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Viersprongrooster 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang.  
vr 22 mrt 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
za 23 mrt 19:00 Bolsward Kinderviering NtW 
zo 24 mrt 9:30 Makkum Eucharistie AB 
zo 24 mrt 9:30 Witmarsum Communieviering NtW 
zo 24 mrt 9:30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo 24 mrt 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Di 26 mrt 19:00 Makkum Boeteviering AB/NtW 
wo 27 mrt 9:00 Janningkapel (Workum) Eucharistie AB 
wo 27 mrt 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwillig. 
do 28 mrt 19:00 Bolsward witte Do.viering AB/NtW 
do 28 mrt 21.00  Bolsward Taizégebed parochianen 
vr 29 mrt 15:00 Bolsward Kruisweg AB 
vr 29 mrt 15:00 Workum Kruisweg NtW 
vr 29 mrt 19:00 Witmarsum goede Vr.viering AB/NtW 
za 30 mrt 20:00 Workum Paaswake AB/NtW 
za 30 mrt 22:00 Bolsward Paaswake AB/NtW 
zo 31 mrt 9:30 Makkum Communieviering NtW 
zo 31 mrt 9:30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 31 mrt 11:00 Workum Communieviering NtW 
zo 31 mrt 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
ma 1 apr 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
wo 3 apr 9:00 Janningkapel (Workum) Eucharistie AB 
wo 3 apr 10:00 Bloemkamp Communieviering NtW 
do 4 apr 9:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 5 apr 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 6 apr 16:00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
za 6 apr 19:00 Bolsward Eucharistie AB 
zo 7 apr 9:30 Makkum Eucharistie AB 
zo 7 apr 9:30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
zo 7 apr 9:30 Workum Communieviering NtW 
zo 7 apr 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
ma 8 apr 10:30 Avondrust Eucharistie AB 
wo 10 apr 8:00 Workum Kinderviering AB 
wo 10 apr 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
do 11 apr 9:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 12 apr 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 13 apr 19:00 Bolsward Communieviering Parochian. 
za 13 apr 19:00 Workum Communieviering Parochian. 
zo 14 apr 9:30 Makkum Communieviering Parochian. 
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zo 14 apr 9:30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 14 apr 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
di 16 apr 19:00 Gasthuiskerk (Bolsw.) Taizegebed 
wo 17 apr 9:00 Janningkapel (Workum) Eucharistie AB 
wo 17 apr 10:00 Bloemkamp Communieviering NtW 
do 18 apr 9:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 19 apr 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
  

22 mrt.  -  t/m  24 mrt. pastoor Bultsma 
25 mrt.  -  t/m   7  apr.  pastor N. ten Wolde 
 8 apr.   -   t/m 21  apr. pastoor Bultsma 
 

Samen vieren! 
 

Het klinkt eigenlijk als een onzinnige titel: samen vieren. Zouden we ons eigenlijk 
wel een mooi feest kunnen voorstellen in ons eentje? Luidt de uitdrukking juist 
niet: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”? Bovendien weten we ook allemaal uit 
eigen ervaring, dat voor een mooi en geslaagd feest een aantal 
randvoorwaarden wenselijk zijn. Zo is het gewoonte dat er genoeg te drinken is, 
dat er gebak is en hapjes zijn. En niet zelden zie je dat de feestvierders hun best 
hebben gedaan er netjes uit te zien. En denk je aan een bruiloft, dan is het mij de 
laatste tijd opgevallen dat het belangrijk is om goede muziek te regelen: een 
bandje of een Dj. Ik heb zelfs voorbeelden gezien van feesten waarbij er naast 
een aantal discolampen ook nog een lichtgevende vloer werd neergelegd. 
Speciaal om op te dansen. Het zijn de ingrediënten die een feest maken tot een 
groot feest. Het is natuurlijk niet zomaar dat ik deze dingen schrijf. Al een tijdje 
zijn we aan het nadenken hoe we met elkaar het Paasfeest en daaraan 
voorafgaande dagen als parochie het beste kunnen vieren. Met meer nadruk dan 
anders zijn we als parochies door de bisschoppen gevraagd erop te letten dat we 
zo mooi en goed mogelijk vieren. Dus met zoveel mogelijk mensen samen en 
bovendien zo dat alle wenselijke voorwaarden aanwezig zijn.  
Aan de ene kant begrijp ik goed dat het niet leuk is om als gevolg hiervan niet 
alle kerken evenveel te kunnen gebruiken. Dat zijn we niet zo gewend. Aan de 
andere kant is het idee van de bisschoppen (ook onze bisschop) helemaal niet zo 
gek. Als je voor een grote bruiloft je best doet om naast gasten ook de beste 
voorzieningen te regelen, waarom dan als parochies niet? We vieren in de Goede 
Week en met Pasen het grootste en belangrijkste feest dat we als christenen 
hebben. Het feest van Jezus die zijn leven voor ons gaf en zodoende van God 
voor Hem en ons allemaal nieuw leven ontving! Wie dat goed wil vieren wil  
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natuurlijk de hele familie bij elkaar hebben. Dat betekent in onze kerk dat het 
niet zonder een priester kan. Een geloofsgemeenschap zonder priester, daar 
blijft als het ware nog een plaatsje vrij. En zoals tegenwoordig een lichtgevende 
dansvloer het maximale van een mooi bruiloftsfeest is, zo kan een feest in de 
kerk niet zonder de viering van de eucharistie. Het enige verschil is dan wel dat 
die dansvloer een modeverschijnsel is, terwijl de noodzaak eucharistie te vieren 
altijd gevoeld is en ook altijd gevoeld zal blijven. De komende Goede Week (en 
dan vooral de Boeteviering, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) 
gaan we samen vieren. We hebben ervoor gekozen de vrijheid te nemen niet 
vóór een kerkgebouw te kiezen, maar alle vier kerken te gebruiken. Zij het na 
elkaar en niet allemaal op dezelfde dag. We hopen dat u dat kunt waarderen en 
doen daarom een groot beroep op u om mee te doen. Laten we inderdaad 
samen vieren en proberen elkaar in die verschillende vieringen en in die 
verschillende kerken te ontmoeten. Zodat we Pasen vieren: niet als een feest van 
leven voor alleen maar Jezus, maar als het feest van nieuw leven voor ons 
allemaal. Als Gods ja-woord aan alle mensen! 
 

pastoor A. Bultsma. 
 

Even bijpraten 
 

Witte Donderdag – Zoals Jezus na het laatste Avondmaal zijn leerlingen vraagt 
met Hem te waken, zo worden ook wij uitgenodigd om bij de Heer te blijven. Na 
afloop van de Witte Donderdagviering is er gelegenheid in de kerk te blijven 
bidden. Om 21:00 uur besluiten we ons gebed met een Taizé-viering. Uiteraard is 
het mogelijk om tussen de Eucharistieviering en het afsluitende gebed even de 
kerk te verlaten of alleen voor een van beide vieringen te komen. 
Goede Vrijdag – De avondviering van Goede Vrijdag is om 19.00 uur te 
Witmarsum. Onderdeel van deze viering is de kruishulde. U kunt daartoe 
eventueel bloemen meenemen naar de kerk. 
Paasnacht – Tijdens de viering van de paasnacht te Bolsward mogen we door 
toediening van het heilig Doopsel en Vormsel alsmede de viering van de 
eucharistie de heer Robert Tienstra in onze kerkgemeenschap opnemen. Graag 
vragen we uw gebed voor hem en zijn gezin. 
Voorstellen 1e communicanten – Zondag 7 april willen we heel graag de 1e 
communicanten aan de parochies voorstellen. De groep van Makkum/Workum 
zal zich 9.30 uur te Makkum presenteren. De groep van Bolsward die zelfde dag 
om 11.00 uur.  
Doop – Zondagmiddag 10 maart werd in het Nicolaaskerkje van Nijhuizum door 
toediening van het sacrament van het doopsel Nienke Galema opgenomen in de 
Kerk. Ze is het vierde kind en tweede dochter van Iwan en Lieseth Galema-
Miedema. We feliciteren hen van harte en zeggen graag ons aller gebed toe.  
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Nieuwe paus! 
 

