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VIERINGENROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Vr.  16 mei 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochianen 
Za.  17 mei 16.30-17.30 Bolsward Biechtgelegenheid AB 
Za. 17 mei 16.30 Bolsward Rozenkransgebed 

Za.  17 mei 19.00 Bolsward Gebedsviering AB 
Zo.  18 mei 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.  18 mei 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.  18 mei 09.30 Workum 1e Communie AB 
Zo.  18 mei 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.  18 mei 11.00 Burgwerd oec. viering Parochian. 
Di.   20 mei 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 21 mei 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  22 mei 09.00 Bolsward Communieviering NtW 
Vr.   23 mei 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  24 mei 16.30 Bolsward Rozenkransgebed 

Za.  24 mei 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.  24 mei 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  25 mei 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.  25 mei 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  25 mei 11.00 Bolsward 1e Communie AB 
Di.   27 mei 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 28 mei 10.00 Bloemkamp Communieviering vrijwilligers 
Do.  29 mei 09.30 Witmarsum Eucharistie AB/NtW 
Vr.   30 mei 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   31 mei 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.   31 mei 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.     1 juni 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.     1 juni 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.     1 juni 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.     1 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.    2 juni 10.30 Avondrust Eucharistie AB 
Di.      3 juni 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.    4 juni 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do.     5 juni 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.      6 juni 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.      7 juni 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.      7 juni 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.      8 juni 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.      8 juni 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 

Algemeen 
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Zo.      8 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.    9 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.    10 juni 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.  11 juni 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.   12 juni 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.    13 juni 19.00 Huylckenstein Communieviering NtW 
 

 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

vrijdag 16 mei t/m zondag 18 mei  pastoor Bultsma 
maandag 19 mei  t/m  zondag 1 juni       pastor   Ten Wolde 
maandag 2 juni t/m vrijdag 13 juni pastoor Bultsma 
 

 
 

Vieren met dorp en stad 
 

Met de nauwelijks koude winter en het prachtige voorjaar zijn er al veel mensen 
die de zomer in het hoofd hebben. De voorzomer en het vroege najaar zijn 
binnen de parochie de tijd van de openluchtvieringen en de tentdiensten. De 
geloofsgemeenschap verzamelt zich eens niet in een kerkgebouw, maar in een 
tent (Workum en Witmarsum), een sporthal (Makkum), op een boerenerf 
(Hartwerd), of op een kaatsveld (Wommels). Het dorp of de stad viert feest, en 
op zondagmorgen vieren we het (Paas-)feest van de Heer. Met zoveel mogelijk 
mensen van alle gezindten, uit heel het dorp en heel de stad, en met veel ruimte 
in de liturgie om eens iets “oars as oars” te doen. Zo hadden we er laatst in 
Workum turnsters bij, en in Makkum gaan we volgend jaar de MFC-viering 
samen met het harmonieorkest voorbereiden, want zij hebben prachtig 
geestelijk repertoire. Zo wie zo is het prachtig om te zien, wat zo’n viering los 
maakt: de feestcommissies helpen bij het stoelen sjouwen en koffie schenken, er 
is meestal wel een harmonieorkest of fanfare die de zang helpt ondersteunen, 
iedereen draagt op eigen wijze zijn of haar steentje bij. Het was altijd al 
inspirerend en speciaal om elkaar eens op zo’n bijzondere locatie te ontmoeten, 
maar voor kerk-zijn in onze dagen hebben dit soort laagdrempelige vieringen 
een groot belang. Het zijn momenten waarop we mensen aanspreken die we 
niet vanzelf al tegenkomen in onze gemeenschappen. In het pastoraal 
beleidsplan hebben we als prioriteit aangegeven, dat we mensen binnen en 
buiten de kerkmuren kansen willen bieden op een eerste of hernieuwde 
ontmoeting met de rijkdom van het christelijk geloof. Dat proberen we daar, in 
die tent of op dat kaatsveld. Wij: de kerken, want (vrijwel) al deze vieringen 
worden door de gezamenlijke kerken van het dorp of de stad gedragen – 
oecumenisch, dus. Het is soms best zoeken wat je precies wilt laten zien en 
horen, want steeds proberen we echt te starten vanuit degene, die misschien 
helemaal niet zoveel “heeft” met het geloof. 
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In dat kader las ik laatst een doordenkertje. Iemand schreef: het is niet de kunst 
om mensen te bereiken met het Evangelie; de kunst is, om met de mensen het 
Evangelie te bereiken. En dan zie ik Jezus voor me, zoals Hij met de 
Emmaüsgangers meewandelt. Hij begint bij hen, Hij begint met luisteren, en pas 
als heel hun eigen verhaal van dat moment verteld is, begint Hij mee te praten, 
alternatieven aan te dragen, antwoord te geven. Zo wordt Hij tenslotte, bij het 
breken en het delen van het brood, herkenbaar als de Heer. Samen met Jezus 
vinden de Emmaüsgangers hun geloof eigenlijk opnieuw uit. Dat doen we 
volgens mij, In al die laagdrempelige vieringen. We vinden geloven ter plekke 
een beetje opnieuw uit. Zodat we samen het Evangelie kunnen bereiken, en het 
Evangelie ons kan gaan raken. Op hoop van zegen.  

