een ongeval. Mensen kunnen zomaar in financiële 
problemen komen en dit brengt vaak veel leed met zich mee. U kunt deze 
mensen de helpende hand bieden door u als vrijwilliger aan te melden bij het 
landelijke project “SchuldHulpMaatje”. Dit is een initiatief van een aantal 
organisaties, waaronder Kerk in Actie, het landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
en de Protestants Christelijke Ouderenbond. Het is niet gemakkelijk om toe te 
geven dat je niet in staat bent om zelf je financiële problemen op te lossen. Wie 
om hulp vraagt heeft dus al een hoge drempel genomen. Een SchuldHulpMaatje 
kan mensen met financiële problemen een steuntje in de rug geven om die stap 
te zetten en om het vol te houden. Ze kunnen zorgen dat mensen met schulden 
de aansluiting bij de samenleving niet (verder) verliezen en perspectief blijven 
zien. Verder kunnen ze hen helpen het vol te houden om van de schulden af te 
komen en nazorg bieden als een schuldsanering traject is afgelopen.  
Dankzij subsidies van het Rijk en een bijdrage uit het Armoedefonds van de 
provincie Fryslân kunnen we dit ook in Fryslân opstarten. In de regio Bolsward 
wordt deze activiteit georganiseerd in samenwerking met de 4-sprong, de 
katholieke parochies van Bolward, Workum, Makkum en Witmarsum  en de PKN, 
te weten de Martinikerk en Gasthuiskerk te Bolsward. 
SchuldHulpMaatje kunt u worden als u een driedaagse training met goed gevolg 
heeft afgerond. Deze training zal in oktober van dit jaar gaan plaatsvinden op 
een locatie in Bolsward op nog nader vast te stellen  data. Deelname aan de 
training is gratis en de reiskosten worden vergoed. 
Voordat u definitief wordt aangemeld zal er een intakegesprek plaatsvinden 
waarin de wederzijdse verwachtingen zullen worden besproken.    
Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.schuldhulpmaatje.nl. 
U kunt zich persoonlijk aanmelden, maar ook als groep, bijvoorbeeld als diaconie, 

caritas, ouderenbond, vrouwenorganisatie, etc.  Aanmelding is tot 15 september 
2012 mogelijk bij Kees van Kordelaar, coördinator schuldhulpmaatje, tel 06-
19905519 of via de mail: kvankordelaar@solidairfreisland.nl.  

 
 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
mailto:kvankordelaar@solidairfreisland.nl
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 Algemeen 

 

Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen, ook dan kunt u contact 
opnemen met het bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.  
Meldt u aan!  
Ik hoop u enthousiast te hebben gemaakt voor een van beide, of misschien wel 
beide activiteiten en zie dan ook uit naar uw reactie. 
 

Vrede en alle goeds, 
 

Kees van Kordelaar, Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong. 
Tel.: 06-19905519,Mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl.  

 

 

Bisdomreis naar Rome: een unieke ervaring voor 
jongeren! 
 

