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VIERINGENROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Vr.     5 sept. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.    6 sept. 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Zo.    7 sept. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.    7 sept. 09.30 Workum Communieviering NtW 
Zo.    7 sept. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.    7 sept. 14.00 Witmarsum Afscheid zuster Lambertina AB/NtW/ZL 
Di.     9 sept. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 10 sept. 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.  11 sept. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   12 sept. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.  13 sept. 16.30-17.30 Bolsward Biechtgelegenheid AB 
Za.  13 sept. 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.  13 sept. 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  14 sept. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  14 sept. 09.30 Witmarsum Communieviering NtW 
Zo.  14 sept. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.  14 sept. 11.00 Hichtum Vredesdienst (Parochian.) 
Di.   16 sept. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 17 sept. 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  18 sept. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   19 sept. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   20 sept. 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  20 sept. 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.  21 sept. 09.30 Makkum oec. viering L.Durksz 
Zo.  21 sept. 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  21 sept. 09.30 Workum Communieviering (Start) NtW 
Zo.  21 sept. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.   23 sept. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 24 sept. 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  25 sept. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   26 sept. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   27 sept. 19.00 Bolsward Communieviering Parochian. 
Za.  27 sept. 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  28 sept. 09.30 Makkum Communieviering Parochian. 
Zo.  28 sept. 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  28 sept. 11.00 Bolsward oec. viering AB 
Zo.  28 sept. 11.00 Burgwerd oec.startviering  
Zo.  28 sept. 13.30 Workum Doopviering AB 

Algemeen 
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Di.   30 sept. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Di.   30 sept. 19:00 Bolsward Taizegebed 
Wo.   1 okt. 08.00 Workum Kinderviering AB 
Wo.   1 okt. 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do.    2 okt. 09.00 Bolsward Communieviering Parochian. 
Vr.     3 okt. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 
 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

Vrijdag 5 september t/m zondag 7 september pastor   Ten Wolde 
maandag 8 september t/m  zondag 28 september  pastoor Bultsma 
maandag 29 september t/m  zondag 3 oktober       pastor   Ten Wolde 

 
 

 
Meditatief 
 

Deze zomer lijkt het wel alsof de hele wereld in brand staat. Schokkende beelden 
en gebeurtenissen uit Syrië en Irak, Gaza, Oekraïne, de ebola-epidemie in West-
Afrika – het nieuws stroomt onze huiskamers binnen en vraagt om onze reactie. 
Het schokt ons, de gruweldaden en gruwelbeelden en het onvoorstelbaar leed 
dat mensen wordt aangedaan door anderen. Vooral waar het puur boos opzet 
betreft kunnen we dat nauwelijks bevatten.  
In ons roepen al deze beelden, deze verhalen van mensen, reacties op. Onmacht, 
omdat je niet ziet hoe je zou kunnen helpen en ook niet hoe de geweldsspiraal 
ooit doorbroken zou kunnen worden. Woede om wat mensen elkaar aandoen. 
Mededogen – iemand zei over de yezidi’s:  “ze mogen hier allemaal wel bij mij 
komen wonen”. Bezorgdheid om onze medechristenen in het Midden Oosten. 
Onrust: zijn wij zelf nog wel veilig, of gaat al dit geweld ons rechtstreeks raken? 
En bij sommigen: angst voor de islam in het algemeen.  
Nu is het nog niet zo duidelijk, welke rol religie speelt (en dat is voor elk van de 
conflictgebieden ook nog verschillend). In het algemeen gesproken wordt religie 
vaak misbruikt om oorlog te rechtvaardigen. Niet alleen stromingen binnen de 
islam, ook stromingen binnen het christendom werden en worden daarvoor 
misbruikt. Maar daarnaast zijn er in alle wereldgodsdiensten gematigde 
krachten, die het geweld verafschuwen en een tegenwicht willen zijn.  
Velen van ons beleven deze maanden als spannende tijden. In de Bijbel staan 
allerlei gedeelten over soortgelijke tijden van gevaar en geweld. We lezen ze 
meestal aan het einde van het kerkelijk jaar, rond oktober, november, maar ik  
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moest er deze zomer veel aan denken. Jezus zegt1: “ Let op en laat je niet bang 
maken” En ook: “De goede boodschap van het Koninkrijk zal verkondigd worden 
in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken.”  
Wij zouden nu, in onze dagen, willen opstaan voor het goede. Wij zouden nu een 
kracht willen zijn die vrede dichterbij brengt, die helpt om onrechtvaardigheid 
uit te bannen,  om mensen te redden en te genezen.  Die krachten schuilen niet 
alleen in ons, maar in alle mensen van goede wil. Je zou iets willen doen? Laten 
we dan doen wat we kunnen: we kunnen bidden. We kunnen de hulpverlening 
steunen met een financiële bijdrage – als het Rode Kruis niet meer weet waar ze 
het vandaan moet halen, kunnen we best wat brengen. En daarnaast kunnen wij 
proberen, om het geweld in onszelf uit te bannen en te groeien in onze liefde 
voor onze medemensen. Ook als ze toevallig een andere huidskleur, geaardheid 
of religie hebben dan wij.  
En reken maar dat we daarmee iets beslissends bijdragen.  

