
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
vrijdag 13 juni - vrijdag 11 juli 2014 

 
 

Algemeen 

 



- 2 - 

VIERINGENROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Vr. 13 juni 19.00 Huylckenstein Communieviering NtW 
Za  14 juni 19.00 Bolsward Gebedsviering NtW 
Zo. 15 juni 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo. 15 juni 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo. 15 juni 09.30 Workum Communieviering mmv k. koor  NtW 
Zo. 15 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.  17 juni 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Di.  17 juni 19.00 Bolsward DGZ kerk Taizéviering 
Wo.18 juni 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do. 19 juni 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  20 juni 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  21 juni 16.30-17.30 Bolsward Biechtgelegenheid AB 
Za.  21 juni 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.  21 juni 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  22 juni 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.  22 juni 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  22 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.   24 juni 09.00 Janningkapel Communieviering Parochianen 
Wo. 25 juni 08.00 Workum Kinderviering afscheid gr.8 NtW 
Wo. 25 juni 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.  26 juni 09.00 Bolsward Communieviering NtW 
Vr.   27 juni 19.00 Huylckenstein Communieviering NtW 
Za.  28 juni 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  28 juni 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Zo.  29 juni 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  29 juni 09.30 Witmarsum Communieviering NtW 
Zo.  29 juni 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.  29 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.     1 juli 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.  2 juli 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Wo.  2 juli 16.00 Bolsward Huwelijksviering AB 
Do.   3 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   4 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   5 juli 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.   5 juli 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.   6 juli 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.   6 juli 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
 

Algemeen 
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Zo.   6 juli 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.  7 juli 10.30 Avondrust Eucharistie AB 
Di.    8 juli 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 9 juli 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do. 10 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  11 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 

Recreatie 
 

Met het feest van Pinksteren hebben we de Paastijd afgesloten. Samen met de 
Veertigdagentijd die aan Pasen vooraf ging hebben we weer een spirituele 
honderd daagse beleefd. Zo’n honderd dagen achter elkaar hebben we ons leven 
mogen herijken op de blijde boodschap die het Evangelie is.  
Een belangrijk thema is elk jaar weer de gave van het nieuwe leven, waaraan we 
vanwege ons gedoopt zijn deel mochten krijgen. Terwijl we leven in een wereld 
en een samenleving die het moeilijk vindt om echt menselijk te zijn. Terwijl we 
weten dat we zelf daarvan deel uitmaken en we regelmatig moeten erkennen, 
dat we in ons denken, spreken en doen tekort schieten, willen we daarin 
evenwel niet berusten. Als gelovigen en als geloofsgemeenschap willen we 
ondanks alles ons consequent blijven inzetten voor een betere wereld die trouw 
is aan zowel God als mensen. We doen dat door elke dag opnieuw bereid te zijn 
onszelf te bekeren en te blijven proberen op allerlei manieren tekenen van hoop 
te stellen. Met Pinksteren hebben we mogen vieren hoe God ons daartoe de 
kracht en inspiratie schenkt. Jezus Christus is het die ons door zijn evangelie 
moed inspreekt en richting wijst. 
Dergelijke overwegingen lijken reine theorie. En in alle eerlijkheid: dat zou het 
ook zijn als het niet de echte ervaring van heel veel mensen zou zijn. Zij 
ondervonden en ondervinden dat geloven als gaan met God te maken heeft met 
recreëren. Dat wil zeggen met her-scheppen, want dat betekent re-creëren 
letterlijk. 
Misschien dat u bij recreatie vooral denkt aan toerisme. Dat zou ook helemaal 
niet zo gek zijn. Wie op vakantie gaat of een dagje als toerist doorbrengt, hoopt 
daardoor namelijk nieuwe ervaringen op te doen, afstand te nemen van het 
alledaagse, uit te rusten, meer tot zichzelf te komen en natuurlijk gewoon plezier 
te hebben. Om precies dezelfde dingen gaat het wanneer we ons op de weg van 
geloof begeven. 
Binnen onze parochie en dan speciaal rondom de kerk van Bolsward bereiden we 
ons voor op de viering van 500 jaar Maria van Sevenwouden in 2015. De 
aanwezigheid van dit beeld in de Bolswarder kerk maakt het tot een 
bedevaartsoord. Samen hebben we daar verantwoordelijkheid voor gekregen. 
We hopen de bedevaart naar Bolsward, die nog altijd op kleine schaal bestaat, 
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grotere bekendheid te geven en zodoende nieuw leven in te blazen. Voor deze 
bedevaart  

Algemeen 
 

hebben we als motto het woord recreatie gekozen. Precies om de redenen zoals 
hierboven al genoemd. Om onszelf en anderen te helpen dichter bij God te 
komen en daardoor onszelf en onze medemensen te ontdekken zoals we zijn: 
vanwege Gods liefde geroepen en bestemd om goed te leven en daarin gelukkig 
te zijn.  
 

pastoor A. Bultsma. 
 

 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

vrijdag 13 juni t/m zondag 15 juni  pastoor Bultsma 
maandag 16 juni t/m  zondag 29 juni       pastor   Ten Wolde 
maandag 30 juni t/m vrijdag 11 juli pastoor Bultsma 
 

 
Even bijpraten….. 
 

Bonifatiusdag  - Zondag 15 juni 2014 wordt in het Bonifatiuspark te Dokkum de 
jaarlijkse Bonifatiusdag gevierd. U bent daarbij allen van harte welkom voor de 
gehele dag of een deel ervan. Het programma begint om 10.00 uur met koffie en 
thee. Om 10.30 begint de inhoudelijke programma’s voor de diverse 
leeftijdscategorieën. Om 13.30 start de processie vanuit de parochiekerk met 
aansluitend om 14.00 uur de eucharistieviering in de Bonifatiuskapel. 
Hoofdcelebrant is bisschop De Korte.  
Maria van Sevenwouden – Zondag 1 juni is het startschot gegeven voor de 
voorbereidingen op het grote jubileumjaar vanwege 500 jaar Maria van 
Sevenwouden. Het beeldje zelf is al veel ouder, maar in 1515 ontsnapte het 
miraculeus aan verwoesting en sindsdien kwam er een bedevaart op gang. De 
eigenlijke feestdag zal zijn op 17 mei 2015. Uiteraard vieren we dan de 
eucharistie. We hopen ook een processie door de stad te houden. In de 
zomerperiode willen we graag gastvrijheid bieden aan wie maar naar Bolsward 
wil komen om bij het genadebeeld te bidden. Veel van de plannen zijn nog in 
ontwikkeling. Onder andere via dit parochieblad houden we u op de hoogte. 
Maar u kunt ook kijken op de in aanbouw zijnde site 
www.mariavansevenwouden.nl of op Facebook. 
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Bijbelquiz 
 