Tegelijk met de bisdomreis naar Rome voor 
volwassenen in de herfstvakantie wordt er ook een speciale jongerenreis 
georganiseerd. De afgelopen weken hebben zich bijna 50 jongeren vanuit het 
hele bisdom ingeschreven, maar er is nog plaats voor meer jongeren! De 
jongerenreis wordt een bijzondere reis omdat we dingen gaan doen die normaal 
niet in een reis naar Rome zitten. We denken dan o.a. aan: Bezoek aan de Scavi 
met het graf van Petrus, onder de Sint Pieter. Samenwerken met de San Idgio 
groep in Trastevere (armenwijk) waar we mee gaan helpen om eten te koken. 
Santa Croce in Gerusalemme met relikwieën van het kruis van Jezus. 
Scala Santa, de Heilige trap waarover Jezus bij zijn passie overheen gelopen zou 
hebben. 
Verder wordt ook meegedaan aan het programma voor de volwassenen. Deze 
jongerenreis is voor jongeren van 15 tot ± 25 jaar en kost € 599,-.  
Er is ook nog plaats in de bisdomreis voor volwassenen. Vanuit de Viersprong 
gaat al een aardige groep mee. Wilt u ook mee? Wacht dan niet te lang met 
inschrijven! 
De bisdomreis wordt georganiseerd om samen het 25-jarig priesterjubileum van 
bisschop De Korte te vieren. Het reisprogramma is speciaal voor en door het 
bisdom samengesteld, met eigen (Nederlandse) vieringen, maar ook met 
voldoende mogelijkheden voor vrije tijd en eigen invulling. We verblijven in 
Rome in goede hotels dicht bij het oude centrum. Hierdoor gaat er in Rome 
weinig tijd verloren met reizen van en naar het hotel en kunnen we meer 
genieten van al dat moois dat Rome te bieden heeft. 
Meer informatie over de bisdomreis op www.franciscuskerk.nl of bij Patrick en 
Boudien Janssen-Terbraak, 0515-580870. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Passie
http://www.franciscuskerk.nl/
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   St. Franciscusparochie te Bolsward 

 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zaterdag 16 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Gem Gorter 
Zondag 17 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Sjoerd Hettinga, uit dankbaarheid, 
overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben 
Woensdag 20 juni Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede 
toekomst voor de kinderen 
Donderdag 21 juni: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 23 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 24 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Gerard Dominicus v.d. Werf, lev. 
en overl. fam. Terbraak-Zeilstra, uit dankbaarheid voor Truus Postma-v. Balen 

voor haar 80ste verjaardag, Theodorus Postma 
Woensdag 27 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 28 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 30 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 1 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. 
Visser-Bonte, jrd. Trees Zijlstra-Hettinga, Henk Mulder en Julia Cecila Mulder-
Ettema, lev. en overl. fam. Elzinga-Kruiper, fam. Wojcik 
Woensdag 4 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag  5 juli:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. 
fam. Jorritsma-Riepstra, Siegfried Jarzinka 
Zaterdag 7 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 8 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs 
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de 
Boer,  
Woensdag 11 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 12 juli:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, 
jrd. Fetsje Mulder-de Jong 
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 Bolsward 

 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Vr. 15  juni  09.30 uur TBM oefenen Parochiezaal 
Ma. 18 juni 19.30 uur KVG Parochiezaal 
Wo. 20 juni 13.30 uur Omzien naar elkaar Bovenzaal 
Wo. 20 juni 20.00 uur Parochievoorgangers Bovenzaal 
Wo. 20 juni 20.00 uur TBM Parochiezaal 
Vr. 22 juni 09.30 uur TBM oefenen Parochiezaal 
Zo. 24 juni 10.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Ma. 25 juni 19.30 uur Liederencommissie Parochiezaal 
Di.  26 juni 19.30 uur Raad van Kerken Parochiezaal 
Di. 3 juli 19.30 uur Taizégroep Bovenzaal 
Za. 7 juli 14.00 uur  Schoonmaken Parochiezaal 
Zo.  8 juli 10.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Zo. 8 juli 11.00 uur Spelletjesdag Parochiezaal 
Ma. 9 juli 20.00 uur Liturgiegroep Parochiezaal 
Wo. 11 juli 12.00  uur Viersprong rapen Parochiezaal 
Wo.  11 juli  20.00 uur Parochiebestuur Parochiezaal 
 

Familieberichten 
 

Geboren: 
31 mei   Tymen Dirk, zoon van Paula Bos en Paulus Dijkstra, 

Gasthuissingel 13, 8701 BK Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
23 mei   Margaretha Emma Galama, 87 jaar 

Huylckenstein kamer 109, Eekwerdlaan 1, 8701 LT Bolsward 
25 mei   Wiebe Mulder, 86 jaar 

Snekerstraat 25, 8701 XB Bolsward 
 

Dat zij rusten in vrede. 
 