 
1
 In Mattheüs 23 : 6-14 

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.  
 
 

Even bijpraten….. 
 

Diakenwijding – Zaterdag 20 september om 11.00 uur zal onze bisschop de 
priesterkandidaten Arjen Jellema en Diederik Duzijn tot diaken wijden in de Sint 
Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Arjen Jellema is momenteel pastoraal werker te 
Blauwhuis, maar zal gaan werken in Groningen. Diederik Duzijn zal worden 
benoemd in de parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvliet. 
Uiteraard bent u welkom de diakenwijding bij te wonen. Van harte bevelen we 
beide wijdingskandidaten aan in uw gebed. 
Biechtgelegenheid – Voor komende maand zijn er weer nieuwe data geprikt om 
zonder afspraak het sacrament van Boete en Verzoening te kunnen vieren: 13 
september, 11 oktober, 8 november en 20 december. Steeds van 16.30–17.30 
uur. Uiteraard blijft het mogelijk om een afspraak te maken voor een ander 
moment, zoals u natuurlijk ook een andere priester kunt benaderen. 
Opname in de kerk – Tijdens de viering van het feest van Christus Koning in de 
Sint Franciscuskerk op 23 november aanstaande, zullen negen mensen worden 
opgenomen in de volle gemeenschap met onze kerk. Twee van hen ontvangen 
de sacramenten van doopsel en vormsel. De andere zeven zijn al gedoopt en 
gevormd en leggen daarom alleen de geloofsbelijdenis af. We hopen op uw 
gebed voor hen allemaal 
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Bijbelquiz 
 

Antwoorden: 
1. In het boek Daniel komt een bekende Nederlandse uitdrukking 
voor. Welke? 
 B. Gewogen en te licht bevonden. (Vgl. Daniel 5, 27) 
 

2. Wat was er toch met die leeuwen, waarom lusten ze Daniël niet en de 
handlangers van de koning een poosje later wel? 
 C. Daniël was trouw geweest aan God, die hem beschermde. (Vgl. Daniel H6) 
 
 

3. De profeet Amos is naar eigen zeggen geen profeet. Hij hoort namelijk niet bij 
het in zijn dagen vermaarde profetengilde. Wat is hij wel? 
 A. Veehoeder en vijgenkweker (Vgl. Amos 8, 14) 
 

4. Welke profeet wordt volgens het laatste boek van het Oude Testament 
(Maleachi) naar Israël gezonden? 
 B. Elia (Vgl. Mal. 3, 23) 
 

