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VIERSPRONGROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
 

Vr. 29 nov 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za. 30 nov 19:00 Bolsward Gebedsviering AB 
Zo.  1 dec  9:30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  1 dec  9:30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.  1 dec  9:30 Workum Communieviering NtW 
zo    1 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma. 2 dec 10:30 Avondrust Communieviering NtW 
Di.   3 dec  9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 4 dec 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do.  5 dec  9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  6 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  7 dec 19:00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.  7 dec 19:00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  8 dec  9:30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.  8 dec  9:30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  8 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
di.  10 dec  9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 11 dec  8:00 Workum Kinderviering AB 
Wo. 11 dec 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  12 dec  9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  13 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  14 dec 16:00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  14 dec 19:00 Bolsward O-Antifonen AB 
Zo.  15 dec  9:30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  15 dec  9:30 Witmarsum Communieviering NtW 
Zo. 15 dec  9:30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.  15 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.  17 dec  9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.18 dec 10:00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do. 19 dec  9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Do. 19 dec 10:30 Bolsward Kleuterkerstviering 
Vr.  20 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 
 

 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

Vrijdag      29 november  t/m zondag    8 december pastor    Ten Wolde 
Maandag   9 december  t/m  vrijdag    20 december      pastoor  Bultsma 
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Meditatie: Advent 
 

Als ik dit stukje schrijf is Sinterklaas dit weekend net aangekomen. De kinderen 
van de Ludgerusschool  in Workum waren dan ook heel, heel druk,maandag. Ik 
was in groep 1, 2 en 3. Vol van de verwikkelingen rond de staf van Sinterklaas, en 
al even vol van verwachting waren ze. Zou het allemaal wel goed komen in het 
Grote Pietenhuis? Wanneer zouden ze hun schoentje mogen zetten? Hoeveel 
nachtjes slapen nog tot 5 december? En wat duurt het wachten dan toch lang!.... 
In de kerk hebben we in december ook drukte genoeg. Sinterklaas valt wel wat 
mee, maar Kerst heeft heel wat voeten in de aarde. Voorbereidingstijd. Praktisch, 
met koren, bloemversierders, kerkschoonmakers, iedereen die bij het maken van 
boekjes betrokken is, enzovoorts. Thuis gebeuren er andere dingen, maar we zijn 
er niet minder ijverig mee bezig: kaartjes schrijven, kerstboom versieren, 
boodschappen doen, en zo verder.  
Nu is Advent ooit, van den beginne, bedoeld om voorbereidingstijd te zijn voor 
onze geloofsgemeenschap, en in ons eigen hart. Tijd om ons bewustzijn te 
scherpen voor ons verlangen. Tijd om ons te richten naar de komst van de Heer, 
het Licht der wereld, dat onze duisternis verlichten wil. De grote kunst van Advent 
is, om die stille aandacht om te hunkeren en te verwachten, om die te bewaren bij 
alle “uitwendige” drukte, herrie en gedoe.  
In de Advent worden we daarbij geholpen. Als we naar de kerk gaan treffen we er 
een versoberd vieren aan, pas op de plaats en zelfs een stapje terug ten opzichte 
van anders, omwille van het grote feest. Buiten helpt ons de duisternis – het 
wordt vroeg donker, en dat nodigt uit om naar binnen te gaan, letterlijk en 
figuurlijk.  
Maar al die andere tijden van het jaar hebben we diezelfde kunst nodig om als 
christen te blijven leven en groeien. De meeste dagen hebben allerlei uitwendige 
drukte, herrie en gedoe, en het is altijd een hele kunst om toch koers te houden, 
toch de aandacht te bewaren voor waar het werkelijk om draait.  
Deze Adventstijd mogen we gebruiken om ons bewust te worden van ons 
verlangen naar het Licht, in alle duisternis en verwarring die we zoal tegenkomen. 
En als het dan strakjes weer “gewoon” wordt, laten we dan proberen om de grote 
kunst van Advent te blijven beoefenen: voldoende aandacht bewaren om bij 
allerlei drukte koers en balans te blijven houden op weg naar het Koninkrijk.  
 

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 
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Even bijpraten….. 
 

Nieuw kerkelijk jaar – Met de start van de Adventsperiode is een nieuw kerkelijk 
jaar gestart. Tijdens de zondagsvieringen lezen we voortaan uit het A-jaar, wat wil 
zeggen dat de evangelielezing meestal uit Mattheus zal zijn gekozen. Mattheus is 
de eerste van de vier evangeliën die in de Bijbel staan. Het is tevens het eerste 
boek van het Nieuwe Testament. 
Liturgieavond – Op 11 december aanstaande wordt de 3e avond over onze liturgie 
gehouden. We beginnen om 19.30 uur. Plaats van samenkomst is de Brouwershof 
aan de Brouwersdyk 20 te Workum. Deze laatste keer zal het vooral over de 
muziek en zang gaan tijdens de vieringen. 
Eerste communie – U heeft in het vorige parochieblad kunnen lezen over de 1e 
communie. Op 28 november is er om 20.00 uur een informatieavond in de 
Brouwershof te Workum. U bent van harte welkom. Sowieso is opgave nog 
mogelijk totdat de voorbereiding van de kinderen in januari begint 
 

 
Bijbelquiz  
 

We zijn met elkaar begonnen de Bijbel te lezen. Van veel 
parochianen hebben we inmiddels gehoord dat ze meedoen! 
In het vorige parochieblad stonden de eerste oefenvragen, 
behorend bij ons ‘Bijbelleesproject’. Hier volgen de goede 
antwoorden: 
Vraag 1: Welke mens krijgt het eerste een naam in de Bijbel?  
B: Eva, vgl. Genesis 3, 20. Adam wordt eerst de mens genoemd en krijgt zijn naam 
pas in Gen. 4, 25.  
Vraag 2: Tussen welke grote rivieren lag het Paradijs? 
In Genesis 2, 14 worden de beroemde rivieren de Eufraat en de Tigris genoemd. 
Mogelijk kon u dit niet vinden, want sommige vertalingen gebruiken andere 
namen voor de Tigris. 
Vraag 3: Wie was de eerste dronken man in de Bijbel? 
C: Noach, vgl. Genesis 9, 20. 
Vraag 4: Na hoeveel plagen ging in Egypte het licht uit? 
D: 8, de 9e plaag betreft de duisternis die over Egypte valt. (Ex 10, 21-29) 
Vraag 5: Hoe antwoordde God op de klacht van het volk Israël over het 
vegetarische menu in de woestijn? 
In Exodus 16, 13 staat te lezen dat God een grote zwerm kwartels doet neerdalen. 
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Nieuwe vragen: 
 

1. Wat mag volgens de voorschriften in Leviticus niet ontbreken in een meeloffer?  
 A: Zout  C: Maanzaad 
 B: Gist  D: Wierook 
 