Koren  
Za. 16 juni Kinderkoor Zo.     1  juli  Cantus Deo 
Zo. 17 juni  Dames en Herenkoor Za.     7  juli Dameskoor 
Za.  23 juni Dameskoor Zo.     8 juli  Kinderkoor 
Zo. 24 juni Herenkoor  Za.   14 juli  Herenkoor 
Za.   30 juni  Herenkoor Zo.   15 juli  Joachim   
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  Bolsward  

 

Opbrengst collecten 
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€   1.615,40 opgebracht.  
De deurcollecte op 26 en 27 mei jl. voor de Nederlandse Missionarissen heeft  
€ 272,90 opgebracht. 
 

Allen hartelijk dank hiervoor! 

 
 
Geen crèche in de maand augustus 
 

Omdat onze crècheleden in de maand augustus op 
vakantie zijn, hebben we deze maand géén crèche. In 
september kunt u weer volledig op ons rekenen. 
Voor vragen en/of opmerkingen: deze kunt u 
doorgeven/vragen aan Marloes Roodbergen 
(mnroodbergen@hotmail.com).    
 

Met vriendelijke groeten, 
Marloes Roodbergen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mnroodbergen@hotmail.com
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 H. Werenfridusparochie Workum 

 

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor 
Zo. 17 juni: Minke Ypma, uit dankbaarheid 
Zo.  24 juni: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma,  
overl. fam Brandsma –Ypma, overl. fam. W. Westendorp-Ypma, 
Za. 30 juni: Ypkje Boekema –Poelsma (jaargetijde), Wiebe Hylkema, Anna 
Teernstra-Tolsma, Titus Tiel Groenestege en overl.fam., overl.fam. Galema –de 
Vent 
Zo. 8 juli: Gezina Beuker-Douma, Titus en Theodora Galama –Dijkstra, Andries en 
Dirk de Jong en fam. 
 

Lectoren en misdienaars 
Zo.    17 juni Lector: A. Yntema 
  Misdienaars:  Jamie Bouma en Danique Wahle 
Za.    30 juni Lector: J. Kramer 
  Misdienaars:  Marije Zijlstra en Silke van Poelje  
Wo.    4 juli        Misdienaars:  Jamie Bouma en Ilse Boomsma 
Zo.      8 juli Lector: H. de Jong 
  Misdienaars:  Demy Visser en Sara van der Staaij 
 

Koren Kosters  
Zo. 17 juni Gregorius magnuskoor  Zo. 17 juni H. Zijlstra 
Za.  30 juni Volkszang    Za.  30 juni A. de Ringh 
Zo.   8 juli Gregorius magnuskoor  Zo.   8 juli L. Buren 
 

Collectanten 
Zo. 17 juni  Joh. de Jong en R. van Wier 
Za. 30 juni  N. Terwisscha en T. Ketelaar 
Zo.    8 juli  Joh. de Jong en A. Kramer 
 

Deurcollectes  
17 juni t.b.v. Onderhoud kerk 
30 juni t.b.v. Ons jeugdwerk  
  8 juli t.b.v. Onderhoud kerk 
 

Bloemverzorgers 
Maand juni:  L. Buren tel. 542309   
Maand juli:     M. Walta tel. 543812 
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 Workum 

Koffieschenken  
Zo.   17 juni A. de Boer en J. Koopen 
Zo.     8 juli H. Zijlstra en R. Visser 
 

 
Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
Zaterdag 16 juni is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur.   
Vrijwilligers zijn Mevr. I. Heins, Mevr. J. Ypma en Mevr. A. de Boer 
 

