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Viersprongrooster 

 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum  
Vr 2 nov 19:00 u Paroch. 19:00 Ten Wolde xxx 19:00u Bultsma 
 Huylckenstein (Allerzielen)  (Allerzielen)  
Za 3 nov 19:00 u ten Wolde 19:00 u Bultsma xxx xxx  
 (Allerzielen)     
Zo 4 nov 10:00 u Bultsma xxx 9:30 Ten Wolde 9:30 Paroch.  
   (Allerzielen)   
Ma 5 nov   10:30 u Bultsma 
   Avondrust   
Wo 7 nov 10:00 u Bultsma 8:00 u Bultsma 
 Bloemkamp Kinderviering    
Do 8 nov 9:00 u Bultsma     
Vr 9 nov 19:00 u Paroch. 
 Huylckenstein     
Za 10 nov 19:00 Paroch. xxx xxx xxx  
Zo 11 nov 10:00 Paroch. 9:30 u Paroch. 9:30 Bultsma 9:30 Paroch. 
Wo 14 nov 10:00 u Vrijwilligers 
 Bloemkamp     
Do 15 nov 9:00 u Bultsma     
Vr 16 nov 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 17 nov 19:00 u Ten Wolde 16:00 u Ten Wolde xxx xxx  
  Nij Mariënakker    
Zo 18 nov 10:00 u Paroch. 9:30 ten Wolde 9:30 Paroch. 9:30 u Bultsma  
Wo 21 nov 10:00 u Bultsma 
 Bloemkamp     
Do 22 nov 9:00 u Bultsma     
Vr 23 nov 19:00 u Paroch. 
 Huylckenstein     
Za 24 nov 19:00 u Bultsma xxx xxx xxx  
Zo 25 nov 10:00 u Bultsma zie Bolsward zie Bolsward zie Bolsward  
Wo 28 nov 10:00 u Ten Wolde  
 Bloemkamp     
Do 29 nov 9:00 u Bultsma     
Vr 30 nov 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     

Uitvaartwacht in De Viersprong 
  5 nov.   -    18 nov.  pastoor Bultsma,  
19 nov.   -   2 dec.  pastor   Ten Wolde 
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Tussentijd 
 

Hoewel er in de herfst en zeker in november kerkelijk gezien genoeg te doen is 
(denk aan  Allerheiligen, Allerzielen, St.Maarten en Christus Koning), voelt het 
voor mij altijd een beetje aan als tussentijd. Een korte tijd waarin er even geen 
hoogtepunten zijn. We moeten natuurlijk wel blijven consumeren, dus eind 
oktober begint in het tuincentrum de Kerstshow (de pepernoten lagen eind 
september al in de supermarkt). Maar in het echt bouwt de natuur om ons heen 
stapje voor stapje af naar winterrust, en is het nog geen tijd om je echt druk te 
gaan maken over Sinterklaas en Kerstmis. Het donker neemt zijn ruimte in en als 
vanzelf ga je zelf ook een beetje trager.    
Niet iedereen is daar trouwens even blij mee. Als de klok op wintertijd gaat, 
verschijnen de eerste bomen met lichtjes al in sommige tuinen. Die mens is het 
donker teveel geworden, denk ik dan. Als de vergankelijkheid om je heen 
dwarrelt in de vorm van herfstblad worden sommigen daar verdrietig van, en 
steeds minder zonlicht werkt dat extra in de hand.  Anderen  zien kans om deze 
tijd te ervaren als een geschenk. Zoet rusten na gedane arbeid. Een uitnodiging 
tot inkeer, reflectie, bespiegeling. Of simpelweg even niets. Wachten. (Nog) even 
niet.  
Rust heeft meerdere kanten. Er is de rust na het werk, hersteltijd. En er is de rust 
voor het werk, de rust waaruit activiteit ontstaat, geboren wordt. Maar er is ook 
de rust in het werk zelf. Daarover wil ik graag een verhaal met u delen.  
Een joodse Bijbeluitleg vraagt: waarom staat er in het scheppingsverhaal na 
iedere dag: “en het was avond geworden, en het was morgen geworden”? 
Waarom staat er niet gewoon: “Het was morgen geworden en het was avond 
geworden”? Antwoord: Daarmee wil God ons duidelijk maken, dat Hij Degene is 
die elke dag weer zijn scheppingswerk begint. Ver voordat wij ontwaken is Hij al 
met onze wereld bezig. Zo zullen wij leren, dat niet wij het zijn die bepalen wat 
er moet gebeuren, maar dat wij met Hem mee komen werken. Zo zullen wij 
leren, om eerst te zien wat Hij aan het doen is, en goed te kijken waar Hij wil dat 
wij ons steentje bijdragen. 
Laten we november eens zó proberen op te vatten. Als een uitnodiging om eens 
nieuwsgierig te kijken wat Hij aan het doen is in ons leven, in onze kerk, in onze 
wereld. Om er dan zelf in alle bescheidenheid een beetje hulp bij aan te bieden.   
 

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.     
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Nieuw vieringenrooster 
 

In het vorige nummer hebben we al aandacht besteed aan de veranderingen in 
het liturgisch rooster, die we per 1 december aanstaande willen en eigenlijk ook 
wel moeten doorvoeren. Aan het eind van dit artikel vindt u alvast het rooster 
voor de maand december in de nieuwe opzet, met daarin natuurlijk ook de 
kerstvieringen (tot en met Eerste Kerstdag). De belangrijkste veranderingen op 
een rijtje: 
In Bolsward gaan de vieringen op zaterdagavond gewoon door om 19.00 uur. 
Tot 1 september 2013 blijven dit woord- en communievieringen, maar eens in de 
maand komt er ruimte voor andere liturgische vormen. In december is dat een 
gebedsviering rond de O-antifonen op 15 december. Zo hopen we andere 
doelgroepen te bereiken en een grotere afwisseling van soorten vieringen aan te 
bieden. De zondag vieren we in Bolsward in het vervolg om 11.00 uur met  
H. Eucharistie.   
In Makkum en Witmarsum stappen we af van vieren op de zaterdagavond. 
Zondag om 09.30 uur is er de ene week een eucharistieviering, de andere week 
een viering van woord en communie.  
Workum heeft om en om de viering op zaterdag òf op zondag. De ene week is er 
zaterdagavond om 19.00 uur eucharistieviering (en ’s zondags geen viering), de 
andere week is er op zondagmorgen een viering van woord en communie om 
09.30 uur (en zaterdagavond geen viering). Dit betekent, dat Workumer 
kerkgangers scherper in de gaten moeten houden wanneer de viering is. Dat is 
niet ideaal, maar de stap naar alleen op zaterdagavond vieren was beslist te 
groot voor deze parochie.  
Elke verandering moet wennen, en hoe groter de verandering, hoe meer 
wennen. Vooral uit Workum en Bolsward horen we gemengde geluiden. 
Vrijwilligers en andere parochianen zien wel de kansen van de nieuwe opzet, 
maar sommigen zijn ook bezorgd om de reacties van de trouwe kerkgangers van 
nu. Er is een zekere ongerustheid over “hoe het komt”. Vooral  betekent het 
veranderen van de kerktijd voor vele Bolswarders, dat er consequenties zijn voor 
de verdere invulling van de zondag.  Dat vindt lang niet iedereen prettig. 
Sommigen zijn blij met de kans om zowel uit te kunnen slapen als de zondag te 
kunnen vieren, anderen voelen zich ongelukkig met het late koffiedrinken na de 
viering, bijvoorbeeld in verband met het eigen maaltijdritme of het verlangen, ’s 
middags ruim de tijd aan zichzelf te hebben voor bezoek of wandelen/ fietsen.   
We hebben begrip voor deze gevoelens en tot op zekere hoogte delen we ze 
ook. En toch hopen we, dat u er mee de schouders onder wilt zetten. In 
zorgvuldig overleg met vele partijen hebben we geprobeerd, een rooster te  
maken dat recht doet aan wie wij op dit moment zijn als parochies van de 
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Viersprong: vier geloofsgemeenschappen, die vitaal, gevoed en geïnspireerd 
willen worden en blijven, niet alleen omwille van wie er nu zijn, maar ook voor 
nieuwe mensen. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit nieuwe rooster het best 
mogelijke is. Laten we er samen iets goeds van maken!  
 