Onze kerk beleefde de afgelopen maand 
historische gebeurtenissen. Op maandag 11 
februari wordt omstreeks 12 uur bekend dat 
onze paus Benedictus XVI zal aftreden. Het is 
een volslagen verrassing voor de kerk en voor 
de wereld. Hij ervaart, dat zijn krachten te kort 
schieten om zijn leiderschap goed uit te 
kunnen blijven oefenen. Waar pausen eigenlijk 

altijd hun ambt voortzetten totdat zij stierven, heeft  paus Benedictus, 
ongetwijfeld in gebed, de beslissing genomen om de weg vrij te maken voor een 
opvolger. Hij ontmoet veel begrip en respect voor zijn beslissing.  
 
In de dagen die volgen w  ordt grote waardering uitgesproken voor zijn verdienste 
voor de kerk:  als theoloog, als voorzitter van de Congregatie voor de geloofsleer, 
als rechterhand voor paus Johannes Paulus II en als paus. Op 28 februari zien we 
de helikopter vertrekken die hem van het Vaticaan naar het zomerverblijf Castel 
Gandolfo brengt.  Als emeritus-paus zal hij de Kerk verder dienen met zijn gebed 
en hoopt hij verder te studeren en theologische publicaties te schrijven, te lezen 
en van muziek te genieten. Moge Gods zegen op hem rusten in deze nieuwe 
levensfase.  
 
Op woensdag 13 maart is er na een kort conclaaf om iets voor zevenen witte 
rook. Opnieuw worden kerk en wereld verrast. Op de vele lijstjes met kardinalen 
die “papabile” zijn, kwam die van Jorge Maria Bergoglio niet zo vaak voor. Het is 
voor het eerst in 1272 jaar dat er een niet-Europeaan op de pauselijke zetel 
wordt benoemd. Kardinaal Bergoglio is Argentijn. Bovendien is hij Jezuïet. Hij 
staat bekend om zijn eenvoud, zijn soberheid en zijn inzet voor de bestrijding 
van armoede. Hij kiest een nieuwe naam: Franciscus I. We zullen binnenkort vast 
van hem zelf horen, welk programma hij in deze naam heeft willen aankondigen. 
Moge God hem zegenen in zijn ambt, en moge deze nieuwe paus tot zegen zijn, 
voor de Kerk en voor “alle mensen van goede wil”.  
 

Het pastorale team.       
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Drie thema-avonden over onze liturgie 
 

Bij het invoeren van het nieuwe vieringenrooster hebben we als pastores 
toegezegd wat extra aandacht te zullen besteden aan de achtergronden van 
onze (eucharistische) liturgie. Vandaar dat er sindsdien steeds een artikel over 
liturgie is opgenomen in het parochieblad. Daarnaast zullen we in het najaar nog 
een kleine cursus organiseren. Dit voorjaar bieden we voor belangstellenden 3 
thema-avonden aan. Om aan deze avonden te kunnen deelnemen is geen 
voorkennis nodig! Het is bovendien niet nodig alle avonden te bezoeken. Ze 
houden wel verband met elkaar, maar kunnen los van elkaar worden bezocht. 
De drie avonden zijn: 
 

1. Is de zondag echt zo belangrijk? Over het kerkelijk jaar en de zondag 

Datum: 13 mei 2013 om 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk) 

Inleider: pastoraal werkster N. ten Wolde 

2. Wat heeft de eucharistie met ons geloofsleven te maken? De piritualiteit 

van de Eucharistie.  

Datum: 27 mei 2013 om 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk) 

Inleider: pastoor A. Bultsma 

3. Eucharistie en diaconie: tot uw dienst! 

Datum: 17 juni 2013 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: parochiezaal Bolsward (links naast de kerk) 

Inleider: diaconaal opbouwwerker K. van Kordelaar 
 

We hopen op mooie en informatieve avonden. U bent allen zeer welkom! 
 

 

pastoraal team van De Viersprong 
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Over liturgie gesproken: Taal 
 

Misschien heeft het kopje boven dit artikeltje vooral vragen opgeroepen. 
Waarom over taal spreken als we over liturgie willen nadenken? Toch is de 
relatie tussen liturgie en taal een hechte. Heel de liturgie die we vieren is 
namelijk het uiten van taal. Zingen, spreken, lezen en luisteren zijn activiteiten 
die onlosmakelijk met taal te maken hebben. Het maken van de in de liturgie 
(Ordo Missae) voorgeschreven gebaren en bewegingen overigens ook. Ze staan 
immers beschreven. Alvorens we wat dieper ingaan op de band tussen liturgie 
en taal, is het goed om op te merken dat eigenlijk heel ons leven zich met taal, 
met woorden, afspeelt. Meestal merken we daar weinig van, omdat het  
automatisch gaat. We zijn echter de hele dag door bezig met en omringd door 
taal. Het gaat van het lezen van een boek tot het luisteren naar de radio. Van het 
voeren van een gesprek tot het maken van een boodschappenbriefje. Waar we 
nu echter over willen nadenken is hoe die taal precies werkt. Wat doet taal of 
wat kan het doen? Een aardig voorbeeld om te laten zien hoe taal soms anders 
functioneert dan op het eerste gehoor duidelijk zou zijn, is wanneer we iemand 
attenderen op het laten branden van de autolampen. We zeggen dan: “Je 
lampen branden nog”. We bedoelen én begrijpen: “Zou je je autolampen niet 
uitdoen?” Wat we woordelijk zeiden was niets anders dan een constatering. Wat 
we met het uitdrukken van die constatering bedoelden was een vraag te stellen 
of opdracht te geven. Of een ander voorbeeld van hoe taal werkt. Wie tegen zijn 
echtgenoot/echtgenote zegt: “Ik hou van je”, zegt niets nieuws. In veruit de 
meeste gevallen wist de geliefde dat al. Toch zal ze zich gevleid voelen. Met 
andere woorden: taal is niet alleen maar om informatie over te dragen, maar 
ook om bijvoorbeeld gevoelens op te roepen of uit te drukken. En het is 
belangrijk om van deze functie gebruik te maken, want als echtgenoten al 
langere tijd elkaar niet hun liefde verklaard hebben, heeft dat meestal een 
negatief effect op de onderlinge band. Taal in de liturgie is net zo complex als in 
het dagelijks leven. De lettertjes van de Ordo Missae die aangeven hoe wat 
wanneer door wie moet gebeuren, bedoelen uiteraard informatie over te 
dragen. Maar de woorden bij het maken van een kruisteken weer niet perse. 
Daar gaat het om woorden en een gebaar (het kruisteken) die ons met God in 
verband brengen. De mededelingen zijn weer wel bedoeld om kennis over te 
dragen, het zingen van een lied niet. Het vieren van liturgie is het voltrekken van 
taal. In een bepaalde volgorde komen allerlei soorten van taaluitingen voorbij. 
Sommige daarvan zijn bedoeld om letterlijk te begrijpen, andere niet. De meeste 
woorden met bijpassende gebaren en houdingen, zijn bedoeld om met elkaar 
het ritueel te doen. Dan is het niet belangrijk of elk woord of elke zin begrepen  
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wordt. De vraag is, of de aanwezige mensen in staat zijn om het ritueel mee te 
maken. Voor wie nieuw is in de kerk (jong of oud) begint het daarom met de taal  
van de liturgie leren. Een proces dat voor iedereen overigens een leven lang 
duurt. Voor een doorgewinterde gemeenschap van kerkgangers kan het soms 
betekenen dat er bezinning nodig is. Door bijvoorbeeld de teksten te lezen en 
bespreken buiten de setting van een kerkdienst. Soms kan het nodig zijn om 
daarna aanpassingen te doen, maar zulks gaat niet zo gemakkelijk. Ten eerste 
omdat een ritueel zoals een eucharistieviering herhaling nodig heeft. Het altijd 
op dezelfde manier je tanden poetsen is immers pas een ritueel als je het 
daadwerkelijk altijd op dezelfde manier doet. Doe je het vervolgens eens anders, 
dan voelt het niet meer goed. Dan lukt het vaak ook niet. Ten tweede omdat de  
taal van de liturgie door meer mensen gesproken wordt dan alleen onze eigen 
gemeenschap. Zouden wij in onze kleine kring een nieuwe eigen taal afspreken, 
dan kan daarbuiten niemand ons meer verstaan. Tegelijk sluiten we ons 
zodoende af van de rest van de wereld en gaat alles aan ons voorbij. Dat lijkt 
soms positief, maar op den duur is het alleen maar negatief. Enkel met z’n allen 
samen kan en zal taal zich langzaam steeds verder ontwikkelen. Ook taal van de 
liturgie. Niet omdat wat we willen zeggen en doen zich wijzigt, maar omdat 
woorden bijna nooit dezelfde blijven. God verandert namelijk niet, maar wij wel. 
 