2. Wat moet iemand volgens de voorschriften in Leviticus roepen, wanneer hij aan 
een huidziekte lijdt? 
 

3. Van wie was volgens Numeri Bileam de zoon? 
 A: Beor  C: Sippor  
 B: Petor  D: Balak 
 

4. In welke gedaante kwam de heilige Geest over Jezus bij diens doop? 
 A: Vuur  C: Adelaar 
 B: Duif   D: Wind 
 

5. Wat gebeurde er met zaad dat door de zaaier op het pad werd gestrooid? 
 

 
Bijbelleesrooster December 
 

1 Leviticus 1,2,3 12 Num. 7,8,9 23 Mattheüs 4,5,6 

2 Lev. 4,5,6 13 Num. 10,11,12 24 Mat. 7,8,9 

3 Lev. 7,8,9 14 Num. 13,14,15 25 Mat. 10,11,12 

4 Lev. 10,11,12 15 Num. 16,17,18 26 Mat. 13,14,15 

5 Lev. 13,14,15 16 Num. 19,20,21 27 Mat. 16,17,18 

6 Lev. 16,17,18 17 Num. 22,23,24 28 Mat.19,20,21 

7 Lev. 19,20,21 18 Num 25,26,27 29 Mat. 22,23,24 

8 Lev. 22,23,24 19 Num. 28,29,30 30 Mat. 25,26,27 

9 Lev. 25,26,27 20 Num. 31,32,33 31Mat.28, 
Deuteronomium 1,2 

10 Numeri 1,2,3 21 Num. 34,35,36  

11 Num. 4,5,6 22 Mattheüs 1,2,3  

 
Het trainings- en vragenuur zal deze keer zijn op zondag 12 januari 2014 om 
11.00 uur in de St. Martinuskerk in Makkum.  
 

 
 
 
 
 



- 6 - 

Algemeen 
 

Kerstkindjes zegenen 
 

Net als vorig jaar is er in alle vieringen van 21 en 22 december a.s. gelegenheid, 
om Jezus-beeldjes voor de kerstkribbe/kerststal te laten zegenen. Het is praktisch 
om voor de zekerheid uw naam te bevestigen aan het beeldje, door een stickertje 
op de rug of een etiketje aan het beeldje. Als het kindje Jezus met kribje of zelfs 
met kerststal en al meegenomen moet worden is dat geen probleem. We zullen 
geen wijwater gebruiken, omdat de beeldjes vaak kwetsbaar zijn.  

De pastores. 
 
 

DIACONIE 
 

Bericht van de diaconaal opbouwwerker 
 

Het is zover! Het ontmoetingscentrum Bolsward gaat er komen. Na veel 
overleggen en zoeken naar  een geschikte locatie, heeft  het ontmoetingscentrum 
Bolsward  dan eindelijk een concrete vorm aangenomen. In maart 2013 heb ik het 
behoefteonderzoek naar een ontmoetingscentrum in Bolsward afgerond. Uit dit 
onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er in Bolsward behoefte 
is aan een laagdrempelige voorziening waar men terecht kan voor 
een praatje en een kopje koffie. Daarnaast zou het centrum 
kunnen voorzien in een doorverwijs/loket functie en is er de mogelijkheid om een 
spelletje te spelen of de krant te lezen. Verder willen we een aantal zaterdagen 
per jaar workshops gaan organiseren over bijvoorbeeld gezonde voeding of over 
verstandig omgaan met geld. Een zeer belangrijk onderdeel van het 
ontmoetingscentrum zal het kookcafé gaan worden. Twee keer in de week zal er 
worden gekookt en gegeten in het ontmoetingscentrum, en wel op de dinsdag- en 
de donderdagavond. Samen koken, samen eten en natuurlijk samen afwassen. 
Overdag gaan we in eerste instantie elke woensdagmiddag open van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Op termijn zal gekeken worden of een eventuele uitbreiding mogelijk, 
dan wel gewenst is. Het vinden van een geschikte locatie heeft de afgelopen 
maanden nogal wat voeten in de aarde gehad. We zijn met verschillende partijen 
in gesprek gegaan, maar geen enkele voldeed aan onze wensen of viel af vanwege 
de financiële (on) mogelijkheden. Uiteindelijk is het dan toch gelukt en hebben we 
een mooie locatie kunnen vinden. We zijn in contact gekomen met Stichting 
Talant die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. In 
Bolsward hebben zij onder andere de Stipe: een dagactiviteitencentrum waar 
door de huidige ontwikkelingen binnen de wereld van zorg en welzijn niet altijd 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimtes.  

 
 

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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We zijn er snel uitgekomen. De locatie voldoet aan onze wensen, we krijgen een 
eigen ruimte tot onze beschikking met een zelfstandige ingang, die we zelf kunnen 
inrichten. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de kookfaciliteiten die er 
binnen de Stipe aanwezig zijn. Dit hebben we vastgelegd in een 
gebruikersovereenkomst. Hier staat ook de gebruikersvergoeding in vermeld die 
zeer gunstig te noemen is. Voor het komende jaar 2014 heeft de PCI van de 
Franciscusparochie zich garant gesteld voor de gebruikerskosten. Op 1 december 
is de gebruikersovereenkomst feestelijk getekend. Op 21 december zullen we 
door middel van een passende activiteit het ontmoetingscentrum voor geopend 
verklaren. Zet dus deze datum alvast in uw agenda, zaterdagmiddag 21 december 
van 12.00 uur tot 15.00 uur zal de opening plaatsvinden van het 
ontmoetingscentrum. Er zal in ieder geval soep en brood en muziek zijn.  
En dan nog twee dingen: ten eerste de naam van het ontmoetingscentrum. 
Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep is er gekozen voor Us Thús. Alle 
aanwezigen vonden dat deze naam aangeeft wat we met het 
ontmoetingscentrum beogen, een veilige plek bieden waar mensen zich welkom 
voelen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. 
En dan als laatste een oproep aan u. Om Us Thús straks goed te laten draaien en 
te kunnen doen wat we nastreven hebben we betrokken vrijwilligers nodig. 
Mensen die het leuk vinden om er samen met ons voor te zorgen dat Us Thús een 
succes gaat worden. Als gastvrouw/-heer, in de kookgroep of in een andere 
functie. Mocht u een bijdrage willen leveren, neemt u dan contact met mij op, we 
komen er samen zeker uit. Ik zie uw reactie tegemoet. 
 