Het pastoraal team.    
 

VIERSPRONGROOSTER VAN ZATERDAG 1 DEC. T/M. WOENSDAG 26 DEC.  

 

Datum Tijd Plaats Viering Voorg
. 

 
Za 1 dec 19:00 Bolsward Eucharistie AB  
Zo 2 dec 9:30 Makkum Eucharistie AB  
Zo 2 dec 9:30 Witmarsum Communieviering NtW  
Zo 2 dec 9:30 Workum Communieviering Paro.  
Zo 2 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB  
Ma 3 dec 10:30 Avondrust Communieviering NtW  
Wo 5 dec 8:00 Workum Kinderviering AB  
Wo 5 dec 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijw.  
Do 6 dec 9:00 Bolsward Eucharistie AB  
Vr 7 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB  
Za 8 dec 19:00 Bolsward Communieviering NtW  
Za 8 dec 19:00 Workum Eucharistie  AB  
Zo 9 dec 9:30 Makkum Communieviering  NtW  
Zo 9 dec 9:30 Witmarsum Eucharistie AB  
Zo 9 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB  
Wo 12 dec 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB  
Do 13 dec 9:00 Bolsward Eucharistie AB  
Vr 14 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB  
Za 15 dec 16:00 Nij Mariënacker Eucharistie AB  
Za 15 dec 19:00 Bolsward O-Antifonen AB  
Zo 16 dec 9:30 Makkum Eucharistie AB  
Zo 16 dec 9:30 Witmarsum Communieviering Paro.  
Zo 16 dec 9:30 Workum Communieviering NtW  
Zo 16 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB  
Di 18 dec 19:00 Bolsward Boeteviering AB 4sprong 

Wo 19 dec 10:00 Bloemkamp Communieviering NtW  
Do 20 dec 9:00 Bolsward Eucharistie AB  
Vr 21 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 

 
 
 
 
 
 

 
Za 22 dec  19:00 Bolsward  Communieviering NtW  
Za 22 dec  19:00 Workum  Eucharistie AB  
Zo 23 dec  9:30 Makkum  Communieviering NtW  
zo 23 dec  9:30 Witmarsum  Eucharistie AB  
zo 23 dec  11:00 Bolsward  Eucharistie AB 
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Ma 24 dec 19:30 Bolsward  Communieviering NtW  
Ma 24 dec  19:30 Makkum  Eucharistie AB  
Ma 24 dec  22:00 Workum  Communieviering NtW  
Ma 24 dec  22:00 Bolsward  Eucharistie AB  
Di 25 dec  9:30 Workum  Eucharistie AB  
Di 25 dec  9:30 Witmarsum  Communieviering NtW  
Di 25 dec  11:00 Bolsward  Eucharistie AB  
Di 25 dec  15:00 Bolsward  Kindje wiegen AB  
Wo 26 dec  11:00 Bolsward  Eucharistie AB  

 

Even bijpraten .… 
 

Allerheiligen & Allerzielen -  De Allerheiligenviering op 1 november is dit jaar 
een Viersprongviering die we houden in de parochiekerk van Bolsward om 19:00 
uur. Allerzielen wordt in alle parochies gevierd, maar niet overal op 2 november. 
Het is dus zaak even goed in het vieringenoverzicht te kijken. 
Jaar van het geloof – Op 11 oktober is het jaar van het geloof begonnen. Op 
deze dag werd vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie geopend. Het 
nu begonnen wereldwijde themajaar wil ons helpen ons mooie geloof nog 
verder te ontdekken. Informatie is te vinden via: www.jaarvanhetgeloof.nl 
Goede afspraken - In korte tijd hebben de parochies veel pastoreswisselingen 
meegemaakt. Pastor Ten Wolde werkt inmiddels al weer een dik jaar in de 
parochies, pastoor Bultsma een flink half jaar, en beide met veel plezier. Hoewel 
we de continuïteit zo goed mogelijk behartigen, lopen we er af en toe tegen aan 
dat er gewoontes zijn waar wij niet van weten, terwijl er wel op inbreng van de 
pastores gerekend wordt. Een speciale viering aan het begin van een 
werkseizoen of een kort gebed bij vertrek van een bus vanwege een uitje, 
bijvoorbeeld. Het risico wat we met elkaar lopen is dat u denkt dat er iets 
geregeld is, terwijl wij van niets weten. Of dat wat wij voorbereiden niet 
overeenstemt met wat u had gedacht. Daarom willen we graag de volgende 
afspraken maken.   
We werken er aan om het secretariaat steeds meer een centrale plek te geven in 
de (nieuwe) parochie. Daarom proberen we zoveel mogelijk organisatorische 
dingen via het secretariaat te laten lopen. We zouden graag willen dat u uw 
(bijzondere) wens kenbaar maakt bij het secretariaat. Het secretariaat legt het  

vervolgens bij ons neer, en in ons teamoverleg bespreken we alle verzoeken. 
Daarna bevestigt het secretariaat de afspraak. Voor de zekerheid en om fouten 
te voorkomen moet u ervan uitgaan, dat pastores  en het secretariaat bijzondere  
wensen NIET voor een volgende keer onthouden. We willen dus graag, dat u zelf 
elke keer opnieuw uw vraag stelt. 
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U kunt trouwens ook een vraag om huisbezoek of een gesprek bij het 
secretariaat neerleggen. Maar voor pastoraal gesprek kunt u de pastores ook 
altijd persoonlijk benaderen.  
Misschien een andere aanpak dan u gewend bent, maar volgens ons maken we 
zo goede afspraken die prettig werken. Dat scheelt frustratie en teleurstelling, en 
het bevordert dat iedereen met plezier bij onze parochie(s) betrokken blijft.  
 

Het pastorale team.  
 

God in Gaast 
 

Op 19 november is er God in Gaast, in dorpshuis De Fûke in Gaast. Op verzoek 
van de deelnemers blijven we met de bijbel bezig. Deze keer gaan we aan de slag 
met ervaringen van iets (in)zien of juist ergens blind voor zijn. Dit naar aanleiding 
van het Evangelie van de dag, Lukas 18: 35-43. Om 19.45 is er koffie en thee, om 
20 uur beginnen we. De consumpties na afloop zijn voor eigen rekening.   

 

Pastor Ten Wolde. 
 

 

                            DIACONIE 
 

Bericht van de diaconaal opbouwwerker . 
 

Bij deze wil ik u weer wat bijpraten over waar ik de afgelopen periode binnen de 
diaconie mee bezig ben geweest. 
Op het moment dat u dit stukje leest is de Dag van de Armoede in Bolsward 
achter de rug. Ik hoop en verwacht terwijl ik dit schrijf, dat het een mooie 
inspirerende dag is geweest en dat we het onderwerp armoede in Nederland en 
dan vooral in relatie met jongeren op een zinvolle manier onder de aandacht 
hebben gebracht. Het voortraject naar de dag toe heb ik al als zeer waardevol 
ervaren. In de werkgroep waren veel kerkelijke en maatschappelijke organisaties 
actief betrokken. De Dag van de Armoede begon te leven in Bolsward!  Het 
gonsde en er kwamen spontaan aanmeldingen binnen van mensen en 
organisaties die een bijdrage wilden leveren. De gedichten van de leerlingen 
kwamen binnen en ik mocht er alvast een aantal lezen. Prachtig om te zien hoe 
leerlingen bezig zijn geweest met het onderwerp. In de volgende 4-sprong zal ik 
u natuurlijk berichten over hoe de Dag van de Armoede is verlopen. 
De werkgroep heeft aangegeven na de Dag van de Armoede verder te willen 
gaan om initiatieven rond armoedeproblematiek te ondersteunen en uit te gaan  

