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Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum  
Za 14 juli 19:00 u ten Wolde  xxx  xxx 19:00 Bultsma  
Zo 15 juli 10:00 u Bultsma 09:30 Parochianen  9:30 ten Wolde xxx  
Wo 18 juli 10:00 u Vrijwil.  
 Bloemkamp     
Do 19 juli 09:00 u Bultsma     
Vr 20 juli 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 21 juli 19:00 u Bultsma 16:00 u Bultsma xxx xxx  
  Nij Mariënakker    
Zo 22 juli 10:00 Parochianen 9:30 u Bultsma     9:30 Parochianen      9:30 Paroch.  
Wo 25 juli 10:00 u Bultsma 
 Bloemkamp     
Do 26 juli 09:00 u Bultsma     
Vr 27 juli 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 28 juli 19:00 u Bultsma   xxx   xxx   xxx  
Zo 29 juli 10:00 Pater Olthof   zie Witmarsum  zie Witmarsum  09:30 u Bultsma  
Wo 1 aug 10:00 u Bultsma 
 Bloemkamp     
Do 2 aug 09:00 u Bultsma     
Vr 3 aug 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 4 aug 19:00 Parochianen    19:00 u Bultsma   xxx   xxx  
Zo 5 aug 10:00 u Bultsma   xxx             09:30 Parochianen          09:30 Paroch.   10.30 u. ten Wolde 
Ma 6 aug   10.30 u. ten Wolde   
   Avondrust 

Wo 8 aug 10:00 u ten Wolde 
 Bloemkamp     
Do 9 aug 09:00 u Bultsma     
Vr 10 aug 19:00 u Bultsma 

    Huylckenstein   
 

 

 
Uitvaartwacht in De Viersprong 
9 juli   -    5 aug. pastoor Bultsma 
6 aug. - 19 aug.    pastor ten Wolde 
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Meditatief moment: open kerk 
Het is duidelijk vakantietijd. Ik zie steeds vaker op het kerkplein onbekenden: 
toeristen, die even de kerk binnenstappen. Uit nieuwsgierigheid, of 
belangstelling. Om even stil bij God te zijn, om te bidden. Om een kaarsje op te 
steken. Zelf kan ik in het buitenland ook nauwelijks een kerk voorbij lopen 
zonder te proberen of ik  binnen mag. Heel even om het hoekje kijken bij het 
huis van God. Ik ben altijd blij als het mag, en altijd teleurgesteld als de deur op 
slot zit. Een kerk die toegankelijk is, die open staat voor gasten, is een 
liefdedienst aan de samenleving. Dat gaat verder dan alleen die deur die niet op 
slot is. Dat heeft ook te maken met degenen die je binnen ontmoet. 
Doordeweeks zijn dat de gastheren en gastvrouwen; bij de vieringen in het 
weekend zijn we dat eigenlijk allemaal. In de zomer hebben we wat vaker 
gasten, van allerlei nationaliteiten. Een helpende hand, een hartelijke 
vredesgroet, een uitnodiging voor de koffie: als dat niet komt van degene, die 
het meest dichtbij zit, dan komt het niet en dat zou jammer zijn. Hetzelfde geldt 
eigenlijk voor onze nieuw ingekomen parochianen door het jaar heen. Wat hoop 
ik, dat mensen die voor het eerst bij ons komen mogen ervaren, dat onze 
geloofsgemeenschappen echt gastvrij zijn, open en hartelijk: niet opdringerig, 
maar wel warm. Dat ze zich welkom voelen, en een positieve herinnering 
overhouden. Want onze echte Gastheer heeft een warm welkom voor iedereen. 
En dat zouden we namens Hem voelbaar moeten zien te maken. Van harte hoop 
ik, dat u deze zomer veel gastvrijheid zult mogen ervaren namens Hem. En zult 
mogen laten ervaren!  

pastor Nelleke ten Wolde .   
 

Soms staat er bij een kaarsenbak een gedicht of gebed, dat de bedoeling van het 
kaarsen opsteken verduidelijkt. Ik verzamel die tekstjes (in alle talen), en ik houd 
me van harte aanbevolen. Deze komt uit de buurt van Brugge, in België:  
 

Zo spreekt de kaars: 
Draag me op met een gelovig hart 
En laat me niet alleen. 
Ik ben slechts waardevol 
Als je gebed me draagt. 
Wanneer je bent heengegaan 
Zal ik hier blijven branden tot je terugkomt. 
Ik zal aan anderen vertellen 
Dat je hier bent geweest 
En met de Heer zal ik spreken 
Van de vlam in je hart. 
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Regiovicaris 
 