Antwoorden 
 

1. Welke psalm is de langste van allemaal? (Zoek vanaf psalm 100) 
 Psalm 119 
 

2. Welke psalm is de kortste van allemaal? (Zoek vanaf psalm 100) 
 Psalm 117 
 

3. Van wie zijn – volgens het Bijbelboek zelf – de Spreuken afkomstig?  
 Salomo, de zoon van David 
 

4. Welke zegswijze vinden we al aan in het begin van het boek Prediker? 
 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    
 
Nieuwe vragen: 
 

1. Welke zegswijze is te vinden in het boek Jesaja? 
 A. De appel valt niet ver van de boom 
 B. Zij die geloven haasten niet 
 C. Knollen voor citroenen verkopen 
 D. Een kat in het nauw maakt rare sprongen 
 
 

2. Met welke belofte troostte Jesaja de zieke koning Hizkia? 
A. Je zult nog 15 jaar leven en God zal je bevrijden uit de handen van de 
koning van Assyrië. 

 B. Er zal tot je dood geen droogte zijn in het land – je zult in vrede sterven. 
 C. Je zult niet sterven in de strijd 
 D. Vanwege je gehoorzaamheid aan God zullen je kinderen het land erven. 
 
 

3. Wat zou volgens Jesaja voor Hizkia het teken zijn dat God zijn nood heeft      
 gezien? 
 A. Het Assyrische leger zal vluchten naar het eigen land. 
 B. Zijn melaatsheid zal verdwijnen wanneer hij baadt in de Jordaan. 
 C. De zon zal 10 graden terug bewegen. 

D.Het altaar der vijanden zal door een hemelse vuurbal vernietigend   
getroffen worden. 
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4. Wat profeteerde Jesaja aan Hizkia toen hij de koning van Babylon al zijn  
schatten had getoond? 
 A. De koning van Babylon zal een verdrag met hem sluiten. 

 

B. De koning van Babylon zal toestaan dat zijn dochter met zijn zoon zou   
huwen. 

 C. De koning van Babylon zal elk jaar een grote gift geven. 
 D. Alles zal naar Babylon worden getransporteerd. Niets zal achterblijven. 
 
 

5. Waarom kan Jeremia volgens hemzelf niet spreken? 
 A. Hij is doofstom 
 B. Hij is te jong 
 C. Hij spreekt niet de juiste taal 
 D. Hij is te zenuwachtig 
 
 

Bijbelleesrooster 
 

JUNI JUNI/JULI JULI 

13 Jesaja 4,5,6 24 Jesaja 36,37,38 3 Jesaja 63,64,65 

14 Jesaja 7,8,9 25 Jesaja 39,40,41 4 Jesaja 66. Jeremia 1,2 

15 Jesaja 10,11,12 26 Jesaja 42,43,44 5 Jeremia 3,4,5 

16 Jesaja 13,14,15 27 Jesaja 45,46,47 6 Jeremia 6,7,8 

17 Jesaja 16,17,18 28 Jesaja  48,49,50 7 Jeremia 9,10,11 

18 Jesaja 19,20,21 29 Jesaja 51,52,53 8 Jeremia 12,13,14 

19 Jesaja 22,23,24 30 Jesaja 54,55,56 9 Jeremia 15,16,17 

20 Jesaja 25,26,27,28  10 Jeremia 18,19,20,21 

21 Jesaja 29,30 JULI 11 Jeremia 22,23 

22 jesaja  31,32,33 1 Jesaja 57,58,59 12 Jeremia  24,25,26 

23 Jesaja 34,35,36 2 Jesaja 60,61,62 13 Jeremia 27,28,29 
 

 
Het vragenuur is op vrijdagmorgen 4 juli om 09.30 uur in de  pastorie aan de 
Grote Dijlakker 7 te Bolsward.  
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DIACONIE 
 

Bericht van de diaconaal opbouwwerker 
 

Na mijn introductie kunt u  het verslagje lezen van twee jongeren over het 
bezoek aan The Passion die op Witte donderdag 17 april jl. in Groningen heeft 
plaatsgevonden. 
Op Witte Donderdag hebben er zo’n twintig jongeren vanuit onze parochie  The 
Passion bezocht. Het organiseren van een bezoek aan The Passion in Groningen 
zag ik als diaconaal opbouwwerker als een goede gelegenheid om de jongeren 
uit onze parochie vanuit de verschillende locaties met elkaar in contact te 
brengen. Veel van de jongeren die mee zijn geweest zijn ook bezig met het 
diaconale project M25 waarover ik u al eens eerder berichtte. Mijn doelstelling 
ten aanzien van het bezoek aan de Passion was om onze jongeren op een 
laagdrempelige manier  betrokken houden bij het lijdensverhaal van Jezus 
Christus, om vanuit de daar opgedane  inspiratie als M25 groep een volgende 
diaconale activiteit te gaan organiseren. 
Zodat je je als jongere weer bewust kunt worden dat bij M25 je niet ‘zomaar’ iets 
doet voor een ander, maar dat de Geest van Christus je hierin kan bemoedigen 
en inspireren. Bij de voorbereiding op de volgende M25 activiteit zal er dan ook 
zeker samen met de jongeren inhoudelijk worden teruggekeken op The  Passion  
in Groningen. Ik kijk in ieder geval terug op een op meerdere gebieden geslaagde 
avond, al hadden de weersomstandigheden wel wat gunstiger mogen zijn. Maar 
goed, er moet natuurlijk ook wat te klagen blijven…. 
 