werken. Verder heeft er op 11 oktober een door de gemeente en Timpaan 
georganiseerd breed overleg plaatsgevonden in Bolsward. Hier waren 25 
organisaties(vrijwillig en professioneel) voor uitgenodigd die zich bezighouden  

http://www.google.nl/imgres?q=diaconie&start=289&hl=nl&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c59j04_20iFMmM:&imgrefurl=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&docid=_RwOU7Gg-TC63M&imgurl=http://gkbs.nl/sites/gkbs.nl/files/styles/afbeelding_460x280/public/basic-page-images/Slide1_2.jpg&w=460&h=280&ei=PlreTqb2BMKe-Qb1xKncDA&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=63&sig=105153677625313854035&page=32&tbnh=147&tbnw=240&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:289&tx=129&ty=86
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met welzijn, zorg en armoedeproblematiek in Bolsward. Het was een goed 
overleg waarin ik de gelegenheid heb gekregen om een presentatie te geven met 
als inhoud een aantal initiatieven waar ik mee bezig ben in het kader van 
diaconie in Bolsward en omgeving. Zo heb ik iets verteld over het tuinproject 
voor minima, het schuldhulpmaatjesproject en het opzetten van een diaconaal 
ontmoetingscentrum in Bolsward. Over deze initiatieven zal ik u in de komende 
tijd blijven informeren. Verder wil ik u nogmaals informeren over :  
 

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. 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 tel. 06-19905519 
        kvankordelaar@solidairfriesland.nl  

Gezocht…..! 
 

Tijdens de advent wil onze VOM werkgroep de toestanden van de 
gehandicaptenzorg in Brazilië onder de aandacht brengen onder het motto: “wat 
je aan de minsten hebt gedaan…..” Nu zijn we op zoek naar iemand die ons 
daarbij kan helpen. Iemand met kennis over Brazilië en in bezit van culturele 
objecten om samen met de VOM werkgroep een tentoonstellingstafel met 
Braziliaanse producten en/of culturele objecten achter in de kerk op te zetten 
tijdens de adventstijd. Weet u zo iemand of bent u het zelf wel, laat het ons 
weten! Contactpersoon: Marlies Breeuwsma te bereiken onder nummer 0517 
342134 of  06.38006124. 
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Cliëntenraad WWB Súdwest Fryslân 
 

Wat doet de cliëntenraad voor u!? 
De Cliëntenraad WWB – Wet werk en bijstand- is een onafhankelijke raad, 
bestaande uit uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden van de 
gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest Fryslân. 
Wat doet de Cliëntenraad? Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de 
gemeenten over zaken die te maken hebben met de uitvoering van de WWB en 
aanverwante beleidsonderdelen zoals o.a. het minimabeleid. De Cliëntenraad 
biedt hulp aan cliënten met vragen en klachten; ook kunt u bij ons terecht met 
vragen over de Wet werk en bijstand en de verschillende minimaregelingen. Wij 
behartigen de belangen van cliënten in eerder vermeld werkgebied. De 
Cliëntenraad vergadert elke maand in één van de gemeentehuizen. U bent van 
harte welkom in deze openbare vergadering, die gehouden wordt op 
donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur op de volgende data: 
13 september   Wommels, 11 oktober Balk, 8 november  Lemmer  en 6 
december  Witmarsum. 
Graag ontmoeten wij u in één van onze vergaderingen. 
De Cliëntenraad WWB Súdwest Fryslân is bereikbaar via telefoon:  
06-30929003662 of e-mail: clientenraad-wwb@gemeenteswf.nl 
 

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

De Parochiële Caritas Instellingen van het Interparochieel Samenwerkings- 

verband “de Viersprong” houden zich bezig met de zorg voor minder bedeelden. 
Zij willen zich daarbij met name richten op de zwakkeren in de samenleving. 
Soms is het nodig dat de PCI-en in schrijnende situaties even bijspringen om de 
nood iets te verlichten. De PCI-en weten dat er ook in onze 
welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille armoede”! 
Het is al sinds jaren gebruikelijk dat de PCI van Bolsward deze kwetsbare groep 
mensen tijdens de kerstdagen een beetje verlichting probeert te geven. Ook in 
deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk ondanks alle sociale 
voorzieningen. 
Dit jaar wordt de Kerstactie weer gezamenlijk opgepakt door de vier PCI-en van 
de Viersprong. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan verzoeken wij u zich op 
te geven bij: 
- Bolsward: dhr. F. Visser tel. 06.21864122 
- Makkum: mevr. E. Postma-Lemmens tel. 0515.232801  
- Workum: dhr. B. Rijpma (na 18.00 uur) tel. 0515.542358 
- Witmarsum: dhr. J. Ypma (na 13.00 uur) tel. 06.20958024 
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U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde 
informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook 
daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met 
een minimuminkomen. 

 

Commissie Kerstactie PCI. 
 

Verkoop voor Kids Care and Support Trust in Zuid Afrika op 1 en 2 
december 2012 
 

Kids Care and Support Trust werkt in 3 townships in de buurt van 
Pretoria in Zuid Afrika voor weeskinderen, die hun ouders verloren 
hebben aan AIDS en/of voor kinderen, die zelf aan die ziekte lijden. 
Het gaat om een naschoolse opvang. Zij worden ondersteund door 
een gemotiveerde groep van 20 getrainde vrijwilligers, die niet 
alleen de kinderen (tussen 1 en 21 jaar) bijstaan met raadgevingen, 

counseling, rouwverwerking, sport, spel en spirituele bijstand, programma’s in 
voorlichting, hygiëne, maar ook hun pleegouders. De 450 weeskinderen wonen 
bij pleegouders in een thuissituatie. Meestal zijn die kinderen bij familieleden, 
zoals grootouder(s), maar wonen ook wel bij een oudere zus (boven de 18 jaar). 
Begeleiding en voorlichting voor pleegouders is daarbij gewenst en noodzakelijk. 
Elke dag een gebalanceerde warme maaltijd (voor sommige kinderen de enige 
maaltijd per dag) en materialen voor de na schoolse opvang kost geld!  
WILT U HELPEN? 
Banknummer van KIDS Care and Support Trust is: Friesland Bank 29.00.42.402 te 
Franeker 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  
Marlies Breeuwsma,Felsumerleane 30, 8843 KB Spannum Tel:0517 342134 
De verkoop zal na de vieringen van  19.00 uur op 1 december en na de viering 
van 11.00 uur op 2 december achter in de kerk plaats vinden. Het betreft hier 
niet alleen producten uit Afrika, zoals struisvogeleieren en houtsnijwerk maar 
ook, zoals kraamcadeautjes, rozenkransen, handdoeken in creatieve 
verpakkingen en….. nog veel meer handgemaakte producten. 
Door de VOM werkgroep: van harte aanbevolen! 
 