Zoals u waarschijnlijk al wel hebt gehoord, heeft onze bisschop mij gevraagd om 
vanaf september bisschoppelijk vicaris te worden voor de regio Friesland-
Noordoostpolder. Na enig nadenken heb ik positief op dit verzoek willen 
antwoorden. Omdat deze ontwikkeling niet helemaal zonder consequenties blijft 
voor de parochies van de Viersprong, geef ik graag een nadere toelichting. 
Het komende jaar is het de bedoeling dat ik mijn nieuwe functie uitoefen in een 
kwart van mijn tijd. Ik blijf dus gewoon pastoor in onze parochies, maar zal 
minder uren beschikbaar hebben dan de laatste maanden het geval was. 
Uiteraard zullen we in het pastoraalteam moeten bezien of dit gevolgen krijgt 
voor de werkverdeling. Zover zijn we echter nog niet. We vermoeden dat een 
verdere uitbouw van het parochiesecretariaat kan bijdragen aan het soepel laten 
doorgaan van alle parochieactiviteiten. In de komende maanden gaan we 
daarom wat meer haast maken met het verder organiseren van het secretariaat 
voor de vier parochies samen. In het najaar van 2013 zullen het pastoraal team, 
de besturen en het bisdom samen bekijken hoe het gegaan is en of er 
aanpassingen nodig zijn. Eerst dan komt eventueel de vraag aan de orde of er 
een vacature wordt geopend voor een extra pastorale kracht. Dit hangt 
overigens ook samen met het fusieproces. We verwachten tegen die tijd een 
beter beeld te hebben van de financiële mogelijkheden van alle parochies 
samen. Zonder die informatie is het nemen van grote beslissingen op financieel 
gebied gewoon niet verantwoord.  
Misschien vraagt u zich af wat voor extra taken ik nu eigenlijk krijg. Wat doet een 
regiovicaris? Om te beginnen wordt ik lid van de bisdomstaf, ook wel het 
bisdombestuur genoemd. Elke vrijdagmorgen komt de bisdomstaf bij elkaar om 
te bespreken wat er allemaal in het bisdom gaande is. In de bisdomstaf zitten 
naast de bisschop (die voorzitter is) de vicaris-generaal, de regiovicaris, de 
econoom en de secretaris-kanselier. Zo af en toe is er ook grootoverleg. Dan 
zitten de diverse diocesane dienstverleners voor diaconie, liturgie, catechese en 
kerkopbouw ook aan.  
Een tweede taak die ik als vicaris krijg, is het voorzitten van de regelmatige 
vergaderingen van de pastores in onze regio, de zogeheten patoresconferenties. 
Daarnaast kent de regio een regioraad, waarin vertegenwoordigers van de 
parochiebesturen zitten. Ook deze groep zal ik gaan leiden. Als derde heeft de 
regiovicaris een bijzondere zorg voor het welzijn van de pastorale 
beroepskrachten in zijn regio. Dit uit zich onder meer in het regelmatig voeren 
van welzijnsgesprekken. Als er in parochies problemen ontstaan, om welke  
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reden dan ook, is er goede kans dat ook de regiovicaris wordt ingeschakeld om 
te helpen een oplossing te vinden. Een vierde taak is het meehelpen toedienen 
van het sacrament van het Vormsel. Dit niet alleen in de eigen regio, maar in het 
gehele bisdom. De bisschop verzorgt de meeste vormselvieringen, maar hij kan 
ze niet allemaal doen. Daarom helpen de vicarissen. Vormsels zijn doorgaans op 
vrijdag- en zaterdagavond.  
U merkt, er komt heel wat op me af. We zullen proberen alle taken en 
verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te volbrengen. Zeker in het begin kan 
dat door onervarenheid best eens lastig blijken te zijn. Ik hoop te mogen 
vertrouwen op uw begrip, uw steun en bovenal uw gebed. Met elkaar kunnen 
we er vast voor zorgen dat het parochieleven in De Viersprong zich gewoon kan 
blijven ontwikkelen. 

pastoor A. Bultsma. 
 

Even bijpraten … 
 

Vakantietijd  - De vakanties zijn al zo goed als begonnen. We wensen alle 
parochianen die op reis gaan hele goede en verkwikkende dagen toe en bovenal 
een behouden thuiskomst. Wie thuis blijven wensen we evengoed een goede 
vakantietijd toe. Misschien goed om nog eens eraan te herinneren dat de 
vieringen in onze kerken gewoon door gaan in de maanden juli en augustus. 
Beleidsdocument liturgie – Als pastoraal team hebben we op papier gezet over 
hoe wij tegen de liturgie in onze parochies aankijken. U kunt daarbij aan de ene 
kant denken aan het vieringenrooster, maar bijvoorbeeld ook aan de vraag 
welke plaats het gebed heeft in de parochie en in het persoonlijk leven van de 
parochianen. We denken dat het persoonlijk geloofsleven van de parochianen de 
eigenlijke motor van de parochie is, daarom willen we daar graag bij stil staan. 
We hebben nu in de verschillende parochies gesprekken (gehad) met de 
vrijwilligers die met liturgie actief zijn. Daarna worden de plannen aangepast om 
ze in september de verbeterde versie met de besturen te kunnen bespreken. 
Begin oktober stelt het pastoraal team de plannen vervolgens vast. Tegen die tijd 
zult u er meer van gaan horen! Wordt vervolgd … 
Romereis – De voorbereidingen voor de Romereis zijn nog steeds in volle gang. 
Uit onze parochies gaat een mooie groep parochianen mee, maar er is nog 
plaats. Wie wil kan nog steeds aansluiten. Blijft u toch liever thuis? Het is ook 
nog steeds mogelijk de reis te sponsoren, zodat kinderen tegen lagere kosten 
meekunnen. 
 

pastoor A. Bultsma. 
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Stichting Bouwen met Bouma’s Projecten 2012 
 