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 
 

Even bijpraten….. 
 

Maria van Sevenwoudenviering – De zondag voor Pinksteren wordt van oudsher 
de feestdag van Maria van Sevenwouden gehouden. Dit jaar valt deze zondag op 
1 juni en zal de 11.00 uur viering te Bolsward een votiefmis voor Maria zijn. 
Tevens zullen we in deze viering de aftrap geven voor de viering van het 
vijfhonderdjarig jubileum in 2015 van Maria van Sevenwouden als mirakelbeeld.  
Bonifatiusdag – De jaarlijkse diocesane Bonifatiusdag te Dokkum valt dit jaar op 
zondag 15 juni. Deze dag staat open voor alle belangstellenden. Wie wil kan om 
07.00 uur deelnemen aan de pelgrimstocht te voet of de diaconale fietstocht. 
Vanaf 10.00 uur is het Bonifatiuspark geopend en om 10.30 begint het officiële 
programma met onder andere fragmenten uit de Passie van Bolsward. Om 13.30 
uur begint de processie en om 14.00 uur is de eucharistieviering in de 
Bonifatiuskapel.  
Meer informatie vindt u via www.bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
1e communie – 18 mei is om 09.30 uur de 1e communieviering te Workum, 25 
mei om 11.00 uur te Bolsward. Weet dat u welkom bent dit feest mee te vieren! 
Graag bevelen we de 1e communicanten en hun families aan in uw gebed. 
Open en gastvrije kerk – Het zomerseizoen is in aantocht. Weer veel toeristen 
zullen onze regio komen bezoeken. Zowel in Workum als Bolsward zijn de musea 
weer geopend en is het geregeld dat belangstellenden op gezette tijden de beide 
kerkgebouwen kunnen bezichtigen. Maar ook in Makkum en Witmarsum zullen 
ongetwijfeld mensen van buiten onze vieringen komen meevieren. Als Zalige 
Titus Brandsmaparochie hebben we ontmoeting en gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan. In alle locatieraden is iemand als coördinator voor dit 
aandachtsveld aangesteld. We willen nu alvast allen die meehelpen onze 
gastvrijheid een gezicht te geven bedanken en succes wensen.  

Het pastoraal team 
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Bijbelquiz 
 

Antwoorden 
 
1. Waarmee vergelijkt de psalmist in de eerste psalm de bozen? 
 B: Kaf (Vgl. Ps 1, 4) 
 

2. Hoe kostbaar is volgens psalm 19 het Woord van de Heer? 
 D: Kostbaarder dan goud (Vgl. Ps 19, 11) 
 

3. Wat was de aanleiding voor het componeren van psalm 51?  
 Het bezoek van de profeet Natan nadat David tot Batseba was gegaan. 
  

4. Het boek der Psalmen bestaat uit vijf delen. Met welke psalm eindigt het 2e 
deel? 
 C:  Psalm 72 
 

5. Psalm 111 is zo gecomponeerd dat de eerste letters van elke zin samen het 
Hebreeuwse alfabet vormen. Hij bestaat zodoende uit 22 regels. Wat is de 10e 
letter van dit alfabet? 
 B:  Jod   
 

 

Nieuwe vragen 
 
1. Welke psalm is de langste van allemaal? (Zoek vanaf psalm 100) 
 

2. Welke psalm is de kortste van allemaal? (Zoek vanaf psalm 100) 
 

3. Van wie zijn – volgens het Bijbelboek zelf – de Spreuken afkomstig?  
 

4. Welke zegswijze vinden we al aan in het begin van het boek Prediker? 
 A. Na regen komt zonneschijn  C. Parels voor de zwijnen 
 B. Een wolk met een zilveren randje D. Er is niets nieuws onder de zon. 
 

5. Welke uitdrukking gebruikt de jongeman in Hooglied niet om zijn geliefde te 
beschrijven? 

 A. Je ogen zijn als duiven    C. Je borsten zijn als kalfjes  
 B. Je haren zijn als een kudde geiten  D. Je schoot is een tarwehoop 
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Bijbelleesrooster 
 

MEI MEI/JUNI JUNI 

16 Psalm 97 tot en met 
102 

27 Spreuken 1,2,3 6 Prediker 2,3,4 

17 Psalm 103,104,105 28 Spreuken 4,5,6 7 Prediker 5,6,7 

18 Psalm 106,107 29 Spreuken 7,8,9 8 Prediker 6,9,10 

19 Psalm 
108,109,110,111 

30 Spreuken 10, 11, 
12,13 

9 Prediker 11, 12 
Hooglied 1 

20 Psalm 112 tot en met 
118 

31 Spreuken 14,15,16. 
17 t/m vs. 13  

10 Hooglied 2,3,4 

21 Psalm 119 JUNI 11 Hooglied 5,6,7,8 

22 Psalm 120 tot en met 
128 

1 Spr. 17: 14 e.v. t/m  
Spr.  20 

12 Jesaja 1,2,3 

23 Psalm 129 tot en met 
135 

2 Spreuken 21,22,23 13 Jesaja 4,5,6 

24 Psalm 136 tot en met 
140 

3 Spreuken 24,25,26 14 Jesaja 7,8,9 

25 Psalm 141 tot en met 
145 

4 Spreuken 27,28,29 15 Jesaja 10,11,12 

26 Psalm 145 tot en met 
150 

5 Spreuken 30,31. 
Prediker 1 

16 Jesaja 13,14,15 

 
Uitblazen van psalm 119? Uw mooiste Spreuk met anderen delen? Wat onzeker 
over het karakter van het Hooglied? Het vragenuur is op vrijdag 6 juni om 09.30 
uur in de bovenzaal van de pastorie in Bolsward, Grote Dijlakker 7. U bent van 
harte welkom!  
 

Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden 
 

Inmiddels is de werkgroep alweer een aantal maanden bezig om alles te 
organiseren voor dit jubileum. Wat kunnen we u alvast vertellen: 
* Zondag 17 mei 2015 zullen we het jubileum vieren met een Eucharistieviering 
m.m.v. Bisschop de Korte en in de middag een processie door de stad. 
* Tussen 17 mei en 27 september is de mogelijkheid voor groepen vanuit het 
land om op bedevaart te komen naar Bolsward. Een viering te houden, kaarsjes 
te branden bij Maria, stadwandeling, een Marialunch te nuttigen. 
Daarnaast heeft onze gemeente nog veel meer te bieden in de vorm van musea. 
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* Vanaf mei zal er één keer per maand een Mariaverhaal gepubliceerd worden in 
het Bolswards Nieuwsblad. Marga Claus verzorgd deze verhalen door met 
diverse  
parochianen in gesprek te gaan. 
* Naast Facebook en Twitter wordt er nog druk gewerkt aan een website en een  
folder voor dit bijzondere jubileum. 
*https://www.facebook.com/mariavansevenwouden 
* https://twitter.com/sevenwouden 
* Zondag 27 september 2015 sluiten we het jubileum weer feestelijk af. 
We gaan u zeker op de hoogte houden het komende jaar! 

 

Werkgroep Maria van Sevenwouden 
Pastoor Bultsma, Jan Visser, Tom Mulder, 

Marga Claus en Henny Brouwer. 
 

 
Boekenmarkt 
 

Zaterdag 7 juni a.s. is het zover! Van 09.30-16.00 uur staan de boeken voor u 
klaar. 
Naast boeken ook activiteiten voor de kinderen en natuurlijk koffie met wat 
lekkers! Mocht u nog boeken voor ons hebben? Die kunt u komen inleveren op  
zaterdag  17 mei en 24 mei tussen 13.00-16.00 uur. Bent u niet in de 
gelegenheid om ze te brengen? Neem dan contact op met: Henny Brouwer, 
0630053969/ hennybrouwer@gmail.com. Graag tot ziens op zaterdag 7 juni a.s. 

 

Locatieraad Bolsward. 
 

 

DIACONIE 
 

 
 
 

Oecumenische dienst in Burgwerd 
 

Zondag 18 mei a.s. is er om 11.00 uur een Oecumenische voorjaarsdienst in de 
Hervormde kerk in Burgwerd. Voorgangers zijn Ds. L. Westra en Peter de Boer uit 
Bolsward. 
U bent allen van harte welkom.  

 

De oecumenische werkgroep 
 Hartwerd, Burgwerd en Hichtum. 

https://www.facebook.com/mariavansevenwouden
https://twitter.com/sevenwouden
mailto:hennybrouwer@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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Beste Mensen, 
 

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

rondom mensen met een psychiatrisch problemen. Als deze naasten goed 
ondersteund worden, dan kunnen ze het langer vol houden om er te zijn voor de 
ander. Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep 
opgezet 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.  
Wij hebben deze bijeenkomsten de laatste twee jaar georganiseerd.  
De laatste avond zal plaatsvinden op woensdag 28 mei van 20.00 uur tot 21.30 
uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 
19.30 uur. Het blijkt erg moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Daarom 
hebben we besloten om met deze activiteit te stoppen na 28 mei. 
We nodigen u van harte uit op de laatste bijeenkomst. 
 

Werkgroep De Bolder                                                        
Agatha Vreeling (0517-532115). 

 
 

 

18 MEI: M25 BLAUWHUIS 

 

Op zondag 18 mei organiseert de parochiële jongerengroep uit Sneek e.o. een 
High Tea voor ouderen. Zij doen dit in het kader van M25, een diaconaal 
jongerenproject van Solidair Friesland. Eerder staken deze jongeren met elkaar 
de handen uit de mouwen in de tuin van een woonvorm . Ook bezochten enkele 
van hen het jongerenweekend in 2013. 
Meer informatie en opgeven: Elziena Taute, etaute@solidairfriesland.nl  
 

mailto:etaute@solidairfriesland.nl
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 25 MEI:  ROZE VIERING FRYSLÂN 2014   

 

 Namens de Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit        
Friesland nodig ik u van harte uit om mondeling en 

schriftelijk bekendheid te geven aan: 

Oecumenische Roze Viering Fryslân 2014    
Zondag 25 mei 2014 aanvang 15.30 uur 

“PELGRIMS!” 
 