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

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

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

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Vrijdag 2 nov.: Willy Miedema 
Zaterdag 3 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Pieter Flapper 
en Waltrude Flapper-v.d.Werf, Jaap Witteveen, Wiebe en Fetsje 

Mulder-de Jong, Hille v.d.Weide, Anna Huitema-Jellema, overl. fam. v.d. Weide, 
overl. fam. Gerritsma, overl. fam. Houtzager-Scholte, overl. ouders  Hepke v.d. 
Zee en Maria v.d. Zee-Huisman, overl. ouders Feike Dijkstra en Johanna-Dijkstra-
Yntema en hun zoon Ulbe, Hampie Mulder en overl. fam. Jeanne v.d. Zee-v.d. 
Hoven, overl. ouders v.d.Zee-Huisman, Willy Miedema, overl. ouders Douwe en 
Trude v.d. Berg-Dijkstra, Jan v.d. Meer 
Zondag 4 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Henk 
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, Piet 
Tolsma en overl.fam. 
Woensdag 7 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen, 
Donderdag 8 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, Bout Visser 
Zaterdag 10 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
ouders Dooper-Bruinsma, Henk Gordijn 
Zondag 11 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs 
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de 
Boer, overl. fam. Visser-Bonte, Sjoerd Hettinga, voor onze lieve overl. ouders  
Ype Witteveen en Henderika Witteveen-Dijkstra, voor leden en overl. 
collectanten “Sint Maarten”, t.g.v. het 50 jarig huwelijk van Jan en Annie 
Wetting-Boekema en zegen over onze kinderen en kleinkinderen, t.g.v. het 50 
jaar huwelijk v.d. fam. Wolke-Zeinstra, Romke Galema 
Woensdag 14 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 15 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 17 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas 
en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf, lev. en overl. fam. Peters-Nota 
Zondag 18 nov:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, ouders en 
broers Brouwer-v.d.Bos 
Woensdag 21 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
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Donderdag 22 nov: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, Sim v.d. Berg 
Zaterdag 24 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Douwe 
Ignatius v.d. Werf, Sim v.d. Berg, Wiebe en Fetsje Mulder-de Jong, Klaas en 
Regina Stienstra-Houben 
Zondag 25 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga, overl. fam. Visser-Bonte, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, voor de 
lev. en overl. leden v.h. Sint Franciscus dames en herenkoor, Plony v.d. Werf-
Ketelaar 
Woensdag 28 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 29 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Ida 
Kamsma-v.d. Werf 

 
Gezinsviering 10 november 2012 
 

Op 10 november 2012 verzorgt het St. Franciscuskinderkoor de zang van de 
woord-en communieviering. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is 
Dominicus Kamsma. Het thema van de viering is “St. Maarten”. De kinderen van 
de groepen 1-4 mogen hun lampionnen meenemen voor de lampionnenoptocht 
in de kerk aan het begin en aan het einde van deze viering. De kinderen die aan 
deze lampionnenoptocht deelnemen worden voor de viering vanaf 18:50 uur 
opgevangen in de parochiezaal door leerkrachten van de St. Maartenschool. Alle 
kinderen en hun papa’s en mama’s zijn van harte welkom. Tot 10 november 
2012.   

 
Kinderwoorddienst  
 

Zondag 14 oktober waren er 8 kinderen bij de KWD. Wij hebben 
het verhaal voorgelezen van "De rijke jongen". Als de rijke 
jongeman echt bij God wilde horen, dan moest hij al zijn 

bezittingen weg doen en God dienen. "Leven is loslaten en loslaten is leven." Wij 
hadden voor de kinderen speelgoed meegenomen en zij vonden het best 
moeilijk om dit los te laten. Maar zij snapten wel dat als je eens wat loslaat en/of 
deelt, je er daar rijker door wordt. Tenslotte hadden wij nog een rebus waarvan 
de oplossing is: Wie te veel gehecht is aan zijn rijkdom, verliest vaak God en zijn 
medemensen uit het oog.  
De volgende KWD is op 25 nov. Wij hebben dan een extra lange 
kinderwoorddienst. Ben jij er dan ook bij? 
 

  De leiding van de KWD. 
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                           DIACONIE 
 

Zie ginds komt de stoomboot……. 
 

Wat zullen er weer veel kinderhartjes sneller kloppen… wat brengt hij voor ons 
mee…Maar papa en mamma zeggen dat het moeilijk wordt dit jaar. 
Papa en mamma worden namelijk ondersteund door de voedselbank evenals 30 
andere gezinnen in Bolsward en omstreken. Daarom willen wij ons ook dit jaar 
inzetten voor deze kinderen. Wij organiseren daarom een inzamelingsactie voor 
speelgoed  voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Onze vraag:  Heeft u 
nog speelgoed liggen waarvan u weet dat een kind daar nog veel plezier aan kan 
beleven, dan vragen wij u dit te brengen naar het adres: NIEUWMARKT  31 te 
Bolsward op zaterdag 24 november 2012 tussen 10.00 uur en 13.00 uur.  
Wilt u ons steunen met een bijdrage? Dat kan op giro: 4207780 t.n.v. Sint 
Speelgoed actie. Uw steun wordt erg op prijs gesteld!! 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Lolke Dijkstra 0515 569892. 
 

Ziekenhuisbezoek 
 

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van de St. Franciscusparochie kunt 
u doorgeven aan het Parochiesecretariaat: Telelefoon: 0515-576998.   
 

Familieberichten 
 

Geboren: 
24 sept.       Iris, dochter van Douwe-Jan en Anja Terpstra-van der Werf 
                                     Hid Herostraat 49, 8701 BV Bolsward  
30 sept.                      Niels Cornelis, zoon van Martijn en Silvia Zijlstra 
    P. A. Bruinsmastraat 7, 8701 CR Bolsward 

  6 okt.   Marit Marijke, dochter van Michiel Galama en  
 Petra  Teppema, De Berchein 14, 8702 CZ Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
 

25 sept. Cecilia van der Meer, 89 jaar 
                                     Corr. adres:  Mariënpoort  5, 8701 XX Bolsward 
10 okt. Catrinus Vallinga, 72 jaar 
                                     Gabbemastraat 23, 8701 EE  Bolsward 
 
 

Dat zij rusten in vrede. 

http://www.google.nl/imgres?q=diaconie&start=289&hl=nl&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c59j04_20iFMmM:&imgrefurl=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&docid=_RwOU7Gg-TC63M&imgurl=http://gkbs.nl/sites/gkbs.nl/files/styles/afbeelding_460x280/public/basic-page-images/Slide1_2.jpg&w=460&h=280&ei=PlreTqb2BMKe-Qb1xKncDA&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=63&sig=105153677625313854035&page=32&tbnh=147&tbnw=240&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:289&tx=129&ty=86
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Koren  
 

Za.   3 nov. Dameskoor Zo. 18 nov. Cantus Deo 
Zo.   4 nov.  Herenkoor Za. 24 nov. Canrtix Cecilia Bekema 
Za. 10 nov. Kinderkoor Zo. 25 nov. Dames en Herenkoor,  
Zo.   11 nov. Herenkoor Viering van Christus Koning (met jubilarissen) 

Za. 17 nov. Joachim     
  

Opbrengst collecten 
 

De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.137,10 opgebracht. 
De deurcollecte van 20 en 21 oktober jl. voor Wereld Missiedag heeft € 387,70 
opgebracht.  
 

Allen hartelijk dank hiervoor 
 

Collecte 
 

Zaterdag 3 en zondag 4 november Willibrordzondag. Collecte voor de St. 
Willibrordvereniging en de Raad van Kerken. Giro 10.87.628 t.n.v. Katholieke 
Vereniging voor Oecumene, Athanansius en Willibrord te Den Bosch.  
 

Zaterdag 17 en zondag 18 november Diocesane Jeugdcollecte. ING bank 
67.02.65.578 t.n.v. Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen o.v.v. 
Jeugdcollecte. 

 
 
 
Wat gebeurt er meer in onze parochie?  

