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

vrijdag 25 januari – vrijdag 22 februari 2013
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Datum
vr 25 jan
za 26 jan
zo 27 jan
zo 27 jan
zo 27 jan
zo27 jan
wo 30 jan
do 31 jan
vr 1 feb
za 2 feb
za 2 feb
zo 3 feb
zo 3 feb
zo 3 feb
ma 4 feb
wo 6 feb
wo 6 feb
do 7 feb
vr 8 feb
za 9 feb
za 9 feb
zo 10 feb
zo 10 feb
zo 10 feb
zo 10 feb
wo 13 feb
wo 13 feb
do 14 feb
vr 15 feb
za 16 feb
za 16 feb
zo 17 feb
zo 17 feb
zo 17 feb
zo 17 feb
wo 20 feb
wo 20 feb
do 21 feb
vr 22 feb

Tijd
Plaats
19:00
Huylckenstein
19:00
Bolsward
9:30
Makkum
9:30 Witmar. (Hoekstien)
9:30
Workum
11:00
Bolsward
10:00
Bloemkamp
9:00
parochiezaal
19:00
Huylckenstein
19:00
Bolsward
19:00
Workum
9:30
Makkum
9:30
Witmarsum
11:00
Bolsward
10:30
Avondrust
8:00
Workum
10:00
Bloemkamp
9:00
parochiezaal
19:00
Huylckenstein
16:00
Nij Mariënakker
19:00
Bolsward
9:30
Makkum
9:30
Witmarsum
9:30
Workum
11:00
Bolsward
10:00
Bloemkamp
19:00
Workum
9:00
parochiezaal
19:00
Huylckenstein
19:00
Bolsward
19:00
Workum
9:30
Makkum
9:30
Witmarsum
11:00
Bolsward
19:00 Bolsward (Doopsgez.)
9:00 Janningkapel (Workum)
10:00
Bloemkamp
9:00
parochiezaal
19:00
Huylckenstein

Viering
Eucharistie
Gebedsviering
Eucharistie
oec. viering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Kinderviering
Communieviering
Communievierin
Communievierin
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Aswoensdagvier.
Eucharistie
Eucharistie
Gebedsviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Vastenvesper
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie

Voorgang.
AB
AB
AB
Ds. Wattel
NtW
AB
NtW
NtW
Parochian.
NtW
Parochian.
NtW
Parochian.
NtW
NtW
NtW
Vrijwillig.
NtW
Parochian.
AB
AB
AB
NtW
Parochian.
AB
NtW
AB/NtW
AB
AB
NtW
AB
NtW

AB
AB
AB/Windt
AB
NtW
AB
AB
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Uitvaartwacht in de Viersprong
25 jan. - t/m 8 febr. Pastor ten Wolde
9 febr. - t/m 24 febr. Pastoor Bultsma

Over liturgie gesproken
Sinds de eerste adventszondag volgen we een nieuw vieringenrooster. We
merken dat dit heel goed gaat. Daarom willen we u allemaal hartelijk
dankzeggen voor uw flexibiliteit en uw trouw. Het pastoraal team, maar ook de
besturen hebben erg veel waardering voor hoe u met deze wijzigingen bent
omgegaan.
Toen we in aanloop naar het nieuwe rooster gesprekken voerden, kwam heel
duidelijk de wens naar voren om meer achtergrondinformatie te krijgen. Daarom
willen we drie thema-avonden beleggen: 13 mei gaat over het kerkelijk jaar, 27
mei over de spiritualiteit van de eucharistie en 17 juni over eucharistie en
diaconie. De avonden zijn in Bolsward en nadrukkelijk bedoeld voor een ieder
die belangstelling heeft. In komende parochiebladen zullen we nader uitleggen
wat we met deze avonden voor ogen hebben. We zeggen vast toe dat het
informatieve, maar ook toegankelijke avonden worden.
Ons parochieblad willen we ook gebruiken om u achtergrondinformatie bij de
vieringen te geven. Te beginnen met dit nummer zullen we zeven artikelen
publiceren die aan de hand van een thema inzicht geven in de liturgie in het
algemeen en de eucharistieviering in het bijzonder. De zeven thema’s zijn: 1)
Samenkomst, 2) Gebed, 3) Taal, 4) Met en zonder woorden, 5) Dialoog, 6) Offer
en 7) Zending. Wie niet kan wachten tot deze artikelen in het parochieblad
verschijnen kan alvast gaan kijken op www.abultsma.nl. Onder het kopje
artikelen zijn alle zeven teksten al te vinden.
In het najaar zullen we nog een cursus aanbieden, maar daar zullen we later
meer over vertellen.
We hopen op onder andere deze manier uw vragen van antwoord te voorzien en
bovenal zodoende met nog meer plezier en groter vrucht samen de liturgie te
vieren.
Pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten .…
Kerst- & nieuwjaarswensen – Veel dank aan alle parochianen die ons vanwege
een Kerstmis en de jaarwisseling een kaartje hebben gestuurd. We kunnen
onmogelijk iedereen persoonlijk beantwoorden, maar u weet dan we u alle niets
dan het beste wensen onder Gods zegen. Ook in 2013!
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Kerstbeeldjes – De twee kindje-Jezus-beeldjes die vermist raakten na afloop van
de viering op 16 december te Bolsward zijn gelukkig weer terecht. Een week
later hingen ze in een zakje aan de voordeur van de pastorie. We willen langs
deze weg degene die ze terugbracht hartelijk danken.
1e communie – Zoals reeds eerder gemeld, is de voorbereiding voor de 1e
communie in volle gang. Voor de ouders beginnen we met een informatieavond
op 22 januari om 20.00 in de parochiezaal te Bolsward. Uw kind opgeven voor de
e
1 communie kan o.a. via het secretariaat.
Coördinatorenbijeenkomst Bolsward – Voor de coördinatoren in de parochie
Bolsward wordt er door het pastoraal team komende 25 februari een
bijeenkomst georganiseerd. Daartoe zijn al vooraankondigingen verstuurd. De
bedoeling is informatief.
Doopsel – Zondagmiddag 27 januari 2012 zal door toediening van het H. Doopsel
Joël Sipma worden opgenomen in onze kerkgemeenschap. Hij werd november
jongstleden geboren. Heel graag vragen we uw gebed voor hem en zijn ouders
Ronald Sipma en Ingrid de Jong.
Het pastoraal team.