5. Hoeveel duivels waren er uit Maria Magdalena gedreven? 
 D. 7 (Vgl. Lu 8, 2) 
 
Nieuwe vragen: 
 

1. Wat was er bijzonder aan de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnenreed? 
  

A. Hij had hangoren.   C. Hij was al heel oud 
 B. Hij had een ongewone kleur. D. Er had nog nooit iemand op gezeten. 
 

2. Wat stond er boven het kruis van Jezus? 
  

A. Dit is de koning der joden.   
 B. Hij zegt: ‘ik ben de koning der joden’. 
 C. Dit is de koning van het heelal 
 

3. Wat dachten de mensen die de apostelen in allerlei talen horen spreken? 
  

A. Die zijn nodig aan vakantie toe. 
 B. Die hebben een talenknobbel. 
 C. Die zijn dronken. 
 D. Die zijn niet goed bij hun hoofd. 
 

4. Wat gebeurde er met Ananias en zijn vrouw Saffira? 
  

A. Ze kwamen geld vragen om de armen te helpen. 
 B. Ze vielen dood neer omdat ze geld achterhielden. 
 C. Ze wilden tegen betaling genezing vragen voor een ernstige zieke. 
 D. Ze boden zich aan om de kas te beheren. 
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5. Waarom werden er diakens aangesteld? 
  

A. De apostelen wilden zich concentreren op het gebed en de bediening van het 
Woord. 
 B. De apostelen wilden zo gehoorgeven aan een oproep om banen te creëren. 
 C. De apostelen hadden dat aan Jezus beloofd voordat Hij ten hemel opsteeg. 
D. De apostelen wilden zo de vacature vervullen die was ontstaan doordat Judas 
er niet meer bij was. 
 

 Bijbelleesrooster  

  
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER/OKTOBER 

1 Lucas 1,2,3 13 Hand. 14,15,16 25 Romeinen 1,2,3 

2 Lucas 4,5,6 14 Hand. 17,18,19 26 Romeinen 4,5,6 

3 Lucas 7,8,9 15 Hand. 20,21,22 27 Romeinen 7,8,9 

4 Lucas 10,12,13 16 Hand. 23,24,25 28 Romeinen 10,11,12 

5 Lucas 14,15,16 17 Hand. 26,27,28 29 Romeinen 13,14,15 

6 Lucas 17,18,19 18 Johannes 1,2,3 30 Romeinen 16; 1 Kor. 1,2 

7 Lucas 20,21,22 19 Johannes 4,5,6  

8 Lucas 23,24; 
Handelingen 1 

20 Johannes 7,8,9 OKTOBER 

9 Handelingen 2,3,4 21 Johannes 10,11,12 1 1 Kor. 3,4,5 

10 Hand. 5,6,7 22 Johannes 13,14,15 2 1 Kor. 6,7,8 

11 Hand 8,9,10 23 Johannes 16,17,18 3 1 Kor. 9,10,11 

12 Hand. 11,12,13 24 Johannes 19,20,21 4 1 Kor. 12,13,14 
 

 
Het vragenuur zal plaatsvinden op vrijdag 3 oktober van 09.30 tot 10.30 uur in 
de pastorie van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward). Nu we met de 
brieven van de apostel Paulus zijn begonnen, zal pastor Ten Wolde deze keer 
laten zien, hoe je door het gebruik van verschillende vertalingen naast elkaar tot 
een vollediger begrip van een Bijbeltekst kunt komen.  
 

WE ZOEKEN 5 PAROCHIANEN OM ONZE PAROCHIE TE VERTEGENWOORDIGEN 
BIJ DE BIJBELQUIZ. Wie durft zijn/haar Bijbelkennis te laten beproeven? De 
bijbelquiz zal plaatsvinden op woensdagavond 29 oktober 2014, in de Koepel in 
Witmarsum. Aanmeldingen voor het team: bij pastor Ten Wolde.  