De projecten die we dit jaar uitvoeren zijn: 

 het aanleggen van waterputten en zonne-energie systemen  

 het bouwen van een school met twee klaslokalen in Namasheshe  

 diverse kleinere klussen  
De bouw van de school in Namasheshe is voor een groot deel al klaar. Dit is door 
de lokale aannemer uitgevoerd. Ook aan de waterputten en zonne-
energiepanelen is voor onze bouwploeg niet veel te doen. 
Bouwploeg 
Op dit moment, half juni, is de bouwploeg 2012 in Zambia. Ze zijn op 1 juni 
vertrokken. De groep bestaat dit jaar uit Bas van Elswijk, Theo Bos, Herman 
Bouma en Wytse Kamsma (kleinzoon van Jan Bouma). De mannen hebben een 
goede reis gehad en zijn nu in Kaoma.   
Ze gaan onder andere bezig met het opknappen van een huis dat we in Kaoma 
hebben gekocht. De ene helft gebruiken we als opslag voor materiaal en als 
kantoor voor het bestuur in Kaoma. De andere helft wordt verhuurd. Het is wel 
aan een opknapbeurt toe…  
Verder zullen onze bouwers bij verschillende BmB-gebouwen met onderhoud 
bezig zijn en hier en daar op scholen meubilair opknappen. We willen hiermee 
aangeven dat ‘nieuw’ niet de enige oplossing is, maar dat je heel vaak iets wat 
kapot is wel kunt repareren. Het is de bedoeling dit samen met lokale mensen te 
doen, zodat ze ook het kunstje kunnen afkijken. Bovendien willen we materialen 
achter laten die ze daarbij dan nodig hebben. 
Als het goed is kunnen onze bouwers de overdracht van de school aan de 
overheid meemaken in Namasheshe. De mensen zijn enorm blij met hun nieuwe 
school dus is zo’n overdracht ook heel feestelijk met veel dans, speeches en 
bobo’s. 
Mogelijk kunnen ze ook meemaken dat de eerste waterpompen in gebruik 
kunnen worden genomen. Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. 
Container met hulpgoederen 
Verder is onze container met hulpgoederen in Kaoma aangekomen, die nu naast 
het kantoor staat, vol met dozen. In deze dozen zitten allerlei spullen: van 
kraamverband tot babykleertjes, van kruiwagens tot naaimachines, van 
infuusstandaard tot weegschaal, schoolbanken enzovoort. Samen met het lokaal 
bestuur zorgt Herman Bouma dat deze goederen op de juiste bestemming 
aankomen. Dus als u ook kleren of dekens heeft ingeleverd vorig jaar of truitjes 
heeft gebreid dan zorgen zij ervoor dat ze daar terecht komen waar ze het meest 
nodig zijn.  
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U kunt de belevenissen van de bouwers verder volgen op onze website 
www.bouwenmetboumas.nl.  
Wij danken u hartelijk voor al uw steun. Of het nu met breiwerk is, met het 
kopen van loten of met een gift. Wilt u (blijven) meebouwen aan een mooiere 
toekomst in Zambia? U maakt het mogelijk met een gift op 1140.20.906 te De 
Knipe op naam van Bouwen met Bouma’s. Ook namens de mensen in Zambia 
alvast bedankt. 
 

Ria van Wier, secretaris 
     

Sneekweekconcert door pastoor Peter van der Weide en 
Frits Haaze m.m.v. Vocaal kwartet “Voix Célestes”. 
 

U kent ze beiden, de een staat elke zondag voor één van de 
koren of zit aan het orgel, de ander gaat elke zondag voor in 
de eucharistieviering. Ze hebben echter één ding gemeen, 
beiden zijn van beroep musicus en houden zich al heel lang 

bezig met de kerkmuziek in al haar facetten.  
Op maandagavond 6 augustus zijn ze even geen pastoor en koordirigent, maar 
gewoon de musici Peter van der Weide en Frits Haaze die voor U gaan 
concerteren. Omdat Peter van der Weide lid is van het vocaal kwartet “Voix 
Célestes”, doet dit kwartet uiteraard ook mee aan het concert. Er wordt die 
avond een gevarieerd programma gebracht met werken van o.a. Ch. V. Stanford, 
G. Fauré, Th. Dubois, W.A. Mozart. Ook zal het kwartet zich wagen aan een lied 
in het Fries (en dat terwijl het kwartet bestaat uit een Stadsfries en drie niet-
Friezen!).   
Frits Haaze neemt de begeleiding en o.a. een improvisatie over het friese lied 
voor zijn rekening en Peter van der Weide speelt de overige orgelsoli. Omdat het 
Sneekweek is, is het concert zoals gebruikelijk in die feestweek gratis 
toegankelijk. Na afloop staat er in het Martinushuis gratis koffie en thee voor u 
klaar. Omdat die avond de filantropie hoogtij viert, zult u begrijpen dat u na 
afloop niet ontkomt aan de collecteschaal. De opbrengst daarvan is ter 
bestrijding van de onkosten. Komt allen!!!!! Aanvang 20.00 uur. 
 
 

Pastor ten Wolde is van 15 juli tot en met 5 augustus met vakantie. 

 
 
 

http://www.bouwenmetboumas.nl/
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Kadercursus Liturgie 2012-2013 
 

Voor liturgische medewerkers en andere belangstellenden. Georganiseerd door 
de sectie Liturgie van de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. 
 

De liturgische vieringen zijn belangrijke momenten waarin wij ons geloof 
beleven. In de liturgie luisteren wij naar Gods woord, ontmoeten wij Hem in 
tekenen en symbolen en spreken wij ons antwoord uit in gebed, 
geloofsbelijdenis, lofprijzing en dankzegging. Liturgische vieringen willen Gods lof 
zingen, ons geloof voeden en zijn een bron van inspiratie. 
Voor wie is de kadercursus bedoeld? 
De kadercursus is bedoeld voor hen die als parochiaan actief zijn in het voorgaan 
in diensten of zich daarop willen voorbereiden. Maar ook andere 
belangstellenden zijn welkom. Beide kunnen zich uitsluitend aanmelden via de 
eigen priester en/of pastoraal werker. 
Liturgische medewerkers, of parochie-voorgangers, zijn zij die naast de 
permanente diaken en de pastorale werker woordvieringen, gebedsvieringen en 
communievieringen leiden. De cursus is ontwikkeld door Johan te Velde en 
wordt o.a. gegeven door de leden van de Diocesane Werkgroep Liturgie: 
Bert van der Wal, bisschoppelijk gedelegeerde voor de Liturgie, V. Maagd,  
J. Lange en A. Jellema. 
Voor inlichtingen over deze cursus kunt u contact opnemen met Bert van der 
Wal, tel.0512-512340. 
 