 

Wo.   07 november KBO   14.00 uur parochiezaal   
Vr. 09 november Welzijn   14.30 uur parochiezaal  
 09 november Buitenschoolse Cat. 19.00 uur parochiezaal 
 09 november Solid Fr.  20.00 uur parochiezaal 
Di. 13 november Schola Cant.  19.30 uur parochiezaal 
Wo. 14 november Parochie bestuur 20.00 uur parochiezaal 
Do.  15 november Kerkschoonm.  13.00 uur parochiezaal 
 15 november PCI   19.30 uur bovenzaal 
Za.  17 november Diaconaction  hele dag parochiezaal 
Zo. 18 november Diaconaction  hele dag parochiezaal 
Ma. 19 november info Kerkbalans  20.00 uur parochiezaal 
 19 november Geloven nu 20.00 uur bovenzaal 
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Di. 20 november Taize overleg  19.30 uur bovenzaal 
 20 november KVG   20.00 uur parochiezaal 
Wo. 21 november KBO   14.00 uur parochiezaal 
Zo. 25 november Kinderwoorddienst 10.00 uur parochiezaal 
Ma. 26 november koor besturen  19.30 uur bovenzaal 
Di. 27 november Schola Cant.  19.30 uur parochiezaal 
Wo. 28 november Viersprongblad rapen 13.00 uur parochiezaal 
 28 november Parochievergadering 20.00 uur parochiezaal 
Do. 29 november koor besturen  19.30 uur bovenzaal 
   

Onze financiën - de kerkelijke bijdrage 
 

Onze parochie is financieel voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van 
parochianen. Om de twee jaar vragen wij onze parochianen om een bijdrage 
voor de komende twee jaar toe te zeggen. Het is de actie Kerkbalans, die 
laatstelijk is gehouden in januari 2011. De eerstvolgende actie zal dus in januari 
2013 zijn, waarvoor een commissie al weer de eerste voorbereidingen heeft 
getroffen. 
De meeste parochianen hebben ons gemachtigd om de bijdrage periodiek te 
incasseren van de bankrekening. Een deel geeft er de voorkeur aan om zelf voor 
betaling van de toegezegde bijdrage te zorgen. Voor zover men dit nog niet of 
niet geheel heeft gedaan vragen wij hierbij de betreffende parochianen om de 
toegezegde bijdrage over te boeken op de bankrekening van het 
parochiebestuur bij de ABNAMRO-bank, rekeningnummer 2153.06.511.  
Voor uw bijdrage en medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank. 
Ook parochianen die (nog) geen bijdrage hebben toegezegd nodigen wij van 
harte uit alsnog een bedrag over te boeken. Wij kunnen uw bijdragen goed 
gebruiken, vooral nu een deel van de inkomsten is weggevallen door 
tegenvallende resultaten uit de opbrengsten van beleggingen. De laatste jaren 
geeft de exploiatierekening nadelige saldi van rond € 40.000,00. Bedragen die 
moeten worden afgeboekt op het eigen vermogen. Dat betekent dat we in een 
negatieve spiraal zitten. Daar kunnen we met elkaar iets aan doen middels een 
bijdrage op banknummer 2153.06.511. Hartelijk dank ! 

 

Namens het parochiebestuur 
Wytze Franzen, penningmeester. 
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U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE 
PAROCHIEVERGADERING VAN WOENSDAG 

28 NOVEMBER A.S. 
 

Er is veel te doen in onze parochie en daarom is de gebruikelijke 
parochievergadering voor de pastores en het parochiebestuur dé gelegenheid bij 

uitstek om waar nodig informatie en uitleg te geven over ontwikkelingen en 
voornemens en, niet in de laatste plaats, te horen wat u ervan vindt. 

 
AGENDA 

 
 

1. Opening 
 Door pastor Ten Wolde 
 

2. Het verslag van de parochievergadering van 25 april jl. 
Het volledige verslag ligt in het weekend 24/25 november achter in de 
kerk en  is te lezen op www.franciscuskerk.nl. Zie voor een samenvatting, 
elders in  deze  “Viersprong”. 

 

3. Mededelingen 
       o.a. over het beheer 

 

4. Begroting van de parochie voor 2013 
 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt) 
 

5. Werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Handicap  
  door Kees van Kordelaar 
 

6.  Beleidsplan PCI 
     Onder voorbehoud 
 

Na de pauze 
 
6. De groei naar De Viersprong 
 Uiteenzetting over de wijze van aanpak en de vorderingen tot nu toe. 
 

7. Het nieuwe Vieringenrooster in De Viersprong. 
 

8. Rondvraag.  
 
 

 
 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
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Korte samenvatting van de parochievergadering van 25 april jl. 
 

Een 36-tal parochianen verzamelden zich in de parochiezaal voor de elk half jaar 
te houden avond, met name bedoeld om vanuit bestuur en pastores informatie 
te geven over zaken die spelen in de parochie, en van de parochianen te horen 
wat zij daarvan, en van nog meer vinden. Dat veel aanwezigen, zoals men dat 
pleegt te zeggen, van de gelegenheid gebruik maakten blijkt uit de lengte van 
het verslag van de vergadering; meer dan 3 kantjes A-vier. Voor een ieder nog na 
te lezen, want het ligt in het weekend van 24/25 november achter in de kerk. 
Om mee te nemen. Maar u kunt uiteraard hiervoor ook terecht op 
www.franciscuskerk.nl 
Een paar punten uit dat verslag.  
Het parochiebestuur deed verslag van de door het bisdom georganiseerde 
bijeenkomst van alle parochies, waarin het startschot werd gegeven voor de 
grote uitdaging, de samenvoeging van parochies.  
Uiteraard kwam ook de financiële positie van onze parochie aan de orde. Die 
moet worden verbeterd. Het bestuur zal in de novembervergadering de stand 
van zaken aangeven. 
Ook mevr. Van der Meer, de nieuw benoemde voorzitter van de PCI  krijgt het 
woord. Ze meldt dat PCI een nieuw beleidsplan heeft vastgesteld en stelt voor 
dat plan in een volgende parochievergadering aan de orde te stellen en er met 
de parochianen over van gedachten te wisselen. Tenslotte was er gelegenheid 
voor de heer Van Kordelaar om te vertellen over zijn werk als diaconaal 
medewerker. Hij riep onder andere de aanwezigen op hem te laten weten van 
gezinnen en alleenstaanden waar de diaconie mogelijk een helpende hand zou 
kunnen bieden. 

Namens het parochiebestuur 
J. Terra, secretaris. 

 

Tijdelijk nieuwe crècheleidster 
 

Wegens omstandigheden hebben we tijdelijk een nieuwe crècheleidster, 
namelijk Laura Soolsma. Wanneer jullie vragen en/of opmerkingen hebben 
kunnen jullie contact met haar opnemen door haar te mailen: 
laurasoolsma@hotmail.com.  
 

Met vriendelijke groeten 
Marloes Roodbergen. 

 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
mailto:laurasoolsma@hotmail.com
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Kerstactie  
 

Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook weer voor uw parochie geldt? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit 
parochieblad. 
 
 

K.B.O. 
 

7 november 2012 discussiemiddag over het onderwerp:  
“verlangt u naar een eeuwig leven?” 

Gespreksleider emeritus pastoor Jan Alferink uit Heerenveen. 
Aanvang 14.30 uur in de parochiezaal. 
Belangstellenden en niet-leden zijn ook van harte welkom. 
 

21 november 2012 
Gezellige middag over: “skutsjevaart vroeger en nu”. 
Een onderhoudend optreden met verhalen en muziek door schipper Age 
Veldhoven uit Earnewald. 
Aanvang 14.30 uur in de Parochiezaal. 
 

Het bestuur. 
 

 

KVG 
 

Dinsdag 20 november 2012. Sinterklaasavond. 
Deze avond wordt verzorgd door drie van onze kernleidsters. Dit jaar 

is de beurt aan Marietje Mulder, Annie Post en Jitske Hettinga. Het is niet de 
bedoeling dat ze alles zelf gaan doen, maar dat zij de hulp inroepen van leden uit 
hun wijk of in laatste instantie van het bestuur. 
Iedereen neemt een mooi ingepakt sinterklaascadeautje mee ter waarde van  
€ 5,-. Hoe de avond er verder uit gaat zien??????????? Wij weten het ook niet. 
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal. 