Passion Groningen 
 

17 april zijn de jongeren van Workum, Bolsward, Franeker en Dronrijp met een 
dubbeldekker naar Groningen geweest. Hier was het decor van de passion die 
het verhaal vertelt over de lijdensweg van Jezus. Toen we in Groningen 
aankwamen regende het nog niet maar later op de avond regende het wel. Bijna 
iedereen was koud en helemaal nat. We liepen samen naar de vismarkt waar het 
podium stond. We stonden niet helemaal vooraan maar ongeveer in het midden. 
Hier konden we het verhaal op een beeldscherm kijken en kijken waar het kruis 
werd gedragen. Doordat het regende waren er veel mensen met een paraplu. 
Gelukkig deed iedereen de paraplu in zodat we het goed konden zien, behalve 
één iemand. Toen meneer Kees er even heen liep om te zeggen dat die paraplu 
naar beneden moest ging iedereen klappen. 
Toen de passion begon was het ineens gezellig en kregen we een tas waarin 
broodjes, een appel, snoepjes en een dvd van vorig jaar inzat. Je kon wat zien en 
het was best bijzonder want het is toch anders dan op televisie.  

Algemeen 
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We zagen bijv. Jezus, Petrus en Maria. Toen het afgelopen was moesten we de 
blauw/zwarte  paraplu volgen die ons naar de bus bracht. Toen we allemaal 
weer in de bus zaten moesten de mensen uit Workum bijna 2 uren in de bus. 
Waardoor we halverwege lekker konden liggen want de stoelen konden 
achteruit mmmm. Het snoep ging rond in de bus en ook daar was het gezellig. 
Wij vonden het een geslaagde dag. 
Namens de Catechese groep Workum Marije Zijlstra. 
Met katechese, M25,  zijn wij naar de passion in Groningen geweest. Het was erg 
druk en ook gezellig,  maar door de regen was het wel minder. Als je de regen 
even wegdenkt was het best leuk om de passion een keer mee te maken! 

 

Maaike.  
_________________________ 

______________________________________________________________ 

Wanted, (not dead but)  alive : boys!!!! 
 

Elk nieuw schooljaar start de Martini Koorschool 
Sneek een Basiscursus Muzikale Vorming ( AMV). 
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de 
cymbaal. Dit is een snaarinstrument dat met behulp 
van kaarten die onder de snaren worden geschoven 
gemakkelijk bespeeld kan worden. 

Jongens van zes tot negen jaar krijgen een unieke kans deze cursus te volgen 
met een begeleider van gelijke stemhoogte. Deze begeleider is meestal de 
moeder, maar een oudere zus of bijvoorbeeld de oppas is ook van harte welkom. 
De reden van deze methode is dat de jongens thuis ook nog hulp kunnen krijgen 
tijdens het  
oefenen. Vaders zijn natuurlijk ook welkom bij de lessen, maar de ervaring leert, 
dat het beter werkt als iemand thuis meezingt die op dezelfde hoogte zingt als 
de jongens: een vrouwenstem dus. De eigen muzikale kennis kan men op deze 
wijze weer opfrissen. De methode is echter zodanig van opzet dat de jongens 
ook zelfstandig de lessen kunnen volgen. De lessen worden in kleine groepjes 
gegeven. Veel aandacht dus voor elk kind. 
Na het volgen van de cursus kunnen de jongens doorstromen naar het Martini 
Jongens Koor of een instrument gaan bespelen. 
Meld je nu aan voor de open lessen en proeflessen in juni! Op 18 en 25  juni. 
De lessen worden wekelijks gegeven op woensdagmiddag in de Martinikerk in 
Sneek. (Het Martini Jongenskoor is niet verbonden aan een kerkgemeenschap.) 
De kosten zijn 37,50 Euro per kwartaal, de cymbaal krijgen de jongens in 
bruikleen. 
Frederik Kampstra telefoon: 0513-417898 
Willemijn Meijer telefoon: 0515-422550 
e-mail: info@mjks.nl   
  

mailto:info@mjks.nl


- 9 - 
Algemeen 

 

Bisschop De Korte feliciteert Cordaid met 100 jarig jubileum 
 

Hulporganisatie Cordaid Mensen in Nood bestaat 100 jaar en dat werd op 23 mei 
gevierd met onder meer een vesperviering in Amsterdam waarbij ook koningin 
Maximá aanwezig was. Tijdens de vesperviering werd het boek ‘Gedreven 
helpers’ gepresenteerd. Bisschop Gerard de Korte sprak in zijn overdenking zijn 
dankbaarheid uit over al degenen die het werk van Cordaid de afgelopen 
honderd jaar gestalte hebben gegeven: 
 
‘Wij zijn dankbaar voor de vele priesters, religieuzen en leken, de vele mannen 
en vrouwen die vanuit de liefde van de Heer het werk van Cordaid gestalte 
hebben gegeven. Geïnspireerd door het evangelie en de sociale leer van onze 
Kerk hebben tallozen zich ingezet voor wereldwijde gerechtigheid. 
 
Armen zijn geholpen, scholen zijn opgericht ziekenhuizen gebouwd. De wereld is 
weliswaar voortdurend in verandering maar de missie van Cordaid is niet 
veranderd. De grote waarden van het katholiek sociaal denken, menselijke 
waardigheid, solidariteit en de inzet voor het algemeen welzijn Inspireren ons 
om armoede en uitsluiting te bestrijden. Ieder mens is een schepsel van God en 
heeft daardoor een in God gefundeerde waardigheid. 
 
In de afgelopen honderd jaar is er veel bereikt als het gaat om het bestrijden van 
de wereldwijde armoede. Op tal van terreinen valt goed nieuws te melden. Wij 
willen God daarvoor danken. Maar tegelijkertijd is er nog veel te doen op het 
terrein van internationale ontwikkeling. Gelukkig zijn velen in ons land, rooms- 
katholieken maar ook andere christenen en mensen “van goede wil” bereid om 
concreet te helpen. Christenen beseffen dat wat zij zijn en hebben is ontvangen. 
En vanuit dat besef willen zij delen. Zo willen zij de “ imitatio Christi” gestalte 
geven. 
 