pastoor A. Bultsma. 

 
Gezongen  passieverhaal in Sint Franciscus kerk Bolsward 
 

Op Palmzondag 24 maart zingt het Rooms-Katholieke koor “Joachim” een 
passieverhaal naar het evangelie van “Mattheüs”. Het koor doet dit als 
onderdeel van de eucharistieviering in de Sint Franciscuskerk in Bolsward. 
Palmzondag leent zich uitermate goed voor het zingen van een passie. Op deze 
zondag beleven we namelijk in vogelvlucht het feestgevoel rond Jezus Zijn 
intocht te Jeruzalem en het gevoel van ontreddering als Jezus even later wordt 
gekruisigd. De emoties van leven en dood liggen deze zondag ontzettend dicht 
bij elkaar. Tot in het jaar 2006 werd deze passie in een middagvesper gezongen. 
Nu is de passie al weer enige jaren opgenomen als onderdeel van de 
zondagmorgenviering. De passie, van componist  Willem Vogel, is gecomponeerd 
in 1978 en bezingt het lijden en sterven van Jezus. De solopartijen worden 
gezongen door diverse koorleden. Voorganger is pastoor A. Bultsma. Het R.K. 
koor “Joachim” staat onder leiding van Cecilia Bekema en organist is Jan 
Sterenberg. U bent allen van harte uitgenodigd in de zondagochtendviering van 
zondag 24 maart. De viering begint om 11.00.  

Tiemen Hoitinga. 
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Bericht van de diaconaal opbouwwerker 
Het kanskaartproject 
 

In april gaan we een pilot starten in Bolsward rond het kanskaartproject. Het 
kanskaartproject is een initiatief om te komen tot een gezamenlijke lokale 
armoede aanpak. Een kanskaart is een handzaam overzicht van regelingen voor 
inkomensondersteuning. Daarnaast staan de samenwerkende organisaties die 
informatie en advies kunnen geven vermeld op de kanskaart. De kanskaart 
wordt huis aan huis verspreid in een wijk in Bolsward en ook weer opgehaald. 
Op deze manier worden mensen gestimuleerd om gebruik te maken van 
voorzieningen waar ze wellicht recht op hebben, maar geen weet van hebben of 
niet weten hoe. Bij de kanskaart  wordt ook een brief met uitleg meegegeven. De 
verwerking van de vragen die voortkomen uit de kanskaartactie zullen worden 
verwerkt door de Papierwinkel van Timpaan en de Thuisadministratie van 
Humanitas. Het FSU (Fries Steunpunt Uitkeringsgerechtigden) is op de 
achtergrond aanwezig om zo nodig complexe vragen te beantwoorden.  
De gezamenlijke diaconieën van de Gasthuis- en Martinikerk en de Franciscus 
parochie hebben zich aan dit initiatief verbonden. Voor de vrijwilligers die de 
kanskaarten gaan rondbrengen en ophalen zal er eerst een door het FSU 
verzorgde training worden georganiseerd in Bolsward.     
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers en ik hoop dan ook van harte dat 
bovenstaand verhaal u zo heeft aangesproken dat u zich aanmeldt. De 
tijdsinvestering zal ongeveer drie keer twee uur zijn. Ik zie uit naar uw reactie, 
Vrede en alle goeds, 

Kees van Kordelaar,  
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong, 06-19905519 

 

Heeft uw werkgroep wat te melden? 
 

Zoals u weet heeft onze “4sprong” een eigen website namelijk: 
www.franciscuskerk.nl. Deze website zal te zijner tijd aangepast worden aan de 
nieuwe parochie. Wij willen graag deze website up-to-date houden, door nieuws 
en mededelingen te vermelden. Daarom een vraag aan u! Heeft u een 
uitnodiging, aankondiging van een activiteit, foto’s, filmpjes of een verslag? 
Mail dit dan naar: franciscusherberg@gmail.com. Wij zorgen dan voor verdere 
publicatie. 

 Hartelijke groet, Henny Brouwer, 
 Patrick Janssen, Ton Visser (TV-Bolsward). 

http://www.franciscuskerk.nl/
mailto:franciscusherberg@gmail.com
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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'n Herberg 
 

Wie ontmoeten elkaar in deze Herberg? 
 

We zijn afkomstig van de voormalige Acht Mei Beweging in het Noorden, en zijn 
samen op pad gegaan met de afdelingen van de Mariënburg vereniging in 
Groningen/Drenthe en Friesland/Noordoostpolder. Op de bijeenkomst van 8 
november 2003 in Wolvega heeft een toen heel enthousiaste groep, in 
levensvatbare grootte, de bedoeling uitgesproken per 1 januari 2004 verder te 
gaan in een nieuwe organisatievorm: De vereniging ‘n Herberg. Vanaf 5 januari 
2004 staat de vereniging als rechtspersoon ingeschreven onder nummer 
0208276 in het handelsregister van de kamer van Koophandel te Groningen.  
 

Wat willen wij in ’n Herberg beleven? 
 

Als ‘Gods volk onderweg’ hebben we af en toe een plaats nodig waar we onze 
doelstellingen kunnen verwerkelijken: elkaar kunnen blijven ontmoeten, 
bemoedigen en vasthouden. De beleving van ons geloof kunnen uitdragen in 
gesprekken, vieringen, meditaties en activiteiten; op kunnen komen voor 
mensen, die in kerk en samenleving in de knel komen. Een plaats ook waar we 
op een eigentijdse manier invulling willen geven aan ons geloof en geloofsleven; 
waar we vrijuit mogen spreken, ons geestelijk voeden, weer op verhaal komen 
om onze tocht voort te zetten en te kunnen groeien in geloof. Een herberg ook 
die voor iedereen – ongeacht kleur, ras, geloof seksuele geaardheid of afkomst – 
uitnodigend openstaat en waar niemand wordt buitengesloten. Kortom: zo maar 
een dak voor mensen onderweg.  
 

