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Viersprongrooster 

 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum  
Za 8 sept 19:00 u ten Wolde xxx 19:00 Bultsma  xxx  
Zo 9 sept 10:00 u Bultsma 9:30 Parochianen xxx 9:30 ten Wolde 
Wo 12 sep 10:00 u ten Wolde  
 Bloemkamp     
Do 13 sept 9:00 u Bultsma     
Vr 14 sept 19:00 u Parochianen 
 Huylckenstein     
Za 15 sept 19:00 u ten Wolde 16:00 u Bultsma xxx 19:00 Bultsma 
  Nij Mariënakker    
Zo 16 sept 10:00 Bultsma 9:30 u ten Wolde 9:30 Parochian. xxx  
Wo 19 sep 10:00 u Vrijwilligers 
 Bloemkamp     
Do 20 sept 9:00 u Bultsma     
Vr 21 sept 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 22 sept 19:00 u Bultsma xxx xxx xxx  
Zo 23 sept 10:00 ten Wolde  9:30u Paroch. 9:30u Ds.Wattel
 Gasthuiskerk 9:30 u Bultsma  oec.Viering oec. Viering  
Wo 26 sep 10:00 u Bultsma 
 Bloemkamp     
Do 27 sept 9:00 u Bultsma     
Vr 28 sept 19:00 u Parochianen 
 Huylckenstein     
Za 29 sept 19:00 u Bultsma xxx xxx xxx  
Zo 30 sept 10:00 u Parochian. 9:30 u Parochian. 9:30 Bultsma zie Makkum.  
Wo 3 okt 10:00 u ten Wolde  
 Bloemkamp     
Do 4 okt 9:00 u ten Wolde     
Vr 5 okt 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
 

Uitvaartwacht in De Viersprong 
 

17 sept.  -    7 okt. pastoor Bultsma 
  8 okt.    -  28 okt.    pastor ten Wolde 
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Grote stenen 
  

‘Als ik ergens behoefte aan heb, is dat aan de zondagse mis. Ik vind dat ik dit 
wekelijkse 'rendez-Vous'  met God niet mag missen. Ik weet niet of er zich verder 
tijdens de dienst zoveel afspeelt in mij. Het is een uur waarbij ik mezelf niet te 
veel vragen stel. Er is geloof! De ontmoeting met de priester en de gemeenschap 
is mooi, maar het meest wezenlijke is de ontmoeting met God. Ik vind dat ik op 
die afspraak niet mag ontbreken.” 
Deze uitspraak van Herman van Rompuy, de eerste permanente voorzitter van 
de Europese Raad,  kreeg ik laatst ter inspiratie toe gemaild. Elke zomer neem ik 
tijd om over prioriteiten voor het nieuwe werkjaar na te denken, en de duidelijke 
prioriteit voor de zondagsviering van zo’n druk bezet man sprak me erg aan. Het 
deed me aan een verhaal denken. 
Die morgen kregen ze les over timemanagement. De stagedocent had een 
accubak op zijn lessenaar gezet. Terwijl de studenten aandachtig toekeken, 
stapelde hij de hele accubak vol met grote stenen. Daarna vroeg hij: “Is deze bak 
nu vol?” Ja, de bak was duidelijk vol. Vervolgens pakte hij een grote beker met 
kleinere kiezelstenen. Ze pasten er allemaal bij, en na even schudden was er nog 
genoeg ruimte voor een tweede grote beker. “Is deze bak nu vol?” Ze 
vertrouwden het niet helemaal, maar er was toch wel iemand die vond, dat de 
bak vol was. Toen haalde hij nog een flinke zak fijn zand tevoorschijn. Hij leegde 
die in de bak. “En nu dan? Is de bak nu echt vol?” Ze zwegen, want ze wisten het 
niet meer. Hij toverde een fles wijn tevoorschijn. Inderdaad, dat paste er nog wel 
bij. Maar die goot hij niet  leeg, hij zei alleen: “voor samen genieten is altijd 
ruimte”. Daarna vroeg hij: “en wat zou je hier nu van kunnen leren? “  
Sommigen meenden, dat je ervan kon leren dat er altijd nog wel iets bij kon. 
Anderen zeiden, dat de demonstratie duidelijk maakte, dat er veel meer ruimte 
is dan je denkt, als je de taken maar klein genoeg maakt. Maar de leraar zei: “het 
allerbelangrijkste wat je hiervan moet leren is: als je de grote stenen er niet het 
eerste in doet, passen ze er nooit meer bij”.  
Dat is echt zo, en als we de accubak met ons leven vergelijken en de inhoud met 
de bezigheden waar dat leven mee gevuld is, nodigt het verhaal ons uit om stil te 
staan bij de vraag: wat zijn de grote stenen in mijn leven? Niet alleen in wat ik 
zeg en vind, maar ook in wat ik voel en doe? Relaties, natuurlijk: gezin, familie, 
vrienden.  Werk. Tijd om te slapen, niet te vergeten. Enzovoorts.  
En tijd om God te ontmoeten, in vieren en gebed - is dat bij u ook zo’n grote 
steen?  Of is dat die fles wijn, waar altijd tijd voor is?  

 

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 
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Even bijpraten  … 
 

Vieringenrooster – We zijn al een paar maanden bezig met nadenken over een 
betere indeling van de vieringen, met name in het weekend. In verband hiermee 
zijn er in de vier parochies gesprekken geweest met parochianen die als 
vrijwilliger nauw bij onze liturgie betrokken zijn. In september wordt één en 
ander in de besturen besproken. Begin oktober vallen er vervolgens besluiten 
ten aanzien van het vieringenrooster voor de weekenden. Op 1 december 
aanstaande gaan die dan in. We zullen u vanaf oktober uiteraard uitgebreid 
inlichten over wat er tegen die tijd besloten is. (Op dit moment is er dus nog 
niets besloten!) 
Diocesane Romereis – Van 20 tot en met 28 oktober aanstaande gaat ons 
bisdom op pelgrimage naar Rome. U heeft er vast al van gehoord. Goed om te 
weten dat u zich nog steeds kunt opgeven voor de reis. Ook is het nog mogelijk 
om de reis middels de certificatenactie te ondersteunen. Meer informatie vindt 
u onder andere via de website van de parochie Bolsward, het bisdom en in de 
kerken. 
Werkverdeling – Omdat pastoor Bultsma minder uren voor de parochie heeft 
gekregen (een kwart van zijn tijd is nu bestemd voor het vicariaat en het bisdom) 
is er een kleine wijziging gekomen in de werkverdeling binnen het pastoraal 
team. Afgesproken is dat alle basisscholen nu als eerste contactpersoon 
pastoraal werkster Ten Wolde hebben. Hetzelfde geldt voor de VOM-groepen. 
Nieuw seizoen – We staan weer aan het begin van een nieuw schooljaar en 
daarmee aan het begin van een nieuw werkseizoen. Het komende jaar wordt er 
in ieder geval achter de schermen heel veel werk verzet om de fusie tussen onze 
parochies tot een prachtig resultaat te brengen. Tegelijk zullen allerlei mensen 
zich weer inzetten om alle zaken die zo door het jaar in en door de parochies 
gebeuren te laten welslagen. Terwijl daarnaast heel veel medeparochianen zich 
met christelijke inspiratie inzetten voor allerlei goede doelen. We wensen 
iedereen een goed en vruchtbaar seizoen toe. En we vragen alle goede werken 
telkens weer met uw gebed te willen ondersteunen. 