In het seizoen 2012-2013 worden deze modules gegeven in het Martinushuis, 
Harinxmakade 12, 8601 AA te Sneek, Tel. 0515-425147. Elke avond begint 
om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.  
De kosten bedragen (inclusief cursusmateriaal en koffie) € 25,-. Deelnemers 
vragen wij zich uiterlijk voor 10 september 2012 op te geven bij:  
Bisdom Groningen-Leeuwarden, Afdeling Pastorale Dienstverlening, 
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel: 050-4065888 
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
Graag bij opgave voorletters, voor- en achternaam, telnr., mobielnummer, 
geboortedatum, email en parochie vermelden. 
 
Zie ook de website van de parochie: www.franciscuskerk.nl  
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
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7 oktober …..  een datum om te noteren! 
7 oktober …..  PROVINCIALE KERKENDAG IN 
HEERENVEEN! 
 

Thema: “Fryslân in beweging”.  
 

Het thema van de provinciale kerkendag 2012 in 
Heerenveen is niet toevallig “Fryslân in beweging”. Beweging past bij 
Heerenveen als sportstad, maar beweging past ook bij mensen die inhoud willen 
geven aan hun leven.  
De kerkendag richt zich op zaken die binnen en buiten de kerk in beweging zijn 
en is bedoeld als dag van inspiratie en bemoediging voor jong en oud. In dit 
verband biedt de kerkendag een inspirerend programma voor mensen die willen 
nadenken over geloof, kerk en wereld. De centrale vraag op de kerkendag is: 
“Waarvoor kom jij in beweging?” 
Beweging wil ook zeggen dat er uit een breed scala van activiteiten/ 
voordrachten/workshops gekozen kan worden. We zullen u hiervan via de 
kerkbladen op de hoogte houden, maar u kunt nu al enig idee van het 
programma krijgen via de site: www.Fryslaninbeweging.nl 
U kunt ons ook volgen op facebook: Fryslân-in-beweging 
en twitter: https://twitter.com/#!/FryslanBeweging 

 

Dus 7 oktober een dag om te noteren! 
 

 
 

 

De  redactie  wenst  u 

een  fijne  en  zonnige 

vakantie !!! 

 

 

http://www.fryslaninbeweging.nl/
http://www.facebook.com/pages/Frysl%C3%A2n-in-beweging/157116531084081
https://twitter.com/#%21/FryslanBeweging
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 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 14 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Ele en Tineke Brandenburg 

Zondag 15 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, overl. fam. Visser-Bonte, foar alders en fam. Rients 
en Antonia Miedema-Muller, Margaretha Ypma, Rein de Wit en Akke de Wit-
Bekema Sjoerd Hettinga, Catharinus Vallinga en Catharina Vallinga-Jorritsma 
kinderen en kleinkinderen 
Woensdag 18 juli Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 19 juli: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, Wiebe en Fetsje Mulder-de Jong 
Zaterdag 21 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 22 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 

Waltje Huitema-Homminga, uit dankbaarheid, b.g.v. 90ste verjaardag,  
Woensdag 25 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 28 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 28 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 29 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en 
Sjoeke Hoekstra-de Boer, jrd. Sjoerdje Teerenstra-Brattinga, Harmen Brattinga 
Woensdag 1 augustus Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag  2 augustus:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, 
Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en 
overl. fam. Jorritsma-Riepstra,  
Zaterdag 4 augustus:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, 
Anna Huitema-Jellema, Jan v.d. Meer 
Zondag 5 augustus: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Henk 
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Ynte Hooghiemstra en Agatha 
Hooghiemstra-Houben, Toos de Jong-Wilming 
Woensdag 8 augustus Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 9 augustus:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, ter 
herdenking aan de 100ste geboortedag van Dirkje Lolkema-Foekema 
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Titus Brandsmafeest 
 

De zalige Titus Brandsma wordt door de kerkgemeenschap jaarlijks op 27 juli 
herdacht. Omdat hij een priesterzoon is van de parochie Bolsward, willen we 
graag aan deze gedachtenisviering bijzondere aandacht besteden. Uit vooral 
praktische overwegingen is er voor gekozen om zaterdag 28 juli tijdens de 
avondviering in de parochiekerk te Bolsward bijzonder bij Titus Brandsma stil te 
staan. Het koor zingt die avond een Friestalige mis, het misformulier en de 
lezingen zullen aan dit feest worden aangepast. De dag erna, op 29 juli, wordt in 
de kerk van Bolsward gewoon de zondag gevierd. 

 

Pastoor. 

 
Freuledienst 
 

Op zondag 5 augustus om 10.00 uur is er weer de jaarlijkse freuledienst op het 
kaatsland in Wommels. Voorganger is Ds. Praamsma. 
Een ieder is welkom! 

Mevr. J. Terpstra, Wommels. 