Vrede en alle goeds, Kees van Kordelaar 
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong 06-19905519   

 kvankordelaar@solidairfriesland.nl   
 
 

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

In de vorige parochieklok heeft de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie i.o. melding gedaan van het wederom organiseren van de 
Kerstactie voor de zwakkeren in de samenleving. Na deze oproep heeft de PCI 
diverse brieven met aanvraagformulieren verzonden. Nog niet alle 
antwoordformulieren zijn geretourneerd. Wilt u deze zo spoedig mogelijk in de 
desbetreffende antwoordenvelop op de pastorie inleveren? 
Heeft u nog geen brief met aanvraagformulier ontvangen en denkt u in 
aanmerking te komen voor deze actie, dan kunt u contact opnemen met de heer 
F.B. Visser bestuurslid van de PCI, tel. 06-21864122. 
 

Commissie Kerstactie PCI. 
 



- 8 - 

Algemeen 
 

11 December: Voorlichtingsavond Lourdesreis 
 

In de meivakantie van 2014 gaat onze nieuwe Zalige Titus 
Brandsmaparochie op bedevaart naar Lourdes. Een mooie 

gelegenheid voor parochianen uit wat nu nog de Viersprong is om elkaar nog 
beter te leren kennen. Na eerdere bedevaarten vanuit De Viersprong willen we 
ook dit keer weer met een grote groep parochianen op reis. In de vorige 4-Sprong 
heeft u al kunnen lezen dat kinderen met hun ouders en jongeren speciaal 
uitgenodigd worden om mee te gaan met deze reis, maar natuurlijk kunnen ook 
andere parochianen mee. Deelname is in principe voor iedereen mogelijk: van 
jong tot oud, ziek of gezond, gehandicapt of niet-gehandicapt. De reis duurt 8 
dagen en is in de meivakantie van 26 april t/m 3 mei 2014. 
Op 11 december organiseren we een voorlichtingsavond over deze reis in de 
Parochiezaal van Bolsward. Deze begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 
uur duren. Heeft u belangstelling voor deze reis of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met het VNB Lourdeswerk Bolsward.  
 

Met vriendelijke groete, namens VNB Lourdeswerk Bolsward 
Patrick en Boudien Janssen-Terbraak 

Turfkade 44, 8701 JM Bolsward 
tel. 0515-580870, e-mail: pbjanssen@hetnet.nl. 

 

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. 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 11 december 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  in 2014 zijn;  22 januari, 5 maart, 16 
april, 28 mei, 17september, 29 oktober en 10 december.  
We nodigen u van harte uit. 

Werkgroep De Bolder                                                             
Agatha Vreeling (0517-532115.) 
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ADVENT EN KERST 
 
 

Adventsactie 2013 
 

Nog even en het is weer Advent. 
Een melancholische tijd. De natuur is stil en ingetogen. Het 

duister neemt toe. En op het diepste punt snak je naar licht. De Adventsactie 
speelt in die tijd. Hij verbindt ons met mensen, die het duister, vaak aan den lijve, 
kennen. En met mensen die zich met hen verbinden en zo de hoop levend 
houden. Zij tonen compassie, mededogen. ‘Zij laten hun leven door God schrijven’ 
zegt paus Franciscus. Kerstmis is het feest van de hoop. God vergeet zijn wereld 
niet. Hij laat een mens geboren worden in wie Hij woont. Een mens van 
compassie.  
In de komende Adventsactie kunnen we ons aansluiten bij de mensen vol hoop, 
die de andere mensen niet in het duister laten zitten.  
Wat zal Kerstmis, het feest van de hoop, voor onszelf mooier en intenser en 
vreugdevoller worden , als we ons scharen naast de mensen van 
hoop. 
De Adventsactie heeft tien projecten geselecteerd waar heel 
direct, van mens tot mens, ondersteuning wordt geboden, in alle 
delen van de wereld. Al deze projecten worden ondersteund en 
ingediend door groepen ( bijvoorbeeld religieuzen) of stichtingen 
hier uit ons land. Die zijn dus direct bij hen betrokken. Wij kunnen ons bij hen 
aansluiten en hen een steun in de rug geven. Dat geeft hén weer hoop. Kijk in uw 
eigen omgeving hoe u de Adventsactie vorm geeft. Jonge mensen willen graag 
meedoen als u een concrete actie houdt. Kinderen oo  k. En er zijn rond Kerstmis 
heel wat  vieringen in tehuizen en instellingen. Voer ook daar actie. Collecteer, 
maar neem ook kerstkaarten mee, en tafellopers en de  banner van de 
Adventsactie. Tekenen van hoop mag je overal laten zien. Mensen sluiten zich 
daar graag bij aan.  
Op www.adventsactie.nl vindt u de projecten omschreven.  
Ik wens u een hoopvolle Adventstijd toe en een inspirerende Adventsactie.. Het is 
dé beste manier om u voor te bereiden op het kerstfeest. 

 

Herman Agterhoek, 
 Missiesecretaris bisdom Groningen - Leeuwarden.  

 

 
 
 

http://www.adventsactie.nl/
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Festival of Lessons en Carols door RK. Koor Joachim in de Martinikerk van 
Bolsward.  
 

Op zondagavond 8 december a.s. om 19.00 uur verzorgt het R.K. Koor Joachim, 
in samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward, traditiegetrouw een 
Festival of Nine Lessons en Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de Martinikerk 
van Bolsward. In Engeland worden al vele eeuwen festivals in deze vorm 
uitgevoerd, de bekendste is waarschijnlijk het festival van Kings college choir of 

Cambridge. Bij een festival volgens de Engelse traditie staan de Bijbellezingen “de 

lessons” centraal. Deze worden afgewisseld met koor- en samenzang “de 

carols”. Dit alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn 

ontstaan in de 15e eeuw. Men zong ze bij dansen die in een kring werden  
uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is onlosmakelijk verbonden met de 
geboorte van Jezus en de aankondiging daarvan. Hoewel de meeste Carols van 
origine Engelstalig zijn is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor  
andere talen. Carols moeten uitnodigen tot mee zingen. Daartoe krijgt u dan ook 
ruimschoots de gelegenheid. Het R.K. Koor Joachim staat onder leiding van Cecilia 
Bekema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg.  
De lezingen zullen worden verzorgd door verschillende Bolswarder voorgangers. 
Omdat het een oecumenische viering betreft is de toegang gratis, wel is er na 
afloop een collecte. De opbrengst hiervan zal gaan naar een theater project in 
Namibië. Hier wordt een amfitheater gebouwd om de diverse culturen, rassen, 
arm en rijk nader tot elkaar te brengen. Door geld gebrek en bureaucratie dreigt 
dit te mislukken. Nederlandse theatermakers hebben nu de schouders eronder 
gezet om het project af te kunnen ronden. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie. U bent van 
harte uitgenodigd.  

Namens het Joachimkoor 
Tiemen Hoitinga. 