Over liturgie gesproken: Samenkomst
Het samen vieren van liturgie is al zo oud als het christendom. Of beter en
eerlijker: het is nog veel ouder. Onze christelijke godsdienst komt voort uit de
Joodse en daar kent men al veel langer een gezamenlijke liturgie: thuis, in de
synagoge en destijds ook in de tempel. Liturgie is iets wat je doet, alleen dan
heeft het zin. Soms is het echter goed om er over te spreken, om tot verdiept
inzicht te komen en daardoor nog plezieriger en vruchtbaarder deel te nemen
aan de vieringen. In een kleine reeks artikelen bied ik u graag een aantal
thematische reflecties over onze liturgie. Ik concentreer me op de liturgie van de
Eucharistie. Het eerste woord wat in mij opkomt bij het nadenken over liturgie is
samenkomst. Liturgie is samenkomst en wel op verschillende manieren. Het
meest in het oog springend is wel het in de kerk bijeenkomen van mensen, die
allemaal eigen levenservaringen hebben opgedaan. Voor de een zat het leven
mee, voor de ander zat het tegen en een derde leefde misschien met allerlei
vragen.
Hoe dan ook, ze komen als gedoopte christenen bij elkaar voor het vieren van de
liturgie. De misschien wel belangrijkste intentie van de liturgie is
het samenbrengen van al die verschillende mensen tot die éne gemeenschap die
met minstens drie belangrijke titels kan worden aangeduid: Volk van God,
Lichaam van Christus en Tempel van de heilige Geest. Om liturgie te vieren
komen we samen. In de liturgie worden we vervolgens samengebracht.
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Vooral in het eerste deel van de Mis, de openingsritus, komt dit tot uitdrukking.
De allereerste woorden van de zogeheten Ordo Missae (dat is de beschrijving
van hoe de Eucharistieviering dient te verlopen) duiden al op de grote betekenis
van het samenkomen. “Als de gelovigen zijn samengekomen”, zo begint de tekst,
“gaat de priester met zijn assistenten naar het altaar.” De liturgie van de
Eucharistie begint met het samenkomen van de gemeenschap. Als laatste
voegen de priester en de assistenten zich bij het volk. De priester neemt tijdens
de viering een eigen plaats in. Na het begroeten van het altaar, dient hij naar die
plek te lopen. De Ordo Missae vraagt namelijk van de priester om staande voor
zijn zitplaats een kruisteken te maken én met Bijbelse woorden de mensen te
begroeten. De eigen plaats van de priester mag geaccentueerd worden door een
ietwat bijzondere stoel, een zetel. Niet omdat de priester zo’n geweldig mens is,
maar omdat hij als priester Christus als hoofd van zijn gemeenschap present stelt
en daarom de “vergadering van gelovigen” voorzit. De samenkomst blijkt door
die aparte stoel meer te zijn dan zomaar een clubje mensen. Het gaat om
mensen die bij Christus komen. Hij, Christus zelf, is de gastheer van alle
aanwezigen. Hij ontvangt ons in zijn huis, in zijn gemeenschap. Onze
samenkomst blijkt zodoende een bijzondere hereniging met Jezus Christus te
zijn: Hemel en aarde mogen elkaar tijdens de liturgie rakelings nabij komen.
Zoiets groots vraagt wel een zekere ingetogenheid, vooral ook omdat niemand
heilig is zoals Christus. Vandaar de noodzaak schuld te belijden én vergevende
woorden te horen. De voor zon- en feestdagen bedoelde lofzang (het Gloria)
wordt na het “Heer, ontferm U” gezongen om God te prijzen en te danken. We
staan, kortom, aan het begin van de Mis en wederzijds – van God en van ons uit klinken goede woorden om ons tot elkaar brengen. Daarna volgt het
openingsgebed als slot van de Openingsritus. In dit gebed blijkt dat we alles wat
we hebben meegemaakt en wat ons bezighoudt mogen inbrengen in de
samenkomst. Na het door de priester gesproken “Laat ons bidden”, houdt hij op
uitdrukkelijk aandringen van de Ordo Missae een moment stilte. In dat ogenblik
bidden alle aanwezigen in de stilte van het hart hun eigen persoonlijke gebed tot
God. Daarna spreekt de priester in zijn rol van voorzitter de gebedstekst uit het
Missaal. Die gebedstekst heet de collecta, wat een aan collecte - inzameling doet denken. Waaruit andermaal blijkt dat het echt gaat om samenkomen en
samenbrengen. Om het verzamelen van wat wij in kunnen brengen: onszelf, met
alles aan zorgen en plezier wat daar deel van uitmaakt.
Pastoor A. Bultsma.
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Woensdagmorgenviering te Workum
Vanaf 13 februari willen we graag in Workum op woensdagmorgen om 09.00 uur
de Eucharistie gaan vieren. Aansluitend zal er in de parochiezaal voor
belangstellenden een kopje koffie of thee worden geschonken.
De Eucharistieviering zelf zal eenvoudig van karakter zijn en duurt niet langer
dan een half uur. Als locatie voor deze viering kiezen we voor de Janningkapel,
die bereikbaar is via het hoofdportaal van de kerk. Deze ruimte is mooi ingericht,
niet te groot. Het koffiedrinken na afloop is bedoeld om elkaar te kunnen
ontmoeten. Normaal gesproken zal de pastoor ook bij de koffie aanwezig zijn.
Deze woensdagmorgenviering wordt elke week gehouden, behalve op de
woensdagen dat er een schoolmis staat gepland. Dan begint de viering om 08.00
uur en is er (vooralsnog) geen koffiedrinken na afloop voorzien. Kortom: de
schoolmissen gaan gewoon door en op de woensdagen dat er geen schoolmis is,
vieren we om 09.00 uur de Eucharistie. Dit nieuwe initiatief geldt in eerste
instantie voor de Veertigdagentijd en de Paastijd, dus tot Pinksteren. Mocht er
voldoende belangstelling zijn, dan gaan we ook na Pinksteren door met deze
viering. Naast dit nieuwe initiatief blijven we natuurlijk ook afwisselend op
zaterdagavond en zondagmorgen vieren. De vieringen in Nij Mariënacker gaan
eveneens gewoon door zoals ze nu in het rooster staan.
We hopen op een mooie opkomst en goede ontmoetingen. Weet dat u welkom
bent!
Pastoor A. Bultsma.