 

Pastores van de Viersprong. 
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Startavond kleine geloofsgroepen / Geloven Nu 
 

In onze parochies zijn meerdere groepen, waarin volwassenen bij elkaar komen 
om hun ervaringen met hun geloof in het dagelijks leven te delen en om daarbij 
steun en inspiratie te vinden in de Bijbel, onze geloofstraditie en elkaar. U kunt 
denken aan bijvoorbeeld Geloven Nu en God in Gaast. Bovendien staat in het 
beleidsplan van onze bisschop, dat er gestreefd wordt naar kleine 
geloofsgroepen, waarin mensen vertrouwd kunnen raken met elkaar en met de 
schatten van onze kerk. We willen proberen om tot één of enkele van die kleine 
geloofsgroepen te komen in onze parochie. Alle volwassenen die het aanspreekt, 
om zelf en met anderen wat intensiever met geloof en dagelijks leven bezig te 
zijn, nodigen we van harte uit.  
Op maandagavond 8 oktober 2012 komen we om 19.45 uur bij elkaar in de 
parochiezaal van Bolsward. Huidige deelnemers ontvangen persoonlijk een 
uitnodiging, maar alle geïnteresseerde parochianen van onze vier parochies zijn 
welkom. U kunt deze avond ervaren, hoe zo’n gesprek over “geloven op 
maandag”  in een groep u bevalt. Na opening met gebed en een uitleg over de 
bedoeling van de avond zullen we met zijn allen op verschillende manieren met 
een Bijbellezing aan de slag gaan, steeds op het raakvlak van geloof en leven. Na 
dit inhoudelijk gedeelte en een korte pauze maken we vanaf ongeveer kwart 
over 9  afspraken voor het nieuwe seizoen, zowel in de bestaande groepen als  
voor eventuele nieuwe groepen.  
Wij hopen velen van u te mogen begroeten! 
 

Leiding Geloven Nu 
Werkgroep God in Gaast 

 Pastor Nelleke ten Wolde. 
 

 
God in Gaast 
 

Op donderdagavond 20 september vindt in het dorpshuis van Gaast de eerste 
avond van het nieuwe seizoen God in Gaast plaats. We gaan deze avond aan de 
slag met bibliodrama. Bibliodrama is een manier om je een Bijbelverhaal eigen te 
maken. Het is geen toneel en je acteert dus niet. Je verplaatst je in één van de 
rollen in het verhaal en van daar uit ga je met elkaar in gesprek, je ontmoet 
elkaar vanuit een positie in het verhaal. Dit is vaak heel verrassend. Iedere 
deelnemer doet zijn of haar eigen ontdekkingen. Je ervaart op een heel andere 
manier wat het verhaal jou te zeggen heeft dan in verkondiging of bij alleen zelf  
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lezen. Ons verhaal is het Evangelie van de dag: Lucas 7: 36-50, de vrouw met het 
albasten kruikje. 
Plaats: dorpshuis Gaast, Buren 27, 8758 JW Gaast 
Tijd: 19.45 koffie/thee, 20.00 echt beginnen – 22.00 uur programma, daarna 
desgewenst drankje/praatje. Koffie en thee gratis, consumpties na afloop voor 
eigen rekening. 
Iedereen is van harte welkom, maar meldt u zich even bij het secretariaat i.v.m. 
ruimte en catering.  

Pastor Nelleke ten Wolde. 
  

CATECHESE 
 

Groep 8-ers: opgelet!!  Nieuwe opzet jongerencatechese!!  
 

In het vorig nummer van dit blad kondigden we het al aan: de jongens en meisjes 
die net in groep 8 gekomen zijn, krijgen deze maand een uitnodiging om nu al 
mee te gaan doen aan vormselcatechese. We gaan een jaartje eerder beginnen, 
en bovendien gaan we er korter over doen: niet langer 3 jaar, maar nog maar 2. 
Op 3 oktober willen we graag de jongeren en hun ouders informatie en uitleg 
hierover geven.  
De informatieavond is voor de jongeren van alle vier de parochies samen, op 
woensdagavond 3 oktober in de parochiezaal van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 
8701 KV). We beginnen om 19.00 uur en zijn om ongeveer 20.00 uur klaar. De 
jongeren die in onze parochie-administraties staan, krijgen een brief van ons. 
Maar als je geen brief hebt gehad, en je wilt toch graag komen en meedoen: van 
harte welkom!  
Namens de werkgroepen jongerencatechese, 

pastor Nelleke ten Wolde. 
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Bericht van de diaconaal opbouwwerker 
 

Beste parochianen, 
 

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen over  de huidige stand van zaken rond ‘de 
dag van de armoede’, die op 31 oktober zal plaatsvinden in de Broerekerk. 
De organisatie verloopt, mede door een goed functionerende werkgroep, 
voorspoedig en het programma ziet er veelbelovend uit. 
Er is inmiddels een website in de lucht, www.dagvandearmoedebolsward.nl , 
waarop u het onder andere het programma van de dag en de lesbrieven die zijn 
gemaakt voor de basisscholen kunt terugvinden. 
U kunt daar lezen dat we voor de paneldiscussie een” topbezetting” hebben 
kunnen realiseren. Sander de Rouwe, lid van tweede kamer lid voor het CDA, 
Lutz Jacobi lid van de tweede kamer voor de PVDA, Nanne de Jong van het FSU 
en Cees Glashouwer, predikant te Harlingen en oprichter van de voedselbank 
“De helpende hand” hebben toegezegd te zullen komen. 
We hebben Doet Boermans , oud -gemeenteraadslid voor het CDA en werkzaam 
als team coördinator op het Marnecollege bereid gevonden om als dagvoorzitter 
op te treden. Als inleider tijdens het ochtendprogramma komt Rutger 
Koopmans, lid van de Publieke zaak en adviseur. 
Tijdens het middagprogramma, wat gericht is op de kinderen en jongeren, komt 
Kees Opmeer de auteur van Erwtensoep in augustus. Wethouder Tolsma heeft 
toegezegd te zullen komen en is gevraagd om de prijsuitreiking van de 
gedichtenwedstrijd te verrichten.  
De samenwerking met de vier basisscholen in Bolsward en het Marnecollege 
verloopt zeer plezierig en dit geldt even zozeer  voor de andere organisaties, 
zoals de diaconie van de Martinikerk, de cliëntenraad en de stichting ouderwerk 
Bolsward.  
Al met al kan ik stellen dat het organiseren van deze dag al veel positieve energie 
heeft losgemaakt in Bolsward en dat het onderwerp armoede in Nederland 
alleen al door de organisatie van deze dag al bespreekbaar is gemaakt en meer 
uit de taboesfeer gehaald.  
Mocht u op wat voor manier dan ook een bijdrage willen leveren aan de dag van 
de armoede dan kunt u contact met mij opnemen. 
Naast de dag van de armoede wil ik nogmaals wijzen op de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de training voor schuldhulpmaatje. 
De vorige oproep heeft twee aanmeldingen opgeleverd en dat is niet 
genoeg………….. 