 

Kerstgala voor jongeren 
 

Wil jij samen met jongeren uit alle hoeken van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden kerstfeest vieren? Kom dan zaterdag 

21 december naar Dronrijp (Friesland). Daar organiseren jongerenpastoraat Rafaël 
en het Jongerenplatform van het bisdom een spetterend kerstgala. 
Natuurlijk staan we stil bij de geboorte van Christus. Om 19.15 uur starten we met 
een feestelijke Eucharistieviering met onze bisschop, Mgr. de Korte. Vervolgens 
zetten we de avond voort met het gala. Niet alleen de galakleding zal er voor 
zorgen dat we in galasfeer belanden, maar er zal ook een stijldansworkshop zijn.  
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Daarna zal DJ Gregory White er voor zorgen dat het feest compleet wordt! Het 
belooft een mooie en gezellige avond te worden, waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten, bij kunnen praten en nieuwe mensen kunnen leren kennen. Om 00.30 
uur is de avond afgelopen. Wil je in Dronrijp overnachten? Dat kan! Geef het dan 
even aan wanneer je je opgeeft. Kom en ervaar hoe mooi het is om met een grote 
groep Katholieke jongeren bij elkaar te zijn, samen het geloof te vieren en samen 
een fantastische avond te hebben! Is er een mooiere manier om samen de 
geboorte van Christus te vieren en in kerstsfeer te raken? 
Ken je meer jongeren uit je parochie? Neem ze dan mee! Kom je alleen? Ook geen 
probleem! Geef je wel even op door een mailtje te sturen naar 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl met daarin je naam en leeftijd.  
Nog even de feiten op een rij: Datum: 21 december 2012, Locatie: Kerk en 
parochiehuis Dronrijp (Dûbelestreek 16, Dronrijp). Aanvangstijd: 19.15 uur, 
Eindtijd: 00.30 uur, Leeftijd: Vanaf 14 jaar, Kleding: Gala Kosten: € 2,50, incl. 
elkomstdrankje. De overige drankjes die je die avond nuttigt zijn op eigen kosten.  
 

 
 

BERICHT UIT HET BISDOM 
 

Vanaf heden zullen er geregeld vanuit het bisdomkantoor berichten worden 
verstuurd naar de parochies. Er zal maandelijks een column van de bisschop (320 
woorden) worden aangeboden, berichten uit parochies die interessant zijn voor 
andere parochies en een rubriek “Mensen” waarin benoemingen worden gemeld. 
Waar mogelijk leveren we er een foto of illustratie bij (rechten vrij).  
In het decemberbericht uit het bisdom treft u de Kerstcolumn van de bisschop 
aan, informatie over de nieuwe VOG-verplichting en de aankondiging van twee 
Kerstmusicals.  
 

Deze berichten zullen wij voortaan op de website van onze parochie plaatsen en u 
kunt ze ook vinden op www.bisdomgroningenleeuwarden.nl  
 

Zie ook kader in de Viersprong. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
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    St. Franciscusparochie te Bolsward 
      Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zaterdag 30 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag 1 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, Irene Huitema, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en 
overl. fam. Jorritsma-Riepstra, overl. fam. Visser-Bonte 
Woensdag 4 dec. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen, overl. ouders Visser-Piekema 
Donderdag 5 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp 
Zaterdag 7 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 8 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. 
Visser–Bonte, Annie Houben, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, lev. en overl. 
fam. Hendrik Galama, Jo Witteveen-Veltman, Plony van der Werf-Ketelaar 
Donderdag 12 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 14 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 15 dec.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, uit 
dankbaarheid voor ons 50- jarig huwelijk, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, 
jrd. Sjoerd Hettinga 
Woensdag 18 dec. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen, Hennie en Andries Visser 
Donderdag 19 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
 

Kerstspel in de gezinsviering: wie doet er mee?  
 

In de gezinsviering van Kerstmis, op kerstavond 24 december om 19.30 uur,  
willen we ook dit jaar een kerstspel  opvoeren. Gelukkig zijn er twee moeders 
gevonden die hier leiding aan willen geven, zodat we nu kinderen kunnen 
uitnodigen die het leuk vinden om mee te spelen.  
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar mogen meedoen. Oefentijden en dergelijke zijn 
nog niet bekend, maar als je je kind aanmeldt bij het secretariaat van de parochie 
hoor je heel binnenkort meer! Aanmelden kan tot en met 5 december, we gaan in 
de week van 9 december beginnen.  
De gegevens van het secretariaat: e-mailadres: info@franciscuskerk.nl 
bezoek en telefoon: maandag, woensdag en vrijdag van 9-12 uur: 0515 – 57 69 98 
(of via het antwoordapparaat) 

pastor Nelleke ten Wolde. 

mailto:info@franciscuskerk.nl
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Bolsward 

Verslag van de kinderwoorddienst  27 oktober jl. 
Zondag 27 oktober is tijdens de kerkdienst baby Thary Juliana van 
Balen gedoopt. Aan de hand hiervan hebben we het verhaal van 
Johannes de Doper aan de kinderen verteld. In die tijd trad 

Johannnes op in de woestijn om de mensen te vertellen om hun leven te beteren. 
Hij doopte de mensen, zodat de mensen werden verlost van hun zonden, en zij 
konden dan een nieuwe start maken. Ook vertelde Johannes dat de Verlosser 
binnenkort langs zou komen. Hij maakte hiervoor de weg schoon. Opeens stond 
Jezus voor Johannes en vroeg aan Johannes of hij hem ook wou dopen. Johannes 
vond dit maar vreemd. Maar Jezus zei: Doe het maar zoals God het wil. Toen Jezus 
werd gedoopt kwam er een straal licht uit de hemel, er kwam een duif aan vliegen 
en een stem zei: Jij bent Mijn zoon waar Ik veel van houd. In de KWD hebben wij 
dit verhaal uitgelegd. Daarnaast hebben we het gehad over het dopen. En ook 
hebben we gesproken over de rituelen zoals: doopwater, doopkaars, olie, belofte, 
doopkleed, doopnaam en handoplegging. Terug in de kerk waren we getuigen van 
het dopen van Thary, wat de kinderen indrukwekkend vonden.  
De volgende kinderwoorddienst is op zondag 1 december.  

 

De leiding van de kinderwoorddienst. 
Beste parochianen 
 

Na enig overleg hebben Wopke, Hilbrand en ik besloten om na 20 jaar te stoppen 
met het begeleiden van het combokoor. We zijn begonnen als gastouder en als 
muzikant om de vormselvieringen helemaal gestalte te geven in de gedachte van 
de jongere. We hebben dit altijd met véél plezier gedaan maar er komt eens een 
tijd om het stokje door te geven…. 
Wij willen dan ook alle koorleden die de afgelopen 20 jaar in het koor gezongen 
hebben héél erg hartelijk bedanken voor  hun inzet  maar vooral voor het samen 
plezier hebben in de muziek, we hebben ons altijd ingezet voor de jongeren en  
het zou mooi zijn als ook zij, de muziek ontdekken in de kerk. 
De  laatste viering die we begeleiden wordt  de kerstviering, op kerstavond om 
19.30 uur  die we zoals vanouds   met elkaar willen vieren!! 
 