 
 
Kinderwoorddienst PINKSTEREN zondag 27 mei 2012  
 

Hoewel de kinderwoorddienst deze zondag zeer magertjes bezet was 
(3 kinderen, waarvan 2 van onszelf) is er weer enthousiast en vol overgave 
gewerkt aan het thema van deze zondag: PINKSTEREN; 'De Heilige Geest' . 
Hoe leg je een ander nu uit wat 'De Heilige Geest' is! Zeker in deze tijd waarin 
het geloof soms moeilijk over te dragen lijkt te zijn.... 
We laten ons dopen, gaan voor de communie en zijn graag verbonden bij de 
vieringen en sacramenten van de kerk, maar hoe moeilijk is het wel niet om deze 
zaken uit te leggen... 
Prachtig is het om te ervaren dat kinderen dit heel gepassioneerd kunnen! Met 
een beetje hulp van ons hebben we geprobeerd zichtbaar te maken waar het 
over gaat. Twee ballonnen; eentje is leeg, mooi van kleur, gaaf van vorm, geen 
lekje, geen oneffenheid... PERFECT. 
De ander is precies zo, maar dan gevuld met lucht..! Lucht is ook zoiets; het is er 
wel, maar het is er ook niet. Je kunt het niet pakken, maar het is zo belangrijk, 
want zonder lucht kunnen we niet leven... Lucht in een ballon wordt WEL 
grijpbaar en tastbaar. Door een beetje lucht van de ene in de andere ballon over  
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te brengen hebben we geprobeerd duidelijk te maken, hoe we elkaar kunnen 
vervullen van 'De Heilige Geest'  en het goede naar elkaar kunnen overbrengen. 
Natuurlijk ging dit gepaard met een passend Bijbelverhaal waarin Petrus verteld 
over De Heilige Geest  aan de discipelen. Die trouwens ook nog niet zomaar 
overtuigd waren, maar wat schept de verbazing als er bij elke discipel letterlijk 
een vlammetje gaat branden bij het ervaren en het aanraken van deze 'Heilige 
Geest'!! De manier waarop iemand vol vuur en passie kan vertellen over de 
Heilige Geest was deze keer bij Susan in hele goede handen. Het was een 
inspirerende maar vooral leuke en gezellige ochtend! 
Het was nog een hele klus om de ene ballon ook te vullen met de andere, en zo 
gaat het in het dagelijks leven ook...Het is soms een flink karwei om de ene 
(on)gelovige te vervullen met deze Heilige Geest terwijl deze zo dichtbij is en zo 
gemakkelijk 'grijpbaar' en je leven zoveel mooier kan maken dan die al is. 
Hopende op een grotere opkomst voor de komende kinderwoorddienst op 
zondag, groet de kinderwoorddienst begeleiding iedereen weer! 
 

Kinderwoorddienst op 24 juni 2012 
 

Op deze zondag werd de geboorte van de heilige Johannes de Doper herdacht. 
Omdat de naam Johannes “Godsgeschenk” betekent ontving de 
kinderwoorddienstgroep van de voorganger Dominicus Kamsma een cadeautje 
met een opdracht: Welk geschenk heeft God voor ons bedacht. 
Hiermee gingen de kinderen en hun begeleiders aan de slag. Uit het 
geboorteverhaal van Johannes de Doper ervoeren we hoe bijzonder het was, dat 
dit kind geboren werd. Maar niet alleen de geboorte van Johannes was een 
Godsgeschenk, ook wij allemaal zijn uniek en gewild door God. 
Dit wilden we graag aan iedereen verder vertellen, daarom knutselden we 
samen bloemetjes die we later in de kerk verdeelden. Op een label stond 
geschreven: Niemand is zoals jij. Jij bent bijzonder in Gods ogen. 
Dat is dus het geschenk van God aan ons mensen, wij mogen er zijn zoals we zijn. 
De werkgroep kinderwoorddienst wenst alle kinderen en hun familie een fijne 
vakantie toe. In september gaan weer van start.  
 

Susanna Terwischa-van Scheltinga en 
Christa van Diepen. 
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 Bolsward 

Familieberichten 
Geboren: 
24 juni  Cleo, (Wietske Wynofrieda  Petronella) 
  Dochter van Stefan en Astrid Bosma-Haarsma 
  De Domp 28, 8701 LC Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
9 juni :   Anna Maria Willems-Monnee, 95 jaar 
  corr. adres:  Ati  Bijvank, Beilerstraat 26, 9401 PL  Assen 

 
Dat zij ruste  in vrede. 
 

Koren  
Za. 14 juli Herenkoor Zo.    29  juli  Cantus Deo 
Zo. 15 juli Joachim Za.     4 aug.   Herenkoor 
Za.  21 juli cantrix C. Bekema Zo.     5 aug.  Dameskoor 
Zo. 22 juli Herenkoor  Za.   11 aug.  Dameskoor 
Za.   28 juli   Dames en Herenkoor Zo.   12 aug.  Herenkoor  
 
 
 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Ma. 23 juli 19.45 uur Liederencommissie  parochiezaal 
 
 

Opbrengst collecten 
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€  1.092,30 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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 Bolsward 

 Sint Franciscus Kinderkoor 

 