 
 

http://www.dagvandearmoedebolsward.nl/


- 8 - 
 

 
Algemeen 

 

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. 
Aanmelding is tot 15 september 2012 mogelijk bij Kees van Kordelaar, 
coördinator schuldhulpmaatje, tel 06-19905519 of via de mail: 
kvankordelaar@solidairfreisland.nl. 
Mocht u vragen hebben of verdere informatie willen, ook dan kunt u contact 
opnemen met het bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.  
 

 

 

Ik ben voornemens om elke maand een stukje te schrijven in de parochieklok 
aangaande (financiële) onderwerpen die u wellicht kunnen helpen in het 
dagelijks leven. 
Deze maand; het ruilnetwerk Bolsward.  
Ruilnetwerk Bolsward is een lokaal ruilhandelsysteem waarbij de deelnemers 
diensten en goederen uitwisselen. Hierbij wordt geen geld gebruikt. Om toch de 
waarde van wat uitgewisseld wordt te bepalen, wordt een lokale ruileenheid in 
Bolsward gebruikt,  “ BOLLEN”  genaamd. Er is een centrale registratie waar de 
onderlinge  transacties bijgehouden worden en ruileenheden van de ene 
rekening naar de andere worden overgeschreven. Wat u zou kunnen doen voor 
een ander of wat een ander zou kunnen doen voor u: breien, timmeren, 
tuinieren, fotograferen, cursus geven, metselen, taarten bakken, kinderfeestjes 
organiseren, voorlezen, haar knippen, speelgoed repareren, naaien … 
Ruilnetwerk Bolsward is er voor jong en oud!  
De leden van het ruilnetwerk ontmoeten elkaar iedere  eerste zondagmiddag 
van de even maanden  in Ons Gebouw, Broereplein 7-8. Dus 7 oktober is er weer 
de gelegenheid om bij te praten over alle activiteiten die gedaan worden bij een 
kopje koffie. 
Ruilnetwerk Bolsward heeft een bestuur en er is een jaarlijkse contributie 
ingesteld van € 9,-. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met A. Yedema, 0515-574748. 
 

Stille Hulp 
 

Met een zekere regelmaat komt het, juist ook in deze tijd, voor dat mensen 
tussen wal en schip raken of door wat voor reden dan ook niet meer weten hoe 
ze financieel rond moeten komen. In die gevallen kan er een beroep op stille 
hulp vanuit de diaconie of de caritas van de kerk worden gedaan. 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
mailto:kvankordelaar@solidairfreisland.nl
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Als diaconie of caritas zullen we altijd eerst vragen of de hulpvrager gebruik 
maakt van uitkeringen of andere regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. 
Het komt echter voor dat de officiële instanties de regels strikt moeten 
toepassen, terwijl er wel sprake is van een schrijnende financiële situatie. 
Misschien bent of kent u iemand die moeilijk zit, al is het maar tijdelijk. U hoeft 
geen lid te zijn van een kerkgenootschap om in aanmerking te komen voor hulp.  
De hulp is uit principe bedoeld voor iedereen die in een situatie zit waar acute 
nood is. De diaconie of de caritas van de kerk is er om de acute nood tijdelijk te 
verlichten en om te helpen zoeken naar een balans tussen inkomsten en 
uitgaven. De doelstelling is het helpen van mensen die financieel in de knel 
zitten, te 'helpen waar geen helper is'. 
We noemen het stille hulp omdat uw privacy gewaarborgd is. De aanvraag blijft 
tussen u en ons. Het telefoonnummer voor het aanvragen van stille hulp is: 
06-39854955   
  

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

 

Hartstikke Vreemd?! Diaconaal jongerenweekend–19-21 
oktober 2012 
 

Een weekend lang uitgedaagd worden om te ontdekken wat het 
betekent om je geloof handen en voeten te geven. Dat is wat je 
staat te wachten bij het jaarlijkse jongerenweekend van Solidair 

Friesland. En dat gaat natuurlijk gepaard met een heleboel gezelligheid, leuke 
activiteiten, workshops, sport en spel, gebed en het ontmoeten van bekende en 
nieuwe jongeren! Dit jaar kun je je laten verrassen door allerlei vreemde 
activiteiten. Hoe vreemd zijn eigenlijk de mensen en dingen die jij vreemd vindt? 
Misschien ben je zelf wel vreemder dan je denkt, of juist niet? Hartstikke 
vreemd?! Het weekend is bedoeld voor katholieke jongeren uit Friesland van 15-
25 jaar, maar andere jongeren die zich aangesproken voelen door het 
programma zijn ook van harte welkom. Het weekend is heel geschikt om op te 
nemen in het jongerenprogramma van je parochie, bijvoorbeeld voor de 15+ 
groep of als activiteit na het vormsel. Ook kan het weekend ingezet worden als 
Maatschappelijke Stage. Meedoen kost 15,- euro per persoon. Je kunt jezelf of je 
groep nu opgeven bij Kees van Kordelaar, waarnemend jongerenwerker bij 
Solidair Friesland. Ook voor meer informatie: 058-2130046 of 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl  
 

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Beste Mensen, 
 

Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De 
Viersprong. Door een themaochtend over mensen met 
psychische problemen is duidelijk geworden dat in de regio 
Zuidwest Friesland behoefte is aan laagdrempelige 

ondersteuning voor de kring rondom mensen met psychiatrische problemen. Als 
deze naasten goed ondersteund worden, dan kunnen  ze het langer vol houden 
om er te zijn voor de ander. Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een 
huiskamergroep waarin mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen 
met hun verhaal en ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor 
koffie/thee, een gesprek of een luisterend oor. De werkgroep wordt 
ondersteund door Kees van Kordelaar diaconale opbouwwerker van de 
Viersprong, Harry van der Snee consulent van de PKN, Solidair Friesland en de 
Caritas instelling van Workum.  
De avond zal plaatsvinden op woensdag 19 september  2012 van 20.00 uur tot 
21.30 uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is 
vanaf 19.30 uur.  
De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven om aan te 
schuiven. In 2012 zijn dat nog 31 oktober en 12 december.  
We nodigen u van harte uit. 