Deze dag wil ik Cordaid danken voor alle goeds dat is gerealiseerd. Christus wil 
onze liefde voeden en krachtig maken. Verbonden met Hem kunnen wij vol 
goede moed verder. Ik vraag de Heer om uw werk te zegenen.’ 
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Beste parochianen 
 

Onze parochie heeft een nieuw websiteadres. De website is uiteraard voor alle 
vier locaties van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Op de website staat veel 
informatie en nieuws van, voor en over de parochie. De website is te bereiken 
via www.zaligetitusparochie.nl . Heeft u kopij of foto’s? Mailt u het dan a.u.b. 
naar: website@zaligetitusparochie.nl . De website is van en voor iedereen. We 
hopen natuurlijk op vele verhalen en nieuws vanuit elke locatie. 
 

Geartsje Weitenberg 
 Commissie Communicatie. 

 

 

 

VAKANTIE SECRETARIAAT 
 

In verband met de vakantieperiode is het parochiesecretariaat gesloten van 
 7 juli tot en met 31 juli 2014. 

Wel worden post en e-mails 1 x per week gelezen. 

 

 
 
 
 

 

Ziekenhuisbezoek 
 

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

Email: info@franciscuskerk.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:website@zaligetitusparochie.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
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            H. Franciscus Bolsward 
    

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zaterdag 14 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag 15 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, lev. En overl. Fam. Huisman-Rijpstra, Johanna Maria 

Ypma-Jansen, ter gelegenheid bij het 50 jarig huwelijk van Theo en Ria de Jong, 
overl. Ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben 
Woensdag 18 juni: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 19 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Zaterdag 21 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 22 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga 
Woensdag 25 juni: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 26 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 28 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 29 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga  
Woensdag 2 juli: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 3 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Zaterdag 5 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 6 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. En 
overl. Fam. Jorritsma-Riepstra, overl. Fam. Visser-Bonte, voor de zielenrust van 
Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma, Hendrik Mulder 
en Julia Cecilia Mulder-Ettema 
Woensdag 9 juli: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen, 
Donderdag 10 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
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Familieberichten:  
 
Huwelijksaankondiging 
 

2 juli  16.00 Annemieke de Boer en Hendrik Jan van der Velde 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
 

20 mei  Josephus Johannes Gerardus de Man, 80 jaar 
Corr. adres: F. de Man-Hettinga, Fl. Campuslaan 1,  
afd. Lavendel, kamer U13, 8701 AK  Bolsward 

 
22 mei  Michiel Henry van Vliet, 86 jaar 

Corr. adres: Mw. A. van Vliet, Hanzestaete 14,  
8701 XC  Bolsward  

 

31 mei  Jacoba Nota, 86 jaar  
Corr. adres: fam. Nota, Hoog Bolwerk 16, 8701 HX  Bolsward 

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIACONIE 
 

Het ontmoetingscentrum US  Thús is inmiddels een aantal 
maanden in “bedrijf” en we zijn erg tevreden over hoe het 
gaat. Het gezamenlijk eten en koken op de dinsdag en de 
donderdag wordt goed bezocht en de sfeer wordt door de 
verschillende mensen die er komen als erg prettig ervaren. 
De woensdagmiddag wordt als ontmoetingsmoment wat 

minder druk bezocht. Het zou fijn zijn als er wat meer mensen gebruik zouden 
maken van de mogelijkheid om even een kopje koffie te komen drinken en een 
praatje te maken of een spelletje te doen. U bent van harte uitgenodigd! We zijn 
elke woensdagmiddag open van 13.30 uur tot 15.30 uur. Om het zomerseizoen 
in te luiden wordt er op donderdag 19 juni een barbecue georganiseerd in Us 
Thús.  U bent u van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. We beginnen 
rond 17.00 uur. 

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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Opgave van te voren is wel nodig. U kunt dit doen door het sturen van een 
mailtje naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl of te bellen met Kees van 
Kordelaar op nummer 06-19905519. De bijdrage in de kosten zijn € 5, - en kan 
ter plaatse worden voldaan. 
Verder is er een aanvang gemaakt met de aanleg van een perma- cultuur 
moestuin bij Us Thús. We hebben een mooi stukje grond ter beschikking 
gekregen en de vorm van de tuin is al zichtbaar. Voor het onderhoud en de 
verdere aanleg van de tuin zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
het leuk vinden om een paar uurtjes in de week mee te helpen. 
De opbrengst van de tuin zal vooral worden gebruikt voor het 
ontmoetingscentrum en voor mensen met een kleine beurs. 
Voor vragen of als u zich wilt aanmelden kan dit door het sturen van een mailtje 
naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl of bellen met 06-19905519. 
Het adres van Us Thús is Suvelleantsje 1 in Bolsward. (gebouw van de Stipe). 
 

_____________________ 

___________________________________________________________ 

 

 
Inzameling producten voedselbank “BOLSWARD” 
  

Op zaterdag 21 juni 2014 houdt de voedselbank te Bolsward weer een 
inzameling. Deze actie zal plaatsvinden bij  JUMBO KOOISTRA te Bolsward en 
loopt vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. De producten, die wij graag ontvangen staan 
bi elkaar uitgestald op een stand in de winkel.  Deze stand is duidelijk 
aangegeven. Graag vragen wij uw medewerking voor deze actie. Wij zijn u zeer 
erkentelijk voor uw hulp. 

  

Hartelijke groet, 
Lolke Dijkstra, 0515.569892.    

 
 
 
Koren  
 

Za.  14 juni  Joachim  Zo. 29 juni Herenkoor 
Zo.  15 juni  Cantus Deo  Za.   5 juli Herenkoor 
Za.  21 juni  Herenkoor  Zo.   6 juli Dameskoor 
Zo.  22 juni  Kinderkoor  Za.   12 juli  Dameskoor 
Za.  28 juni  Dameskoor  Zo.   13 juli Herenkoor 
  

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Wat gebeurt er meer in onze parochie 
 