De Domp 3                       of               Turfkade  44 
8701 LC Bolsward       8701 JM  Bolsward  

  tel. 0515-580870 tel. 0515-573286 
  cecilia-b@home.nl pbjanssen@hetnet.nl 
 

Het begin van je nieuwe schooljaar is in zicht, de zomervakantie is bijna 
afgelopen. En na die grote vakantie starten weer allerlei activiteiten. Ook bij ons 
in de parochie, namelijk: het “Sint Franciscus Kinderkoor”. 
In het komende seizoen bestaat ons Kinderkoor alweer 5 jaar en dat gaan we 
natuurlijk uitgebreid vieren. Hoe? Dat is nog een verrassing.  
Wij repeteren elke week en doen aan ongeveer 10 gezinsvieringen per jaar mee. 
Ook gaan we wel eens in een andere kerk zingen. We hebben op dit moment 7 
leden en wij zouden het leuk vinden als veel meer kinderen bij ons koor zouden 
komen, want samen zingen/muziek maken is hartstikke leuk.  
Wat doen we bij ons koor? Zingen! 
We geven aandacht aan houding, ademtechniek en stemvorming. Allemaal nodig 
om goed te kunnen zingen. Daarnaast is het de bedoeling dat je leert noten 
lezen, eenvoudige muziektermen leert begrijpen, en ritme leert tikken. Ook kun 
je solo’s leren zingen. En vooral niet te vergeten: met zijn allen plezier hebben in 
muziek maken! 
Mag je graag zingen? Lijkt het jou leuk om te zingen in ons koor? 
Kom dan langs op onze eerste repetitie van het seizoen, namelijk 3 september 
2012.  
Je mag de eerste maand gratis mee repeteren. Wil je bij het koor blijven, dan is 
het ook de bedoeling dat je een seizoen volmaakt en niet halverwege stopt. 
Anders is het zo lastig voor onze planning. De repetitie is op maandagmiddag van 
15.45 uur-17.00 uur, in de parochiezaal. Je kunt na school gelijk naar de 
parochiezaal gaan, want daar staat dan een beker drinken met een koekje voor 
je klaar. In de schoolvakanties heb jij lekker vrij, en wij zoeken dan al weer 
nieuwe liedjes uit.  
De contributie is € 1,00 per maand. (Maximaal € 10,00 per jaar.) 
Dus: wil je zingen? Zing dan mee en meld je aan!  Dat kan per e-mail (het snelst). 
De adressen staan hierboven. Heb je nog vragen, dan kun je ons bellen of 
mailen.  
Tot de 1e repetitie!! 

Met vriendelijke groet, 
Cecilia Bekema (dirigente)  

Boudien Janssen-Terbraak (organiste).  

mailto:cecilia-b@home.nl
mailto:pbjanssen@hetnet.nl
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 H. Werenfridusparochie Workum 

 

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor 
 Zo. 15 juli: Joh. de Vries, Rika Bootsma – Veldman, Hans Flapper 

 Bonte de Bruin en kinderen 
Zo.  22 juli: Joh. de Vries, Klaas en Ypkje Boekema –Poelsma, Sjoerd de Boer, 

Yme de Boer en Catharina Witteveen, overl. fam. W. Westendorp-
Dijkstra 

Zo. 29 juli: Joh. de Vries, Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth 
de Jong-Postma 

Za. 4 aug.:    Joh. de Vries, Titus en Theodora Galama –Dijkstra en overl. fam. 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.   15 juli     Lector: H. Kienstra 
Zo.   22 juli Lector: A. Kramer 
  Misdienaars: Willemien van Dijk en Susan Hettinga 
Za.     4 aug. Lector: H. de Jong 
  Misdienaars:  Marije Zijlstra en Silke van Poelje 
 

Koren Kosters  
 

Zo. 15 juli Ludgerkoor    Zo. 15 juli H. Zijlstra 
Z0.  22 juli Volkszang    Zo. 22 juli A. de Ringh 
Za.   4 aug. Volkszang    Za.   4 aug. L. Buren 
 

Collectanten 
Zo. 15 juli  N. Terwisscha en L. de Ringh 
Zo. 22 juli  P. Teernstra en H. de Bruin 
Za.   4 aug.  R. van Wier en A. de Ringh 
 

Deurcollectes  
 

15 juli t.b.v. Onderhoud kerk 
22 juli t.b.v. Koren  
  4 aug. t.b.v. Onderhoud kerk 
 

Bloemverzorgers 
 

Maand Juli         M. Walta tel.  543812 
Maand Aug. E. Oude Weernink  tel. 543894 
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 Workum 

   Koffieschenken  
 

  Zo.   15 juli   R. de Jong en S. Kramer 
  Zo.   22 juli  S. Hettinga en M. Rijpma  

 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 21 juli is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur.   
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr.S chramp en Mevr. N. Terwisscha. 
 

Bent u al in de toren geweest? 
 

We zijn enkele weken geleden gestart met onze  rommelmarkt in de toren bij de 
Gertrudis. De verkoop gaat goed en de locatie is bijzonder. Komt u ook eens 
kijken? Wij zijn iedere middag van 13.00  tot 17.00 uur open en op woensdag al 
vanaf 10.30 uur. Omdat we tot half september doorgaan met de verkoop en 
natuurlijk graag een royaal aanbod willen blijven hebben, aan u de vraag; heeft u 
nog (niet te grote) spulletjes over? Wij willen ze graag verkopen voor het goede 
doel; het Liliane fonds en het onderhoud van de Werenfriduskerk. U kunt de 
spullen afgeven bij de toren als we open zijn of op één van de volgende 
adressen: Tettingburren 19 – Brouwersdyk 15 –Aldewei 6. Eventueel kunt u 
bellen naar 543894. 

  Bij voorbaat dank, 
 de rommelmarktcommissie. 

 

Wel en Wee 
 

* Het parochiebestuur wil Mevr. Carla Galema – de Boer en haar man bedanken 
voor het vele werk wat ze gedaan hebben voor het ledenbestand  van de 
parochie. 