Werkgroep De Bolder ,                                                     
Agatha Vreeling (0517-532115). 

 

UIT HET BISDOM 
 

Rome: Schrijf nu in! 
 

Ga mee naar Rome van 20 t/m 28 oktober voor een 
heerlijke nazomer met:  

 Terug naar de tijd van de Romeinen 

 De ‘roots’ van het Katholieke geloof 

 Een zonnig terrasje  

 Een heerlijke cappuccino 

 Genieten van de Italiaanse gerechten 

 Reisgenoten uit de Viersprong 
Kortom… neem voor meer informatie contact op met Patrick en Boudien 
Janssen, tel. 0515-580870, en laat u informeren over al het moois dat Rome u te 
bieden heeft. 
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Maak de Romereis mogelijk! 
 

Vanuit heel het bisdom reizen parochianen in de herfstvakantie naar Rome. 
Zowel individuele deelnemers als parochiegroepen melden zich aan. Om ook 
kinderen en jongeren de kans te geven mee te gaan vindt de reis plaats in de 
herfstvakantie.  
Zij reizen tegen verlaagd tarief. Voor kinderen tot en met 14 jaar bedraagt de 
reissom € 399,-. Voor jongeren is de bijdrage vastgesteld op € 599,-, terwijl 
volwassenen € 899,- p.p. betalen. Om deze reiskorting te kunnen realiseren 
zoekt het team dat de reis organiseert samen met het bisdom naar sponsors. 
Iedere bijdrage is zeer welkom. Hopelijk vormt het ook een reservepotje voor 
minder draagkrachtigen die graag mee naar Rome willen.   
Bij wijze van sponsoring kunt u reiskilometers kopen die vermeld worden op een 
persoonlijk bisschoppelijk certificaat. Het te sponsoren bedrag bedraagt per 
kilometer € 8,50. Steun de reis en koop een paar kilometers! 
 Als u op deze manier de reis financieel wilt ondersteunen, vult u dan het 
aanvraagformulier in dat u kunt verkrijgen op het parochiesecretariaat. U kunt 
het ook downloaden vanaf de website van het bisdom.  Als dank ontvangt u een 
door de bisschop getekend sponsorcertificaat. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Pastoor Arjen Bultsma, 
 Projectleider Romereis. 

 
 

Investeer in tieners! 
 

Wil je kennismaken met Rock Solid Rooms Katholiek? Kom op 22 september naar 
het YfC/Trainingsevent in Woerden. Rock Solid is kant-en-klaar materiaal voor 
tienergroepen, waarin tieners op een leuke en ontspannen manier kennismaken 
met het christelijk geloof. Op het Trainingsevent in Woerden kun je een 
basistraining volgen om in je eigen woonplaats een Rock Solid tienerclub te 
starten. Ook voor wie graag meer diepgang in z’n jongerenwerk wil brengen, is 
deze dag een aanrader, met keuze uit een aanbod van meer dan 25 workshops 
over jongerenwerk. 
22 september 2012 - 09:30 -17:00u – Woerden – Deelname Gratis, lunch €12,50 
Aanmelden:  www.yfc.nl/trainingsevent. 
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Start Event voor jongeren 
 

Op zondag 23 september a.s.is het Start Event voor alle 
jongeren van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 

deze dag kun je veel andere jongeren ontmoeten, lekker actief bezig zijn, een 
mooie jongerenviering meemaken, gezellig samen eten, en meer te weten 
komen over wat er komend jaar allemaal georganiseerd gaat worden voor 
jongeren. 
Vanaf 14:00 uur ben je welkom op het Sportlandgoed in Zwartemeer 
(www.sportlandgoed.nl). Om 14:30 uur starten we daar met een actief 
programma. Je moet er in elk geval niet je mooiste kleren voor aantrekken, en 
doe bij voorkeur schoenen aan die lekker zitten en die vies mogen worden. Er is 
gelegenheid om je eventueel ter plekke om te kleden.  
Daarna vertrekken we met elkaar naar de parochiekerk. Daar begint om 17:00 
uur een jongerenviering, met medewerking van de Lifeteen-band uit 
Klazienaveen.  
Na de viering is er voor iedereen een warme maaltijd, en is er volop gelegenheid 
om met je oude of nieuwe vrienden te kletsen. Ook zal er vanuit het 
jongerenplatform nog wat verteld worden over de plannen voor het komende 
seizoen. Rond 19:15 uur sluiten we af. 
Je bent van harte welkom om op eigen houtje te komen, maar je kan natuurlijk 
ook samen met je jongerengroep komen. Is het vervoer een probleem voor jou? 
Laat het ons even weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. 
Vragen of aanmelden: jongeren@bisdomgroningenleeuwarden.nl of 050-
4065888. Kosten: € 5,- p.p.  
Vergeet bij je aanmelding niet om eventuele dieetwensen te vermelden. 
 

 

 

Wie wil er nog mee? 
 

In oktober 2012 gaan we met meer dan 40 jongeren met 
de bus naar Rome. Het programma is klaar en wij als projectleiding zeggen dat 
het een fantastische onvergetelijke reis wordt. We gaan speciale dingen doen. 
Anderen die ook naar Rome gaan, zijn jaloers op ons programma.  
We gaan zeer bijzondere mensen ontmoeten. Wie? Dat vertellen we niet. Net 
zoals in een veldslag waar verkenners vooruit worden gestuurd, hebben wij ook 
2 verkenners op pad gestuurd. Zij lopen het hele programma na. Mede dankzij 
sponsors kunnen wij iets extra’s de jongeren aanbieden? Nieuwsgierig?  

 

http://www.sportlandgoed.nl/
mailto:jongeren@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Algemeen 

 

Er is een bijeenkomst voor de jongeren die mee gaan naar Rome en wel op 
zondag 30 september om 13.00 uur in het parochiecentrum te Franeker. De 
jongeren die meegaan hebben van ons bericht ontvangen. Twijfel je nog? Je bent 
van harte uitgenodigd op zondag 30 september of bel een van ons. 
Op zaterdag 8 september 2012 viert onze bisschop zijn 25 jarig priesterjubileum. 
De jongeren die meegaan naar Rome zijn speciaal uitgenodigd voor de viering 
maar ook voor de lunch. Heb je interesse om mee te gaan neem dan contact met 
ons op. Tot binnenkort. 
 