 

Ziekenhuisbezoek 
 

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

Email: secretariaat@zaligetitusparochie.nl 

mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Wat geloven we eigenlijk? 
 

In het seizoen 2014-2015 organiseren we een reeks van 8 avonden als 
ontdekkingstocht naar wat we als kerk geloven. Veel mensen hebben vragen 
over het geloof, maar vinden het niet altijd gemakkelijk om antwoorden te 
krijgen. Iedereen die meer wil weten en nieuwsgierig is naar de inhoud van ons 
geloof, is van harte welkom. 
De avonden worden telkens op een dinsdag gehouden in de parochiezaal van 
Bolsward. Ze beginnen om 20.00 uur en eindigen om 21.30. Er is voor de 
volgende data gekozen: 14 oktober 2014, 11 november 2014, 9 december 2014, 
13 januari 2015, 17 februari 2015, 17 maart 2015, 14 april 2015, 12 mei 2015. 
Bij onze tocht zal het Geloofsboek van de Belgische bisschoppen onze gids zijn. 
Daarnaast bekijken we een aantal teksten. Uiteraard willen we niet alleen over 
de weetjes spreken, maar ook nagaan wat de inhoud van het geloof nu met ons 
eigen leven te maken heeft. De kosten voor deze avonden beslaan € 10,00 
vanwege de aanschaf van het boekje. Daarnaast zal er telkens een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd voor de koffie en thee. 
Vanwege het tijdig kunnen bestellen van de boekjes, willen we vragen u aan te 
melden door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de parochie: 
secretariaat@zaligetitusparochie.nl. Uiteraard kunt u ook even bellen: 0515-
576998. Er is een speciale folder gemaakt, die achter in de kerken ligt. U kunt 
hem ook vinden op de website van de parochie of opvragen bij het secretariaat.  

 
Peuter/kleutervieringen 
 

Als je als gezin met je jonge kinderen naar de kerk gaat, is het maar zelden dat je 
peutertje of kleuter echt volop aan zijn of haar trekken komt. En toch kun je 
Bijbelverhalen tot leven brengen door ze niet alleen te laten horen, maar ook te 
laten voelen, ruiken en proeven. Lof zingen en dank zeggen kan ook met liedjes 
en dansjes voor de allerjongsten. In ons land zijn succesvolle voorbeelden van 
vieren met hele jonge kinderen: echt kerk, maar wel op hun maat. Dat willen we 
in onze parochie ook.  
Pastor Ten Wolde heeft deze zomer materialen en ideeën verzameld. Om van 
daaruit te komen tot een structureel aanbod voor vieringen met de allerjongsten 
zoekt zij nu mensen die met haar creatief aan de slag willen om dit te realiseren. 
Ze hoopt op ouders of grootouders van kinderen uit de doelgroep 0 tot 4 à 6 
jarigen,  studenten Pedagogisch werk, Onderwijsassistent en PABO, en mensen 
die al ervaring hebben met dansen en zingen met peuters.  
Nog bijna niets staat vast, maar wel dat de voorbereidingsgroep ongeveer half 
september begint en overdag bij elkaar zal komen. Zo nodig regelen we opvang. 
Graag een e-mailtje aan pastortenwolde@gmail.com. 
 

mailto:pastortenwolde@gmail.com
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Bericht vanuit de bisdomstaf aan de parochianen van onze parochie 
 

Geachte parochianen,  
 

Onlangs hebben vertegenwoordigers van de bisdomstaf en van het 
parochiebestuur een gesprek gevoerd over de formatie-omvang van drs. Arjen 
Bultsma bij het bisdom en bij de parochie. De huidige formatie-omvang als 
vicaris bij het bisdom is op papier 0,25 fte, en als pastoor bij de parochie Zalige 
Titus Brandsma 0,75 fte. 
In genoemd gesprek is gezamenlijk geconstateerd dat een verdeling van 0,4 fte – 
0,6 fte, respectievelijk bij het bisdom en de parochie, dichter bij de werkelijke 
situatie komt.  
De bisschop heeft dan ook besloten dat met ingang van 1 september 2014 de 
formele verdeling 0,4 fte (bisdom) – 0,6 fte (parochie) zal zijn. De verdeelsleutel 
tussen het bisdom en de parochie aangaande het honorarium zal conform deze 
nieuwe verdeling zijn. 
Aangezien hier eigenlijk sprake is van een aanpassing aan de werkelijke situatie, 
zult u als parochianen in de praktijk niet of nauwelijks iets merken van deze 
formele wijziging. 