Oecumenische Woord – en Agapèviering in de RK Kerk van de H Martinus en de 
HH Bonifatius en Gezellen, Koningstraat 26, 9101 LR te Dokkum 

www.werkgroepgh.nl 15 

 

15 JUNI: NIEUW! DIACONALE PELGRIMFIETSTOCHT VAN LEEUWARDEN NAAR 
DOKKUM 

 

Op zondag 15 juni 2014 wordt er voor het eerst een 
diaconale pelgrimsfietstocht georganiseerd. De aanleiding 
is het 60-jarig bestaan van Solidair Friesland, het 
steunpunt voor de caritas in Fryslân. Rond het thema ‘Te 
doen gerechtigheid’ is in samenwerking met onder andere 
de Fietsersbond een fietsroute uitgezet langs zeven 

vindplaatsen van gerechtigheid. De zeven werken van barmhartigheid staan 
daarbij centraal. De start is om 7.00 uur  bij de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De 
tocht is circa 25 km lang en eindigt om circa 10.00 uur in de Bonifatiuskapel te 
Dokkum. Onderweg zijn er korte stops in Wyns, Bartlehiem, Birdaard, Janum en 
Sybrandahûs. Voor de echte fietsliefhebber is er voor de terugtocht naar 
Leeuwarden een aantrekkelijke route via het noordwesten van Fryslân 
uitgestippeld.  
De kosten bedragen € 10,00. U ontvangt een routeboekje/stempelkaart, twee 
consumptiebonnen en een fietslabel voor het Knooppuntensysteem.  
 

http://www.werkgroepgh.nl/
http://www.solidairfriesland.nl/
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         H. Franciscus Bolsward 
    

    Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

   Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zaterdag 17 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Douwe Ignatius v.d. Werf, uit dankbaarheid 
Zondag  18 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Catharina Kuipers, 

Sjoerd Hettinga, Johanna Maria Ypma-Jansen, overl. familie Huitema-Hoogma 
Woensdag 21 mei: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 22 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Zaterdag 24 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Piet 
Bergsma 
Zondag 25 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, jaarstonde voor Gatze Houben 
en Marie Houben-v.d. Werf, jaarstonde voor Wiebe Mulder 
Woensdag 28 mei: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 29 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 31 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  Sim v.d. 
Berg, Peter Boekema 
Zondag 1 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam. Sietze 
Palstra en Marie Palstra-Adema, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, voor de 
zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma, 
Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema 
Woensdag 4 juni: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 5 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne, Nico Scheltinga 
Zaterdag 7 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema, overl. ouders Dooper-Bruinsma, overl. fam. Taco Nota- 
Negerman, Boukje Nota, Johannes Nota 
Zondag 8 juni: Pinksteren: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Maria van der Meulen, Catharina Kuipers, Durk Henkes en Bets 
Henkes-van Nie, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf, Sjoerd 
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Hettinga, overl. ouders Klaas Schuurman en Tatjana Schuurman-Mackarowa, 
overl. broer Frans-Bôke Schuurman en overl. fam. in Rusland, lev. en overl. fam. 
Peters–Nota, Ferdy Zijlstra 
Donderdag 12 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners. 
 

Bolsward 

Familieberichten: 
 

Overleden: 
16 april  Petrus Allert Veldman, 79 jaar 

Corr. adres: Floridus Campuslaan 10, 8701 GC  Bolsward 
 

 2 mei Petronella Margaretha Witteveen-Bekema, 87 jaar 
 Corr. adres: L. Witteveen, Snekervaart 8, 8701 PA Bolsward 
 

 3 mei Meindert Boersma, 87 jaar 
 Corr. adres: Marienpoort 16, 8701 XZ  Bolsward 

 

 4 mei Geertruida Veronica ter Veer-Hettinga, 85 jaar 
 Corr. adres: R. Hettinga, Smidseweg 4, 7433 BM Schalkhaar.  

 

 5 mei  Elisabeth Geertruida Jorna, 94 jaar 
  Corr. adres: Dr. Joost Halbertsmastraat 74, 8701 EZ Bolsward. 
 
 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DIACONIE 
 
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.  
Voor de paasdagen hebben wij aan een kleine 200 oudere en/of zieke 
medeparochianen in Bolsward e.o. een attentie van ons ontvangen. Dit alles 
financieren wij uit de middelen van het “Goede Week Offer”.  

http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL411NL411&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=9De_kDfNJEJZKM:&imgrefurl=http://members.home.nl/bertystam/graf.htm&docid=GrCR708jGYrc9M&imgurl=http://members.home.nl/bertystam/fotos/plaatje3.jpg&w=790&h=533&ei=2br0UsGOH4af0QW7pIDoCQ&zoom=1&iact=rc&dur=1062&page=3&start=20&ndsp=12&ved=0CLEBEK0DMBs
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Wij danken allen, speciaal de vormelingen, die op paaszaterdag hebben 
meegeholpen met het bezorgen van de paas-attenties. 
 