Peter Wezenberg, hotelleider, tel. 0515.444850, pamwezenberg@home.nl  
Marco Conijn, hotelpastor, c.m.conijn@hotmail.com 

Wilfred Manning, teamleider, info@wilfredmanning.nl 
 

 

                          RAAD VAN KERKEN 
 
 

“Waarvoor kom jij in beweging?”  
 Dit is de centrale vraag op de provinciale Kerkendag op 7 oktober in Heerenveen 
en wordt georganiseerd door de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken.  
Beweging past bij Heerenveen als sportstad! Beweging past ook bij mensen die 
inhoud willen geven aan hun leven! Om die beweging te stimuleren is er een 
veelzijdig programma samengesteld. 
Om 13.00 uur is er een spetterende opening in de gloednieuwe kerk Trinitas! 
Deze zal o.a. worden verzorgd door leerlingen van de Friese Poort onder 
inspirerende leiding van dramadocent Gooitsen Eenling. Daarna kunt u in de 
verschillende kerkgebouwen inspirators uit de politiek, kerk, bedrijven en de 
culturele wereld ontmoeten. En natuurlijk is er zingen met Hindrik van der Meer, 
Yme van der Valk en nog veel meer… 
Voor de jeugd en jongeren is er een creatief programma: crèche, zang, dans, 
toneel en knutselen. Vanaf 12 jaar is er een spannend programma met o.a. 
abseilen, durfacts én …  
Om 17.00 uur is er een afsluiting met een vesper in de R.K. kerk. We komen daar 
bij elkaar om de indrukken te delen. Voor verdere info: 
www.fryslaninbeweging.nl. We hopen dat deze oproep u mag bewegen om te 
komen. En dat deze dag u mag inspireren om in beweging te blijven! 
Van harte welkom!!!  

 

Namens de stuurgroep Provinciale Kerkendag ‘Fryslân in beweging’                                                                    
Janneke van der Zee, secr. RvK Heerenveen  

                                                                            Corry Tigchelaar, secr. RvK in Friesland 

mailto:pamwezenberg@home.nl
mailto:c.m.conijn@hotmail.com
mailto:info@wilfredmanning.nl
http://www.fryslaninbeweging.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 8 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma 
Zondag 9 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. 

Haye Huitema en Jourica de Boer, lev. en overl. fam. Terbraak-Zeilstra, Piet 
Terpstra, Hendrik Jorna 
Woensdag 12 sept. Bloemkamp: overl. ouders Visser-Piekema en overl. 
kinderen, voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 13 sept.: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 15 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Annie 
Haringsma-de Boer, Ida Terra-v.d. Meer  
Zondag 16 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Durk Thomas Henkes, Sjoerd Hettinga, overl. 
ouders Roorda-Antonissen, Jaap Witteveen 
Woensdag 19 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 20 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 22 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, voor 
zegen over een huwelijk, Henk Gordijn, Anton Kamsma 
Zondag 23 sept.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, voor de zielenrust van Jan Hidde Walta en Jeltje 
Vronica Walta-Wetting, voor de zielenrust van Pieter Flapper en Waltrude 
Flapper-v.d. Werf, Ynte Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben, Douwe 
Ignatius v.d. Werf  
Donderdag  27 sept.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 29 sept.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, 
Douwe Laurentius v.d. Werf 
Zondag 30 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en 
Sjoeke Hoekstra-de Boer, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, Harmen Brattinga 
Donderdag 4 okt.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra 
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Bolsward 

 

Oecumenische vredesdienst  
 

Op zondagmorgen 23 september vindt onder verantwoordelijkheid van de Raad 
van Kerken Bolsward de jaarlijkse oecumenische vredesdienst plaats. Locatie is 
dit jaar de Gasthuiskerk. Aanvang van de viering is 10.00 uur. Het landelijk thema 
voor de Vredesweek is Powered by Peace. Dit is ook het thema van de viering. 
Dominees Hans Ariesen en Jaap van der Windt en pastor Nelleke ten Wolde 
zullen voorgaan, “ons eigen” Cantus Deo zal samen met de organist de muzikale 
ondersteuning van de viering verzorgen. We hopen velen van u te begroeten om 
samen met onze medechristenen van Bolsward in gebed, zang, verkondiging en 
ontmoeting aandacht te geven aan de vrede, dichtbij en verder weg.  
 

pastor Nelleke ten Wolde. 

 
 

Familieberichten 
 

14 september 2012 om 15:30 uur wordt door pastoor Bultsma en pastor ten 
Wolde in de Sint Franciscuskerk het huwelijk ingezegend van: 
 

Mirella Ypma en Aran Jellema, 3e Hollandiastraat 15, 8701 WJ Bolsward 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
 

12 aug.  Sijbrigje Catharina Maria Mulder, 86 jaar 
  Corr. adres: Fam. T. Vereijken, De Gardeniers 11, 

8313 AX  Rutten 
16 aug.   Aukje Galama –Ypma, 96 jaar 

Corr. adres: D.F. Kramer, Lammert van Burenstrjitte 4,  
8801 BE  Frjensjer 

18 aug.   Franciska Apolonia Maria van der Meer, 90 jaar 
  Corr. adres: familie F.L.M. van der Meer, Bosrand 17, 

5665 EC  Geldrop 
 

Dat zij rusten in vrede. 
 

Koren  
Za.   8 sept.  Joachim  
Zo.   9 sept.   Dames en Herenkoor (Gounod) 
Zo. 23 sept.   Cantus Deo  
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Bolsward 

 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Vr.   7 sep. 19:30 uur Titus Brandsmamuseum parochiezaal 
Ma. 10 sep. 20:00 uur Kerstvoorbereiding  bovenzaal 
 10 sep. 19:30 uur groot programmeren  parochiezaal 
Wo. 12 sep. 20:00 uur  Caritas    parochiezaal 
 12 sep. 20:00 uur Parochiebestuur  bovenzaal 
Do. 13 sep. 09:00 uur KPO    parochiezaal 
Vr. 14 sep. 19:30 uur ABTB    parochiezaal 
Ma. 17 sep. 20:00 uur Communicatiecommissie parochiezaal 
Di. 18 sep. 20:00 uur Liturgiecommissie  parochiezaal 
Wo. 19 sep. 20:00 uur Raad van Kerken  parochiezaal 
Do. 20 sep. 13:00 uur Kerkschoonmaak  parochiezaal 
Wo. 26 sep. 20:00 uur Wijkcontactpersonen  parochiezaal 
Vr. 28 sep. 19:00 uur Buitenschoolse catechese  bov/parochiezaal 
 28 sep. 20:00 uur Solid Friends   bov/parochiezaal 
Wo.   3 okt. 13:00 uur Klok rapen   parochiezaal 
   3 okt. 19:00 uur Gastouders JK 1  parochiezaal 
Do.   4 okt. 16:30 uur Open Kerk   parochiezaal 
Vr.   5 okt. 19:30 uur ABTB    parochiezaal 

 

Woensdag 19 september 2012 
 

We beginnen het seizoen met de gezamenlijke avond van de 
vrouwenorganisaties van Bolsward, die in het Marne Theater van het Marne 
College  gehouden wordt. 
De internationale dansshowgroep Yduna uit IJsbrechtum komt voor u optreden 
met de show “Ferdiverdunsje”. Het belooft een sprankelende avond te worden 
met dans en muziek. 
De entree van deze avond is € 5,- (incl. 2 consumpties) en het begint om 19.45 
uur. Passage en BVPV Vrouwen van Nu, die de avond organiseren, wensen u een 
gezellige avond toe. 
 