Vriendelijke groet namens het Combo-koor: 

 Hilbrand Adema, Wopke Yedema en Marijke Adema-Bekema. 
 

Koren  
 

Za. 30 nov. ?????  Za. 14 dec. Schola Cantorum 
Zo.   1 dec. Herenkoor, Greg. Zo. 15 dec. Dameskoor 
Za.   7 dec. Dameskoor    Za. 21 dec. Joachim 
Zo.   8 dec. Cantus Deo  Zo. 22 dec. Herenkoor, Greg. 

 



- 14 - 

Bolsward 

Familieberichten: 
Geboren:   
6 nov. Jurre Douwe Schotanus, zoon van Edou en 

Baukje Schotanus-de Boer, de Blink 4 8701 
LW Bolsward 

Gedoopt: 
27 okt. Thary Juliana van Balen, dochter van Fernande Teernstra en Fokke 

van Balen, Polle 2 8701 GZ Bolsward 
 
Van harte gefeliciteerd!   
 

Overleden: 
 

 1 nov.  Johannes Wilhelmus de Jong, 88 jaar 
corr. adres: fam. Bekema-de Jong, Ridderdijk 11, 
8741 KE Hartwerd 

 3 nov.  Dominicus Overdijk, 84 jaar 
  corr. adres: P.A. Bruinsmastraat 32 P, 8701 CP Bolsward 
11 nov.  Barbara Tjitske Visser-van der Slikke, 58 jaar 
  corr. adres: J.J. Visser, Kl. Dijlakker 23, 8701 HW Bolsward 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
 

KVG 

 

Vrijdag 13 december a.s. KERSTAVOND. 
Deze keer is gekozen voor een kerstviering in samenwerking met het 

Majelkoor onder leiding van Marijke Adema. Naast kerstliederen laten zij ons ook 
van hun eigen repertoire genieten. En zoals u van ons gewend bent ook dit keer 
weer koffie of thee en daarna een hapje en een drankje. 
Aanvang van de avond om 19.30 uur in “Ons Gebouw” aan het Broereplein. 
Bijdrage voor deze avond is € 5,- 
Opgave en betaling voor maandag 2 december bij Thea Dijkstra, 
Workumertrekweg 15 in Bolsward. 
 
 

KBO 
 

KBO Afdeling Bolsward nodigt al haar leden uit voor de kerstviering in 
Hotel “de Groene Weide” op woensdag 18 december a.s. Er is een optreden van 
het ensemble “Intermezzo”, met een op kerstmis gericht programma. In 
tegenstelling met eerdere berichten, is de entree gratis! 
U bent welkom vanaf 14.00 uur. Aanvang: 14.30 uur.  

Het bestuur. 
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Bolsward 

Opbrengst collecten 
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.545,30 opgebracht.  
De deurcollecte van 2 en 3 november jl. voor Willibrordzondag en voor de Raad 
van Kerken heeft € 158,70 opgebracht.  
De deurcollecte van 16 en 17 november jl. voor de Diocesane Jeugd bracht 
€ 173,40 op. 

Allen hartelijk dank hiervoor. 

Collecte 
In het weekeind van  7 en 8 december a.s. is er een deurcollecte voor de 
kerstattentie voor de zieken en voor de tachtigplussers van onze 
parochiegemeenschap. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 

Werkgroep parochianenbezoek. 
 

Van 1 t/m 22 december wordt weer de Bisschoppelijke Adventsactie gehouden, 
ook deze, van harte bij u aanbevolen. 
 

AGENDA 
 

Datum  Tijd Wat is er te doen? Waar 
 

Za. 30 nov 10.00 uur Toeleiding bisdom parochiezaal 
Ma. 2 dec 19.45 uur Schola cantorum parochiezaal 
Ma. 2 dec. 20.00 uur Catechesegroep bovenzaal 
Di.    3 dec 19.00 uur Combokoor kerk 
Wo.   4 dec. 19.00 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Vr.   6 dec. 19.30 uur ABTB parochiezaal 
Di. 10 dec 13.00 uur KPO parochiezaal 
Di. 10 dec. 19.00 uur Combokoor kerk 
Di. 10 dec. 20.00 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Di. 10 dec. 20.00 uur Geloven nu bovenzaal 
Wo. 11 dec. 19.00 uur Informatie Lourdesbedevaart parochiezaal 
Do. 12 dec. 13.00 uur Kerkschoonmaak parochiezaal 
Vr. 13 dec   9.00 uur Omzien naar elkaar bovenzaal 
Di. 17 dec 19.00 uur Combokoor kerk 
Di. 17 dec. 20.00 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Wo. 18 dec   9.00 uur Inpakken kerstactie parochiezaal 
wo. 18 dec 13.00 uur Parochieblad rapen parochiezaal 
Wo. 18 dec. 20.00 uur Parochiebestuur bovenzaal 
Vr. 20 dec 19.00 uur Buitenschoolse catechese bovenzaal 
Vr. 20 dec 19.00 uur Jongerencatechese parochiezaal 
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     H. Werenfridusparochie Workum 
 

       Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

      Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 1 dec.: Titus en Theodra Galama –Dijkstra, Andries en Dirk 
de Jong 

Zaterdag  7 dec.: Maria Zeinstra-Westensdorp, Jantje Beuker –Foekema 
Zondag 15 dec.: Robertus en Maria Theodra  Ketelaar-Huitema, Wim en Neeltje    
Saan-de Vries 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.     1 dec. Lector: J. Kramer 
Misdienaars: Danique Wahle en Luka Wahle 

Za.     7 dec.    Lector: H. Kienstra  
Misdienaars: Sietse Boomsma en Kees van Wier 

Wo.  11 dec. Misdienaars: Luka Wahle en Kees van Wier 
Zo.    15 dec. Lector: A.Yntema 
Za.    21 dec.. Lector: A. Kramer 

Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 
 

Koren      Kosters  
 

Zo.       1 dec. Ursulakoor    Zo.   1 dec. L. Buren 
Za.       7 dec. Ludgerkoor    Za.   7 dec. H. Zijlstra 
Zo.     15 dec. Gregorius Magnuskoor  Zo. 15 dec. R. de Ringh 
Za.     21 dec. Ludgerkoor   Za. 21 dec. A. de Ringh 
 

Collectanten:      
 

Zo.    1 dec. Johannes van Dijk en Johan de Jong 
Za.    7 dec. Tjebbe Hettinga  en Gerke de Boer 
Zo.   15 dec.  Tjitte Ketelaar  en Herman de Bruin 
Za.   21 dec.  Pieter Teernstra  en  Gerard Galema 
 