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

 
Bolsward 

 

Wat gebeurt er meer in onze parochie 
 

 

Vr. 16 mei 16.00 uur Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Vr. 16 mei 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Za. 17 mei 10.00 uur Titus Brandsmapar. L’warden Parochiezaal 
Wo. 21 mei 09.30 uur Bespreking o.l.v. F. v.d. Werf Bovenzaal 
Wo. 21 mei 17.00 uur Parochiebestuur Bovenzaal 
Wo. 21 mei 20.00 uur Locatieraad Bovenzaal 
Do. 22 mei 09.30 uur KVG Parochiezaal 
Vr. 23 mei 16.00 uur Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Vr. 23 mei 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Ma. 26 mei 20.00 uur PCI Parochiezaal 
Vr. 30 mei 16.00 uur  Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Vr. 30 mei 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Do. 05 juni 13.00 uur Kerkschoonmaak Parochiezaal 
Vr. 06 juni 16.00 uur Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Vr. 06 juni 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Di. 10 juni 20.00 uur Bijeenkomst dir./organisten Parochiezaal 
Wo. 11 juni 13.00 uur 4-sprongblad rapen Parochiezaal 
Vr. 13 juni 13.30 uur Omzien naar elkaar Bovenzaal 
Vr. 13 juni 16.00 uur Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Vr. 13 juni 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
 

Koren  
Za. 17 mei Joachim Za.  7 juni Cantrix C. Bekema 
Zo. 18 mei  Dames en Herenkoor Zo.  8 juni Dames en Herenkoor 
Za. 24 mei  Dameskoor  Ma  9 juni Cantrix C. Bekema 

Zo. 25 mei Kinder- en Jeugdkoor Za. 14 juni Joachim 
Za. 31 mei Cantus Deo  Zo. 15 juni Cantus Deo  
Zo. 1 juni Herenkoor  
 

Opbrengst collecten 

De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken € 1.828,70 
opgebracht. De opbrengst van de deurcollecte voor de vastenactie bracht 
€ 290,20 op.  

 

Allen hartelijk dank hiervoor! 
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Van 31 mei t/m 8 juni collecte voor de Nederlandse Missionarissen 
(Pinksteractie). 
IBAN NL30RABO0171211111 t.n.v. Week Nederlandse Missionarissen te Den 
Haag.  

 
Bolsward 

 

Nieuws van de locatieraad 
 

* Vanaf deze plaats feliciteren we Wiebe en Marietje Mulder met de  Koninklijke    
   onderscheiding die ze 25 april jl. mochten ontvangen voor het vele  
   vrijwilligerswerk die ze doen en deden in de parochie en daarbuiten. 
* In onze locatie overleed op zaterdag 3 mei Meindert Boersma, jarenlang koster  
  geweest in onze St. Franciscuskerk. We zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange   
   inzet als koster. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte met dit verlies. 
* Zaterdag 7 juni organiseren we een boekenmarkt in en rond de kerk. 
  Heeft u thuis nog boeken? Deze kunt u inleveren op: zaterdag 17 mei  en 24 
mei  tussen 13.00-16.00 uur bij de kerk.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
ze te brengen? Neem dan contact op met Henny Brouwer, 0630053969 of 
hennybrouwer@gmail.com. 
* Inmiddels hebben we nieuwe begeleiders gevonden voor zowel de 
Buitenschoolse catechese als de Kinderwoorddienst, en daar zijn we natuurlijk 
erg blij mee! 
* Vanaf zondag 6 juli t/m zondag 24 augustus 2014 zal er weer Kunst in de kerk 
te bewonderen zijn. Voor onze kerk zijn twee kunstenaars bezig geweest en 
hebben zich laten inspireren door Franciscus en de drie-eenheid. 
* Het openkerkseizoen is weer geopend en we hopen dat onze kerk door vele     
  toeristen wordt bezocht. We wensen de gastheren en vrouwen veel succes en     
  plezier toe het komende seizoen. 
* De Kerkbalans loopt nog en u bent nog niet in de gelegenheid geweest  om te  
  betalen? Dat kan nog steeds!  
Mocht u nog tips of ideeën hebben wij horen ze graag! 
 

Vriendelijke groet 
Locatieraad Bolsward. 

 
 
 

KVG  
 

Donderdag 22 mei 2014. Als afsluiting van het KVG-seizoen is er om 09.00 uur 
een H. Mis ter ere van Maria van Sevenwouden. 

mailto:hennybrouwer@gmail.com
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Als de parochiezaal niet in gebruik is kunt u daar een kopje koffie drinken. Bij 
mooi weer is hierna de jaarlijkse fietstocht. Heeft u zin om mee te fietsen, neem 
dan een lunchpakket en drinken mee voor onderweg. 
Wij rekenen erop dat er zich weer twee van onze leden beschikbaar stellen om 
deze fietstocht te organiseren en een mooie route uitzetten. 
 

Het bestuur. 

 
 
 

             H. Werenfridus Workum 
        

            Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

    Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 18 mei: Jan Bootsma, uit dankbaarheid bij het 40 jarige huwelijksfeest 
van Bennie en Attie de Vries 
Zaterdag 24 mei: Andries en Dirk de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma 
Emmie Schotanus –de Jong, Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen 
Zondag 1 juni: overl. fam de Jong-Sierkstra, Robertus en Maria Theodora 
Ketelaar-Huitema 
Zaterdag 7 juni: Femmie de Jong-Adema, uit dankbaarheid 
 

Lectoren en misdienaar 

 

Za.     24 mei   Lector: A. Yntema 
Misdienaars: Kees van Wier en Luka Wahle 

Zo.      1 juni Lector: J. Kramer 
Za.      7 juni Lector: H. Kienstra 

Misdienaars: Sietse Boomsma en Jesse Yntema 
 

Koren     Kosters 
 

Za. 18 mei  Kinderkoor   A. de Ringh  
Za 24 mei  Gregorius Magnuskoor H. Rijpma 
Zo.     1 juni  Ludgerkoor   R. de Ringh 
Za.  7 juni  Gregorius Magnuskoor L. Buren 
 