God in Gaast
Op woensdagavond 30 januari is iedereen van harte welkom voor een
bijeenkomst van God in Gaast. Deze avond gaan we Op reis in het Land van
Geloven (de titel van een prachtige uitgave voor geloofscommunicatie voor
volwassenen). Op de drempel van de Veertigdagentijd bezoeken we de woestijn
en de grotten van de ascese. Vanaf het begin van het christendom hebben
mannen en vrouwen de eenzaamheid opgezocht om zich aan God over te geven.
Zijn stilte en ascese iets van een andere tijd en een andere plaats? Of kunnen we
hier iets uit meenemen naar ons eigen leven? Is het mogelijk om een plek te
geven aan de kwaliteiten van kiezen en onderscheiden, die de woestijn aan het
licht brengt? Samen gaan we dit extreme landschap van de ziel verkennen.
Tijd: vanaf 19.45 is de koffie/thee klaar, om 20 uur beginnen we. Na afloop,
vanaf 22.00 uur, is er gelegenheid om na te praten en nog iets te drinken. Deze
consumpties zijn voor eigen rekening.
Locatie: Dorpshuis De Fûke, Buren 27, 8757 JW Gaast
Pastor N. ten Wolde.
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Vooraankondiging
In het kader van de Vastenactie organiseren we een sponsor-wandeltocht
voor alle parochianen van de Viersprong. Op 3 maart verzamelen we bij
het vertrekpunt: het kerkplein in Bolsward. Rond half één start daar een
wandeling van ongeveer 10 kilometer. Het is de bedoeling, dat u zich
door vrienden en bekenden per kilometer laat sponsoren. De opbrengst is
bestemd voor het Vastenaktieproject van dit jaar in Honduras. De tocht
is geschikt voor jong en oud. Zet u de datum vast in uw agenda? In het
volgende parochieblad volgt de exacte informatie, onder meer over de
catering.
De organisatie:
Jan en Wiep Riemersma Werkgroep VOMS
Pastor Nelleke ten Wolde.

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email:
info@franciscuskerk.nl

Vrijwilligers gezocht voor het kanskaartproject.
In het voorjaar van 2013 zal het kanskaartproject Bolsward van start gaan. Het
kanskaart project is een methode om mensen, vaak in een uitkeringssituatie, te
attenderen op bepaalde regelingen en voorzieningen vanuit de gemeente of
andere organisaties waar ze eventueel recht op hebben, maar vanwege
uiteenlopende redenen geen aanspraak op doen.
De opzet is eenvoudig. Er wordt een wijk in Bolsward uitgekozen waar huis aan
huis een kanskaart wordt bezorgd. Op deze kaart staan alle regelingen en
voorzieningen waar mensen die zich in een bepaalde situatie bevinden
aanspraak op kunnen maken. Een week nadat de kaarten zijn verspreid worden
ze weer huis aan huis opgehaald en wordt gevraagd of er regelingen dan wel
voorzieningen op de kaart staan waar mensen wel denken aanspraak op ter
kunnen maken maar dit niet doen. Als het antwoord bevestigend is wordt
gevraagd of de betrokkene het op prijs stelt als er telefonisch een afspraak
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wordt gemaakt om samen de regeling dan wel voorziening aan te vragen.
Voor de verwerking van de aanvragen die er komen ben ik in vergaand overleg
met Humanitas en Timpaan. Voor het huis aan huis verspreiden en weer ophalen
van de kanskaarten ben ik naarstig op zoek naar mensen die zich hier voor willen
inzetten. Vandaar ook deze oproep! Voor de mensen die zich aanmelden ga ik
een avond organiseren waarin ik verdere uitleg geef over het kanskaartproject.
Tijdens de avond zal ook precies worden verteld wat er van de
kaartrondbrengers wordt verwacht.
Het kost u, naast de informatiebijenkomst, gemiddeld twee dagdelen aan
tijdsinvestering.
Ik hoop van harte dat u zich aangesproken voelt.
Aanmelden kan op mijn mailadres kvankordelaar@solidairfriesland.nl of
telefonisch op 06-19905519.

Het Katholiek Sociaal Denken, een introductie
Ooit gedacht dat het katholiek sociaal denken van de
kerk verrassende antwoorden heeft voor de
samenleving van nu? Kom dan naar drie inspirerende
avonden over het katholiek sociaal denken in relatie tot
de diaconale praktijk van alledag. De drie avonden
kennen een zekere mate van opbouw, maar zijn ook
onafhankelijk van elkaar te bezoeken. De avonden staan
open voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis en de actualiteit van het Katholieke Sociale
Denken. De eerste avond staat in het teken van een
inleiding in de theorie en de geschiedenis van het
Katholiek Sociaal Denken, in de tweede en derde avond zal de theorie worden
uitgewerkt naar het Katholiek Sociaal Doen, vroeger en in het heden.
De avonden zullen een sterk interactief karakter hebben, waarin uw inbreng zeer
op prijs wordt gesteld.
Wanneer: woensdag 30 januari, 27 februari en 3 april 2013.
Waar: Parochiezaal Franciscuskerk, Grote Dijlakker 7 Bolsward.
Aanvang: 20.00 uur.
Inleiders: Kees van Kordelaar en Dominicus Kamsma
Aanmelden: info@franciscuskerk.nl Informatie: 06-19905519 of 06-31295218
De toegang is gratis.
Graag verwelkomen we u op deze avonden.
Vrede en alle goeds, mede namens Kees van Kordelaar,
Dominicus Kamsma.
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Auditieworkshop 3 maart Passie in Bolsward
In het voorjaar van 2014 organiseren we het theaterspektakel “Passie in
Bolsward” met en door jongeren. Het openluchtgebeuren speelt zich af in het
Julianapark en begint en eindigt in de Broerekerk.
Hiervoor organiseren we binnenkort een auditieworkshop! We zoeken spelers
(acteerervaring niet nodig!) en muzikanten (ervaring wel nodig!) van 15-35 jaar.
Onder leiding van theaterdocent Gooitsen Eenling ontdek je in deze
auditieworkshop wat je acteertalenten zijn en hoe we die eventueel kunnen
gebruiken in het passieverhaal.
Heb je lef en wil je meedoen? Meld je aan en kom naar de auditieworkshop!
Waar:
St. Maartenschool, Plein 1455, Bolsward
Wanneer:
zondag 3 maart 2013, 14.00 uur
Aanmelden:
passiebolsward@gmail.com.
Meer informatie:
www.facebook.com/PassieInBolsward
Kees van Kordelaar, Enny Veens,
Gooitsen Eenling en Patrick Janssen.
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 een psychiatrisch 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 23 januari 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 bij elkaar te
komen. De volgende datums zijn; 6 maart, 17 april, 29 mei,18 september, 30
oktober en 11 december. We nodigen u van harte uit.
Werkgroep De Bolder.
Agatha Vreeling (0517-532115).
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 26 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Theo Ettema
Zondag 27 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Harmen
Brattinga, Theo Boekema, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema
Woensdag 30 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 31 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 2 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema, Hendrikus Theodorus Brattinga
Zondag 3 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema
Woensdag 6 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
Donderdag 7 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra
Zaterdag 9 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Pietsie
Terbraak-Teerenstra, lev. en overl. fam. Dooper-Bruinsma
Zondag 10 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, jrd. Maria v.d. Meulen, jrd. Pieter
Flapper, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf, Ynte Hooghiemstra en
Agatha Hooghiemstra-Houben
Woensdag 13 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 14 febr: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 16 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Jeanne v.d.Zee-v.d.Hoven
Zondag 17 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam.
Sietze Palstra en Marie Palstra-Adema, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Sible
Sjoerd Andela
Woensdag 20 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 21 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Hampie
Mulder
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Gebedsdienst 16 februari
Op zaterdagavond 16 februari vieren we in Bolsward een gebedsdienst, waarin
pastor Ten Wolde zal voorgaan. Het is het weekend van de Eerste Zondag van
de Veertigdagentijd. Deze viering wil ik graag samen met parochianen
voorbereiden op donderdagavond 7 februari. Uitgaande van onze eigen
ervaringen met vasten (en met bekoring) ontwikkelen we de viering. Wie mee
wil praten is van harte welkom, heel graag zelfs!
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Datum en plaats: donderdag 7 februari, bovenzaal pastorie Bolsward.
Aanmelden niet noodzakelijk, mag wel: pastortenwolde@gmail.com of bij het
secretariaat.