 

*  “  It is noch noait sa  tsjuster west, of it is wer  ljocht  wurden ”. 
Deze woorden stonden boven de rouwkaart van Johannes de Vries, die op 
zondag 1 juli is overleden. Lieve man van Jettie de Vries – Kuipers en lieve Heit 
van Tjeerd en Hessel. Wij wensen het gezin en hun familie voor de toekomst veel  
kracht toe. 
* Voor allen die examen hebben gedaan en geslaagd zijn proficiat en voor hen 
die nog een herkansing kregen veel sterkte en we hopen met jullie op een goede 
afloop en geniet daarna van jullie welverdiende vakantie.  

* Verder wensen wij een ieder voor onderweg of lekker thuis een fijne vakantie.  

 

De contactpersonen. 
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               St. Martinusparochie Makkum 

  

De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
   

  Zondag 15 juli: alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag 22 juli: alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag 29 juli: alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag 5 aug: alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zaterdag 11 aug: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. en mw. Postma  
en alle zieken in onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren  Kosters 
 

Zo. 15 juli Thilda Adema Zo. 15 juli Lenie Foekema 
Zo. 22 juli Riet v.d. Bles Zo. 22 juli Watze Roorda 
Zo. 29 juli dienst in Witmarsum Zo. 29 juli dienst in Witmarsum 
Zo.   5 aug. Mieke v. Vliet Zo.   5 aug. Wim Foekema 
Za. 11 aug. Toos v. As Za. 11 aug. Mieke v. Vliet  
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.  15 juli Lenie Foekema Juli: An van Schaick en Tiny 
Zo. 22 juli Geerten Tros Tromp. 
Zo. 29 juli dienst in Witmarsum Aug. Ida en  Anneke Genee. 
Zo.    5 aug. Klaas Groeneveld De eerste zondag van de maand zal één  
Za.  11 aug. Nico v. Vliet van deze dames ook het koffiezetten 
  Verzorgen. 
  
 

Misdienaars  
 

Zo. 15 juli Charlotte en Annick 
Za. 11 aug. Annick en Boukje 
 

 

Opbrengst collecten juni 2012 
 

€ 162,62 Collecten eigen kerk 
€   21,65 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 

Extra collecte: zondag 5 augustus voor onderhoud van de kerk. 
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 Makkum 

 

Rondje om de kerk  

 

 Er is opdracht verleend voor de reparatie van de volledige dakgoot aan 
de straatzijde Middenstraat pastoriewoning. 

 Het fietsenhok is ontdaan van allerlei rommel dat er lag en vanaf heden 
zal erop toegezien worden dat het netjes blijft. Voorkomen moet 
worden dat het als een opslagruimte wordt gebruikt voor allerhande 
spullen. Overigens hebben wij tijdelijk inwoning gehad van de 
vogelfamilie “Merel”, het karwei voor moeder “Merel” is gedaan en het 
nest is weer verlaten en is/wordt opgeruimd. 

 Via de ringleiding is nu ook de mobiele microfoon van pastoor Bultsma 
op te vangen zodat iedereen met een gehoorapparaat niets meer zal 
hoeven te missen. 

 In de kelder van de parochiewoning zijn weer 2 kleine lekkages ontdekt. 
Het wordt nauwgezet in de gaten gehouden om erger te voorkomen. 

 

Wel en Wee 

 

* Bianca Domhof en Wim Foekema hebben het afgelopen jaar de Pastorale 
School van ons Bisdom gevolgd. De afsluiting van deze scholing is gevierd op 6 
juni. Beide van harte gefeliciteerd. 
* Voor allen die hun diploma hebben gehaald, van harte gefeliciteerd. 
* Binnenkort beginnen de vakanties weer en we hopen dat iedereen, uit of thuis, 
weer een goede, zonnige en veilige vakantie mogen hebben. 
* Tijdens de braderieën van deze zomer is onze kerk weer geopend. Tevens is er 
op het kerkplein weer van alles te koop en zijn er weer diverse raadspelletjes. 
* Er is een rondgang langs alle kerken in Nederland van een aantal enthousiaste 
orgelfanaten die foto's maken van het orgel dat in uw kerk staat en plaatsen 
deze op internet met de ontstaangeschiedenis en overige detailinformatie. 
Wilt u wat meer weten van het orgel in uw kerk ga dan naar www.orgbase.nl. en 
zoek uw kerk op voor meer informatie. Geef de plaats op waar uw kerk staat 
(bijv. Makkum) en klik vervolgens op de link orgelnr. Voor nadere informatie 
neem contact op met Hans Gesterkamp (0515-233068). 
* 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. 
 
 
 
 

http://www.orgbase.nl/
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 Makkum 

 

Avondrust: 

 

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 6 augustus 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 20 en zaterdag 21 
juli en de container staat op de Klipperstraat. In augustus wordt het papier 
opgehaald op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus. 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. 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:toosvanas@hotmail.com
http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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    H. Nicolaas van Tolentijnparochie 

                           Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

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 
zo. 29 juli:    onze  zieken,  overl.: Jan Jurna, Antoon van Asseldonk, Willem 

Oudenhooven 
zo.  5 aug.:   onze zieken,  overl: Wiebe en Wiepkje Bergsma, Boukje en  
 Sjoerd v.d Meer 
zo. 12 aug.:  onze zieken, overl:  Jan Jurna, Boukje Anema, Familie Ypma- 
 Galama. 
   