Collectanten     
 

Zo.    18 mei H. de Bruin en P. Teernstra 
Za.    24 mei N. Terwisscha v. Scheltinga en L. de Ringh 
Zo.      1 juni     N. Terwisscha v. Scheltinga en L. de Ringh 
Za.    7 juni  A. de Ringh en Tj. Hettinga 
 
 

Deurcollectes  
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Zo.    18 mei  t.b.v. Week van Ned. Missionarissen  
Za.    24 mei  t.b.v. Onderhoud 
Zo.      1 juni   t.b.v. Koren 
Za.      7 juni  t.b.v. Week van Ned. Missionarissen 
 
 

 
 
 

Workum 
 

Opbrengst collectes april 2014 
 

Deurcollecte jeugdwerk      €   30,89                    
Deurcollecte onderhoud    €   51,70                    

Deurcollecte koren               €   26,15 
Deurcollectes vastenactie april       € 291,15  
Collectes eigen kerk    € 613,36 (Inclusief Mariënacker) 
 

Bloemverzorgers 
 

Maand Mei: Monie Walta 
Maand Juni: Emmy Oude Weerink 
 

Koffieschenken:  
 

Zo.     18 mei M. Rijpma en J .Koopen 

Zo.       1 juni     R. Visser en S. Kramer 
 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  31 mei 2014 is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint om 16.00 uur vrijwilligers: mevr. N. Terwisscha v. Scheltinga en 
dhr. en mevr. Schramp. 
 
 

Zomeravond diensten Nijhuizumer Tsjerkje 2014 
 

29 juni  19.30 uur: Ds. W.F. Schormans m.m.v. 
Ursulakoor 
13 juli   19.30 uur:  Dhr. H. Lautenbach m.m.v. Concordia Gaastmeer 
27 juli   19.30 uur: Zr. Th. Tholen-Haarsma m.m.v. 

Excelsior Parrega 
10 aug. 19.30 uur: Drs. A. Althuis m.m.v. Studio It Heidenskip. 
Dankzij de samenwerking van de stichting, de voorgangers, de regionale 
muziekverenigingen en de plaatselijke commissie Nijhuizum kunnen we de 
traditie van deze zomeravonddiensten in Nijhuizum t.b.v. bewoners en gasten 
voortzetten. 
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Goede diensten toegewenst!. 
De commissie. 

 
 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”!   

 
 

Workum 
 

Rommel- en boekenmarkt  “rûn de tsjerke” in Workum,   
 

Zaterdag 17 mei van 09.00 uur tot 14.00 uur is er een rommel- en boekenmarkt  
in en rond de  Werenfriduskerk aan het Noard .            
De te verkopen spullen zijn gesorteerd. Zo hebben we onder andere een kraam 
voor speelgoed, glaswerk, serviesgoed, elektrisch, veel cd’s en lp’s en nog veel 
meer. De boeken krijgen een plekje in de kerk.  
De opbrengst is voor bovengenoemde kerk en de entree is gratis. 
We hopen er samen weer een mooie dag van te maken. Komt u ook? 
 

Wel en Wee Workum: 
 

* Deze keer is er weinig nieuws te melden. 
* We zitten midden in de lente alles staat volop in bloei. 
Genieten dus. 
* 23 April was de jaarvergadering in de Brouwershof, er was een goede op komst 
en het was een  goede  vergadering. 
* Hes Kienstra was de gelukkige winnaar van de Paaskaars. 
* 18 Mei is in onze kerk de 1e H Communie.  
* We wensen onze zieken en hun naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
* Verder wensen we u alle goeds. 

                                                                 De Contact personen. 
 

Beste Parochianen. 
 

Het bestuur van de Zalige Titus Brandsma Parochie verlangt van de vier 
locatieraden een deugdelijk en goed sleutelbeheer. Dit heeft vooral te maken 
met de verzekering van de gebouwen en de in de gebouwen aanwezige 
waardevolle voorwerpen. Zonder een goed sleutelplan, kan de verzekering op 
enig moment moeilijk gaan doen, als het er toe doet. 
We willen daarom graag weten, wie er allemaal een sleutel bezit van de pastorie 
of van de andere sloten van onze gebouwen en hekwerk. 

http://www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie
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Wij vragen u vriendelijk dit door te geven aan de beheer commissie, te weten 
Jan Brouwer E-Mail janennel@ziggo.nl  telefoon 0515-542086. 
Met uw medewerking kunnen we een nieuw sleutelplan maken. 
Alvast bedankt. 
 

Namens Locatie Bestuurder en Beheerder 
Jan Riemer Brouwer. 