Kinderwoorddienst 6 januari 2013 - De Drie Koningen
De kinderen hebben met elkaar ons het verhaal verteld van de drie
wijzen. Wij hebben daarnaast, alsnog het verhaal voor gelezen
Matteus 2 1-12. De ster heeft de koningen de juiste weg gewezen.
Zodat zij bij kindje Jezus kwamen. In ons leven volgen wij ook een
weg. Jezus wijst ons de weg net als velen om ons heen. Alleen moeten wij zelf
deze weg wel zien en volgen, anders komen wij op een verkeerd pad. De
kinderen hebben de geschenken gemaakt. Goud - Denken we aan de Jezus die
Koning is. Wierook - Jezus is de zoon van God. Mirre - Het lijden en sterven van
Jezus. De kinderen kwamen terug in de kerk met de ster voorop, gevolg door de
drie koningen. Lucas-Jan heeft keurig in het kort het verhaal verteld van de drie
wijzen. En daarna hebben de koningen elk verteld, wat ze hadden mee genomen
voor het kindje Jezus. Na een gebedje hebben de kinderen de geschenken bij de
stal gebracht. De kinderen vonden het een mooie en duidelijke
kinderwoorddienst. De volgende kwd is op zondag 17 maart.
Leiding Kinderwoorddienst.

Kledingbank/ruilbeurs
Ik ben samen met Agnes Ydema bezig met het samenstellen van een
werkgroepje die zich zal gaan bezighouden met het opzetten van een
kledingbank/ruilbeurs in Bolsward. Hier zoeken we nog een aantal enthousiaste
vrijwilligers voor die zich hier voor willen inzetten. Dit kan op verschillende
manieren zowel in de voorbereiding als in de (op)startfase. Hierbij kunt u dan
denken aan de inname en uitgifte van kleding.
Als u zich door bovenstaande aangesproken voelt meldt u zich dan aan via;
kvankordelaar@solidairfriesland.nl of telefonisch op 06-19905519.
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Op 6 februari om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst van de werkgroep in de
pastorie van de Franciscuskerk. U bent hierbij van harte welkom!
Kees van Kordelaar.

Familieberichten
Geboren:
8 dec. Johannes, zoon van Eric en Janneke Kaarsemaker,
Klippen 19, 8701 JZ Bolsward
Van harte gefeliciteerd!

Overleden:
18 dec.
Susanna Veronica Huitema-de Jong, 83 jaar
Corr. adres: P.A. Bruinsmastraat 30K, 8701 CP Bolsward
Dat zij rust in vrede.

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

26 jan. Joachimkoor
27 jan. Cantus Deo
2 febr. Herenkoor
3 febr. Dameskoor
9 febr. Cantus Deo
10 febr. Dames en Herenkoor

Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

16 febr. Dameskoor
17 febr. Herenkoor
23 febr. Dameskoor
24 febr. Joachim
2 mrt. Kinderkoor
3 mrt. Herenkoor

Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vijf weken, € 3.548,20
opgebracht.
De opbrengst van de Adventsactie bedroeg € 392,90.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Collectes
13 februari t/m 31 maart is de collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie
(Cordaid).
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Zo
Ma
Di
Wo
Wo
Vr
Za
Ma
Di
Wo
Do
Do
Vr
Vr
Ma
Ma
Di
Di
Wo
Wo
Do
Za
Wo
Wo
Wo
Za

27 jan.
28 jan.
29 jan.
30 jan.
30 jan.
1 febr.
2 febr.
4 febr.
5 febr.
6 febr.
7 febr.
7 febr.
8 febr.
8 febr.
11 febr.
11 febr.
12 febr.
12 febr.
13 febr.
13 febr.
14 febr.
16 febr.
20 febr.
20 febr.
20 febr.
23 febr.

12.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.45 uur
09.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
20:00 uur
13.30 uur
13.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
09.00 uur

doopplechtigheid
Catechesecomm.
Parochianenvoorg.
Geloven nu
Katholiek sociale leer, diaconie
ABTB
Kostersdag
Liederencommissie
Schuldhulpmaatjes
Geloven nu
Schoonmaak kerk
Voorber. Gebedsdienst
Buitenschoolse cat.
Solid Friends
JK 3 Ouderavond
Geloven nu
Schuldhulpmaatjes
KVG
Eerste communie
Omzien naar elkaar
KPO
Misdienaars en Acol.
Viersprongblad rapen
Geloven nu
Parochiebestuur
Schuldhulpmaatjes

Kerk
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Paroch./Boven.
Paroch./Boven.
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal

Kerkbalans Bolsward
In januari bent u benaderd in het kader van de actie Kerkbalans. Deze actie is
bedoeld om geld bijeen te brengen voor de jaarlijkse exploitatielasten van de
parochie. Exploitatielasten die voornamelijk bestaan uit personeelslasten en
kosten van het kerkgebouw en pastorie. Inmiddels zal de machtigingskaart
waarop u uw toezegging voor een bijdrage hebt kunnen opgeven door een
vrijwilliger zijn opgehaald. Mocht de kaart nog niet zijn opgehaald dan kan het
zijn dat men u niet thuis heeft getroffen. In dat geval vragen wij u om de
ingevulde kaart in de brievenbus van de pastorie te doen of de kaart per post te
sturen naar de RK Pastorie, Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.
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Dat geldt ook voor de parochianen die hebben aangegeven de kaart zelf te zullen
bezorgen maar dat nog niet hebben gedaan. Geeft u er de voorkeur aan om
jaarlijks zelf een bedrag over te boeken dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Het
bankrekeningnummer van de Franciscusparochie is 2153.06.511. Voor de actie
Kerkbalans zijn rond 50 vrijwilligers actief geweest. Coördinator van de actie was
de heer Hiel Bouwmeester. Hij heeft gedurende enkele tientallen jaren de actie
op voortreffelijke wijze geleid en de administratie rond de bijdragen verzorgd.
Nu hij heeft aangegeven te willen stoppen is een woord van dank zeker op zijn
plaats. Vooraleerst zal penningmeester Wytze Franzen de taken overnemen tot
in de invulling van taken binnen de nieuwe parochie is voorzien. Hiel bedankt
voor je geweldige en accurate inzet.
Namens het parochiebestuur,
Wytze Franzen, penningmeester.

KBO
Activiteiten van KBO afd. Bolsward
1. 27 januari as. is er een gezamenlijke maaltijd bij Chinees-Indisch restaurant
Hong Kong. Aanvang 17.00 uur. Kosten: v.a. €12,00.p.p. ter plekke te voldoen.
2. 13 februari as. JAARVERGADERING in het vergadercentrum – Gasthuissingel.
Aanvang: 14.30 uur. Na de vergadering Oudhollandse spelen met aardige prijzen.
Zie voor nadere informatie onze website: http://www.kbofryslan.nl/afdelingen/
Het bestuur.

KVG Dinsdag 12 februari 2013.
Deze avond gaat over transplantatie.
Mevrouw Quarré, een ervaringsdeskundige op het gebied van
transplantatie, verzorgt deze avond.
Uit naam van de NTS (Nederlandse stichting voor transplantatie) geeft zij
voorlichting over transplantatie in het algemeen, over donorschap en wat er zoal
bij komt kijken voordat men over kan gaan tot transplantatie.
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.
Het bestuur.
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Per abuis is onderstaand bericht niet in de vorige 4-sprong opgenomen
waarvoor excuses.
Bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle steun,
kaarten, bloemen, telefoontjes etc. bij dat nare ongeluk dat mij is overkomen.
Met de geweldige hulp van de fysio van Bloemkamp wordt er zoveel als mogelijk
is nog aan het herstel gewerkt. Bij deze nogmaals dank met de wens voor u allen
en een gelukkig en zalig 2013!
Dirk en Leny van Balen-v.d. Werf.

Oproep!
Enige weken geleden is achtergelaten in de voorste collectebank het rode
kerkboekje (GVL.) met gezangen voor de liturgie. Hierin zaten o.a. losse
mededelingen betreffende het koor, communieplaatjes, bidprentjes o.a. van Zr.
Jacoba Maria enz. Mocht u dit rode kerkboekje aantreffen hetzij in de kerk of
ergens anders wilt u het dan afgeven bij de koster of bij het koor?
Bij voorbaat dank, M. P. Bosma.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor
Zondag 27 jan.: Rients en Jo Galema - de Vent, Marten Jellesma,
Titus en Theodora Galama-Dijkstra, Robertus en Maria Theodora
Ketelaar-Huitema, Titus Tiel Groenstege en overl. fam., overl. fam. W.
Westendorp-Dijkstra
Zaterdag 2 febr.: Catharina Bouma-de Jong, Marie Zijnstra-Westendorp, overl.
fam. Galema -de Vent
Zondag 10 febr. : Elizabeth Hooghiemstra, Piet en Rein Miedema, Wiebe en Sible
Hylkema, Durk Westendorp, Sible Westendorp
Zaterdag 16 febr.: Margaretha v.d Ley-Wiegerinck, Titus en Theodora Galama –
Dijkstra, voor de leden en overl. leden K.B.O.

Lectoren en misdienaars
Zo.

27 jan.

Za.
2 febr.
Wo. 6 febr.
Zo. 10 febr.
Wo. 13 febr.
Za.

16 febr.

Lector : A. Yntema
Misdienaars: Danique Wahle en Ilse Boomsma
Lector: H. Kienstra
Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema
Lector: J. Kramer
Lector: A. Kramer (19.00 uur Aswoensdag)
Misdienaars: Lisa van der Meer en Rixt de Ringh
Lector : A. Yntema
Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra

Koren
Zo.
Za.
Zo.
Wo.
Za.

27 jan.
2 febr.
10 febr.
13 febr.
16 febr.

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius Magnus
Ludgerkoor
Ludgerkoor
Gregorius Magnus

Zo. 27 jan.
Za. 2 febr.
Zo. 10 febr.
Wo. 13 febr.
Za. 16 febr.

Collectanten:
Zo. 27 jan.
Za. 2 febr.
Zo. 10 febr.
Wo. 13 febr.
Za. 16 febr.

H. de Bruin en P. Teernstra
Joh. van Dijk en G. de Boer
A. de Ringh en Tj. Ketelaar
N. Terwisscha en L. de Ringh
G. Galema en Tj. Hettinga

A. de Ringh
L. Buren
H. Rijpma
A. de Ringh
L. Buren
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Deurcollectes
Zo. 27 jan.
Za. 2 febr.
Zo. 10 febr.
Za. 16 febr.

t.b.v. Onderhoud kerk
t.b.v. Onze Koren
t.b.v. Onderhoud kerk
t.b.v. Vastenactie

Bloemverzorgers:
Maand Jan.
Maand Febr.

Jan. tot en met 15 febr. Margriet en José
vanaf 16 febr. L. Buren

Koffieschenken:
Zo. 27 jan.
Zo. 10 febr.

S. Kramer en R. Visser
S. Flapper en T. Yntema

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 9 febr. is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma. Deze viering
begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer.