Het bestuur. 
 

Deurcollecte 

 

Van 16 t/m 23 september is er de Pax Christi –Collecte Vredesweek. 
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar Giro 30.60.90 t.n.v. penningmeester Pax 
Christi te Utrecht. 
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Bolsward 

 

Opbrengst collecten 
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.140,20 opgebracht.  
De deurcollecte op 25/26 augustus voor de MIVA heeft € 170,40 opgebracht. 
 

Allen hartelijk dank hiervoor! 
 

St. Franciscusconcert op zondag 7 oktober 
 

Op zondag 7 oktober a.s. ”St. Franciscuszondag” zal Sietze Leenstra na de 
eucharistieviering op verschillende blokfluiten een uitvoering geven. Hierbij 
zullen werken gespeeld worden uit landen waarheen St. Franciscus zijn 
volgelingen naar toe stuurde. Deze uitvoering vindt plaats in de torenkapel van 
onze kerk en duurt  ongeveer  15 minuten. 
 

De Gerarduskalender is weer verschenen 
 

De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem. Deze dagkalender 
bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die aan zijn leven meer 
diepgang wil geven. De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, 
spreuken, tal van informatie, puzzels en doorspekt met moppen. De opbrengst is 
bestemd voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid-Amerika. 
De kalender is verkrijgbaar bij:  Anton Mulder, Snekerstraat 25, tel. 573216 of 57 
5924. 
 

Vrijwilligers gevraagd 
 

Op zaterdag 22 september 2012 staat er weer een inzamelingsactie van de 
voedselbank  " DE HELPENDE HAND " uit Harlingen op het programma. Deze 
voedselbank verzorgt ook maandelijks een 30 tal pakketten in en rond onze stad. 
Om aan hun producten te komen houden zij geregeld acties. Zo ook in Bolsward. 
Deze inzameling vindt plaats bij Jumbo Kooistra en duurt van 09.00 uur tot 18.00 
uur. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. Bent u bereid een tweetal uren uw 
medewerking te verlenen? Wij werken met tweetallen, die in afwisseling de 
briefjes met daarop de producten uitdelen aan de klanten of de producten in 
ontvangst nemen. Nadere info ontvangt u in de winkel. Is dit iets voor u / jou ? 
Dan graag opgeven bij Lolke Dijkstra tel. 0515.569892 of via de mail: 
ldijkstra@hetnet.nl onder vermelding van het tijdvak waarop u beschikbaar 
bent. Ik zal dan proberen een schema te maken. Ook voor nadere inlichtingen 
kunt u uiteraard altijd even bellen of mailen. 
Alvast hartelijk dank!    

mailto:ldijkstra@hetnet.nl
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     H. Werenfridusparochie Workum 
 

     Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor 
Zondag 9 sept.:  Ietsie Hooghiemstra-Jellesma,  Haye Westendorp, 
Reyer en Theresia Flapper -Rijpma 

Zondag  16 sept.: Tettie Huitema-Braaksma, Philippus Teernstra, Titus Tiel 
Groenestege en overl. fam. 
Zondag  23 sept.: fam. Ypma-Dijkstra, fam.Miedema-Kramer 
Zondag  30 sept.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-
Postma, overl.  fam. W. Westendorp-Dijkstra, Karel Mensink en overl. fam. 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.    16 sept. Lector: A. Yntema 
 Misdienaars:  Jamie Bouma en Ilse Boomsma 
Zo.   23 sept. Lector:  H. de Jong 
  Misdienaars:  Willemien van Dijk en Susan Hettinga 
 

Kosters Koren  
 

Zo.    9 sept. H. Rijpma     Zo.   9 sept.  Ludgerkoor             
Zo.   16 sept. R. de Ringh 
Zo.   23 sept. L. Buren  
Zo.   30 sept. H. Rijpma 
 
 

Collectanten 
 

Zo.    9 sept.  Joh. van Dijk en G. de Boer 
Zo.  16 sept  Tj. Ketelaar en Tj. Hettinga 
Zo.  23 sept.  N. Terwisscha en Joh. de Jong 
Zo.  30 sept.  R. van Wier en H. de Bruin 
 

Deurcollectes  
 

   9 sept. t.b.v. Onderhoud kerk 
16 sept. t.b.v. Pax Christi 
23 sept. t.b.v. Pax Christi   
30 sept. t.b.v. Jeugdwerk   
 

Bloemverzorgers 
Maand Sept. M. Miedema en  J. Galema  542773/ 542803   
Maand Sept. L. Buren 542309   
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Workum 

 

Koffieschenken  
 

Zo.     9 sept. R. Visser en R. de Jong 
Zo.   16 sept. J. Koopen en M. Rijpma 
Zo.   23 sept. A. de Boer en S. Kramer 

Zo.   30 sept. S. Flapper en T. Yntema 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 15 september is  er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, 
deze viering begint  om 16.00 uur .  
Vrijwilligers zijn Mevr. A. de Boer, Mevr. I. Heins en Mevr. J. Ypma 
 

Uitnodiging Nationale Ziekendag 8 September 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een gezellige feestmiddag in Nij Marienacker 
met medewerking van trekzakclub Koudum e.o. 
”Sjonge om 'e nocht”. 
 

Zaterdag 8 september 2012. 
Aanvang 14.30 uur 
Vervoer nodig, bel dan even voor 6 september naar  Gerda Visser: 542866 of 
Annette Feenstra: 559191. 
De Zonnebloem kleurt je wereld.  

 

NATIONALE ZIEKENDAG, EVEN AANDACHT VOOR ELKAAR. 

 

Persbericht 
 

Doe mee met de kledinginzamelactie in Workum voor het goede doel! 
Op  Vrijdag 28 september van 19.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag  29 
september van 09.00 uur tot  10.30 uur vindt in  Workum  weer de najaars 
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U 
kunt dan  uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: 
R.K. Kerk, Noard 173, Workum 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood.  
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  
 
 

http://www.samskledingactie.nl/
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Workum 

 

extra informatie: 
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de 
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling 
wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.400 vrijwilligers. De ingezamelde 
kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt 
Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel 
van deze middelen gaat naar een ‘droogteproject’ in Kenia. Binnen dit project 
worden mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker 
voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door de aanleg van 
waterreservoirs.  