  

 
 

 

          H. Martinus Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

       Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 1 juni: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma en fam. Doedel, voor alle zieken 
thuis en in Avondrust. 
Zondag 8 juni: fam. Postma en voor alle zieken thuis en in Avondrust 
 

Lectoren    Kosters 
 

Zo. 18 mei Bernadette de Jong          Mieke van Vliet 
Zo. 25 mei Thilda Adema                 Jan Riemersma 
Do. 29 mei Dienst in Witmarsum 
Zo.    1 juni Riet van der Bles             Mieke van Vliet 
Zo. 8 juni Thilda Adema                  Bianca Domhof 
 

Collectanten  Bloemschikken 
 

Zo. 18 mei Klaas Groeneveld  Mei: Ida en Anneke Genee 
Zo. 25  mei Geerten Tros  Juni: Riet van der Bles 
Do.29 mei Dienst in Witmarsum 
Zo. 1 juni Nico van Vliet 
Zo. 8 juni Klaas Groeneveld 
 

Misdienaars     
 

Zo.   1 juni         Hannah en Boukje 
Zo.   8 juni         Ryan en Jacob 
 

Opbrengst collecten april 2014 
 

Eigen kerk:           € 228,00 
Onderhoud gebouw: €   22,60 
 

1 juni: Extra collecte voor het onderhoud van de kerk 

mailto:janennel@ziggo.nl
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8 juni: Collecte Week van de Nederlandse Missionarissen 
 

 
Wel en Wee Makkum 

 

Binnenkort krijgen alle scholieren die examen hebben gedaan weer de uitslag. 
We hopen dat velen van hen mogen slagen en zich dan kunnen gaan richten op 
hun vervolg opleiding. Sterkte en succes. 

 

 

 

Makkum 

Oproep 

Wij zijn op zoek naar een paar dames die onze groep kunnen versterken, 

om 2x per jaar  de kerk schoon te maken als we met een paar mensen meer zijn 

is het zo klaar. Mannen mogen ook helpen poetsen  of vegen. 

Het is altijd gezellig  en daarna drinken we samen koffie. 
 
Avondrust: Maandag 2 juni is er een Eucharistieviering onder leiding van pastoor 
Bultsma. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. 
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 20 en zaterdag 21 
juni 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. 

 
 
 
 

 

 
 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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Ziekenhuisbezoek 
 

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

Email: info@franciscuskerk.nl 

 

 
 
 

H. Nicolaas van Tolentijn  Witmarsum 

 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 18 mei:  voor de zieken,  overl. Schelte en familie Anema-de Jong, familie 
Ypma-Galama 
Zondag 25 mei: voor de zieken, overl. Rein Ludema, Jan Jurna, Fonger en 
MiekePosthuma Smit 
Donderdag 29 mei: voor de zieken, overl. Willem Oudenhooven en Dirk van der 
Tol 
Zondag 1 juni: voor de zieken,  overl.Jan Jurna, Antoon van Asseldonk, Wiebe en 
Wiepkje Bergsma 
Zondag 8 juni: voor de zieken,  overl.Piet en fam. Tadema-Veldman, Douwe en 
Anna Poortstra-de Boer, Schelte en fam. Anema-de Jong, heit Pieter en mem 
Johanna Herrema-Palsma 
Zondag 15 juni: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, fam. Brouwer-
Anema, fam. Ypma-Galama 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 18 mei: mevr. B. de Groot (532340) dhr. D. Stoffels 
zo. 25 mei: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
do. 29 mei: mevr. L. de Boer (642059) dhr. F. van Koppen 
zo.   1 juni: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. S. Hettinga 
zo.   8 juni: mevr. B. de Groot (532340) dhr. D. Stoffels 
zo. 15 juni: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
 

Collecte 
 

mailto:info@franciscuskerk.nl
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Naast de  collecte voor het werk in onze Locatie is er op  zondag 18 mei een 2de 
collecte voor ons kerkgebouw, op zondag 1 juni voor het reservefonds en met 
Pinksteren voor de Nederlandse missionarissen. 
 

Opbrengst collecte 
 

De opbrengst van de collectes in de maand april 2014 was als volgt: 
Parochie: €    198,71  
Vastenactie €    189,75 
Vastenactie totaal 2014 €    344,80  
 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
 

 
 

Witmarsum 
 

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. 
 

Schoonmaken kerk 
 

week 21: 19 t/m 24 mei:  week 25: 16 t/m 21 juni: 
mevr. R. Zandbergen (531407) mevr. T. Jorritsma 
mevr. B. Jorna  (531216) mevr. L. de Boer 
mevr. M. Ypma  (531384) 
 

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

Agenda   

 

do. 29 mei:  Hemelvaartsdag: 09.30 Eucharistieviering voor de gehele parochie 
in Witmarsum 
wo.  4 juni:  14.30 uur:  bijeenkomst alleengaanden bij E. Nielen 
di.  10 juni: 20.00 uur: vergadering Locatieraad in 't Arkje 
ma. 16 juni: 20.00 uur:  bijeenkomst voorgangers in 't Arkje 
 

Korte samenvatting “Omgekeerd huisbezoek” gehouden op 9 april 2014. 
 