Vr. 13 juni 13.30 uur Omzien naar elkaar Bovenzaal 
Vr. 13 juni 16.00 uur Jeugdkoor scholing Parochiezaal 
Di. 17 juni 16.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Wo. 18 juni 14.00 uur parochiebestuur Bovenzaal 
Wo. 18 juni 19.45 uur Liederencommissie Parochiezaal 
Vr. 20 juni 16.00 uur Jeugdkoor Scholing Parochiezaal 
Vr. 20 juni 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Di. 24 juni 16.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Di. 24 juni 16.30 uur Open Kerk Bovenzaal 
Vr. 27 juni 16.00 uur Jeugdkoor Scholing Parochiezaal 
Vr. 27 juni 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Ma. 30 juni 20.00 uur locatieraad (H. Brouwer) bovenzaal 
Di. 01 juli 16.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Do. 03 juli 13.00 uur Kerkschoonmaak Parochiezaal 
Do. 03 juli 20.00 uur Locatieraad Bovenzaal 
Vr. 04 juli 16.00 uur Jeugdkoor Scholing Parochiezaal 
Vr. 04 juli 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Ma. 07 juli 19.30 uur Verg. KVG kernleidsters Parochiezaal 
Di  08 juli 16.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Wo. 09 juli 13.00 uur Parochieblad rapen Parochiezaal 
Vr. 11 juli 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
 

Opbrengst collecten 

De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken € 1.104,20 
opgebracht.  
De deurcollecte op 10 en 11 mei jl. voor Roepingenzondag bracht € 104,90 op en 
de deurcollecte op 31 mei en 1 juni voor de Nederlandse Missionarissen heeft  
€ 132,40 opgebracht. 

 

Allen hartelijk dank hiervoor! 

Beste parochianen 
 

Onze parochie heeft een nieuw websiteadres. De website is uiteraard voor alle 
vier locaties van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Op de website staat veel 
informatie en nieuws van, voor en over de parochie. De website is te bereiken 
via www.zaligetitusparochie.nl . Heeft u kopij of foto’s? Mailt u het dan a.u.b. 
naar: website@zaligetitusparochie.nl . De website is van en voor iedereen. We 
hopen natuurlijk op vele verhalen en nieuws vanuit elke locatie. 
 

Geartsje Weitenberg 
 Commissie Communicatie. 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:website@zaligetitusparochie.nl


- 15 - 

             H. Werenfridus Workum 
        

            Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

    Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 15 juni: Dominucus Ketelaar, Andries en Dirk de Jong, overl. fam. W. 
Westendorp -Dijkstra 
Zaterdag 21 juni: Kees van der Ley (jaarstond), Piet Weitenberg, Johannes en 
Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus –de Jong 
Zondag 29 juni: Wiebe Hylkema, Anna Teernstra-Tolsma, Minke Ypma, overl. 
fam. Tiel  Groenestege-Mensink, Piet Postma 
Zaterdag 5 juli: Ypkje Boekema-Poelstra, Johannes de Vries, overl. fam. W. 
Westendorp -Dijkstra 
 

Lectoren en misdienaar 

 

Zo.     15 juni  Lector:  A. Kramer 
Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 

Za.     21 juni Lector:  A Yntema 
Misdienaars: Jesse Yntema en Kees van Wier 

Wo.   25 juni  Misdienaars: Ronja Bouma en Julian Kuipers 
Zo.     29 juni Lector:  J. Kramer 
Za.        5 juli Lector: H. Kienstra 

Misdienaars: Ilse Boomsma en Janny Yntema 
 

Koren     Kosters 
 

Zo. 15 juni  Kinderkoor   H. Rijpma  
Za 21 juni  Gregorius Magnuskoor A. de Ringh 
Zo.    29 juni  Volkszang    R. de Ringh 
Za.    5 juli  Gregorius Magnuskoor L. Buren 
 

Collectanten     
 

Zo.   15 juni Tj. Ketelaar en G. de Boer 
Za.   21 juni N. Terwisscha v. Scheltinga en R. van Wier 
Zo.  29 juni     H .de Bruin en  L. de Ringh 
Za.  5 juli  A. de Ringh en P. Teernstra 
 
 

Deurcollectes  
 

Zo.  15 juni   t.b.v. Jeugdwerk  
Za.  28 juni  t.b.v. Onderhoud 
Zo.  29 juni    t.b.v. Koren 
Za.    5 juli  t.b.v. Onderhoud 
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Workum 

 

Opbrengst collectes mei 2014 
 

Collectes eigen kerk  €  427,57 Deurcollecte jeugdwerk         € 43,27 
(Inclusief Mariënacker) Deurcollecte onderhoud        € 43,25 
Deurcollecte koren  €   44,90  Deurcoll.  Ned.Missionarissen   € 84,00 
 
 

Bloemverzorgers 
 

Maand Juni: Emmy Oude Weerink 
Maand Juli: Margriet en José 
 

Koffieschenken:  
 

Zo.     15 juni S. Hettinga en H. Rijpma 
Zo.     29 juni      S. Flapper en T. Yntema 
 
 
 

Op zondag 15 juni a.s.is er een gezinsviering in de St. Werenfriduskerk in 
Workum. We beginnen om 09.30 uur. Het koortje van Tim en Ilse Dondorp zal 
zijn medewerking verlenen. Het belooft weer een mooie viering te worden. 

 

Werkgroep Vieren met Kind en Gezin. 

 
Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  28 juni   2014  is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint om 16.00 uur vrijwilligers:  Mevr. en Dhr. Ketelaar en  

Mevr. S. Kramer. 
 

DIACONIE 

 

Bericht van de diaconaal opbouwwerker  
 

In het najaar van 2014 zal er een kanskaart actie worden uitgezet in Workum. Op 
een kanskaart staan regelingen vermeld, waar men wellicht recht op heeft bij 
een gering inkomen. Vrijwilligers gaan op 250 adressen in de een wijk in Workum 
huis aan huis aanbellen en de kanskaart met een korte uitleg aan de bewoners 
overhandigen. Vervolgens worden de bijgevoegde antwoordkaarten in de loop 
van diezelfde week weer opgehaald. 
Hier zullen een aantal aanvragen uit voor komen die vervolgens in kaart worden 
gebracht en worden doorgespeeld naar Humanitas of Timpaan/De Papierwinkel. 
De vrijwilligers bij genoemde organisaties zijn opgeleid om ondersteuning te 
bieden aan mensen die inkomensondersteunende regelingen willen aanvragen. 
Deze hulp is kosteloos. 
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Enkele regelingen op het gebied van zorg waar men voor in aanmerking zou 
kunnen komen zijn: collectieve ziektekostenverzekering (gemeente), regeling 
voor chronisch zieken en gehandicapten (gemeente), zorgtoeslag 
(belastingdienst), kinderopvangtoeslag (belastingdienst) en tegemoetkoming in 
schoolkosten (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op het gebied van inkomen zou 
men in aanmerking kunnen komen voor: langdurigheidtoeslag, bijzondere 
bijstand en huurtoeslag.  
Informatie over de diverse regelingen is te vinden op de website 
www.gemeentesudwestfryslan.nl. 
Op deze site is ook de “Informatiebrief werk, inkomen en zorg, maart 2014” te 
downloaden. 
 