Hoe geven wij dit vorm?                                             
 

Twee keer per jaar komen we bij elkaar,  ergens in een van de drie provincies van 
ons bisdom. Deze keer op zaterdag 20 april in kerkelijk centrum Trinitas, 
Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen  telefoon 0513-623463. 
 

Onze inleider voor het ochtend gedeelte is Pieter W. v.d. Horst. Hij is emeritus 
Hoogleraar in het vroege christendom en Jodendom. Zijn inleiding gaat over hoe 
de breuk is ontstaan tussen het Jodendom en het Christendom. Het leek ons als 
bestuur een goede aanvulling op Rabbijn Tamarah Benima die in de vorige 
bijeenkomst zeer enthousiast ons liet delen in het Joodse geloof en haar, vaak 
voor ons zeer herkenbare, rituelen. ‘s Middags is er tijd om elkaar te ontmoeten 
en te delen over wat er leeft aan vreugde en verdriet in de eigen 
geloofsgemeenschap. De dag begint om 10.00 uur.  Ik hoop u in Heerenveen te 
ontmoeten. Vrede en alle goeds. 

Voorzitter van ‘n Herberg 
Ciel Huitema, Grootzand 8  

8701 JX Bolsward Tel.: 0515-573043, cielhuitema@planet.nl. 
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Algemeen 

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 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 17 april 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 data zijn; 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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Algemeen 

20 APRIL EN 21 SEPTEMBER 
 

 De scheepsmaatjesdagen komen er weer aan.   
 

Deze dagen zijn bedoeld voor mensen met een          
verstandelijke beperking, die we Scheepsmaatjes 

noemen. Parochianen die deze dag met de Scheepsmaatjes willen optrekken 
noemen we Maatjes. De meeste Scheepsmaatjes hebben een vast Maatje. De 
Scheepsmaatjesdagen zijn dagen waarin mensen samen aan leuke activiteiten 
meedoen. Zo leren zij elkaar kennen. Het is de bedoeling dat er na deze dag 
blijvende contacten onderhouden worden, zoals eens een kopje koffie drinken, 
eens samen gaan wandelen, enz.  

Dit jaar zijn er Scheepsmaatjesdagen in:  

 Leeuwarden: 20 april (regio Noord en Noordwest-Fryslân). 
 Over Sint Dominicus. Informatie: C. Baars, 058-2130046 en T. van 

Hofwegen, 058-2663352  
 Drachten: 20 april (regio Oost en Zuidoost Fryslân).  
 Over Kikker. Informatie:  José Streppel, tel: 0513-632979.  
 Balk: 21 september (regio Zuidwest Fryslân).  
 Over de Schepping. Informatie:  Ciel Huitema, 0515-573034.  

 
 

 

 

 

 

 

Ziekenhuisbezoek 
 

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

 

 

 
 

mailto:info@franciscuskerk.nl
http://www.solidairfriesland.nl/default2.asp?active_page_id=155
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 23 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag 24 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Gatske Bijvoets, 

Hendrik Jorna, Theo en Alie de Jong Sikkes, Romke Galema 
Woensdag 27 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,  
Donderdag 28 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 30 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Jaap 
Witteveen, David Dijkstra, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben, overl. 
fam. Taco Nota-Negerman, Johannes Nota, Boukje Nota, 30 mrt.  Bouke v.d. 

Meer, Jan en Ans Andela-v.d. Meer 
Zondag 31 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Toos de 
Jong-Wilming, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Harmen Brattinga, kinderen 
en kleinkinderen, Sjoerd Hettinga, Jan v.d. Meer 
Donderdag 4 april.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp 
Vrijdag 5 april Huylckenstein: Cissy v.d. Meer 
Zaterdag 6 april.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben, t.g.v. de doop van Niels Cornelis 
Zijlstra, Anna Huitema-Jellema 
Zondag 7 april.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Toos 
Bos-v.d. Zijden, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Rein de Wit en 
Akke de Wit-Bekema, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, jrd. Hans Claus, lev. en 
overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Liny v.d. Zee-Oosterbaan 
Woensdag 10 april Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
Donderdag 11 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 13 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, 
Hendrikus Theodorus Brattinga, overl. ouders Dooper Bruinsma  
Zondag 14 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Agatha 
Hooghiemstra-Houben, Ynte Hooghiemstra, Johan Visser, kinderen en 
kleinkinderen, Sjoerd Hettinga, uit dankbaarheid t.g.v. het 55 jarig Huwelijk v. 
Piet en Jetty Bosma-Galema, overl. fam. Bosma-Galema 
Donderdag 18 april:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Anton 
Kamsma  
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Bolsward 
 

Palmpasen 
 

Op zaterdagavond 23 maart vieren we Palmpasen met de kinderen, in 
samenwerking met de St. Maartenschool. Het schoolkoor zal zingen, onder 
leiding van juf Margreet. De kinderen die zich op hun eerste heilige Communie 
voorbereiden, hebben een eigen aandeel in de viering, evenals de kinderen van 
de groepen 5. Alle kinderen zijn van harte welkom (en alle 
volwassenen natuurlijk ook). Maak je zelf een Palmpasenstok? 
Neem die mee!  De viering begint om 19.00 uur.  
 
In onderling overleg tussen school en pastoraal team is 
besloten, dat deze viering een gebedsviering zal zijn. Er wordt dus geen 
communie uitgereikt.  

Pastor N. ten Wolde. 
 

 

 
 
 
 
Goede week offer; Een Teken van leven, van harte gegeven! 
 

Een gave van parochianen aan parochianen. 
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen 
geven. Een gave om met de parochianen, die terug keren uit het ziekenhuis, 
onze vreugde te laten delen bij geboorte, jubilea en bij bepaalde verjaardagen. 
Zo ook voor de paasdagen zullen onze zieke medeparochianen een attentie van 
ons ontvangen. Weet u een zieke medeparochiaan dan kunt u die opgeven bij 
mevr. K. Brandenburg (tel. 573452).  
Dit alles verzorgen wij uit uw bijdrage van het “ Goede Week Offer”. In de week 
voor Pasen komen parochianen namens ons weer bij u aan de deur voor uw 
bijdrage. Uw financiële gave bevelen wij van harte aan. Indien uw gift 
onverhoopt niet wordt opgehaald verzoeken wij u deze in de brievenbus van de 
pastorie te deponeren. Alvast onze oprechte dank! 

 

Namens het actiecomité Welzijnswerk 
 St. Franciscusparochie Bolsward F.B. Visser. 

 
 
 
 

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
http://www.opozprojecten.nl/thema metselaar/afbeeldingen/ezeltjeprik-klein.gif
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Bolsward 
 

Nieuws van het Lourdeswerk 
 

Donaties 
 

Onze assistenten starten binnenkort weer om uw jaarlijkse bijdrage op te halen. 
In 2012 mochten wij van onze donateurs maar liefst € 2.500,50 ontvangen, 
waarvoor onze hartelijke dank! Met dit bedrag konden wij een aantal 
parochianen steunen in de kosten van hun bedevaart. 
Bent u nog geen donateur en wilt u het Lourdeswerk ondersteunen, dan kunt u 
uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: 1216.51.347 ten name van 
Lourdeswerk Nationale Bedevaarten te ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van 
Afdeling Bolsward/037622. De giften aan het Lourdeswerk zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

Cadeau-idee 
 

U kunt bij het Lourdeswerk terecht voor medaillons, bidprentjes, kaarsen, 
rozenkransen, algemene informatieboekjes, kinderboeken over Lourdes, etc. 
Wellicht een cadeau-idee voor de eerste communie/het H. Doopsel van uw 
zoon/dochter of kleinzoon/-dochter. Heeft u belangstelling, neem dan contact 
met ons op.  
 