Vol goede moed verder
We hebben een mooie kerstmarkt gehad. Goed bezocht en gezellig. Dank u wel.
De opbrengst, ruim € 2300, is inmiddels verdeeld onder de goede doelen. Maar
we gaan verder. Op naar de rommelmarkt in mei. We hebben weer ruimte in
onze opslag, daarom WIE HELPT ONZE VOORRAAD WEER AANVULLEN? Als u
opruiming houdt of door verhuizing of zo spulletjes over hebt, kunt u die bij ons
wel kwijt. Als het maar niet té grote spullen zijn. Belt u dan één van de
commissieleden, tel. 542304 – 540064 – 543451 of 543894. Gaat het om een
paar spulletjes dan kunt u dat op de volgende adressen kwijt; Tettingburren 19
of Aldewei 6 in Workum. In de volgende 4-sprong kunt u lezen wanneer de
rommelmarkt “rûn de tsjerke “ dit jaar zal zijn.
De rommelmarktcommissie.
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Begrafenisvereniging ”Fonds Naastenliefde” te Workum
Algemene jaarvergadering 2013, Workum, januari 2013.
Hierbij nodigt het bestuur van begrafenisvereniging ‘Fonds Naastenliefde’ de
leden uit voor de algemene jaarvergadering op 21 februari 2013 om 20.00 uur in
de ‘Brouwershof’, Brouwersdijk 20 te Workum.
De agenda is als volgt:
1.
Opening
2.
Gedicht
3.
Presentielijst
4.
Ingekomen stukken
5.
Notulen algemene jaarvergadering van 2012
6.
Jaarverslag secretaris over 2012
7.
Pauze
8.
Jaarverslag penningmeester over 2012
9.
Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar Minke Rijpma-Zeinstra
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de jaarvergadering melden
bij de secretaris van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur.

De Kerstactie van de gezamenlijke Kerken stopt
Het was ongeveer in 1960 dat men startte met een actie voor ouderen en zieken.
Het begon met een vraag naar de bevolking om fruit in de St. Gertrudis kerk te
brengen. Daar werden door vrijwilligers kerstbakjes van gemaakt en ze werden
bij de oudjes gebracht. Dit ging zo enkele jaren verder. Maar er kwam van de
bejaardentehuizen een bericht dat het fruit niet voor iedereen geschikt was. Zo
werd er iets anders bedacht en het werden bloemen. Wanneer weten we niet
precies maar ongeveer 1970 werden de bloemen bij de ouderen bezorgd. De
mensen moesten in ieder geval 65 jaar zijn. De leeftijd liep per jaar op.
Alleenstaanden die de leeftijd van 71 jaar hadden bereikt en bij echtparen moest
in ieder geval 1 van beiden 76 jaar oud zijn. Zo stond een auto volgeladen met
bloemen bij de flatjes van Mariënacker en een ieder die maar mee wilde helpen
bracht een bloem naar een bewoner. Toen kregen we nog de adressen van de
gemeente, later kon dat niet meer in verband met de privacy. Gelukkig zat in
onze commissie Hessel Wesselius, die in Workum geboren en getogen was. Het
ging dan om een bepaalde leeftijd. Hessel wist dan precies dat diegenen 2
klassen hoger of lager zat en zo kwam alles op zijn pootjes terecht.
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Toen Hessel na misschien wel 40 jaar of nog langer er mee stopte werd het voor
de commissie steeds moeilijker, ook omdat er mensen van buiten de gemeente
in Workum kwamen wonen. Wanneer men begonnen is met kaarten te maken
weten we ook niet precies. De christelijke scholen kregen blanco kaarten en daar
maakten de kinderen in december kerstkaarten van en ze schreven hun namen
er achterop in de hoop dat ze een kaartje terug kregen. Dat gebeurde ook heel
vaak. Jaren later wilde ook graag de openbare school hierin meedraaien en dat is
ook gebeurd. Er werden de laatste jaren ongeveer 350 bloemen bezorgd. Ieder
voorzien van een kaart van de schoolkinderen. Maar het was de laatste tijd
steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. De oudjes die de bloemen ontvingen
waren altijd blij en meestal wilden ze graag dat je even binnenkwam voor een
kopje thee of koffie. Ook dat werd minder, de mensen waren blij met de bloem
en dat was het. Ook waren er mensen die er niets van wilden weten en de bloem
niet accepteerden. De bloemen werden betaald door de gezamenlijke kerken
wat natuurlijk toch een heel bedrag was. De animo van de vrijwilligers, de kosten
van de bloemen, heeft ons als commissie doen besluiten er mee te stoppen.
Het oprichten van een voedselbank in onze gemeente is voor ons en hopelijk
voor meer mensen een nieuw doel waar we ons voor kunnen inzetten.
Onze grote dank gaat uit naar alle kinderen en scholen die ons in al die jaren
geweldig geholpen hebben.
De commissie:
Tiny Zeilstra, Hinke Smits, Mattje Dijkstra,
Hindrik de Jong, Johannes Koopen, Rienk Hempel,
Karin Koopman, Sjoerd de Boer en Voke Gorter.

Wel en Wee
De eerste maand van 2013 is al weer bijna voorbij, toch nog de beste wensen
voor het komende jaar. We gaan nog even terug naar 2012.
Vlak voor de kerst kwam mevrouw Riemkje de Jong met haar fiets ten val,
daarbij liep ze een gebroken heup op. Na een operatie en een verblijf in het
ziekenhuis mocht ze op oudejaarsdag weer naar huis. We wensen haar
beterschap en een spoedig herstel toe.
1 januari was er in onze kerk om 11.00 uur een eucharistieviering voor alle 4
parochies. Na afloop van deze mooie viering was er in Waldrickhiem een
nieuwjaarsreceptie waar, uit alle parochies mensen aanwezig waren.
Hier werden onder het genot vaneen hapje en drankje de beste wensen naar
elkaar uitgesproken. Het was een gezellig samenzijn.
Mirjam van Schoorl wordt gefeliciteerd met het behalen van de diaconale
leerweg.
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Ze wordt van harte gefeliciteerd en wordt succes toe gewenst met haar M25
project.
Er komt een woensdagmorgen Eucharistieviering, vanaf 20 februari om 09.00 u
meer hier over in het vieringenrooster van de viersprong.
Dit was het dan weer voor deze keer.
We wensen U alle vrede en goeds voor de komende tijd.
De contact personen.

Hierbij een speciale oproep aan de jongeren in onze parochie
Wanneer je het leuk vind om samen met leeftijdgenoten iets te doen voor
anderen of gewoon op een leuke manier anderen te ontmoeten dan is M25 iets
voor jou.
Wat is M25? M25 is een project speciaal voor jongeren en is ontstaan vanuit de
gedachte van naastenliefde. Dan kun je het heel ver zoeken, bijvoorbeeld
ontwikkelingswerk of verslavingszorg.
Je kunt het ook in de eigen parochie zoeken. Voor meer informatie:
www.mtwentyfive.nl
Binnenkort gaan we met een groep jongeren op een zondagmiddag een
muziekuurtje organiseren in Mariënacker. Het thema is Hollandse muziek.
Vind jij het leuk om hieraan mee te doen geef je dan op via
m.schoorl1@home.nl.
Goede ideeën zijn welkom.
De contactpersonen.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Zondag 27 jan.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 3 febr.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel
en alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 10 febr.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 17 febr.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam.
Doedel en alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 24 febr.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 3 mrt.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren
Zo. 27 jan.
Zo. 3 febr.
Zo. 10 febr.
Aswoensdag
Zo. 17 febr.
Zo. 24 febr.