De opening wordt verzorgd door Jo van der Tol-Tromp: “Veertig” Een mooi 
Bijbels getal. Zr. Lambertina las voor uit Matheus, de lezing van de dag 
Aswoensdag. Pastor N. ten Wolde: Thema van de vastenactie: Ik zal er zijn voor 
jou, de map van de 40-dagentijd wordt gebruikt op verschillende scholen. 
Opnieuw beginnen, de diepgang van de vasten. De generatie die deze morgen 
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aanwezig was vallen onder en boven de wet. Enkelen onder ons zijn er toch wel 
intens mee bezig, of zo nu en dan. Het is ook een stukje soberheid, o.a. kwam 
naar boven van voorheen het vastentrommeltje, maar het advocaatje met 
slagroom past ook wel in de vasten. Probeer speciaal te bezinnen, in de natuur 
te mediteren. Wat tegenwoordig past in de vasten: de media over en weer even 
stil te zetten, zo vult ieder voor zich de vasten in. Een extra accent: de 3 grote 
verhalen: De vrouwen bij de put – Blindgeboren – het verhaal van Lazarus. 2e 
aspect: het medeleven - Syrië en het tragisch overlijden van pater Frans van der 
Lugt. Ook de geestelijke werken kwamen ter sprake. Er werd afgesloten met de 
weg te vinden in en naar het Labyrint. Suus Ypma  las het gedicht voor  “Goede 
Vrijdag”. 
Door de bezoekersgroep werd ons een lunch aangeboden, waarvoor onze 
hartelijke dank. Al met al een zeer geslaagde morgen. 
met vriendelijke groet,      

 Jo van der Tol-Tromp. 
Witmarsum 

 

Wel en Wee Witmarsum 
 

Op zondag 11 mei jl. was het feest in onze kerk. Daar mochten Femke en  Janinke 
Slagman en Nienke Herrema voor het eerst in hun jonge leven deelnemen aan 
de tafel van de Heer. We feliciteren hen en de ouders en hopen hen nog vaak 
terug te mogen zien. Tevens werd in deze viering Anke Herrema gedoopt. Voor 
de familie Herrema was het dubbel feest. Van harte gefeliciteerd en dat Anke in 
gezondheid als een goed christenmens mag opgroeien. 
Zoals u allen hebt vernomen zal ik in de loop van september/oktober Friesland 
gaan verlaten. Elly van der Wei hebben we bereid gevonden om taken over te 
nemen, waar we haar dankbaar voor zijn, evenals de locatieraad die taken in de 
Locatie op zich neemt. Voor u houdt dat in dat zaken die u in het parochieblad 
wilt hebben voortaan door geeft aan Elly zoals: zieken thuis of in het ziekenhuis, 
intenties voor de vieringen, vergaderingen, waar en wanneer!  
Graag wens ik u alle goeds Gods zegen en een hartelijke groet, 

      zr. Lambertina.  
 
 

 

Informatieve internetsites.  
 

 

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

http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/


- 22 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

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

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

Parochiesecretariaat: Postbus 209, 8700 AE, Grote Dijlakker 7, 8701 KV, 
telefoon: 0515.576998; e-mail: secretariaat@zaligetitusparochie.nl 
Openingstijden:  maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur  
Ledenadministratie/verhuizing: Nieuwe parochianen /wijzigingen a.u.b. 
doorgeven aan het secretariaat.  
 

Locatieraad Bolsward: 
Voorzitter: Henny Brouwer, 06-30053969, hennybrouwer@gmail.com 
Koster: Dhr. A. Mulder, Telefoon: Pastorie: 0515.575924, 
Bezoekwerk: Josephine v/d Werf, 0515-577425, josephinevdwerf@gmail.com of 
via het secretariaat 
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, Grote Dijlakker 7 of 
doorgeven aan het secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail: 
secretariaat@zaligetitusparochie.nl 
 

http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:josephinevdwerf@gmail.com
mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Locatieraad Workum  
Contactpersonen: Geartsje Weitenberg,  tel. 0515.543651, e-mail: 
joh.weitenberg@comveeweb.nl Ytsje Heins, tel. 0515.541979, Henny de Jong, 
tel. 0515.542912 Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 e-mail: 
lienkederingh@hotmail.com 
Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur,  
H. 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   

 
 

Locatieraad Makkum: 
Postadres: Locatieraad H. Martinus, 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  
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. 
 

Locatieraad Witmarsum:  
Postadres: Locatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89,  
8748 AC Witmarsum. 
Contactpersonen:  
Zr. Lambertina   tel. 0517.579257 
mevr. E. v.d. Wei  tel. 0517.532112 ellyvdwei@planet.nl 
mevr. L. Hettinga (voorzitter) tel. 0517.531547 l.hettinga@planet.nl  
mevr. H. Oudenhooven (beheer) tel. 06.53679874 
h.oudenhooven@kpnplanet.nl 
mevr. A. Altena (bezoekersgroep)tel.0517.641070  
Misintenties: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517532112, ellyvdwei@planet.nl  
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. NL96RABO0371500761 
t.n.v. RK kerkbestuur Witmarsum 
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,  

mailto:joh.weitenberg@comveeweb.nl
mailto:lienkederingh@hotmail.com
http://www.caritasworkum.nl/
http://www.fondsnaastenliefde.nl/
mailto:ellyvdwei@planet.nl
mailto:l.hettinga@planet.nl
mailto:h.oudenhooven@kpnplanet.nl
mailto:ellyvdwei@planet.nl
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8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961 
 

 

 

Het volgende parochieblad “De 4 - Sprong”  gaat over de periode: 
 

13 juni – 11 juli–2014 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  2 juni 2014 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 
 

Vierde jaargang nr.5 - 2014 
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