Lourdeswater 
 

U kunt bij het Lourdeswerk uiteraard ook terecht voor Lourdeswater. U kunt 
daarvoor contact opnemen met Patrick en Boudien Janssen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
namens het Lourdeswerk van de Viersprong, 

Patrick en Boudien Janssen-Terbraak, (0515 - 580870). 
 
 

 
 
Familieberichten  
 

Geboren:  
9 febr. Gjalt Guiseppe Rimbertus, zoon van Trea 

Ringnalda en Giovanni Delea, Hottingawei 9, 
8731 AB Wommels 

 
Van harte gefeliciteerd! 
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Za. 27 maart 13.30 uur Eerste Communie Parochiezaal 
Do. 28 maart. 19.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Vr. 29 maart 16.00 uur Goede Week Offer Parochiezaal  
Za. 30 maart. 09.00 uur Goede Week Offer Parochiezaal  
Zo. 31 maart 11.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Wo. 3 april 13.30 uur Eerste Communie Parochiezaal 
Wo. 3 april 14.00 uur Geloven Nu Bovenzaal 
Wo. 3 april 20.00 uur Studieavond RK sociaal denken Parochiezaal 
Do. 4 april 13.00 uur Kerkschoonmaak Parochiezaal 
Vr. 5 april 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
Zo. 7 april 11.00 uur Voorstellen eerste Comm. Kerk 
Ma. 8 april 20.00 uur Klein programmeren  Parochiezaal 
Di . 9 april 19.30 uur PCI Parochiezaal 
Wo. 10 april 13.30 uur Omzien naar elkaar Bovenzaal 
Wo. 10 april 13.30 uur Eerste Communie parochiezaal 
Vr. 12 april 19.00 uur Buitenschoolse catechese Parochiezaal 
Vr. 12 april 20.00 uur Solid Friends Parochiezaal 
Ma. 15 april 20.00 uur Wijkcontactpersonen Parochiezaal 
Di.  16 april 20.00 uur liederencommissie Parochiezaal 
Wo. 17 april 13.00 uur Viersprongblad rapen Parochiezaal 
Wo. 17 april 13.30 uur Eerste Communie St. Maartensch. 
Wo. 17 april 14.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Wo. 17 april 20.00 uur Parochievergadering Parochiezaal 
Do. 18 april 09.00 uur KBO Parochiezaal 

 
 
 
 
Koren  
 

Za. 23 mrt.  St. Maartenschool   Ma.   1 apr. Joachim 
Zo.   24 mrt.  Joachim   Za.   6 apr. Herenkoor 
Do. 28 mrt.  Dames en Herenkoor  Zo.   7 apr. Kinderkoor  
Vr. 29 mrt.  Dames en Herenkoor  Za. 13 apr.  Cantrix C. Bekema 
   Kruisweg   Zo.   14 apr. Dames en Herenkoor  
Za. 30 mrt  Dames en Herenkoor  Za.   20 apr. Cantus Deo 
Zo. 31 mrt.  Cantus Deo   Zo.  21 apr. Joachim 
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Bolsward 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken,  
€ 1.094,80 opgebracht.  
De deurcollecte voor de actie Honduras op 2 en 3 maart jl. heeft € 175,80 
opgebracht. 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
 

Deurcollecte 
 

Zaterdag 20 en zondag 21 april is er een deurcollecte voor Roepingenzondag! 
 

 

KVG  
 

Woensdag 24 april 2013 Likeuravond. Op alweer de laatste avond van 
het seizoen komt er iemand van de firma Heuzinkveld een show over 

likeuren voor ons verzorgen. Er wordt een buffet met likeuren opgebouwd, dat 
bestaat uit ruim 50 soorten. De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal. 
Bijdrage voor deze avond is € 5,-- Opgave en betaling voor 5 april a.s. bij Thea 
Dijkstra, Workumertrekweg 15, Bolsward.  
 

Het bestuur.         
              
 

 

KBO 
 

Sluiting van het KBO seizoen Afdeling Bolsward op 18 april as. Na de 
Eucharistieviering van 09.00 uur, is er koffiedrinken in de Parochiezaal. Daarna 
zal de heer B.  Akkerman de aanwezigen verpozen op een gezellige en amusante 
wijze met Friese vertellingen. Het is een goede gelegenheid om afscheid van 
elkaar te nemen voor het zomerseizoen.  

                                                       Het bestuur. 
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Bolsward 
 

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE 
PAROCHIEVERGADERING VAN 17 april 2013 IN DE PAROCHIEZAAL 

om 20.00 uur 
 

AGENDA 
 

       1.   Opening 
  

       2.   Het verslag van de parochievergadering van 28 november  jl. 
 Het volledige verslag ligt in het weekend 13/14 april  achter in de kerk, maar               

is  ook   beschikbaar op www.franciscuskerk.nl   
 

3.  Mededelingen 
     o.a. over het beheer 
 

4.   De jaarrekening 2012 van de parochie  
(een verkorte versie wordt tijdens de vergadering uitgereikt) 
 

5.    De samenvoeging van de parochies in De Viersprong  
        Vice-voorzitter Zwerus Terwisscha van Scheltinga zal een uiteenzetting geven 
       over de vordering van de wording van de nieuwe parochie 
 

NA DE PAUZE 
 

6.    “De basis van de Liturgie” 
 Als smaakmaker voor de 3 avonden die de beide pastores  en  Kees van    
Kordelaar later dit voorjaar zullen verzorgen, zal pastor Ten Wolde een 
korte inleiding houden over de basis van onze liturgie: kerkelijke jaar, 
theologische noties, eucharistie en diaconie. Er komt ook ruimte voor uw 
eigen vragen. Schrijf ze op; we zullen werken volgens de “hoge hoed-
methode”. 

 

7.    Rondvraag    
       met aansluitend een nazit.  
 
KORT VERSLAG van de parochievergadering op 28 november 2012. 
 

De vergadering werd bijgewoond door bijna 40 parochianen.  
De heer Kees van Kordelaar en mevrouw Wilma Altena spraken over de 
activiteiten van de werkgroep “parochies en mensen met een verstandelijke 
beperking.”  Ze constateren dat er weinig aandacht is voor deze problematiek en 
de aanwezigen worden opgeroepen om samen met de inleiders er voor te 
zorgen dat ook in onze parochie aanspreekpunten voor ouders en verzorgers, 
vooral gericht op hulp bij praktische zaken zullen kunnen ontstaan. 
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Bolsward 
 