Kosters
Toos van As
Riet van der Bles
Thilda Adema

Zo. 27 jan. Jan Riemersma
Zo. 3 febr. Mieke van Vliet
Zo. 10 febr. Bianca Domhof

Mieke van Vliet
Toos van As

Zo. 17 febr. Lenie Foekema
Zo. 24 febr. Jan Riemersma

Misdienaars
Zo. 27 jan.
Zo. 3 febr.
Zo. 10 febr.
Zo. 17 febr.
Zo. 24 febr.

Rosalie en Zoë
Charlotte en Annick
Hannah en Quincy
Jacob en Ryan
Rosalie en Zoë

Collectanten
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

27 jan.
3 febr.
10 febr.
17 febr.
24 febr.

Bloemschikken
Klaas Groeneveld
Nico van Vliet
Geerten Tros
Lenie Foekema
Klaas Groeneveld

Jan. en Febr. 2013 An van Schaick
en Tiny Tromp

Opbrengst collecten december 2012
€ 467,31 Collecten eigen kerk
€ 31,30 Deurcollecte onderhoud eigen kerk
€ 83,55 Deurcollecte Adventsaktie
*Op zondag 3 februari is er een extra collecte voor het onderhoud van de kerk.
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Kerkbalans 2013
Een grote groep vrijwilligers heeft ook dit jaar zich weer beschikbaar gesteld
voor het brengen en ophalen van de jaarlijkse kerkbalans. Het kerkbestuur heeft
grote waardering dat zij zich hiervoor inspannen en hopen dat u van harte wilt
meewerken aan een geslaagd eindresultaat. Wij zouden er toch niet aan moeten
denken dat ons kerkgebouw er niet meer zou staan. Uw bijdrage is essentieel
voor het voortbestaan van uw Rooms Katholieke Kerk Sint Martinusparochie
Makkum.

Bestuurs mededelingen
Op verzoek van meerdere parochianen is er een proefperiode afgesproken om
na iedere zondagviering met elkaar koffie te drinken in de parochiezaal.
Gebleken is dat het voorziet in een behoefte op basis waarvan het kerkbestuur
heeft besloten het koffiedrinken op de zondagen toe te staan voor de periode
van de maand oktober t/m maart van het daarop volgende jaar. Hierbij geldt:
 De 1e zondag van de maand wordt het koffiezetten volgens rooster
verzorgd door de bloemenschiksters.
 De overige zondagen is “zelf supporting”. Met andere woorden de
parochianen die op dat moment aanwezig zijn zetten zelf in onderling
overleg koffie. De parochiezaal wordt na het koffiedrinken ordelijk en
netjes achter gelaten. Er zijn geen kosten verbonden aan het koffie
drinken, het kerkbestuur en Caritas nemen dit voor hun rekening.
Het kerkbestuur ziet dit als een mooie vorm van diaconaal samenzijn dat van
grote waarde is voor saamhorigheid en sociale verbintenis.

Rondje in & om de kerk
 Donderdag 10 januari heeft de firma Huisman uit Makkum het zinkwerk van
de dakgoot van de pastoriewoning aan de Middenstraat zijde geheel
vernieuwd.
 Op vrijdag 28 december 2012 zijn de twee bomen in de Kerkstraat ter hoogte
van het kerkplein gekapt maar op 10 januari zijn twee nieuwe Leilindes
teruggeplaatst. De reden dat dit is gebeurd laat zich als volgt samenvatten:
De bomen zijn eigendom van de gemeente en die is dan ook verantwoordelijk
voor de zorg en het onderhoud van de bomen. De gemeente heeft
geconstateerd dat de bomen geen goede voedingsbodem meer hebben en
onvoldoende ruimte om goed te gedijen. De wortels zoeken de weg van de
minste weerstand en ontwikkelen zich aan de bovenkant van de aard
oppervlakte. De wortel- structuur van de bomen veroorzaakt grote schade
aan de ondergrondse infrastructuur (leidingen e.d.) en bestrating (openbare
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stoep en kerkplein). De gemeente heeft in overleg met het Kerkbestuur Sint
Martinusparochie afgesproken twee nieuwe bomen (Leilindes) te planten aan
de binnenkant van het Kerkplein, vlak tegen het muurtje. Hiervoor moeten
een aantal graafwerkzaamheden worden verricht om de bomen voldoende
ruimte te geven voor de wortelzetting. Met de gemeente is overeengekomen
dat het Kerkplein in goede orde wordt hersteld en het onderhoud en beheer
van de bomen voor rekening komt van de gemeente. Na realisatie van de
gehele operatie (waaronder het egaliseren van het trottoir) is de stoep een
stoep zonder enige obstakels waardoor een goede doorloop mogelijk wordt.

Wel en Wee Makkum
* Van 12 januari t/m 27 januari is er weer de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Zoals gewoonlijk komen er weer parochianen bij u langs om een envelop te
overhandigen die ingevuld en getekend weer bij u opgehaald wordt. We hopen
dat u allemaal weer zult bijdragen voor het behoud van onze kerk en parochie.
* Op 13 februari is het Aswoensdag en is de viering in Workum om 19.00 uur.
Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 4 februari 2013 om 10.30
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf 10 uur
is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.
Toos van As, tel. 232564,
(mailadres: toosvanas@hotmail.com)

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari
en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer
zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond 16.00 uur
op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
Op woensdag 13 februari komt touringcar chauffeur Frits Visser ons vertellen
over zijn ervaringen en belevenissen als chauffeur.
U bent allen van harte welkom.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zondag 27 jan.: Oecumenische viering in de Hoekstien
zondag 3 febr.: voor onze zieken, overl. Hanny en Hennie Jorritsma, Wiebe en
Wiepkje Bersgsma
zondag 10 febr.: Jan Jurna, Durk van der Tol, Aggie Ypma-de Vries
woensdag13 febr.: Aswoensdag 4-Sprongviering in Workum
zondag 17 febr.: 1e zondag veertigdagentijd, voor onze zieken, overl.
Williebrordus Dijkstra, Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Boukje Anema
zondag 24 febr.: voor onze zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Jan Jurna

Attentie
De Aswoensdagviering op woensdag 13 februari is in Workum. Zie schema
Viersprongrooster op pagina 2.