Vrijwilligers gevraagd! 
In het najaar van 2014 worden er 250 kanskaarten verspreid in een nog te 
bepalen wijk in Workum. Uw hulp bij de verspreiding en het ophalen van de 
kanskaarten is van harte welkom. Als groep gaan we de kanskaarten huis aan 
huis brengen en ophalen. Wanneer u mee wilt doen of meer informatie wilt over 
de kanskaart actie, mail dan naar kvankordelaar@solidaifriesland.nl 
Met vragen, bijvoorbeeld over dit thema, kunt u altijd contact opnemen met mij 
via mijn emailadres kvankordelaar@solidairfriesland.nl of via 06-19905519.  

 
Oproep en vooraankondiging 
 

Op vrijdag 10 oktober 2014, van 10.00 uur tot 16.00 uur zal, in navolging van de 
dag van de armoede zoals die in 2012 in Bolsward heeft plaatsgevonden, de dag 
van de armoede in Workum plaatsvinden. Het thema van de dag zal zijn kinderen 
in armoede in Nederland. 
De locatie voor de dag is inmiddels bekend, Scheepstimmerwerf De Hoop is de 
prachtige plek waar we deze dag te gast zullen zijn. 
De invulling van het programma van de dag begint steeds meer vorm te krijgen, 
een groep van zo’n 10 mensen vanuit verscheidene achtergronden, die samen de 
Werkgroep KAR (kinderen en armoede) vormen zijn hier al geruime tijd mee 
bezig. In ieder geval zijn er al twee interessante inleiders bereid gevonden om 
naar Workum te komen en is voor het middagprogramma de 
kinderboekenschrijver Kees Opmeer vastgelegd.  
Inmiddels heeft de diaconie van de PKN in Workum ook haar medewerking 
toegezegd en zijn ze vertegenwoordigd in de werkgroep. 
Ik ben nog op zoek naar mensen die zich vanuit de zalige Titus 
Brandsmaparochie, locatie Workum, willen aansluiten bij de werkgroep en hun 
kwaliteiten en talenten willen inzetten om de dag van de armoede in Workum 
tot een succes te maken. 

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Iedereen is welkom want er is op veel verschillende terreinen wat te doen. 
Voelt u zich aangesproken door bovenstaande dan kunt u een mailtje sturen 
naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl. 
Als u vragen of anderszins hebt kunt u hem ook bellen op 06-19905519.   
 

__________ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ _  

_______________________________________________ 

 
 

Boeken-en rommelmarkt. 
 

Zaterdag 17 mei jl. was de jaarlijkse boeken-en rommelmarkt “Rûn de tsjerke”. 
Wat een geweldige dag. Het weer kon niet mooier en de sfeer was ook prima. 
Veel vrijwilligers zijn in de voorbereidingstijd en op de dag zelf actief geweest. 
Het kost veel energie maar de opbrengst mag er dan ook zijn nl. € 4625,82. 
Iedereen die op de een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen willen 
we hiervoor hartelijk bedanken. Geweldig!  
 

De rommelmarktcommissie. 

We gaan weer door! 
 

Maandag 2 juni jl. startte de verkoop van tweedehands spullen en zelfgemaakte 
artikelen in de toren bij de Gertrudiskerk. De verkoop is de hele zomer van 
maandag tot en met zaterdags van 13.00 uur tot 17.00 uur en ’s woensdags al 
vanaf 10.00 uur.   De opbrengst van deze zomermarkt is bestemd voor de 
Werenfriduskerk en het Liliane Fonds, een organisatie die gehandicapte kinderen 
in derdewereld landen een menswaardig bestaan probeert te geven. Komt u ook 
eens kijken in de toren? Het is echt de moeite waard. 
 

De rommelmarktcommissie.  

 
Robin op missie in Afrika 
 

Hoewel je veel moet wachten in Ghana, vliegen de weken voorbij. Ik ben alweer 
4 maanden in Ghana. Ik begin me thuis te voelen. Ghana is een boeiend land, 
met een zeer kleurrijke bevolking, die zeer vredelievend met elkaar 
samenwoont. Ik woon als Katholieke lekenmissionaris in een moslimbuurt en het 
gaat perfect samen, omdat er wederzijds respect is voor elkaar. De afgelopen 
maanden waren zeer interessant. Het leven in Ghana is intens en het is hier 
vooral warm, elke dag rond de 30 graden. Het vieren van de Goede Week was 
bijzonder. Dan zie je hoe belangrijk het Katholieke geloof voor veel Ghanezen is 
en hoe inspirerend de vieringen zijn. Het geloof is voor hen vaak een troost en 
ondersteuning tijdens hun alledaagse worstelingen. Ik zie namelijk veel armoede 
om mij heen. Tijdens mijn werk voor het straatmeidenproject, zie je ook veel 

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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ellende. Meiden die graag naar school willen, maar dat niet kunnen, omdat ze 
thuis geen geld hebben of  

Workum 
 

mishandeld worden. Dankzij donaties is het mogelijk deze meiden weer een 
beroep (naaister) te laten leren in het ‘vocational training centre’, die ze 
toekomst geeft. Ik wil iedereen bedanken voor de financiële en morele steun. 
We gaan verder op dit pad om nog meer meiden een betere toekomst te geven.  
 

Morele support of gebed?  
U kunt mij volgen via de website (en blog): opmissieinafrika.jimdo.com.   
Een gebed of mailtje waardeer ik ook zeer, via opmissieinafrika@gmail.com.  
Financiële bijdrage? 
Een financiële gift kunt u overmaken naar rekeningnummer: 40.06.14.030 (IBAN: 
NL12ABNA0400614030) (ABN AMRO), t.n.v. Bresillac Foundation te Cadier en 
Keer, onder vermelding van ‘Project Robin Rijpma’, creditnummer 2476.  