Het bestuur. 
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   H. Werenfridusparochie Workum 
 

     Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor 
     Zaterdag 3 nov.: Johanna  Henrica Galema –de Vent, Jitte de 
Jong, Sjoerd de Boer, overl. fam. Brandsma –Ypma, Rein en Piet 

Miedema 
Zondag  11 nov.: Johanna Henrica Galema –de Vent, Jitte de Jong, Andries 
Vogelzang, Titus en Theodora Galama –Dijkstra, Sjieuwke Huisman en overl. fam. 
Andries  en Dirk de Jong  en overl. fam. 
Zondag  18 nov.: Sjoerd de Boer, Renata Wahle- Flapper, Annie Westendorp- 
Rijpma, Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, overl. fam.  Bouwhuis- 
Jellesma 
Zondag  25 nov.: Herre Huisman, Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en 
Elizabeth de Jong- Postma, overl. fam.  W. Westendorp- Dijkstra, overl. fam. 
Galema –de Vent  

Lectoren en misdienaars 

 

Vr.     2 nov. Lector: Werkgroep verliesverwerking 
  Misdienaars: Jamie Bouma en Ilse Boomsma 
Za.     3 nov. Lector : H. Kienstra 
  Misdienaars: Willemien van Dijk en Susan Hettinga 
Wo.   7 nov. Misdienaars: Jesse Yntema en Rudmer de Ringh 
Zo.   11 nov. Lector : A. Kramer 
Zo.   18 nov. Lector:  J. Kramer 
  Misdienaars:  Marich Flapper en Danique Wahle 
 

Koren      

 

Vr.   2 nov.   Ludgerkoor   
Za.   3 nov.  Gregorius Magnus 
Zo. 11 nov.   Ursulakoor    
Zo. 18 nov.   Gregorius Magnus 
 

Kosters Collectanten 
 

Vr.  2 nov. A. de Ringh  Vr.   2 nov. A. de Ringh en Tj. Hettinga 
Za.  3 nov. H. Rijpma   Za.  3 nov. G. de Boer en P. Teernstra 
Zo. 11 nov. L. Buren   Zo. 11 nov. R. v. Wier en A. de Ringh 
Zo. 18 nov. R. de Ringh  Zo. 18 nov. N. Terwisscha en Tj.Hettinga 

 
Crèche: 

Zo. 11 nov. Annie en Femke van Dijk 
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Koffieschenken  
 

Zo.   11 nov. S. Hettinga en J. Koopen 
Zo.   18 nov. M. Rijpma en G. Rekers 
 

Deurcollectes     
 

  3 nov. t.b.v. St Willibrordvereniging  
11 nov. t.b.v. Onze koren 
18 nov. t.b.v. Diocesane Jeugdcollecte   
 

Bloemverzorgers 
 

Maand nov.: M. Walta tel. nr. 543812 
 

Kerstactie  
 

Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook weer voor uw parochie geldt? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit 
parochieblad. 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 17 nov. is er een Eucharistie viering met Pastor Ten Wolde, deze viering 
begint  om 16.00 uur.  
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer. 
 

Beste kinderen, ouders en grootouders 
 

Het is al weer bijna november en Sint Maarten komt naderbij! Natuurlijk willen 
we dat weer samen vieren. Neem je mooie versierde lampion maar mee naar de 
RK kerk(op het Noard) op zondag 11 november 2012 om 16.00 uur. 
We zullen weer samen zingen met licht uit en lampion aan en wie weet….krijgen 
we ook een paar gasten in de kerk. 
We zien jullie graag komen! Tot dan,  

de werkgroep voor Sint Maarten. 
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Geachte commissieleden, geachte aanwezigen 
 

Nog een week of zeven en het is alweer Sinterklaas.  
Dan krijgen we allemaal weer cadeautjes en veel speculaas. Jullie kregen 
allemaal een uitnodiging op rijm, dus ik dacht dan moet mijn praatje ook maar in 
dichtvorm zijn. 
Beste zomermarkt commissie, beste dames Hendrina, Sjoerdtsje, Trijnie en 
Emmy, (en daarbij horen natuurlijk ook een beetje de 4 heren Ben, Leen, Rius en 
Harry). En vanzelfsprekend alle vrijwilligers, die zich de afgelopen zomer hebben 
ingezet. Heel erg bedankt voor jullie vrije uurtjes, jullie enthousiasme en jullie 
inzet. Ja, het heeft wel een flinke poos geduurd. 
Naar allerlei plaatsen werd geïnformeerd en gegluurd. 
Het viel niet mee, een geschikte plek te ontdekken dit jaar. 
Maar enkele maanden voor de start hadden jullie het dan toch voor elkaar. 
Jullie oog viel uiteindelijk op de Toren op de Merk.  
En gingen met z’n allen heel erg hard aan het werk. 
Immers een kale vierkante bak moest worden ingericht, 
Want zonder tafels en grote rekken , dat was geen gezicht. 
Bij binnenkomst moest het gezellig en sfeervol zijn en niet zo kaal en koud, 
Dat was jullie visie en dat was jullie wel toevertrouwd. 
Eerst stond alles nog in de steigers, met al die palen en al dat hout leek het een 
puinhoop. 
Helemaal in het blauw, de ingang een beetje verstopt, dat was jullie vuurdoop. 
Deze nieuwe plek om de zomermarkt te houden. 
Het was afwachten, maar de keus bleek een gouden. 
Het werd dus de toren, je hoorde sommigen fluisteren: “Maar wel in het hol van 
de leeuw”. 
Iedereen merkte toen al gauw, dit was de TOPLOCATIE van de eeuw. 
De zomermarkt kon iets langer duren dan de gebruikelijke 6 weken. 
Maar wat wil je, de commissie had er al die tijd zo verlangend naar uitgekeken. 
Over de geschiedenis van deze zopas genoemde toren 
Gaan jullie van Jan Pieter Dijkstra vast nog interessante dingen horen. 
Ik vind het fijn om jullie allen hier vanmiddag weer te mogen ontmoeten. 
Van het parochiebestuur krijgen jullie allemaal de hartelijke groeten. 
Ik mag hier, namens het bestuur een woordje doen. 
Maar eigenlijk geef ik jullie alle vier veel liever een zoen. 
Dat is dan kort en krachtig onze dank, 
Voor de vele euro’s die jullie bij elkaar hebben verdiend, en die al staan op onze 
rekening bij de RABO Bank. Maar niet alleen onze kerk heeft van jullie  
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Workum 
 

activiteiten de mooie vruchten geplukt, de Monumentenstichting, eigenaar van 
de toren en ook het Liliana fonds waren verrukt. 
Zij ontvingen een deel van de opbrengst op hun rekening, 
En dat was iets wat hen en ook ons echt niet ontging. 
Jullie hebben dus met z’n allen drie goede doelen gediend, 
En veel geld voor onze kerk, het Liliana fonds en de Monumentenstichting 
verdiend. 
Dan wil ik de Rommelmarkt commissie Om’e Toer van onze Sint Werenfriduskerk  
vanaf deze plek ook nog even bedanken. 
Voor de opbrengst, het afgelopen jaar, van de verkoop van o.a. tafels, stoelen en 
banken. 
En dan komen de Winterfair op 16 november en de Kerstmarkt op het oude 
adres er weer aan, bij Gerard en Mini Graafsma zien we dan weer de 
Kerststukjes en andere mooie dingen staan. 
Ten slotte wens ik jullie veel succes allemaal samen om in kerkelijke sfeer te 
blijven zeg ik nu :”Amen”. 
Bedankt. 

Hes. 

 

Op naar de kerstmarkt. 
 