Deurcollectes    
 

Zo.    1 dec.  t.b.v. Adventsactie  
Za.    7 dec.  t.b.v. Onderhoud 
Zo.  15 dec.   t.b.v. Koren 
Za.  21 dec.  t.b.v. Adventsactie 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand December:    Monie Walta                  
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Workum 
 

Koffieschenken 
 

Zo.      1 dec.  R. Visser en S. Hettinga 
Zo.    15 dec.  G. Rekers en S. Kramer 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  14 december is  er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint  om 16.00 uur, vrijwilligers: Dhr. en Mevr. Schramp  en  
N. Terwisscha  
 

Kerstmarkt Workum 
 

Wanneer: Vrijdag 13 december van 13.30 tot ± 20.30 uur en  zaterdag 14 
december van  10.00 tot 16.00 uur. 
Waar:  Bij de Graafsma’s,  Noard 24 Workum.  
Na 17 jaar hun garage beschikbaar te hebben gesteld zal de  traditionele 
kerstmarkt dit jaar voor de laatste keer op deze locatie plaatsvinden. Wij zijn 
Gerard en Mini bijzonder dankbaar voor alles wat zij in  die jaren mogelijk hebben 
gemaakt. De opbrengst is dit jaar voor het onderhoud van de Werenfriduskerk en  
daarnaast willen we graag 3 goede doelen steunen, te weten: 
1. Robin Rijpma uit Workum wordt in februari 2014 door SMA, een katholieke 
missionaire organisatie, voor twee jaar uitgezonden naar Ghana. In de stad 
Kumasi   worden kinderen van 14 tot 18 jaar, waarvan er duizenden op straat 
leven en vaak in de prostitutie en drugssmokkel terechtkomen, opgevangen. 
Binnen het project “beroepstrainingscentrum” leren deze meiden 
basisvaardigheden en een vak met als doel dat ze  in de toekomst een beter leven 
kunnen opbouwen en niet genoodzaakt zijn om op straat te leven. 
2. Bouwen met Bouma’s: een inmiddels welbekende stichting die zich inzet om in 
Zambia de nodige gebouwen te bouwen samen met de lokale bevolking. Ook 
versturen ze kleding, gereedschap, laptops en andere bruikbare spullen naar 
Zambia. 
3. Stichting Heppie: Een landelijke organisatie die vakanties en weekenden 
organiseert voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. In 
Nederland zijn tienduizenden kinderen/jongeren die bv. opgroeien in armoede, 
niet meer thuis kunnen wonen of een stoornis zoals autisme of adhd hebben. 
Heppie wil deze kinderen een onbezorgde vakantie geven vol plezier en positieve 
aandacht.  
U kunt meer informatie over deze goede doelen krijgen van betrokkenen die 
tijdens de kerstmarkt aanwezig zullen zijn. Komt allen, dan kunnen we samen vele 
mensen helpen om een beter bestaan op te bouwen.                                                                                                                                                                       
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Workum 
 

Mijn  hobby !!!!!!!! 
 

Een kaarsenmakerij. De kaarsen gaan naar een goed doel, 
rommelmarkten in Workum, Janningstichting, kerstmarkt. 
Wie wil oude kaarsen of restant kaarsen voor mij opsparen? 
Af te geven portaal RK kerk. Ook kaarsen uit de 4-sprong zijn 

welkom. Bij voorbaat dank, 
 Sjaak  Yntema,  Algeraburren 30, Workum. 

 

Beste parochianen 
 

De kwaliteit van de geluidsinstallatie van onze St. Werenfriduskerk laat de laatste 
tijd veel te wensen over. Daarom willen we deze installatie, in januari 2014, 
geheel vernieuwen. Dat wil zeggen, een geheel nieuwe installatie en volledig 
nieuwe bekabeling. De totale kosten zullen ongeveer  € 21.000,- bedragen. Voor 
dit bedrag worden geleverd: -diverse draadloze microfoons ( € 2300,-) -centrale 
bediening / processors / versterkers ( €2800,-) -luidsprekersysteem, geïntegreerde 
spraak- muziekweergave ( 4900,-) -arbeid en installatie kerkinstallatie (2300,-) -
energiekabels en montage werkzaamheden (5100,-) -BTW.(3600,-) Het bisdom 
heeft ons toestemming verleend. U begrijpt, dat wij als parochiebestuur, onze 
uiterste best zullen doen dit geld op allerlei manieren bij elkaar te scharrelen. Te 
denken valt aan acties, donoren enz. Ook Sint Nicolaas heeft gemeend een duit in 
het zakje te moeten doen. Wij sluiten ons hierbij graag aan. 
 

Namens het parochiebestuur  
Hes Kienstra.  

Een Sinterklaascadeau voor Workum  
Laatst vlak voor vertrek uit Spanje,  
Was het weer tijd voor het aanbrengen van de nodige franje.  
Een cadeau geeft immers geen plezier  
Zonder mooi en passend papier!  
 
Alle pieten riep ik dus samen  
en natuurlijk, ze kwamen.  
Maar wat gebeurde er toen?  
Die Pieten, ze wisten niet wat te doen!  
 

Al mijn goede woorden  
In het harde geluid: ze smoorden.  
De geluidsinstallatie gaf wel veel lawaai,  
Maar mijn woorden ze klonken niet fraai.  
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=kaarsen+&source=images&cd=&cad=rja&docid=OwvdO_Ee0lHEfM&tbnid=F5LhFG60tUsseM:&ved=0CAUQjRw&url=http://de-kleine-dingen.blogspot.com/2010/03/zelf-kaarsen-maken.html&ei=cGdUUbmxDeKN0wXekoDwDQ&bvm=bv.44442042,d.d2k&psig=AFQjCNEbCo8ZgiX2_o6Y4cz6XniU5t4Qqw&ust=1364572379417040
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Workum 
 

Het was zoals ik vorig jaar al eens vernam  
Toen ik in Workum ter kerke kwam  
De preek was inhoudelijk best okay  
Maar die microfoons en speakers, o jee!  
 

Dat moet echt anders, dacht ik snel  
Dat wordt mijn cadeau, ja, ja, ik meen het wel.  
Maar wat is dat toch duur.  
Als ik dat allemaal alleen betaal, wordt het wel heel erg zuur.  
 

Daarom een vraag om hulp aan velen  
Laten we de kosten gaan delen.  
De Sint doet de helft uit zijn eigen zak  
Maar dan moeten de parochianen ook aan de bak!  
 

Om het in de kerk beter te kunnen verstaan  
Zullen we er samen voor moeten gaan.  
 

Het nummer is u wel bekend:  
NL76RABO 0372112900   
t.n.v. RK Parochie St. Werenfridus te Workum.   
o.v.v. Geluidsinstallatie  
dus hup, naar de bank gerend!  
 

In januari moet het allemaal weer in orde zijn  
O wat klinkt Gods Woord dan weer fijn.  
Nog meer mensen zullen van gebed en preek kunnen genieten  
Net als ikzelf en mijn (zwarte) Pieten!  
Geef gul,  

Sint Nicolaas.  
 