Mevrouw Van der Meer, voorzitter van PCI Bolsward kreeg ruim de gelegenheid 
om over het werk van PCI te spreken. Ze gaf een boeiende uiteenzetting over de 
wording tot één PCI voor de volgend jaar van start gaande nieuwe parochie. 
Punten die in dat proces aan de orde komen zijn onder andere de afstemming 
van beleid en  financieel beheer.  
Ze haalde de doelstellingen van PCI kort aan: 
1. het bevorderen van de bewustwording van parochianen over de sociale 
situatie van de woongemeenschappen, de sociale problemen daarin en hoe ze 
zijn ontstaan; 
2. helpen voorkomen dat mensen worden buitengesloten of geïsoleerd raken; 
3. mensen stimuleren om naar elkaar te luisteren, tijd en aandacht te besteden 
aan elkaar, en dan meet name aan de meest kwetsbare onder ons 
4. de parochianen stimuleren de handen uit de mouwen te steken op sociaal en 
diaconaal gebied. 
Aansluitend kreeg de heer Van  Kordelaar, als diaconaal opbouwwerker 
verbonden aan PCI de gelegenheid om te vertellen over  zijn werk. Kern van het 
opbouwwerk is, aldus de heer van Kordelaar om mensen te bewegen mee te 
doen in het tot stand brengen en houden van een gemeenschap en samenleving 
waarin men om elkaar geeft. Hij wees o.a. op het z.g. schuldhulpmaatjesproject. 
Al 15 mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Helaas weinig uit onze parochie. 
Van Kordelaar doet een beroep op de aanwezigen. 
De  op 31oktober gehouden Dag van de Armoede was een succes. Daar komen 
verdere initiatieven uit voort. Gewerkt wordt ook aan een tuinproject voor 
minima in Bolsward. 
Van Kordelaar eindigt zijn boeiende en enthousiasme uitstralende presentatie 
met de oproep; “wilt u meedoen. Laat me dat dan weten”.  
Aansluitend was de begroting van de parochie voor 2013 onderwerp van 
gesprek. Er is een tekort. Het parochiebestuur is gehouden dat tekort weg te 
werken door alle uitgaven kritisch te bezien. Het parochiebestuur heeft o.a. 
moeten besluiten het aantal uren van de koster te verminderen. Er zal in de 
toekomst  een groter beroep moeten worden gedaan op vrijwilligers. 
Tenslotte kwam de heer Hans Hettinga aan het woord. De heer Hettinga is 
voorzitter van de projectgroep die leiding geeft aan het proces van de 
samenvoeging van de 4 parochies. Samen met de heer Patrick Janssen lichtten zij 
het werk van de projectgroep en de werkgroepen toe.  
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   H. Werenfridusparochie Workum 
 

     Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 24 mrt: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, 
Renate Wahle-Flapper,  Rein en Marie Zeinstra- de Jong, Andries  en 

Dirk de Jong 
Zaterdag  30 mrt: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, Emmie 
Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, Wouter Yntema 
Zondag 31 mrt: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, Ivo Huitema, 
Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, Titus en Theodora Galama –
Dijkstra, overl. fam. Tiel Groenestege- Mensink 
Zondag 7 apr: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, Juliane Ydema- 
Flapper, overl . fam.  de Jong –Sierkstra 
Zaterdag 13 apr: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, Hijlke Dijkstra 
fam. Miedema- Kramer 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.     24 mrt: Lector: H.Kienstra 
Vr,     29 mrt:  Misdienaars: Lisa van der Meer en Janny Yntema(15.00uur) 
Za.     30 mrt: Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra 
Zo.    31 mrt: Lector: A. Yntema 

Misdienaars: Danique Wahle en Rudmer de Ringh 
Wo.     3 apr:     Misdienaars: Luka Wahle en  Sietse Boomsma 
Zo.       7 apr:     Lector:  A. Kramer 
  Misdienaars:  Ilse Boomsma en Jesse Yntema 
 

Koren    Kosters  
 

Zo. 24 mrt.    Schoolkoor   Zo. 24 mrt. H. Rijpma  
Za. 30 mrt   Ursulakoor   Vr.    29 mrt. A. de Ringh (15.00u.) 
Zo.   31 mrt.  Ludgerkoor   Za.  30 mrt. L. Buren en A. de Ringh 
Za. 13 apr.  Gregorius Magnus  Zo.    31 mrt. A. de Ringh (11.00u) 
        Zo.    7 apr. H. Rijpma 

    Za.  13 apr.    L.  Buren   
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Workum 

Collectanten: 
 

Zo.   24 mrt:  L. de Ringh / N. Terwisscha 
Za.   30 mrt:  G. Galema / Tj. Hettinga 
Zo.   31 mrt:  H. de Bruin / Joh. de Jong 
Zo.     7 april  T. Ketelaar / Joh. van Dijk 
 

Crèche: 
24 maart:  Geartsje en Lisa Weitenberg 

  

Deurcollectes     Bloemverzorgers:  
 

24 mrt. t.b.v. onderhoud  Maand mrt. mevr. L. Buren 
29 mrt. t.b.v. vastenactie  Maand apr. M. Walta 
30 mrt. t.b.v. onderhoud 
31 mrt. t.b.v. onderhoud 
 7 apr. t.b.v. jeugdwerk 
13 apr. t.b.v. koren 
 

Koffieschenken:  
 

Zo.   24 maart J. Koopen en H. Rijpma 
Zo.   31 maart S. Flapper en T. Yntema 

Zo.   7 april A. de Boer en S. Kramer 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 6 april is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur.   
Vrijwilligers zijn Mevr. en  Dhr. Schramp en N. Terwisscha  
 

Rommelmarkt “rûn de tsjerke” 
 

Het is  voorjaar!  Dus worden wij weer actiever. Hebt u de voorjaarsschoonmaak 
al gepland?  Als er bij het opruimen van de zolder of de schuur spulletjes weg 
kunnen houden wij ons aanbevolen want de rommelmarkt bij  en voor de 
Werenfriduskerk is dit jaar op zaterdag 11 mei.  De dag  waarop de mannen 
spullen ophalen is  zaterdag 4 mei. Graag horen we van u  of wij bij u spullen 
kunnen halen. U kunt daarvoor bellen naar een van de volgende nummers;    
543894 – 542304 – 540064 – 543451.                                                                                          
 We kunnen veel gebruiken maar geen  bedden, matrassen, grote wandmeubels 
en zitbanken.  
Vol enthousiasme is de commissie  weer  gestart met de voorbereiding  voor de 
rommelmarkt. Wilt u ons daarbij helpen? Wij willen de commissie graag  
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uitbreiden met enkele mensen zodat we samen de kerk en de goede doelen 
kunnen blijven steunen. Het is best leuk werk en als er voldoende mensen mee 
helpen  kost het niet zoveel tijd. Dus waar wacht u op, bel  a.u.b. een van de 
commissieleden, dan gaan we er samen weer iets goeds van maken! 
De commissie bestaat momenteel uit:  Harry Jellesma, Ben Feenstra, Rudolf van 
Wier, Hendrik Rijpma, Jan Marko Silvius, Sjoerdsje Hylkema en Emmy Oude 
Weernink.                                                                                     
 