Wel en Wee 
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt mag er weer zijn, € 5,500. Dat is 
een heel mooi bedrag en we willen daarom alle vrijwilligers hartelijk danken voor 
alle werk en tijd die zij toch maar weer hieraan hebben besteed. 
Ook het omgekeerd huisbezoek was een succes. Dit jaar was de werkgroep 
“Verlies verwerken” er ook. Na het eerste kopje koffie begon Pastor ten Wolde 
de morgen met een Marialied. Het was tenslotte mei, de Mariamaand. De 
morgen is besteed aan een uitgebreide kennismaking met de pastor, want lang 
niet alle bezoekers van deze morgen zijn in staat om naar de vieringen in de kerk 
te komen. We mochten vragen wat we wilden èn (dit geldt ook voor alle 
parochianen) wanneer u privé met de pastor een gesprek wil, is zij altijd 
beschikbaar. Als besluit zongen we weer een Marialied en het advocaatje of 
borreltje maakte de morgen compleet. 
Wanneer u ook graag bezoek vanuit de parochie wil krijgen, of wanneer u in het 
zieken/verpleeghuis bent opgenomen, laat het ons weten. (mevr. S. Hylkema, 
tel: 543894, mevr. M. Dekker, tel: 0643234257). 
Deze tijd van het jaar is ook examentijd. Iedereen die geslaagd is feliciteren we 
en we wensen jullie veel succes in het vinden van werk of in een vervolgstudie. 
Op 3 juni hebben tien kinderen hun eerste heilige communie gedaan. Zeven uit 
onze parochie en drie uit Makkum. Samen hebben zij zich voorbereid op dit feest 
en zij wilden ook samen deze dag vieren. Als parochie feliciteren wij jullie en 
allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt danken wij voor hun inzet. 
Op 24 juni is er geen viering in Workum maar wel in Bolsward en Makkum. 
We hebben al een paar zomerse dagen achter de rug, maar er volgen er vast nog 
meer. Mocht u er de komende tijd erop uitgaan of de zomer vieren in uw eigen 
tuin, wij wensen u een mooie tijd. 
Namens de parochie vrede en alle goeds,  

 

de contactpersonen. 
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               St. Martinusparochie Makkum 

  

De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
   

  Zo.17 en 24 juni: mw. Postma-Bruinsma en alle zieken in onze 
parochie en Avondrust 

  Zo. 1 juli: fam. Genee-Altena, mw. Postma-Bruinsma en alle zieken in onze 
parochie en Avondrust 

  Za. 7 juli: dhr. en mw. Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zo.15 juli: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. en mw. Postma en alle zieken in 
onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren  Kosters 
 

Zo. 17 juni Thilda Adema Zo. 17 juni Lenie Foekema 
Zo. 24 juni Bernadette de Jong Zo. 24 juni Watze Roorda 
Zo. 1 juli Mieke van Vliet Zo. 1 juli Wim Foekema 
Za. 7 juli Toos van As Za. 7 juli Mieke van Vliet 
Zo. 15 juli Thilda Adema Zo. 15 juli Lenie Foekema 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.  17 juni Lenie Foekema Juni: Riet van der Bles 
Zo. 24 juni Geerten Tros Juli: An van Schaick en Tiny 
Zo.   1 juli Klaas Groeneveld Tromp. De 1e zondag van de maand 
Za.      7 juli Nico van Vliet zal één van deze dames ook het 
Zo.   15 juli Lenie Foekema koffiezetten verzorgen. 
 

Misdienaars  
 

Zo. 24 juni Charlotte en Annick 
Za.   7 juli Ryan en Boukje 
 

Opbrengst collecten mei  2012 
 

 

€ 263,73 Collecten eigen kerk (incl. collecte uitvaart mw. Postma-Bruinsma) 
€   38,00 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
€   38,00 Deurcollecte Week Nederlandse Missionarissen 
€   91,00 Deurcollecte t.b.v. Leprafonds tijdens uitvaart mw. Postma-Bruinsma 
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 Makkum 

 

Rondje om de kerk 
 

Er is een offerte aangevraagd voor de reparatie van de volledige dakgoot 
straatzijde Middenstraat pastoriewoning. De dakgoot is volledig geperforeerd 
(zinkconstructie) en zal de houten omlijsting aantasten met alle gevolgen van 
dien. Direct ingrijpen is noodzakelijk.  
 