Aan de lezers van de viersprong 
 

Met het lezen van de K.R.O gids ben je al lid van de K.R.O. Door bezuinigingen bij 
de omroepen gaat het veranderen. Om de zelfde zendtijd te behouden kunnen 
we nu voor € 10,-  lid worden. Vooral de Eucharistie vieringen op de 
zondagmorgen valt daarbij,wat voor thuiszittende een groot voorrecht is.  
Op 04-06-2013 maakte ik zelf dat bedrag over op K.R.O. uitgeverij progamma 
onder vermelding K.R.O. steunlidmaatschap. Als verrassing kreeg ik het boek” 
Geloofsgesprekken”van Leo Fijen thuisbezorgd, 150 gesprekken o.a. Sipke 
Draisma, Epke Zonderland en van zeer velen.  Prachtig om daar af en toe een 
stukje uit te lezen.  

Fr. Miedema-Kramer. 
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Workum 
 

Wel en Wee Workum. 
 

Deze keer is er niet zoveel parochienieuws te melden. Toch wil ik U een paar 
dingen niet onthouden. 
Zaterdag 9 november was het Brunssumse Mannenkoor bij ons te gast. In de 
Eucharistieviering  mochten zij de zang verzorgen. Het was een lust om naar ze te 
luisteren, wat een volume en kracht had dit koor. 
Zaterdag 15 november mochten 4 jonge parochianen o.a.  Juan Bouma,  Lars 
Heins ,Mink Jan Zijlstra en Wilco Zijlstra hun H. Vormsel ontvangen. Deze keer 
moesten ze afreizen naar Bolsward waar ze samen met 4 jonge dames werden 
gevormd door Bisschop G. de Korte, in een mooie viering. 
We willen onze zieken sterkte en kracht toe wensen, dat ze mogen hopen op een 
spoedig herstel. 
Verder wensen we u alle goeds. 

 

                                   De contact personen. 
 
 
 

Ziekenhuisbezoek 
 

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u 
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, 

email: info@franciscuskerk.nl 

 

        
            

 

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

Lectoren/ misdienaars/acolieten:                    www.franciscuskerk.nl  

Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie        www.pylgeralmanak.nl    
Overige websites:  www.franciscaansebeweging.nl      
 www.werkplaatsvoordeziel.nl                                                                    
 www.abultsma.nl 
                                                                  www.bisdomgroningenleeuwarden.nl 

                      

 
 
 

mailto:info@franciscuskerk.nl
http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
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      St. Martinusparochie Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

        Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 1 dec.: (Euch.)  fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. S. K. 
Dijkstra en alle zieken in onze parochie en Avondrust 

  Zondag 8 dec. (Comm.)  alle zieken in onze parochie en Avondrust 
  Zondag 15  dec. (Euch.)  alle zieken in onze parochie en Avondrust 

Zondag 22  dec. (Comm.) fam. Postma en alle zieken in onze parochie en 
Avondrust 
  

Lectoren    Kosters 
 

Zo. 1 dec. Thilda Adema                  Zo.   1 dec      Bianca Domhof 
Zo. 8 dec. Bernadette de Jong           Zo.   8 dec  Lenie Foekema 
Zo. 15 dec. Riet van der Bles              Zo.    15 dec  Mieke van Vliet 
Zo. 22 dec. Mieke van Vliet              Zo.    22 dec  Watze Roorda 
  

 
Collectanten  Bloemschikken 
 

Zo.   1 dec. Klaas Groeneveld  Dec. Annemiek Bakker en 
Zo.   8 dec. Lenie Foekema  Monie Siemonsma 
Zo. 15 dec. Nico van Vliet 
Zo. 22 dec. Geerten Tros 
 

Misdienaars      
 

Zo. 1 dec. Annick en Zoë 
Zo. 8 dec. Boukje en Hannah 
Zo. 15 dec. Jacob en Ryan 
Zo. 22 dec. Annick en Zoë 
 

Opbrengst collecten oktober 2013 
 

€ 238,70 Collecten eigen kerk 
€   34,95 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 

Extra collecten: 
 

Zondag 1 december: onderhoud van de kerk 
Bisschoppelijke Adventsactie van 1 t/m 22 december 
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Makkum 
 

NOGMAALS: 
 

OPROEP VAN HET RK KERKKOOR “ST MARTINUS” MAKKUM 
 

Zo langzamerhand is ons kerkkoor te klein geworden. Daarom doen wij met klem 
een oproep voor nieuwe leden. Met wat meer stemmen zingt en werkt het beter, 
zo denken wij. Het doel van ons koor is de weekendviering te ondersteunen. 
Wij doen dat twee keer in de maand. Daarnaast zijn wij er ook voor bijzondere 
diensten door de week (rouw en trouw). 
Om de week wordt er op donderdag gerepeteerd en wel tussen 16.00 en 17.00 
uur. Onze organist en dirigent is de heer Bob Bekema waar wij in goede harmonie 
en in een gezellige sfeer mee samenwerken. 
Wie meer wil weten en denkt iets te kunnen betekenen voor ons koor kan contact 
opnemen met Watze Roorda, de Geep 24, Makkum, tel.nr. 232199. 
 

Namens het Bestuur 
An van Schaick. 

Rondje om de kerk 
 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 Ten gevolge van de storm zijn links boven de ingang meerdere nok- en 
dakpannen weggeblazen. Tevens zijn een aantal voorzetramen ontzet. Er is 
een noodreparatie uitgevoerd en het wachten is nu op het definitieve herstel. 

 Omdat de zinken regenpijpen allemaal (Kerk en Pastorie) poreus zijn is 
opdracht verleend aan Huisman dak en zinkwerken te vervangen. 

 

Wel en Wee Makkum 
 

* Dhr. André van Schaick heeft jaren onze kerk vertegenwoordigd in het 
oecumeneoverleg waarvoor wij hem bedanken. In de laatste vergadering is er 
afscheid van hem genomen. Mieke van Vliet heeft zijn taak overgenomen. Veel 
succes. 
* Op donderdag 19 december is er een kinderkerstviering van onze school in de 
kerk. Uiteraard zijn hierbij ook de andere parochianen van harte welkom. 
* Er worden dit jaar ook weer de bekende kerststukken aangeboden in de kerk en 
wel op 14 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Voor het maken van deze stukken kunnen wij allerlei soorten groen, skimmia, 
hulst, mos, hedera etc. maar ook potten en schalen (geen bloempotten) 
gebruiken. Dus als er bij u gesnoeid mag worden dan even een telefoontje naar 
Annemiek Bakker en ik kom het ophalen. Tel 232108 na 17.00 uur 
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Makkum 