Lectoren     Kosters 
 

za. 14 juli:  dhr.    F. van Koppen (531872) dhr. S. Hettinga 
zo. 22 juli:  mevr. L. Hettinga     (531547) dhr. D. Stoffels 
zo. 29 juli:  mevr. B. de Groot     (531901) dhr. H. Anema 
zo. 5 aug.:  mevr. L. de Boer     (642059) dhr. D. Stoffels 
zo. 12 aug.: mevr. E.van der Wei (532112) dhr. F. van Koppen 
 
Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er zondag  
22 juli een 2e collecte voor de bijzondere onkosten aan onze kerk en op 
5 augustus voor het reservefonds.      
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand juni 2012 was: 
Parochie:  €  67.05 
Reserve fonds €  50.90 
 

Rectificatie: Voor de Nederlandse Missionarissen werd in mei € 41,75 opgehaald. 
 

 
Hiervoor allen hartelijk dank. 
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 Witmarsum 

 

Vervoersdienst 
za. 14 juli:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 22 juli:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
zo. 29 juli:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo. 5 aug.:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 12 aug.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
za. 18 aug.:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
 

Schoonmaken kerk 
 

week  30: 23 t/m 28 juli:  week  33: 13 t/m 18 aug.: 
mevr. D. Brouwer (531923) mevr. A. de Wit  (532351) 
mevr. B. de Groot (531901) mevr. T. Heeringa (531738) 
mevr. G. van Popta (531305) mevr. A. Jorna  (531471) 
 

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

Agenda 
do. 19 juli:   bestuursvergadering 20.00 uur `t Arkje 
zo. 29 juli:   viering 09.30 uur in Witmarsum 
 

Nieuws van het koor 
 

Beste parochianen, 
Als ik dit berichtje zit te schrijven is het 26 juni en is de zomer begonnen. De 
vakantie staat voor menigeen voor de deur, zo ook voor ons koor. 
We hopen dan de draad weer op te pakken en natuurlijk zingen we dan weer 
graag voor jullie. Ik heb al eens eerder een gokje gewaagd en aan U gevraagd: 
kunt U zingen zing dan mee, versterking in ons koor is van harte welkom. 
De versterking die we krijgen voor de hoogtijdagen is altijd weer geweldig, een 
telefoontje aan Geziene Zeinstra – Lenie de Boer - Gerda van Popta en Dirk 
Stoffels. Hartelijk bedankt! De koorleden en parochianen waarderen dat ten 
zeerste. 
Ik wens U allen een mooie en goede vakantie en weer gezonde thuiskomst. 
 

        Namens het koor,  
    Jo van der Tol-Tromp. 
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 Witmarsum 

 

Uitnodiging voor een feestelijke parochieavond 
 

Beste parochianen van Witmarsum,  
Als dank voor uw inzet in de parochie (wat onbetaalbaar is) nodigen wij u uit 
voor een gezellige avond op zaterdag 15 september a.s. om 20.00 uur in 't Arkje. 
Voorafgaande aan deze avond hebben we om 19.00 uur een viering in onze kerk. 
                     

Parochiebestuur. 
 

Ark van Noach in aanbouw 
Op de maandagavonden wordt in De Hoekstien van Witmarsum een Ark 
gebouwd. Deze Ark is nodig om op zondag 23 september de musical over Noach 
te kunnen opvoeren. Er wordt niet alleen aan de Ark zelf gebouwd maar ook de 
musical zelf wordt stukje bij beetje verder opgebouwd. Zo kennen de 
toneelspelers hun tekst bijna uit het hoofd en klinken de liedjes van het koor 
onder begeleiding van de accordeon steeds mooier. Ook wordt er aan de kleding 
gewerkt. De musical is gebaseerd op het bijbelgedeelte Genesis 6 – 9. Het 
verhaal over Noach die in opdracht van God een Ark bouwt voor zijn gezin en 
alle dieren. Als er een zondvloed komt, worden Noach en alle mensen en dieren 
op de Ark gered. Na een lange tijd zakt het water en ´landt´ de Ark op een berg. 
Daar moeten ze wachten tot het water nog verder zakt en de aarde weer 
bewoonbaar en begroeid is. Als het eindelijk zo ver is, gaan ze allemaal van 
boord en beginnen de aarde opnieuw te bewerken. God belooft Noach dat er 
nooit weer zo´n zondvloed zal komen. In de volgende kerkenkranten zullen we 
meer informatie geven over de data en tijden waarop de musical opgevoerd 
wordt. 

Namens het Oecumenisch Overleg 
                                                         Jeltje Terpstra. 

Wel en wee Witmarsum 
In de gezamenlijke viering op 24 Juni te Makkum mochten we horen dat onze 
pastoor Bultsma door de bisschop per 1 september is  benoemd tot vicaris voor 
de regio Friesland-Noordoostpolder. Wij feliciteren pastoor Bultsma van harte 
met deze benoeming. Pastor Nelleke ten Wolde is met vakantie van 16 juli tot 5 
augustus. Haar wensen we een goede vakantie toe om weer met nieuwe energie 
in ons midden te kunnen zijn.  De vakanties zijn weer begonnen, dus gaan we in 
de parochie weer een rustiger tijd tegemoet. Voor U allen die er op uit trekken: 
geniet van alles om u heen en van elkaar. Voor allen die thuis blijven komt er 
hopelijk wat meer zon en ook u wensen we alle goeds toe en een goede 
zomertijd.                        

      Met een hartelijke groet van zr. Lambertina. 
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 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 
 

10 augustus – 7 september 2012. 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 30 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. 7 
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