 
Beste parochianen 
 

Onze parochie heeft een nieuw websiteadres. De website is uiteraard voor alle 
vier locaties van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Op de website staat veel 
informatie en nieuws van, voor en over de parochie. De website is te bereiken 
via www.zaligetitusparochie.nl . Heeft u kopij of foto’s? Mailt u het dan a.u.b. 
naar: website@zaligetitusparochie.nl . De website is van en voor iedereen. We 
hopen natuurlijk op vele verhalen en nieuws vanuit elke locatie. 
 

Geartsje Weitenberg 
 Commissie Communicatie. 

Wel en Wee Workum 
 

 We zitten volop in de zomer en kunnen volop genieten van mooi weer. 

 De examens zijn weer geklaard en nu is het wachten op een positieve 
uitslag, dus alle geslaagden als vast gefeliciteerd. 

 18 mei was er in onze Parochie de eerste Heilige Communie.  
- Er waren 4 jongens n.l. Ruben van Poelje, Jelle Boomsma, Tjitze Yntema 
en Harm de vries. Pastoor Bulsma maakte er samen met deze jongens 
een mooi feest van. We hopen dat deze 4 jonge parochianen zich thuis 
mogen voelen in onze parochie. 

 We willen onze zieken en hun familie heel veel sterkte wensen dat ze 
kracht mogen krijgen hun ziekte te dragen. 

 Verder wensen we u allen veel goeds toe. 
 

De contactpersonen. 

file:///C:/Users/Patrick/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VPTVOCK2/opmissieinafrika.jimdo.com
mailto:opmissieinafrika@gmail.com
http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:website@zaligetitusparochie.nl
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          H. Martinus Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

       Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 6 juli: fam. Adema-Rinia, fam. Postma en fam. Doedel, alle zieken thuis 
en in Avondrust. 
 

Lectoren    Kosters 
 

Zo. 15 juni Bernadette de Jong        Zo. 15 juni Watze Roorda  
Zo. 22 juni Riet van der Bles           Zo. 22 juni  Lenie Foekema 
Zo. 29 juni Toos van As                   Zo. 29 juni  Mieke van Vliet 
Zo.   6 juli Thilda Adema                Zo.   6 juli   Bianca Domhof 
Zo. 13 juli Bernadette de Jong         Zo. 13 juli    Watze Roorda   
 

Collectanten  Bloemschikken 
 

Zo. 15 juni Geerten Tros  Juni: Riet van der Bles 
Zo. 22 juni Lenie Foekema  Juli: An van Schaick en Tiny Tromp 
Zo. 29 juni Nico van Vliet 
Zo.   6 juli Geerten Tros 
Zo. 13 juli Nico van Vliet 
 

Misdienaars    
 

Zo. 15 juni  Hannah en Boukje 

Zo. 29 juni Ryan en Jacob 
 

Opbrengst collecten mei 2014 
 

Eigen kerk:           € 276,93 
Onderhoud gebouw: €   20,10 
 
 

Beste parochianen 
 

Onze parochie heeft een nieuw websiteadres. De website is uiteraard voor alle 
vier locaties van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Op de website staat veel 
informatie en nieuws van, voor en over de parochie. De website is te bereiken 
via www.zaligetitusparochie.nl . Heeft u kopij of foto’s? Mailt u het dan a.u.b. 
naar: website@zaligetitusparochie.nl . De website is van en voor iedereen. We 
hopen natuurlijk op vele verhalen en nieuws vanuit elke locatie. 
 

Geartsje Weitenberg 
 Commissie Communicatie. 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:website@zaligetitusparochie.nl
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Wel en Wee Makkum 
 

In de zomermaanden is er weer de jaarmarkt op donderdag 17 juli en een aantal 
keer de zomermarkt op vrijdagavond. Ook de St Martinuskerk doet hier weer 
aan mee op 17 en 25 juli  en op 15 en 22 augustus. De kerk is die dagen open en 
ook is er op het kerkplein de verkoop van boeken, klein huishoudelijk gerei en 
brocante. En natuurlijk het raad- en enveloppenspel. Heeft u mooie spullen die u 
ter beschikking wilt stellen? Neem dan contact op met Rita Elhorst (0515-
231939/rita.elhorst@ziggo.nl) Zij coördineert de inzameling en de bemensing 
van de verschillende kramen. Wilt u meehelpen; bijvoorbeeld met opbouwen en 
opruimen of met verkopen? Graag!  
 
Avondrust: Maandag 7 juli a.s. 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 18 en zaterdag 19 juli 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. 

 
Terugblik 75-jarig jubileum St. Martinuskerk 
 

Na de nodige voorbereidingen is op zondag 11 mei jongstleden het 75-jarig 
jubileum van de St. Martinuskerk gevierd. Dit gebeurde in het bijzijn van 
parochianen en genodigden tijdens een feestelijke eucharistieviering waarin 
Bisschop De Korte voorging. De kerk was prachtig versierd met bloemen en 
kleurige kleurplaten die door de kinderen van de basisscholen uit Makkum 
waren gekleurd. Bisschop De Korte had voor de viering al een aantal winnaars in 
verschillende leeftijden uitgezocht die voor een prijs in aanmerking kwamen en 
maakte die aan het eind van de viering bekend.  
 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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Bisschop De Korte, die werd vergezeld door pastoor Bultsma, pastor Ten Wolde, 
drie misdienaars en lector Toos van As, memoreerde in zijn overweging dat het 
in de kerk vooral gaat om de levende stenen. Het Cantus Deokoor uit Bolsward 
verzorgde de muzikale omlijsting en deed dit met verve, er werd prachtig 
gezongen, de aanwezigen genoten met volle teugen. Jos Buis heeft tijdens de 
viering foto’s gemaakt, deze komen nog op de website te staan.  
Na de viering was er achter in de kerk een hapje en een drankje. De heerlijke 
hapjes waren verzorgd door enkele dames van de parochie die erg hun best 
hadden gedaan, het ene hapje was nog lekkerder dan het andere. Het was erg 
gezellig en de sfeer was goed. Bij dezen willen we iedereen bedanken die op de 
een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie feest! 
Hartelijk dank! 
 