Wel en Wee Workum 
 

We zijn als deze Wel en Wee bij U op de deurmat valt al weer bijna in de Goede 
Week. Allereerst nog even dit:  
Zondag 10 maart is in het kerkje van Nijhuizum, Nienke Galema gedoopt 
Dochtertje van Iwan en Liesbeth Galema. 
Op woensdag 13 maart is overleden Mevr. Margaretha Hillegonda de Bruin- van 
der Heide ze mocht 91 jaar worden.  Op zaterdag 18 maart  vond haar uitvaart 
plaats en is naast haar man  ten ruste gelegd op ons kerkhof. Wij wensen de 
familie veel  sterkte voor de toekomst.  
Er zijn heel wat veranderingen in de Goede  Week. Veranderingen in de vorm 
van  vieringen in de vier Parochies. 
Allereerst is er op Palmzondag een viering met de schoolkinderen in onze kerk. 
In deze viering worden de palmtakjes uit gedeeld. 
Dinsdag 26 maart is er voor de parochianen van de cluster een Boeteviering in 
Makkum. Witte Donderdag is er alleen in Bolsward een viering. Er is in deze 
viering een voetwassing, waar 3 vrijwilligers voor worden gezocht.   U kunt zich 
aanmelden bij Hes Kienstra tel 0515-541762. 
Goede Vrijdag is er een clusterviering in Witmarsum. Mocht U een viering in een 
clusterkerk willen bezoeken, maar geen vervoer hebben,  of mocht u in uw auto 
nog een plekje vrij hebben,  graag melden bij Geertje Weitenberg tel 0515-
543651. Zij gaat dan het vervoer regelen. 
Op paaszaterdag en Paaszondag is er in onze kerk gewoon een viering. 
Let op! !  
Zondag is de viering om 11.00u en dus niet zoals we gewent zijn om 9.30 u. 
Kijk voor de tijden van de vieringen op pag. 2 van het  Viersprongblad. 
Wie een bezoekje wenst van de Pastor of Pastoor  moet dit zelf melden bij de 
Pastor of Pastoor of bij het secretariaat in Bolsward. Wilt u iemand van de 
bezoekersgroep willen spreken  kunt u  contact op nemen met Mini Dekker. 
Mocht u verder nog wat kwijt willen kunt u altijd bij de contactpersonen terecht. 
Verder wensen we de zieken veel sterkte en beterschap. 
 En u allen alle goeds voor de komende tijd. 

                                           De contact personen. 
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Workum 
 

UITNODIGING   voor de Jaarvergadering 
 

Parochie St. Werenfridus op donderdag 25 april 2013 
in de Brouwershof om 19.30 uur.  
Opening en overweging 

1. Mededelingen 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen 25-04-2012 
4. Bespreking financieel verslag 2012 
5. Verslag kascommissie 
6. Begroting 2013 
7. Aanschaf begraaftoestel + toebehoren 

Bedankje, vandaag even apart genoemd, voor de vrijwilligers van ons 
kerkhof. 

8. i.p.v. rondvraag: U, als parochiaan aan het woord.   
We willen u, dit jaar, nogmaals in de gelegenheid stellen, het 
parochiebestuur te laten weten, wat u waarvan vindt, met een ev. 
voorstel te komen ter overweging, een complimentje uit te delen 
waarvoor en aan wie u maar wilt, uw ev. zorgen te uiten en uw hoop 
en/of verwachtingen uit te spreken.  
(Dit is vorig jaar goed bevallen). 

9. Pauze 
10. Nieuws en mededelingen Caritas 
11. Nieuws en mededelingen Pastoor JanningStichting 
12. Verloting paaskaars 
13. Besluit 

 
De notulen van de jaarvergadering van 25 april 2012 liggen ter inzage. 
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       St. Martinusparochie Makkum 
  

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
  

Zondag 31 mrt.: Alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
  Zondag  7 apr.: fam.  Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel 
en alle zieken in onze parochie en  in Avondrust 

  Zondag 14 apr.: Alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
  Zondag  21 apr.: Alle zieken in onze parochie en in Avondrust 

 

Lectoren  Kosters 
 

Zo. 31 mrt. Riet van der Bles Zo. 31 mrt. Lenie Foekema 
Zo.   7 april Bernadette de Jong Zo.   7  april Mieke van Vliet 
Zo. 14 april Mieke van Vliet Zo. 14 april Bianca Domhof 
Zo. 21 april Thilda Adema Zo. 21 april Watze Roorda 
Zo. 28 april Dienst in het MFC Zo. 28 april Dienst in het MFC 
 

Misdienaars 
 

Zo.   31 mrt. Charlotte en Annick 
Zo.     7 april Hannah en Quincy 
Zo.   21 april Jacob en Ryan 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.  31 mrt. Lenie Foekema April: Leny Roorda  
Zo.   7 april    Klaas Groeneveld Mei: Ida en Anneke Genee 
Zo.  14 april     Nico van Vliet    
Zo 21 april    Geerten Tros 
Zo. 28 april    Dienst in het MFC Maggenheim 
 

Opbrengst collecten februari 2013 
€ 204,95 Collecten eigen kerk 
€   29,00 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
Extra collecten 13 februari  t/m 31 maart Vastenactie ( zakjes kunnen in de bus in 
de hal) 
Zondag 7 april onderhoud van de kerk 
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Makkum 

Rondje om de kerk 
 

De ventilatoren in de kerk lopen weer synchroon met het opstarten en uitzetten 
van de moederkachel. Tot nu toe was het zo dat de ventilatoren in de kerk 
gingen draaien als de temperatuur in de kerk beneden de 7 graden Celsius 
uitkwam. Het gevolg was dat de ventilatoren om 5 ca. 6 uur in de ochtend 
handmatig aangezet moesten worden anders draaiden deze de volle nacht en 
ochtend voor niets. Een technisch team bestaande uit Roel Reedijk, Nico van 
Vliet en Hans Gesterkamp hebben het probleem opgelost door op de 
warmtebuis van de moederkachel een voeler te plaatsen en in te regelen dat de 
ventilatoren pas gaan draaien als de buis 20 graden is en op die temperatuur ook 
weer uitgaan als de moederkachel afkoelt. Een mooi stukje denkwerk waarvoor 
met name Roel wordt bedankt, Hans Gesterkamp heeft geen slapeloze nachten 
meer. Tegelijker tijd is de klok van de kerk gerepareerd door Roel en Hans. Hij 
loopt misschien nog een paar minuten voor of achter maar dat komt nog wel 
goed. 
 

Uitnodiging! 
 

Het Bestuur van de Sint Martinusparochie te Makkum nodigt u allen uit voor het 
bijwonen van de algemene jaarvergadering en parochieavond op: 
Donderdagavond 25 april 2013. 
Aanvang 20.00 uur In kerkelijk centrum ‘Het Anker’ in Makkum. 
 

Agenda 
1. Opening en overweging (Pastor N. ten Wolde) 
2. Notulen jaarvergadering 2012 
3. Jaaroverzicht 2012 van de parochie 
4. Financieel overzicht 2012 van de parochie 
5. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte 
6. Pauze 
 

Na de pauze verzorgt Pastor Ten Wolde een inleiding over de Bijbel waarbij drie 
L-en centraal staan: Laagdrempelig, Leerzaam en Leuk!. Mocht u over een Bijbel 
beschikken, neem deze dan mee. 
 

Oud papier 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 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. 
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Makkum 

Wel en Wee Makkum 
*Op zondag 24 maart a.s. vieren we Palmpasen in onze kerk. De kinderen van de 
St. Martinusschool hebben Palmpasen takken versierd en deze worden tijdens 
de viering ter zegening aangeboden en na de viering aan de oudere parochianen 
die ziek zijn of niet naar de kerk kunnen komen uitgereikt. 
*Dinsdag 26 maart is er een boeteviering in onze kerk om 19.00 uur. 
*De meeste vieringen in de Goede Week zijn viersprongvieringen. 
Zie het Viersprongrooster op pagina 2. 
* Zijn er parochianen die graag naar deze vieringen willen maar er niet kunnen 
komen dan kunnen ze bellen naar Mieke en Nico van Vliet en zij zullen voor U 
vervoer regelen, telefoonnummer 231678 
*Op 25, 26 en 27 maart zijn de oecumenische passiestonden in de Doopsgezinde 
Vermaning en deze beginnen om 19.30 uur. 
*Geachte medeparochianen, pastoor en pastoraal medewerkers: Bij deze wil ik 
een ieder bedanken voor de attenties, kaartjes, telefoontjes en wat dies meer zij, 
tijdens mijn verblijf in de kliniek te Heerenveen. Het heeft mij zeer goed gedaan. 
Voor de rest wens ik iedereen een goede vastentijd en alvast een Zalig Pasen 
toe, aldus Wim Foekema. 
 