Het lijkt nog zo ver weg; kerstmis. Toch zijn wij al bezig met de voorbereidingen 
van de kerstmarkt. Wilt u ons daarbij weer helpen? Uw overtollige 
kerstversiering, bakjes, schaaltjes, mandjes e.d. zijn bij ons heel welkom. Ook 
zegelkaarten van de supermarkt en zegeltjes van de Hema willen wij graag 
gebruiken om prijsjes te verzamelen voor onder de kerstboom.  
Afgelopen winter is er nogal wat groen bevroren. Misschien is uw boom, struik 
of plant gespaard gebleven en kan er wel wat voor kerststukjes afgeknipt 
worden. Onze mannen komen met alle plezier even langs om dat te doen. Het 
gaat om allerlei soorten groen; dennengroen, klimop, conifeer en dergelijke en 
ook om mos en skimnia.  
Op de volgende adressen kunt u spullen inleveren: 
Aldewei 6, tel. 543894 of Tettingburren 19, tel. 543451 of Brouwersdyk 15,  
tel. 542234. 
De kerstmarkt is in de garage Noard 24 en wel vrijdag 14 december van 13.30 tot 
20.00 uur  en zaterdag 15 december van 10.00 tot 16.00 uur. 
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Workum 

Wel en Wee 
 

Op 3 oktober is onverwacht overleden Jitte de Jong,  zorgzame heit en pake  op 
de leeftijd van 83 jaar. We zullen onze heit en pake missen, nooit meer zijn 
bezoekjes, zijn gezelligheid en grapjes. Zijn uitvaart mochten we vieren op 
maandag 8 oktober om 14.30 u. in onze kerk. Aansluitend  werd hij naar zijn 
laatste rust plaats gebracht.  
Wij wensen zijn (klein)kinderen  veel sterkte. Dat hij mag rusten in vrede. 
Ook ontvingen we het bericht van overlijden van Johanna Henrica Galema – 
de Vent, na een mooi en zorgzaam leven op de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde 
de laatste jaren met veel plezier in Nij Mariënacker waar zij op 3 oktober rustig is 
overleden. De viering van dankbaarheid vond plaats op maandag 8 oktober om 
10.30 u. in onze kerk. Waarna ze naar haar laatste rust plaats werd gebracht. We 
wensen haar kinderen en klein(achter) kinderen veel sterkte. Dat ze mag rusten 
in Vrede. 
Ook ontvingen wij het bericht dat Mevrouw Suze Konst- Eiling op 9 oktober 
verhuisd is van Nij Mariënacker   app2  naar: Bos en Meerzicht kamer 12, Jan 
Schotanuswei 102, 8567 HH Oudemirdum. Een kaartje wordt zeer gewaardeerd. 
Doen!!!! Dat ze zich er snel thuis mag voelen. Wij wensen haar een fijne tijd toe. 
De Rommelmarkt werkgroep mocht deze zomer ‘Stand’ houden yn de “Toer”.  
Wel even wennen, maar de dames  Trijnie, Emmy, Sjoerdsje en Hendrina hebben 
met de vele vrijwilligers er goede zaken gedaan. Als dank was er op 20 oktober 
een gezellig onderonsje met een hapje en een drankje voor de vrijwilligers in de 
Brouwershof. De Winter Fair en Kerst markt zijn wel op het vertrouwde adres 
van de fam. Graafsma. Dames ‘tiige tank foar jim ienset’.   
Dit was het wat ons betreft. We wensen u alle goeds  en  een hartelijk groet.  
                                                                              

  De contact personen. 
 

Omgekeerd huisbezoek 
 

Op woensdag 21 november a.s. zijn alle oudere parochianen weer van harte 
welkom in de Brouwershof i.v.m. omgekeerd huisbezoek. 
Pastor Nelleke ten Wolde zal dan aanwezig zijn zodat we op een ongedwongen 
manier het contact met haar en met elkaar kunnen voortzetten. 
Wij zien u graag op woensdag 21 november a.s. van 10.00-11.30 uur in de 
Brouwershof. Het thema zal zijn: ”Met de kaarten op tafel”. 
Mocht u meer willen weten over het omgekeerd huisbezoek, of wanneer u 
vervoer nodig heeft op deze ochtend, dan kunt u bellen met Mini Dekker, tel. 06-
43234257 of met Sjoerdtsje Hylkema, tel. 543894. 
Graag tot ziens op 21 november a.s. 

De bezoekgroep. 
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               St. Martinusparochie Makkum 
  

         De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

        Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 4 nov. Allerzielenviering: 
Zondag 11 nov.: alle zieken in de parochie en avondrust, fam. Adema-Rinia,                                                
fam. Rinia, dhr. en mevr. Postema, Bert Reijn i.v.m. zijn verjaardag 
Zondag 18 nov.: fam. Genee-Altena, alle zieken in onze parochie en Avondrust.  
 

Lectoren  Kosters 
 

Zo.   4 nov. Thilda Adema Zo.     4 nov. Watze / Anneke 
Zo.  11 nov. Riet van der Bles Zo.   11 nov. Wim Foekema  
Zo. 18 nov. Mieke van Vliet Zo.  18 nov.  Bianca Domhof 
Zo.  25 nov. Dienst in Bolsward Zo.  25 nov. Dienst in Bolsward 
Zo.    2 dec. Toos van As Zo.   2 dec. Lenie Foekema   
 

Misdienaars  

Zo.   4 nov. Charlotte en Annick 
Zo. 11 nov. Ryan en Boukje  
 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.   4 nov. Geerten Tros Nov. Riet van der Bles 
Zo. 11 nov. Klaas Groeneveld Dec. Annemiek Bakker 
Zo. 18 nov. Nico van Vliet en Monie Simonsma 
Zo. 25 nov. Dienst in Bolsward  
Zo.   2 dec. Lenie Foekema 

 

Opbrengst collecten september 
 

€ 366,69  Collecten eigen kerk 
€   35,80  Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 

Collecten 
 

Zo.   4 nov. Willibrordzondag 
Zo. 11 nov. Onderhoud eigen kerk 
Zo. 18 nov. Diocesane jeugdcollecte 
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Makkum 
 

Kerstactie  
 

Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook weer voor uw parochie 
geldt? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van 
dit parochieblad. 
 

Bestuursmededelingen 
 

De feestavond voor de vrijwilligers in onze parochie, op 4 oktober jl., was weer 
heel gezellig. Er waren 30 personen aanwezig incl. onze pastoor en pastor. De 
avond stond in het teken van dierendag en onder het genot van een hapje en 
een drankje werden er, o.l.v. Watze Roorda, spelletjes gedaan die met dieren te 
maken hadden, zoals ezeltje prik, spreekwoorden raden over dieren enz. De 
gasten hebben zich prima vermaakt, stevig bijgepraat en met een tot de 
volgende keer ging een ieder om ongeveer 23 uur naar huis. 
 

Wel en Wee 
 

* Op 8 oktober jl. is na een kort ziekbed, nadat zij het sacrament der zieken heeft 
ontvangen, onverwacht overleden Corry Eiling–Westra. De uitvaartdienst is 
gehouden op 12 oktober in onze kerk. Wij wensen haar man, kinderen en 
kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies. 
* De Allerzielenviering zal worden gehouden op zondag 4 november en de dienst 
wordt verzorgd door Pastor Nelleke ten Wolde.  
* KBO Wunseradiel: Op woensdag 14 nov. a.s. is er weer een bijeenkomst met 
onze drie ouderenbonden, KBO, PCOB en de ANBO. Het onderwerp van deze 
middag heet “Regie in de zorg” en wordt door de heer L. Punt gegeven. De vraag 
is: “Waar gaat het heen met de zorg”? De heer Punt, voormalig directeur 
ouderenzorg bij zorggroep Noorderbreedte laat ons iets zien van die 
ontwikkeling. Voor ons allen beslist de moeite waard! Plaats: Het Anker in 
Makkum, aanvang 14.00 uur. 
* We kunnen weer een aantal nieuwe misdienaars gebruiken. Degene die in 
2012 hun Eerste Communie hebben gedaan zullen wij hiervoor benaderen. Op 
dinsdag 20 november zullen we samen met Pastoor Bultsma oefenen. Direct na 
school in de kerk. Mochten wij iemand vergeten zijn, neem dan contact op met 
Mieke van Vliet, telefoonnummer: 231678. 
* De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor de 65 + van onze parochie zal dit jaar 
plaatsvinden op donderdag 15 november a.s. Zij die hiervoor in aanmerking 
komen krijgen de uitnodiging eind oktober van de leden van de bezoekgroep. 
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Makkum 
 

Avondrust:* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 5 november 
2012 om 10.30 uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 
10 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.  
* Mevrouw Koelmans is behoorlijk ziek geweest maar gelukkig is ze nu weer 
aardig opgeknapt. 
* 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 16 en zaterdag 17 
november en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud 
papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond 
16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid. 