Bestuursmededelingen 
 

Naar aanleiding van de parochieavond waarin gevraagd is iedere zondag een 
gezamenlijke koffiebijeenkomst te houden in de parochiezaal heeft het bestuur 
als volgt besloten. In de komende winterperiode wordt in de maand oktober 
e.e.a. uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd. Hierbij wordt uitgegaan dat de 
parochiezaal schoon en netjes wordt achtergelaten. Het beheer zal ervoor 
zorgen dat de voorraad op orde is en de parochiezaal verwarmd is. 
 

Ook dit jaar zullen wij aanwezig zijn op de zomerbraderieën 19 en 27 juli en 3-10-
17 augustus. Hebt u nog bruikbare goede spullen stel deze dan ter beschikking 
aan de kerk en neem daarvoor contact op met Hans Gesterkamp. Tevens hebben 
wij vrijwilligers nodig voor alle werkzaamheden rondom een dergelijk braderie 
zoals: 

 Opbouwen en afbreken kraampjes 

 In en uitpakken van de spulletjes 

 Verkopen van de spulletjes 

 Bemensing van de kerk die opengesteld zal zijn 

 Bemensing van de kraampjes met loterijen, kansspelletjes en dergelijke 
voor de kleintjes 

Als u tijd heeft en u vindt het leuk om mee te doen meldt u zich dan aan. Wij 
kunnen uw hulp hard gebruiken. Het geld dat wordt opgehaald zal ten goede 
komen aan onze eigen kerk en aan een goed doel zoals het aan onze kerk 
gelieerde project IIagan op de Filippijnen. 
 

Onze kerkgangers zullen ondertussen gemerkt hebben dat er tijdens de 
vieringen een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden op en rondom het 
altaar. In samenspraak met pastoor Bultsma wordt gekeken op welke wijze de 
uitvoering van de Liturgie het best kan worden ingevuld tijdens de viering. De 
veranderingen zullen worden geëvalueerd. 
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 Makkum 

 

Wel en Wee 
 

*Op 3 juni hebben Jens Jaarsma, Lars Eiling en Doortje Dierick hun 1e Heilige 
Communie gedaan. De dienst was samen met de 6 communicantjes van Workum 
in de kerk van Workum en de dienst was onder leiding van Pastoor Bultsma. Het 
was een hele mooie viering en allemaal van harte gefeliciteerd met deze 
bijzondere dag. 
*Op Hemelvaartsdag 17 mei jl. overleed geheel onverwacht in zijn zomerhuis op 
de Holle Poarte de heer Siegfried Jarzinka. Hij werd 78 jaar oud. In zijn 
thuisparochie in Duitsland is voor hem gebeden, terwijl de crematieplechtigheid 
op 25 mei in Sneek heeft plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw en familie 
kracht en sterkte toe. 
*De vrijwilligersavond wordt gehouden op donderdag 4 oktober a.s. De avond 
wordt gehouden in het Zonnehuis (bij Kees en Annemarie Wagenaar). Nadere 
bijzonderheden volgen nog maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren. 
 

Avondrust: 
 

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 2 juli 2012 om 10.30 uur 
in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10.00 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 20 en zaterdag 21 
juli 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:toosvanas@hotmail.com
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    H. Nicolaas van Tolentijnparochie 

                           Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Za. 16 juni: onze zieken en overl. Jan Jurna en familie Ypma-Galama 
Zo. 24 juni: viering in Makkum om 09.30 uur 
Zo.   1 juli: onze zieken en overl. Jan Jurna, Gerard en Riemer Brouwer, Wiebe en 

Wiepkje Bergsma 
Zo.   8 juli: onze zieken, overl. Willibrordus Dijkstra (verjaardag), Schelte en familie 

Anema-de Jong, Sietske en Boukje Anema 
Za. 14 juli: onze zieken, overl. Jan Jurna, familie Ypma-Galama, Douwe en Anna 