Lectoren

Kosters

zo. 27 jan.: Oecumenische viering in de Hoekstien
zo. 3 febr.: dienst o.l.v. parochianen
zo. 10 febr.: dhr. F. van Koppen (531872)
zo. 17 febr.: mevr. L. Hettinga (531547)
zo. 24 feb.: dienst o.l.v. parochianen
zo. 3 mrt.: mevr. B. de Groot (531901)
zo. 10 mrt.: dienst o.l.v. parochianen

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag
3 februari een tweede collecte voor het reservefonds en op 24 februari voor de
bijzondere onkosten aan onze kerk. Daarnaast is er de Vastenaktie.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand december 2012 was als volgt:
Parochie:
€ 273,77
Bijzondere onkosten
€ 30,10
Reservefonds
€ 35,45
Adventsactie
€ 247,65
Hiervoor allen hartelijk dank.
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Vervoersdienst
zo. 27 jan.:
zo. 3 febr.:
zo. 10 febr.:
zo. 17 febr.:
zo. 24 febr.:

fam. L. Nota
fam. J. van der Tol
fam. L. Nota
fam. J. van der Tol
fam. L. Nota

tel. 532260
tel. 531251
tel. 532260
tel. 531251
tel. 532260

Schoonmaken kerk
week 5: 28 jan. t/m 2 febr.:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

week 8: 18 t/m 23 febr.:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
zo. 27 jan.:
di. 29 jan.:
do. 14 febr.:

oecumenische viering in de Hoekstien
Bijeenkomst Parochievoorgangers Bolsward om 20.00 uur
20.00 uur Bestuursvergadering in ’t Arkje

Oecumenische Dienst 27 januari 2013
Op zondag 27 januari 2013 vindt de jaarlijkse Oecumenische Dienst voor de
Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid plaats. Deze dienst wordt gevierd
in de Hoekstien te Witmarsum en wordt voorgegaan door ds. Wattèl. De dienst
start om 09.30 uur. Naast de dienst is er kinderoppas in de Hoekstien en is er
kindernevendienst.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd de Christelijke Studenten
Beweging van India (SCMI) gevraagd de teksten voor de Week van Gebed voor
de Christelijke Eenheid van 2013 voor te bereiden. Zij betrokken daarbij ook de
Federatie van Katholieke Universiteiten in India en de Nationale Raad van Kerken
in India. Het thema is: Wandelen met God (vgl. Micha 6,6-8).
In veel opzichten kan de situatie waarin het volk van God in de tijd van Micha
vergeleken worden met de situatie van de Dalit gemeenschap in India. Dalits
hebben ook te maken met onderdrukking en onrecht van degenen die hun
waardigheid en rechten ontkennen. Micha vergeleek de hebzucht van degenen
die armen uitbuiten met hen die ‘het vlees van mijn volk eten, hun huid
afstropen en hun botten breken’ (3,3). Micha’s verwerping van rituelen en offers
waaraan afbreuk gedaan werd door een gebrek aan aandacht voor gerechtigheid
zegt iets over Gods verwachting dat gerechtigheid tot de kern dient behoren van
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onze godsdienst en rituelen. Zijn boodschap is profetisch in een context waarin
discriminatie van de Dalits gerechtvaardigd wordt op basis van godsdienst en
noties van rituele reinheid en onreinheid. Geloof wint of verliest zijn betekenis in
relatie tot gerechtigheid. In de huidige situatie van de Dalits betekent Micha’s
nadruk op de morele kant van ons geloof dat we ons zelf de vraag moeten
stellen wat God werkelijk van ons verlangt; slechts offers of op weg gaan met
God in gerechtigheid en vrede.
Dit kerkelijk jaar collecteert het OO tijdens haar diensten voor het project van de
familie Duindam te Pingjum.
Tot ziens op zondag 27 januari 2013!
Oecumenisch Overleg

Wel en wee Witmarsum
Moesten we enige tijd geleden melden dat de operatie van Tiny en Jaring
Huitema uitgesteld werd, nu kunnen we melden dat de operaties hebben plaats
gehad en goed zijn geslaagd. Wij wensen hen beide toe dat de gezondheid voor
beiden weer goed op peil mag komen en veel sterkte.
De Kersttijd ligt weer achter ons. We mogen terug zien op een geslaagde
Adventstijd. Onder de bezielende leiding van Liesan Hettinga waren de kinderen
goed voorbereid. En dat was te merken in de kerk. Frank en vrij stonden ze op
het marktplein waar de ontmoeting plaats vond. Uiteindelijk trokken ze samen
naar de kerststal op Kerstmorgen voorgegaan door pastor N. ten Wolde.
Bedankt Liesan en kinderen voor jullie bijdrage aan de voorbereiding op het
kerstfeest. We hopen tot de volgende keer.
Op 30 december, de laatste zondag van 2012, namen we afscheid van het jaar
en baden we om zegen voor 2013. En hierbij hoop ik en wens u toe dat 2013
voor u allen een gezegend en gezond jaar mag worden.
Een hartelijke groet van
zr. Lambertina.

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

www.franciscuskerk.nl
www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
Bolsward:
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijlakker 7, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.
Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924,Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag
Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483
Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e.mail: dong2103@planet.nl
Workum
Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.
Contactpersonen:
Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl
Ytsje Heins, tel. 0515.541979
Henny de Jong, tel. 0515.542912
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
Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode,
tel.06.42243477 www.fondsnaastenliefde.nl. Opgave nieuwe leden:
via e-mail: naastenliefde@live.nl
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Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum
Contactpersonen:
Mevr. A. Reijns
tel. 0515.231709
Mevr. T. Adema
tel. 0515.231036
Dhr. A. van Schaick
tel. 0515.231285
Mevr. T. van As
tel. 0515.232564
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,
Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.
De kosten bedragen € 8,00 per intentie.
Witmarsum:
Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89,
8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165
Contactpersonen:
Zr. Lambertina
tel. 0517.579257 of 532165
Mevr. L. Nota
tel. 0517.532260
Mevr. J. van der Tol
tel. 0517.641482
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij
mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v.
RK kerkbestuur Witmarsum
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961
Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165
Het volgende parochieblad “De 4 - Sprong” gaat over de periode:
22 februari – 22 maart 2013
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 11 februari 2013 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
Derde jaargang 2013 nr. 1.