Wel en Wee 
 

De vakanties lopen zo’n beetje af dus starten er weer een aantal bekende dingen 
zoals bijvoorbeeld  de inloopavonden voor familieleden van mensen die cliënt 
zijn van de psychiatrische  dienstverlening. De eerste avond is op 19 september 
en vanaf 20.00 uur kunt u geheel vrijblijvend eens binnenlopen in de 
“Brouwershof” in Workum. 
Ook de “God-in-Gaast” catecheseavonden beginnen weer. Op 20 september zijn 
alle parochianen van de parochies van de Viersprong van harte welkom in 
Doarpshûs de Fuke in Gaast en de avond duurt van 20 – 22.00 uur. De koffie / 
thee is gratis, andere drank is voor eigen rekening. 
De Wel-en-Wee die voor u ligt is de laatste die door onderstaande 
contactpersonen geschreven is. Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan en 
we hopen naar ieders tevredenheid. Onze opvolgers wensen wij veel succes. 
Mocht u iets weten waarvan u denkt dat het goed zou zijn om hier vermeld te 
worden dan kunt u zich richten tot het parochiebestuur. Wij wensen u vrede en 
alle goeds, de contactpersonen Auke de Ringh, Riet Visser en Maria Lagendijk.  
 

Oktober rozenkransmaand 
 

In onze parochiekerk St. Werenfridus gaan wij in oktober iedere woensdagavond 
weer het rozenkransgebed bidden, aanvang 19.00 uur. 
Je bent van harte welkom. We bidden voor verschillende intenties o.a. voor onze 
parochiegemeenschap, voor de vrede, en ook voor persoonlijke intenties. 
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    St. Martinusparochie Makkum 
  

  De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

  Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 8 sept.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. en mw. 
Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust 

Zondag 16  sept.:  alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag 23 sept.:  alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag 30 sept.:  alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag   7 okt.:  alle zieken in onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren  Kosters 
 

Za.   8 sept. Toos van As Za.   8 sept. Watze Roorda 
Zo. 16 sept. Thilda Adema Zo. 16 sept. Mieke van Vliet 
Zo. 23 sept. Bernadette de Jong Zo. 23 sept. Wim  Foekema 
Zo. 30 sept. Riet van der Bles Zo. 30 sept. Lenie Foekema 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Za.   8 sept. Klaas Groeneveld Sept. Lenie Roorda 
Zo. 16 sept. Nico van Vliet Okt. Ida en Anneke Genee 
Zo. 23 sept. Geerten Tros De 1e zondag van de maand 
Zo. 30 sept. Lenie Foekema zal één van deze dames ook het 
   koffiezetten verzorgen. 
 

Misdienaars  
 

Za.   8 sept.   Boukje en Charlotte 
Zo. 30 sept.  Annick en Ryan 

 
 
Opbrengst collecten juli en augustus 
 

€ 189,17 collecte eigen kerk juli 
€ 142,15 collecte eigen kerk augustus 
€   25,87 deurcollecte onderhoud kerk juli 
€   78,70 deurcollecte onderhoud kerk augustus 
 

Zondag 23 september deurcollecte vredesweek 
Zondag 7 oktober onderhoud van de kerk 
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Makkum 

 

Rondje om de kerk 
 

 In de maanden juli en augustus hebben wij als kerk weer acte de pressante 
gegeven tijdens de braderiedagen. In totaal hebben wij 5 dagen onze 
ingebrachte spulletjes tentoongesteld en verkocht. In totaal hebben wij €  
1535,04 opgehaald voor de kerk waarvan een deel zal worden overgemaakt voor 
de goede doelen projecten in onder andere de Filippijnen (misbruikte meisjes en 
zwerfkinderen). Een actieve groep vrijwilligers heeft dit alles mogelijk gemaakt 
en willen, zonder namen te noemen, hen hartelijk danken voor de bijzondere 
inzet. In de zuil voor het onderhoud van onze eigen kerk is over deze dagen € 
50,15 geschonken. 

 Tijdens de braderie dagen is ook de kerk opengesteld voor het publiek met 
orgelspel van mw. Atie Wiersma en mw. Boudien Janssen- Terbraak. Ook hier 
zijn vrijwilligers ingezet voor ontvangst en informatie voorziening. Hartelijk dank 
voor uw inzet. 

 Binnenkort zullen de twee bomen in de Kerkstraat voor onze kerk worden 
gekapt. De bomen zijn ziek en veroorzaken grote schade aan ondergrondse 
infrastructuur (leidingen e.d.) en bestrating (openbare stoep en kerkplein). De 
gemeente heeft in overleg met het Kerkbestuur ervoor gekozen twee nieuwe 
bomen (Leilindes) te planten aan de binnenkant van het Kerkplein, vlak tegen 
het muurtje. Hiervoor moeten een aantal graaf werkzaamheden worden verricht 
om de bomen voldoende ruimte te geven voor de wortel zetting. Met de 
gemeente is overeengekomen dat het Kerkplein in goede orde wordt hersteld en 
het onderhoud van de bomen voor rekening komt van de gemeente. 
 

Wel en Wee 
 

* Op 8 augustus is geboren Thijs Julian, zoon van Thomas en Marije Groeneveld-
Wijnja. Van harte gefeliciteerd met dit mooie mannetje. Ook de grootouders 
Klaas en Trientje Groeneveld van harte gefeliciteerd met jullie kleinzoon. 
* Op 23 september is er in onze kerk een oecumenische viering waarin mevr. F. 
Visser van de doopsgezinde kerk de voorganger zal zijn. U wordt van harte 
uitgenodigd. 
* De vrijwilligersavond wordt gehouden op donderdag 4 oktober a.s. De avond 
wordt gehouden in het Zonnehuis (bij Kees en Annemarie Wagenaar). U kunt 
zich hiervoor opgeven bij Annemiek Bakker tel. 232108, Hans Gesterkamp tel. 
233068 of Watze Roorda tel 232199. 
 

 
 



- 23 - 
 

 
Makkum 

Avondrust: 
 

* Helaas wil Mevr. Koelmans nog niet erg hard opknappen na haar ziekenhuis 
opname. Wij wensen haar veel sterkte en beterschap toe. 
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 8 oktober 2012 om 10.30 
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor 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 14 en zaterdag 15 
september en de container staat op de Klipperstraat. In oktober wordt het 
papier opgehaald op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. 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:  
 

zondag     9 sept.:  onze zieken, overl. Jan Jurna, Piet en fam. Tadema-Veldman 
zaterdag 15 sept.: onze zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Rein 
Ludema, Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, Schelte en fam. Anema-de Jong 
zondag 23 sept.: oecumenische dienst 
zondag 30 sept.: onze zieken,  overl. Jan Jurna, Willy en Gerrit de Jong, Douwe 
en Anna Poortstra-de Boer 
zondag 7 okt.: onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Gerard en 
Riemer Brouwer 
 

Lectoren       Kosters 
 

zo.  9 sept.:  mevr. B. de Groot (531901) dhr. H. Anema 
za. 15 sept.:  mevr. E. v.d. Wei (532112)  dhr. F. van Koppen 
zo. 23 sept.:  oecumenische viering  
zo. 30 sept.: mevr. L. de Boer (642059)  dhr. S. Hettinga 
zo. 7 okt.: dhr. F. van Koppen (531872)  dhr. D. Stoffels 
 

Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zaterdag 15 
september een 2e collecte voor de bijzondere onkosten aan onze kerk.  
 