De locatieraad Makkum 
Watze, Rita, Grietsje en Bianca. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 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
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H. Nicolaas van Tolentijn  Witmarsum 

 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 15 juni: voor de zieken en overledenen,  Kees Zandbergen, Jan Jurna, 
Boukje Anema,  fam. Brouwer-Anema, fam. Ypma-Galama  
Zondag 22 juni: voor de zieken en overledenen, Dirk van der Tol, Gerard 
Tesselaar 
Zondag 29 juni: voor de zieken en overledenen, Jan Jurna en Sjoerd van der 
Meer  
Zondag 6 juli: voor de zieken en overledenen, Willebrordus Dijkstra, Wiebe en 
Wiepkje Bergsma, Gerard en Riemer Brouwer 
Zondag 13 juli: voor de zieken en overledenen, Schelte en fam. Anema-de Jong, 
Jan Jurna, Sietske Boukje Anema 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 15 juni: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema  
zo. 22 juni: mevr. L. de Boer  (642059) dhr. F. van Koppen 
zo. 29 juni: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. S. Hettinga  
zo.   6 juli: mevr. B. de Groot (532340) dhr. D. Stoffels 
zo. 13 juli:    mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema   

 
Collecte 
 

Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze locatie, daarnaast is er op 
zondag 22 juni een extra collecte voor ons kerkgebouw en op zondag 6 juli voor 
voor het reservefonds. Op zondag 15 juni wordt er houdbare etenswaar en 
kleding ingezameld tijdens de dienst voor de voedselbank en kledingbank. 
 

Opbrengst collecte 
 

De opbrengst van de collectes in de maand mei 2014 was als volgt: 
Parochie:  €    419,81 
Reserve fonds €      24,45 
Bijzondere onkosten €      25,60 

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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Schoonmaken kerk 
 

week 25: 16 t/m 21 juni:  week 29 juni: 14 t/m 19 juli: 
mevr. T. Jorritsma  (531578) mevr. D. Brouwer (531923) 
mevr. L. de Boer  (642059) mevr. B. de Groot (531901) 
                    mevr. G. van Popta  (531305)               

 

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

 
Agenda   

 

ma. 16 juni:  20.00 uur Voorgangers bijeenkomst in `t Arkje 
wo. 18 juni:  20.00 uur info-avond Locatieraden in Workum 
 
 

 
Beste parochianen 
 

Onze parochie heeft een nieuw websiteadres. De website is uiteraard voor alle 
vier locaties van de Zalige Titus Brandsma parochie. Op de website staat veel 
informatie en nieuws van, voor en over de parochie. De website is te bereiken 
via www.zaligetitusparochie.nl . Heeft u kopij of foto’s? Mailt u het dan a.u.b. 
naar: website@zaligetitusparochie.nl . De website is van en voor iedereen. We 
hopen natuurlijk op vele verhalen en nieuws vanuit elke locatie. 
 

Geartsje Weitenberg 
 Commissie Communicatie. 

 

Wel en Wee Witmarsum  
 

Op donderdag 8 mei is, in het ziekenhuis te Sneek, plotseling overleden dhr. Kees 
Zandbergen. Kees was 61 jaar. Voor zijn vrouw  Rika en de kinderen is het 
heengaan van Kees een groot verlies en wij wensen hen dan ook heel veel sterke 
om dit grote verlies te kunnen verwerken. Op 14 mei werd er afscheid genomen 
van Kees. Wij bidden voor Hem dat hij voor eeuwig gelukkig mag zijn bij zijn 
Schepper. Moge hij rusten in vrede. 
Het was een volle kerk op Hemelvaartmorgen. Parochianen van de vier locaties 
vierden samen de Hemelvaart van onze Heer. Hij ging heen maar liet ons niet 
verweest achter, over een paar dagen mogen we het Pinksterfeest vieren. Het 
feest waarop we gedenken dat de H. Geest neerdaalde over de apostelen, waar 
na zij naar buiten traden en het geloof verkondigden. 
 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
mailto:website@zaligetitusparochie.nl
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Op die morgen werd onze kerk geboren en nog steeds daalt die heilige Geest 
neer in deze wereld.  
Met Pinksteren wordt er ook weer gecollecteerd voor de Nederlandse 
Missionarissen en zij hopen ook weer op uw bijdragen, zodat ze kunnen genieten 
van een wel verdiende vakantie. 
Op zondag 15 juni willen we tijdens de viering bijzonder denken aan mensen in 
onze omgeving die het financieel moeilijk hebben. In Bolsward is er een 
voedselbank en een kledingswinkel waar deze mensen terecht kunnen. Wij 
willen u vragen of u wat kunt missen voor deze mensen en wij denken dan aan 
lang houdbare etenswaar en als u kleren hebt zijn we daar ook blij mee.  
Tijdens de viering zullen we deze gaven in ontvangst nemen waarna wij zorgen 
dat ze op de goede bestemming komen. Namens de mensen die het moeilijk 
hebben hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Dan wens ik u toe dat u in uw leven iets mag ervaren van Gods geest die u nabij 
wil zijn. 
Een Zalig Pinksterfeest, alle goeds en een hartelijke groet van      

 zr. Lambertina. 
 

 
 
 
 

 
 

Informatieve internetsites.  
 

Zalige Titus Brandsmaparochie www.zaligetitusparochie.nl . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
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VOOR DE JEUGD 
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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 
 

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   

http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:josephinevdwerf@gmail.com
mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
mailto:joh.weitenberg@comveeweb.nl
mailto:lienkederingh@hotmail.com
http://www.caritasworkum.nl/
http://www.fondsnaastenliefde.nl/
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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,  
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961 

 

 

 

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

11 juli – 8 augustus 2014 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  30 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.6 - 2014 
 

mailto:ellyvdwei@planet.nl
mailto:l.hettinga@planet.nl
mailto:h.oudenhooven@kpnplanet.nl
mailto:ellyvdwei@planet.nl
mailto:parochieklok@hotmail.com
mailto:ellyvdwei@planet.nl