Poortstra-de Boer 
Zo. 22 juli: onze zieken, overl. Aggy en Jurjen Ypma, Piet en familie Tadema- 
  Veldman, Boukje Anema 
   

Lectoren     Kosters 
 

Za. 16 juni: mevr. B. de Groot (531901)  dhr. D. Stoffels 
Zo. 24 juni: Viering in Makkum  
  om 09.30 uur 
Zo.   1 juli: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
Zo.   8 juli: mevr. L. de Boer  (642059) dhr. F. van Koppen 
Za. 14 juli: dhr. F. van Koppen  dhr. S. Hettinga 
Zo. 22 juli: mevr. L. Hettinga  dhr. D. Stoffels 
        

Collecte 
Naast de wekelijkse  collecte voor het werk in de parochie is er  op zondag 8 juli 
een tweede collecte voor de het reservefonds en op zondag 22 juli voor de 
bijzondere onkosten aan onze kerk. 
 

Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in de maand mei 2012 was als volgt: 
Parochie:  €  180,47 
Bijzondere onkosten €    86,75 
Oosterse kerken €    22,00 
Ned. missionaris (Pinkstercol.)             €  388,63  
 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
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 Witmarsum 

Vervoersdienst 
 

Za. 16 juni:   fam. P. de Boer  tel. 642059 
Zo. 24 juni:  fam. L. Nota  tel. 532260 
Zo.   1 juli:  fam.  Y. J. Ypma  tel. 532159 
Zo.   8 juli:   fam. P. de Boer  tel. 642059 
Za. 14 juli:  fam. L. Nota  tel. 532260 
Zo. 22 juli:   fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
 

Schoonmaken kerk 
 

week 27: 2 t/m 7 juli:   week 30: 23 t/m 28 juli: 
mevr. T. Jorritsma (531578) mevr. D. Brouwer (531923) 
mevr. L. de Boer (642059) mevr. B. de Groot (531901) 
      mevr. G. van Popta (531305) 
 

Schoonmaken parochiehuis:  Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer 
 

Agenda 
 

Za.  16 juni:  19.00 uur Eucharistieviering 
Wo. 20 juni:  bijeenkomst voor de parochievoorgangers 20.00 uur Bolsward 
Do.  21 juni:  Bestuursvergadering `t Arkje 
Zo.  24 juni:  viering in Makkum 09.30 uur 
 
Wel en wee Witmarsum 
 

Nog even en de grote stroom vakantiegangers komt weer op gang. De jongeren 
hebben hun examens achter de rug en voor allen die geslaagd zijn van harte 
gefeliciteerd en succes bij wat je verder onderneemt. Mocht je nog een her 
moeten doen, dan nog even blokken, sterkte. 
Voor de kinderen die de basisschool hebben afgesloten, geniet van de vakantie 
en ook jullie wensen we veel succes in het voortgezet onderwijs.  
En voor allen die op vakantie gaan in Nederland of buitenland, geniet van elkaar 
en de natuur, en van alles om je heen. 
Voor allen die niet weg kunnen, probeer toch een beetje te genieten, want er 
wordt ons veel gegeven waar we niets voor hoeven te doen. 
Zoals ik gehoord heb is de H. Geest ook over Witmarsum gewaaid en ik hoop 
dat velen dit ervaren hebben en dat de H. Geest ons allen blijft inspireren. 
Voor U allen gezondheid en alle goeds en een hartelijke groet,   
 

 
 Zr. Lambertina  
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 Witmarsum 

 