Avondrust: 
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 8 april 2013 om 10.30 
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10.00 uur is er 
koffie. U wordt van harte uitgenodigd. 
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst. 
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst. 
 

Toos van As, tel. 232564, 
 (mailadres: toosvanas@hotmail.com). 

KVG-Nieuws 
 

* Op woensdag 10 april hebben we alweer de slotavond. Het 
viswijvenkoor Grietje Sprot treedt dan voor ons op. Het is mogelijk om een gast 
mee te nemen. De entree voor leden is € 5,00 en de gasten betalen € 7,50. 
* Het is weer mogelijk om lid te worden voor het nieuwe seizoen. Momenteel 
hebben we 56 leden en er is een ledenstop bij 65 leden. Gasten zijn natuurlijk 
altijd van harte welkom maar meldt dit even van te voren bij het Bestuur.  
* Het jaarlijkse reisje is op woensdag 22 mei en de opgave hiervoor kan bij Lenie 
of Aukje maar doe dit wel voor 1 mei a.s. 
* Op het lijstje van het oud papier is een wijziging gekomen. In de maand juli 
staat de container er op 12 en 13 juli dus niet op 19 en 20 juli dit in verband met 
de Merke, noteer dit vast! 

 

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:  
Zo. 24 mrt.: voor onze zieken, overl. Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, Boukje 
Anema, Jan Jurna 
Vr. 29 mrt.: voor onze zieken, overleden Tjepke Herrema 
Zo. 31 mrt.: voor onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, fam. Tonies 
Zo. 7 april: voor onze zieken, overl. Tjepke Herrema, Douwe en Anna Poortstra-
de Boer, Schelte en Lena Anema-Visser, Wiebe en Wiepkje Bergsma 
Zo. 14 april: voor onze zieken, overl. Jan Jurna, Gerrit en Willy de Jong, Schelte 
en fam. Anema-de Jong 
Zo. 21 april: voor onze zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Yeb en Catharien 
Ypma-Terpstra 
Zo. 28 april: voor onze zieken, overl. Gerard en Riemer Brouwer, Willem 
Oudenhooven, Jan Jurna  
 

Attentie 
 

Op Witte Donderdag 28 maart is er om 19.00 uur een gezamenlijke 
Viersprongviering in Bolsward. Voor de Paaswake kunt u terecht in Workum 
(20.00 uur) of Bolsward (22.00 uur).  
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 24 mrt.: mevr. B. de Groot (532340) dhr. D. Stoffels 
vr. 29 mrt: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
zo. 31 mrt.: mevr. L. de Boer (642059) dhr. F. van Koppen 
zo.   7 april: mevr. B. de Groot (532340) dhr. S. Hettinga 
zo. 14 april: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. D. Stoffels 
zo. 21 april: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
zo. 28 april: mevr. L. de Boer (642059) dhr. F. van Koppen  
 
 

Collecte 
   

Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag  
  24 maart een extra collecte voor de Vastenaktie en op zondag 7 april een tweede 

collecte voor het reservefonds. 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand februari  2013 zijn nog niet bekend. 
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Witmarsum 
 
 

Vervoersdienst 
 

zo. 24 mrt.:   fam. L. Nota  tel. 532260 
vr. 29 mrt.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 31 mrt.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo.   7 april:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 14 april:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 21 april:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo. 28 april:  fam. L. Nota  tel. 532260 
 

 
Schoonmaken kerk:   
 

week 14: 1 t/m 6 april:   week 17: 30 april t/m 5 mei: 
mevr. D. Brouwer (531923) mevr. A. de Wit  (532351) 
mevr. B. de Groot (532340) mevr. T. Heeringa (531738) 
mevr. G. van Popta (531305) mevr. A. Jorna  (531471) 
 

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

 
 
Agenda 
 

do. 21 maart: Jaarlijkse algemene parochieavond 20.00 uur in `t Arkje. 
do. 18 april: Bestuursvergadering in 't Arkje 
 

 
“Omgekeerd Huisbezoek” 
 

Beste parochianen, 
Voor U allen alvast een korte mededeling wat betreft de bijeenkomst 
“Omgekeerd Huisbezoek”. Wij willen U graag uitnodigen voor deze ochtend en 
wel op 24 april a.s. Tegen die tijd krijgt u nog wel een uitnodiging met nadere 
informatie. 

Namens de werkgroep,  
    Jo van der Tol-Tromp. 
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Witmarsum 
 

Wel en wee Witmarsum 
 

Op dinsdag 12 maart heeft zuster Lambertina, in een viering waarin zij zelf voor 
mocht gaan, afscheid moeten nemen van haar zus Nelly. Haar overlijden was 
plotseling. We wensen zuster Lambertina sterkte en Gods nabijheid, en haar zus 
dat zij een goed plekje heeft gekregen bij haar Schepper. 
Bovenstaande is ook de reden dat deze Wel en Wee deze keer is geschreven 
door ondergetekende. En omdat zuster Lambertina zo onverhoeds moest 
vertrekken kon ze mij niet vertellen of er nog extra intenties waren aangevraagd. 
Het kan dus zijn dat u uw intentie mist. We hopen dan op uw begrip. 
Ik maak nu ook maar even van de gelegenheid gebruik om te melden dat u de 
intenties of zaken die u graag vermeldt ziet in het Wel en Wee van onze parochie 
ook bij mij kunt melden als u weet dat zuster Lambertina afwezig is. 
Van de bisschop kwam een bericht, waarin hij mevrouw Jo van der Tol-Tromp 
bedankt voor de bijna 18 jaar dat zij deel heeft uitgemaakt van ons 
parochiebestuur. Hij laat ons weten dat hij haar 'ontslag' accepteert. 
Ook wij spreken onze dank uit voor de jarenlange inzet en hopen Jo nog lang te 
mogen begroeten in onze parochie, ook al woont zij inmiddels al weer een tijdje 
in Franeker. 
Zondag 24 maart is het Palmzondag. In de laatste vieringen voor palmzondag 
heeft Lisan Hettinga de kinderen weer voorbereid en is er een heus 
woestijnlandschap gecreëerd in onze kerk, dat langzaam wordt omgetoverd in 
een vruchtbaarder land. Tijdens de viering op Palmzondag zullen de kinderen 
een rol spelen en worden er palmtakjes uitgereikt. 
U ontvangt een hartelijke groet en Gods zegen van zuster Lambertina, 
 
        Elly van der Wei. 
 

 
 

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

Lectoren/ misdienaars/acolieten  zie:                    www.franciscuskerk.nl  
Jongeren naar de Stille Omgang 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.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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VROLIJK PASEN 
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ALGEMENE INFORMATIE 

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

 

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

 

Bolsward: 
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE 
Grote Dijlakker 7, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl 
Openingstijden:  maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur  
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan 
het parochiesecretariaat.  
Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward, 
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl 
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie: 
0515.575924,Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag 
Financiële zaken:  Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511 
Rabobank nr. 30.87.05.483 
Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop) 
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen, 
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e.mail: dong2103@planet.nl 
 
 

Workum  
Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.  
Contactpersonen:  
Geartsje Weitenberg,  tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl  
Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en  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 

 

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:joh.weitenberg@comveeweb.nl
mailto:lienkederingh@hotmail.com
http://www.caritasworkum.nl/
http://www.fondsnaastenliefde.nl/
mailto:naastenliefde@live.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: 
 

 19 april – 17 mei 2013  
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  8 april  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. 3. 

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