Avondrust 
 

Maandag 2 december is er een communieviering onder leiding van pastor N. ten 
Wolde.  Om 10.00 uur is er koffie en om half elf begint de viering. 
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:  toosvanas52@hotmail.com) 

 

KVG-Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 13 en zaterdag 
14 december 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 donderdag 19 december hebben we onze kerstviering. Deze avond begint om 
18.30 uur. Opgave is noodzakelijk en dat kunt u doen tot 8 december bij Lenie 
232199 of Marga 232090. 
Ook houden wij deze avond de verloting voor Zr. Truus Lemmens dus denkt u er 
aan om een cadeautje mee te nemen!!! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie 
                          Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
Zondag  1 dec.:  voor onze zieken, overl. Jan Jurna, Wiebe en Wiepkje Bergsma, 
Sietske Anema. 
Zondag 8 dec.:  voor onze zieken,  overl. Schelte en familie Anema-de Jong, 
Douwe en Anna Poortstra 
Zondag 15 dec.: voor onze zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, 
Baukje Anema         
 

Lectoren     Kosters 
 

zo.   1 dec.:        mevr. L. de Boer (642059) dhr. D. Stoffels 
zo.   8 dec.:       dhr.F . van Koppen (531872) dhr. H. Anema 
zo. 15 dec.:       mevr. B. de Groot (532340) dhr. F. van Koppen 
zo. 22 dec.:       mevr. E. van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 
 

Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie, is er op zondag  
1 december  een tweede collecte voor het reservefonds en zondag  
15 december voor de bijzondere onkosten aan onze kerk. 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de Maand oktober 2013 was als volgt: 
Parochie:  €  130,15 
Bijzondere onkosten €    26,40 
Reserve fonds €    20,80 
Wereldmissiemaand €    43,90 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
 
 
 

 

Vervoersdienst 
 

Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders 
niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of 
Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer. 
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Witmarsum 
 

Schoonmaken kerk:  Week  50: 9 t/m 14 dec.:   
 

mevr. D. Brouwer  (531923) 
mevr. B. de Groot  (532340) 
mevr. G. van Popta  (531305) 
 

Schoonmaken parochiehuis: 
 

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer  
 

Agenda 
 

* Elke zondag na de viering is er koffie in `t Arkje, waar iedereen welkom is. 
* Dinsdag 3 december bestuursvergadering  20 uur `t Arkje. 
* Maandag 9 december 20.00 uur parochievoorgangers in `t Arkje 
* Woensdag 11 december  alleengaanden, 14.00 uur In  Franeker bij J. v.d Tol       
 

 
Omgekeerd huisbezoek 
 

Op woensdagmorgen 13 november jl. kwamen we samen in ’t Arkje om deel  te 
nemen aan het Omgekeerd  huisbezoek  met als thema: “Waar gaat het met onze 
kerk (en onze parochie) naar toe?                               
Nadat de voorzitster de morgen had geopend, zongen wij samen het lied;  Wij 
zoeken U als wij samen komen,  en daarna werd de lezing uit Matteüs  13 – vers  
44- 52 voorgelezen. Door deze tekst kwamen terecht bij het koninkrijk in de 
hemel. Hoe we op weg kunnen om dit koninkrijk te bemachtigen. Daarna 
verzorgde pastor Ten Wolde een inleiding over de veranderingen in het geloofs- 
en parochieleven die we tijdens ons leven allemaal hebben meegemaakt. Naar de 
toekomst toe hebben we elkaar als parochies heel hard nodig, omdat de 
parochies op alle vlakken kleiner worden. Na een gespreksronde heeft onze 
bisschop ervoor gekozen om de parochies te laten fuseren, voor onze parochie zal 
dat per 1 januari 2014 gebeuren. Onze plaatselijke geloofsgemeenschap moet zo 
levendig mogelijk blijven. Daarvoor gaan we meer dan tot nu toe mensen 
opzoeken waar ze zijn, vooral jonge gezinnen. Want de rijkdom van ons geloof 
blijft altijd de moeite waard om met anderen te delen.  
We sluiten af met een gedicht en bedanken pastor Nelleke ten Wolde voor deze  

morgen.   

Joke van der Tol. 
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Algemeen 

Kerkbalans 
 

Even een herinnering: 
Heeft u aan het begin van het jaar 2013 een kerkbijdrage toegezegd? Een aantal 
toegezegde bijdragen zijn nog niet binnen gekomen.  
Bent u bij met de betaling van uw bijdrage? 
Kijk het zelf  nog even na, wilt U het alsnog overmaken op rekeningnummer 
371500761 t.n.v. R.K.Bestuur, Witmarsum. 

Namens het bestuur Leny Nota. 
      

 
Wel en wee  
 

De dagen worden weer kort, want we  zitten nu eenmaal in de herfst  en als u dit 
leest is het al weer Advent en we bereiden ons weer voor op het Kerstfeest, de 
Geboorte van onze Heer Jezus Christus. We bidden dat Hij opnieuw geboren mag 
worden in onze wereld, een wereld waarin zoveel duisternis is. Moge Gods Licht  
geboren worden in de harten van mensen. 
De Kinderen komen weer elke zondag samen en tijdens de viering gaan zij naar 
het Arkje om, onder leiding van Liesan Hettinga, op hun eigen wijze naar Kerstmis 
toe te leven. 
Afgelopen woensdag hadden we omgekeerd huisbezoek, waar pastor Nelleke ten 
Wolde sprak over de toekomst van onze parochie. Het pastoraal team werkt hard 
om de vier parochies tot één parochie te brengen en zo te werken dat de 
vieringen in de vier parochies door blijven gaan.  Samen met de projectgroep is er 
hard gewerkt om alles voor elkaar te maken, en dat was niet weinig. Inmiddels is 
er een nieuw bestuur gevormd, waar u binnenkort zeker van zult horen. Wij zijn 
dankbaar dat er zoveel mensen zijn die hun tijd en inzet hebben gegeven om zo 
ver te komen en dat de komende tijd nog blijven doen. 
Graag wens ik u allen een goede Adventstijd, gezondheid en alle goeds 
en een hartelijke groet van  

     zr. Lambertina. 
 
 

 
 
 www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie 

 facebook   Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte 

          van het laatste nieuws in onze parochies! 
       Help ons naar de laatste 100 “vind-ik-leuks”!   

 

http://www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie


- 27 - 

 
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, 8701 KV, 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: nr. NL 54ABNA021.53.06.511 of 
nr. NL96RABO0308705483 
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, 8710 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 en ledenadministratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 
e-mail: lienkederingh@hotmail.com 
Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur St. 
Werenfridus te Workum 
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: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,  
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 
Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070 
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. NL96RABO0371500761 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: 
 

20 december 2013 – 24 januari 2014 (let op: 5 weken!!!) 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  9 december  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: toosvanas52@hotmail.com 
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl 
Derde jaargang 2013 nr. 12 

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