Omgekeerd huisbezoek 
 

Op 25 april vond in ’t Arkje te Witmarsum een bijeenkomst plaats in het kader 
van omgekeerd huisbezoek. Het thema van de morgen was: “Bewust je leven 
leven”. Na de verwelkoming met een bakje koffie en iets lekkers zongen we 
samen een lied en luisterden naar een korte Bijbellezing. Daarna hield pastor 
Nelleke ten Wolde een inleiding over het thema. Allereerst maakte ze de 
aanwezigen bewust van het grote geschenk, dat onze tijd van leven eigenlijk is. 
Daarna vertelde ze hoe vele geestelijke leidsmannen en – vrouwen van onze 
eigen kerk steeds weer het leven in het hier en nu benadrukten, als een manier 
om met meer aandacht en ontvankelijkheid voor God en Zijn gaven te leren 
leven. We kregen ook de kans om daar in een oefening iets van te ervaren. Na 
een tweede bakje raakten we in gesprek over onze eigen manieren om contact 
met God te houden. Gebed, stilte, wat beleef je in de kerk? Wat voor rol heeft 
de geloofsgemeenschap in ons geloven en in onze geloofsgroei? 
Ook was deze morgen aanwezig. Annie Altena, die voor onze parochie zitting 
heeft in de projectgroep. Wij stellen het zeer op prijs dat Annie ons 
vertegenwoordigt in deze werkgroep. De ochtend eindigde met een lied en een 
gedicht. Namens de werkgroep willen we pastor N. ten Wolde bedanken voor 
haar mooie inleiding en wordt ieder wel thuis gewenst en tot de volgende keer. 

 

   Zr.Lambertina- Suus Ypma-Galama 
 en Jo.v.d.Tol-Tromp. 

 
 
 

 

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong” 
 

Lectoren/ misdienaars/acolieten  zie:                       www.franciscuskerk.nl  

Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:               www.pylgeralmanak.nl                          
                                                                                  www.werkplaatsvoordeziel.nl  

                                                                                  www.abultsma.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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 UIT DE PAROCHIEBLADENSERVICE 

 
Expositie ‘Monnikenwerk’ in Workum 
 
Het Museum kerkelijke kunst in het Friese Workum koos als 
thema voor de nieuwe wisselexpositie ‘Monnikenwerk, kloosters 
in Fryslân’. Fryslân is een provincie geweest met een bijzonder 
hoge kloosterdichtheid. Circa zestig kloosters van verschillende orden sierden 
het landschap, it Fryske gea, van de middeleeuwen. Drie voorname kloosters uit 
de nabijheid van Workum vormen de spil van de tentoonstelling: het in de buurt 
van Bolsward gelegen hebbende klooster Bloemkamp, het bij Sneek gelegen 
Thabor en het Odulphusklooster van Stavoren.  
Verder is er aandacht voor de oudst bekende Workumer, de monnik Uffing, 
wiens volwassen bestaan zich in het klooster van Werden heeft afgespeeld. Ook 
komt het Workumer vrouwenklooster, het Begijnhof Mariënacker, aan bod.  
Dat is ook het geval met het intrigerende klooster van St. Urzula dat in It 
Heidenskip, tegenwoordig bekend als it fierljepdoarp bij uitstek, zou hebben 
gestaan. Verder is er aandacht voor hetgeen de monniken tot stand hebben 
gebracht in deze provincie: hun droogmakerijen, dijkwerkzaamheden, 
afwateringsproblematiek, agrarische werkzaamheden, beroemde 
boekverluchtingen en hun bier.  
 

Datum : Tot half september, ma t/m za 11-17 uur 
Locatie:  Museum kerkelijke kunst, Noard 173 in Workum  
Meer info: tel.0515-542023,kerkelijkekunst@workum.nl,  

 

kerkelijkekunst.workum.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 19 - 
 ALGEMENE INFORMATIE 

Pastores: 
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206, 
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl  
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528 
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag 
 

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.  
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl  
 

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: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum. 
Tel.  0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com 
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. 
515.542692Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, 
tel. 0515.542050 (kosten:  €8,-) 
 
 
 

mailto:pastoor.bultsma@gmail.com
http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
http://www.caritasworkum.nl/
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 Makkum: 

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 
 

13 juli – 10 augustus 2012. 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 2 juli  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. 6 

 

mailto:parochieklok@hotmail.com
mailto:ellyvdwei@planet.nl