 Bedankt. 
 
Op woensdag 14 november komt Mevr. Maria Douma uit Bolsward ons het een 
en ander vertellen over de wereldwinkel.  
Donderdag 13 december hebben we weer onze kerstmaaltijd, we beginnen dan 
om 18.30 uur. Opgave is noodzakelijk en dat kan bij Lenie 232199 of bij Aukje 
233295. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

vrijdag 2 nov.: Allerzielen, Trientsje Brouwer-Obbema, ouders Dijkstra-Hobma, 
Johan Guus, Willebrordus Dijkstra, Tiny Dijkstra-Huisman en al onze overledenen 
zondag  4 nov.:  onze zieken, overl. Rein Ludema, Tjepke Herrema, Wiebe en  
Wiepkje Bergsma, Gerrit en Willy de Jong 
zondag 11 nov.: onze zieken, overl. Niek Zuurbier, Douwe en Anna Poortstra-de 
Boer 
zondag 18 nov.: onze zieken, overl. Jan Jurna, Schelte en fam. Anema-de Jong, 
Piet en fam. Tadema-Veldman, fam. Ypma-Tadema 
zondag 25 nov.:  Christus Koning, gezamenlijke viering in Bolsward 
 

Attentie 
Na de vieringen op 2, 11 en 18 november is er koffiedrinken in 't Arkje. 
 

Lectoren     Kosters 
 

vr.  2 nov.: mevr. B. de Groot (531901) dhr. S. Hettinga 
zo. 4 nov.: mevr.  E. v. d. Wei (532112) dhr. D. Stoffels 
zo. 11 nov.: mevr.  L. de Boer (642059) dhr. H. Anema 
zo. 18 nov.: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. F. van Koppen 
zo. 25 nov.: Christus Koning, gezamenlijke viering in Bolsward 
 

Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag  

  4 november  een 2
de  collecte voor het reservefonds, op 11 november voor de 

Willibrordusstichting en op 18 november voor de bijzondere onkosten aan onze 
kerk. 
 

Opbrengst collectes 
 

Nog geen gegevens over oktober beschikbaar 
 

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

Vervoersdienst 
 

vr.  2 nov.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 4 nov.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo. 11 nov.:  fam.  L. Nota  tel. 532260 
zo. 18 nov.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 25 nov.:  fam. L. Nota  tel. 532260 
 

Schoonmaken kerk 
 

week 45: 5 t/m 10 nov.:  week 48: 26 nov. t/m 1 dec.: 
mevr. A. de Wit  (532351) mevr. R. Zandbergen (531407) 
mevr. T. Heeringa (531738) mevr. B. Jorna  (531216) 
mevr. A. Jorna  (531471) mevr. M. Ypma  (531384) 
 

Agenda 
 

do.  1 nov.:  19. 00 uur Allerheiligenviering in Bolsward 
              20.00 uur Bijeenkomst parochievoorgangers Bolsward 
  vr.   2 nov.: 19.00 uur  Allerzielenviering in Witmarsum met koffiedrinken  

   na de viering   
  di.   6 nov.: 14.00 uur bijeenkomst voor degenen die de zang verzorgen bij  

   de uitvaart  
  zo. 11 nov.: koffiedrinken na de viering 
  do. 15 nov.: 10.15 uur bijeenkomst voor de contactpersonen te Makkum 
     20.00 uur bestuursvergadering `t Arkje 

zo. 18 nov.: koffiedrinken na de viering 
  do. 22 nov.:  10.00 uur Omgekeerd Huisbezoek in `t Arkje 

 

“Omgekeerd Huisbezoek” 
 

Op 22 november om 10.00 uur komen we in ‘t Arkje bij elkaar voor omgekeerd 
huisbezoek in Witmarsum. Deze keer doen we dat MET DE KAARTEN OP TAFEL. 
Geloven en ons dagelijks leven hebben alles met elkaar te maken. Dat betekent, 
dat onze woon- en leefomgeving ook voor ons geloven van belang is, en 
omgekeerd. Met de landkaart van het grondgebied van de parochie Witmarsum 
in het midden delen we de verhalen van onze dorpen en de ommelanden, de 
verhalen van ons leven en ons geloven. 

Pastor Ten Wolde. 
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Witmarsum 
 

Kerkbalans 
Even een herinnering: Heeft u uw kerkbijdrage van 2012 al betaald? 
Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal. 

 
Kerstactie  
 

Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook weer voor uw parochie geldt?   
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van 
dit parochieblad 

 
Advent en kerstviering 
 

In de adventsperiode wordt er in Witmarsum tijdens de kerkdienst gewerkt met 
het speciale advent -en kerstproject voor de kinderen van de basisschool.  
Het thema zal dit jaar zijn: Ontmoetingen op het marktplein. Alle kinderen die 
hier aan mee willen doen en op de basisschool zitten, worden aan het begin van 
de viering in de kerk verwacht. Om alle mensen in de kerk hierbij te betrekken 
beginnen we met  een korte inleiding aan het begin van de dienst, waarna de 
kinderen  onder begeleiding naar ’t Arkje, gaan. In ’t Arkje  wordt de inleiding die 
er in de kerk is verder uitgewerkt, met een verhaal  over de ontmoetingen op het 
marktplein en maken we iets wat speciaal bij dit thema hoort. Zo gaan we op 
weg naar Kerst. Deze periode wordt natuurlijk afgesloten met een gezinsviering 
op 1e kerstdag in Witmarsum.  Deze viering zal ook in het teken staan van de 
ontmoetingen op het marktplein. Als er kinderen zijn uit de andere parochies die 
hier aan mee willen doen, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom tijdens de 
zondagsviering in de advent maar ook tijdens de gezinsviering op eerste 
Kerstdag.  voor meer informatie kunt u altijd even contact opnemen.  

 

Liesan Hettinga,  tel . 0517531547 
e-mail: l.hettinga@planet.nl.  

 

Wel en wee Witmarsum 
 

Na vele jaren op zondagmorgen of zaterdagavond medeparochianen 
gehaald en gebracht te hebben naar de vieringen stopt Marijke Ypma hiermee. 
Wij willen haar, namens allen die zij vervoerd heeft, bedanken daarvoor en alle 
goeds toewensen. 
Dit geeft dan wel een lege plek en dus is de vraag:  wie kan en wil dit 
overnemen? Anders komt het altijd op een paar mensen neer. Graag horen wij 
van u of u hier aan mee wilt werken. Graag een berichtje naar Elly v.d. Wei,  
tel 0517.532112. Bedankt alvast voor uw welwillendheid! 
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Witmarsum 
 

Na vele jaren voor te zijn gegaan in Woord en Communievieringen, eerst in 
Blauwhuis en zolang zij in Arum woont in Witmarsum en Makkum, stopt 
mevrouw Annie Altena hiermee. We vinden het jammer, maar we respecteren 
haar besluit en willen Annie danken voor haar geweldige inzet en voor de  
intentie waarmee zij voorging. Annie bedankt.  Alle goeds en succes in de 
projectgroep waar je namens Witmarsum zitting hebt. 
 

De heer Hidde Huisman verblijft nog steeds in Bloemkamp voor revalidatie en 
maakt het daar goed. Wij wensen hem sterkte toe en een groet uit Witmarsum. 
 

Met Jo van der Tol gaat het gelukkig ook weer wat beter al is ze nog snel moe. 
Jo, we wensen ook jou beterschap en een goed herstel toe. 
Ook u allen, alle goeds toe gewenst, Gods zegen en 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.  
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. 515.542692 
Opgave 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: 
 

30 november – 21 december 2012. Let op: 3 weken.  
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 12 november 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. 11 

mailto:parochieklok@hotmail.com
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