 

Vervoersdienst 
 

zo.  9 sept.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
za. 15 sept.:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
zo. 23 sept.:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 30 sept.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo.   7 okt.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
 

Schoonmaken kerk 
 

week  39: 24 t/m 29 sept.  week 42: 15 t/m 20 okt.: 
mevr. T. Jorritsma (531578) mevr. D. Brouwer (531923) 
mevr. L. de Boer (642059) mevr. B. de Groot (531901) 
      mevr. G. van Popta (531305) 
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Witmarsum 

 

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

Agenda 
za.     8 sept.: gedenkt Mgr. G. de Korte zijn 25 jarig priesterfeest  
za.   15 sept.:  19.00 u. Eucharistieviering, daarna feestavond in `t Arkje. 
ma. 17 sept.:  20.00 u. Parochievoorgangers worden verwacht in Bolsward 
do.  20 sept.:  20.00 u. Bestuursvergadering `t Arkje 
zo.   23 sept.:    09.30 u. Oecumenische dienst in de Hoekstien 
do      4 okt.:     09.30 u. Liturgiewerkgroep in `t Arkje  
 

Musical Noach vier keer in Witmarsum 
 

Zondag 23 september a.s. is het startzondag in Witmarsum en wordt de 
(Friestalige) musical over Noach opgevoerd. De musical over Noach is 
geschreven en geregisseerd door Gerben Gerbrandy. Vanaf april is een 
enthousiaste groep spelers, koorleden en muzikanten uit Witmarsum, Zurich en 
omgeving bezig om de musical tot een succes te maken. Daarnaast zorgen de 
naaisters, decorbouwers en andere technici ervoor dat alles er mooi uit komt te 
zien. Er wordt met veel plezier geacteerd, gezongen en muziek gemaakt.  
Opvoeringen 
De musical wordt 4 keer opgevoerd in “De Hoekstien” aan de Van Aylvaweg te 
Witmarsum. Zondag 23 september twee keer voor de leden en familieleden van 
de bij de Oec. Commissie Witmarsum, Pingjum, Zurich aangesloten kerken: de 
PKN-kerken, de Katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente. De diensten 
beginnen dan om 09.30 uur en 19.00 uur. Hiervoor worden `kaartjes` verstrekt. 
Maandag 24 september en vrijdag 28 september vinden er opvoeringen van de 
musical Noach plaats om 20.00 uur, voor iedereen die de musical graag wil zien.  
Er is geen entree of toegangskaart nodig, maar aan het eind van de uitvoering 
wordt een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten. 
Kaartverstrekking 
U kunt de kaartjes voor de uitvoeringen op zondag 23 september op zaterdag 15 
september van 10.00 – 12.00 uur ophalen op de volgende adressen: 

- De Koepelkerk te Witmarsum en De Hervormde Kerk te Pingjum - 
Deze kaartjes kosten niets en worden verstrekt om te voorkomen dat er 
zondagmorgen geen plaats meer is, terwijl er zondagavond nog wel plaats is. 
Vanzelfsprekend wordt ook op zondag geen entree gevraagd, maar aan het eind 
van de uitvoering wordt een collecte gehouden voor ons project en ter 
bestrijding van de gemaakte onkosten. Na 15 september is het nog mogelijk om 
kaartjes te “bestellen”, zolang de voorraad strekt. Dit kan bij Jeltje Terpstra, 
Tsjasker 30 te Witmarsum, tel. 532267. 
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Witmarsum 

 

Kinderoppas/Napraten 
Tijdens de uitvoering van zondagochtend 23 september is er kinderoppas 
aanwezig in de kerkenkamer bij de Koepel. Na afloop van alle uitvoeringen is er 
gelegenheid om onder het genot van koffie/thee na te praten. 
U bent allen van harte welkom! 

Namens het Oecumenisch Overleg,   
                                                    Jeltje Terpstra. 

Wel en wee Witmarsum 
 

We kregen het volgende geboorte kaartje: 
Er waren geen woorden voor, toen we je eindelijk konden zien. We waren stil en 
eerbiedig misschien. Er waren geen woorden voor, toen we je eindelijk konden 
horen. Alleen het gevoel in ons hart: je bent echt geboren! Er waren geen 
woorden voor, toen we je aan konden raken. We wisten: dit heeft met een 
wonder te maken! Eerst was je een droom, toen voelden we je leven, nu 
omarmen we jou, elkaar en het leven. Hidde Alfred, Zoontje van: Marcel en 
Sandra Herrema, geboren 16-08-2012. M. Simonsstr. 7, 8748AJ Witmarsum. 
Van harte gefeliciteerd, we hopen dat Hidde in gezondheid mag opgroeien. 
Gouden Huwelijksfeest: Dit heugelijk feit mochten Fokke en Suus Ypma-Galama 
vieren op 22 augustus, van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren 
samen. 
Verhuist: Mevr. T. Grijpma woont sinds enkele weken in een aanleunwoning 
van Aylva State, haar adres is: Hertenkampsreed 19, 8748 BK Witmarsum. Wij 
wensen haar toe dat zij zich daar spoedig thuis mag voelen. 
Zieken: Mevr. Gesina de Vries-Zeinstra, en Dhr. Bertus Galama zijn na een 
verblijf in het ziekenhuis weer thuis, we hopen en wensen hen beiden toe dat 
zij voorspoedig mogen herstellen. Van harte beterschap. 
Op zaterdag 15 september houden we onze avond voor vrijwilligers en allen 
die daarbij aanwezig willen zijn. We beginnen de avond om 19.00 uur in de kerk 
met een Eucharistieviering om zegen te vragen over het werk in het nieuwe 
seizoen. Daarna gaan we naar `t Arkje, waar we er samen een gezellige avond 
van maken. 
Wilt u het even laten weten als u komt, aan Jo v.d Tol, tel. 0517 641482 E.mail 
dirkvandertol@hetnet.nl. of aan: zr. Lambertina 0517579257. E.mail  
jotopi@home.nl.  
Nu de vakanties weer ten einde lopen, wens ik allen veel energie en goede moed 
en kinderen en jongeren sterkte en succes in het nieuwe schooljaar. 
Voor allen een hartelijke groet en alle goeds, 

 zr. Lambertina. 

mailto:dirkvandertol@hetnet.nl
mailto:jotopi@home.nl
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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.  
Ledenadministratie: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.  
Contact: H. Werenfridusparochie Workum. Postadres:  Postbus 93, 8719 AB 
Workum.  
Secretariaat: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 
e-mail: lienkederingh@hotmail.com 
Ledenadministratie: Ger v.d. 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
mailto:lienkederingh@hotmail.com
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 
 

 5 oktober – 2 november 2012. 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 24 september  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. 9 

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