Namens de bisdomstaf, 
Vriendelijke groet, Peter Pot, 

secretaris-kanselier. 
 

CATECHESE 
 
Deze maand gaat overal de jongerencatechese weer van start. Wie in groep 8 zit, 
kan aan catechesejaar 1 beginnen. Alle jongeren zijn aangeschreven en 
uitgenodigd om samen met hun ouders naar de informatieavond te komen. Die 
zal op maandag 15 september vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de parochiezaal 
van Bolsward, voor Bolsward en Workum samen. We hopen op veel 
aanmeldingen!  
De groepen van jaar 2 beginnen onder leiding van Kees van Kordelaar aan hun 
diaconale doe-project in het kader van M25. De jongeren van Workum zullen 
bovendien meewerken aan de dag van de Armoede (Workum, 10 oktober (zie 
verderop in dit blad).  
Jaar 3 koerst in een stevig tempo op het Heilig Vormsel aan. Noteert u alvast de 
data? De bisschop hoopt op 15 november naar Bolsward te komen en op 16 
november naar Workum.  
Alle jongeren en hun ouders wensen we een mooi en inspirerend catechesejaar 
toe! 

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 
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Informatieavond catechese 
 

Op maandag 15 september aanstaande zal de informatieavond voor de 
jongerencatechese jaar 1 plaatsvinden. De bijeenkomst is voor Workum en 
Bolsward samen, in de parochiezaal van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 8701 KV 
Bolsward), vanaf 19.30 uur. Kinderen in groep 8 van de basisschool en hun 
ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  
Als u per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen en wel een kind in groep 8 
van de basisschool hebt,  kom gerust en laat het ons ook weten zodat we de 
administratie kunnen verbeteren. Bij voorbaat dank, 

  

namens de werkgroep catechese 
pastor Nelleke ten Wolde.  

 
 

DIACONIE 
 

Bericht van de diaconaal opbouwwerker. 
 

Stand van zaken rond de dag van de armoede 2014. 
 

Graag breng ik u op de hoogte over de stand van zaken rond de dag van de 
armoede 2014 die zoals eerder gemeld zal plaatsvinden op vrijdag 10 oktober in 
Workum van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zowel de werkgroep KAR als de mensen 
die het voortraject met de basisscholen vorm gaan geven zijn op dit moment 
druk bezig met de voorbereidingen. In alle groepen acht van de basisscholen in 
Workum en Koudum gaat Kate Schlingeman de komende weken een poëzie –
workshop verzorgen, waarin leerlingen door middel van poëzie aan de slag gaan 
met het thema kinderen en armoede in Nederland. 
Daarnaast zal Marius den Otter op de Ludgerusschool in Workum een workshop 
feedback theater verzorgen waarin ook het thema armoede en kinderen in 
Nederland centraal zal staan. 
Op het Bogerman tenslotte zal Monique Fennis “samen over de brug” verzorgen, 
waarbij op een interactieve manier met het centrale thema aan de slag zal 
worden gegaan. Het programma voor de dag is klaar en op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de posters en flyers. Gezien de voorbereidingen en de 
dynamiek die voelbaar is rond deze dag van de armoede ben ik er van overtuigd 
dat het een bijzondere en inspirerende dag zal gaan worden, waarvoor u 
natuurlijk van harte bent uitgenodigd. De toegang is gratis en van te voren 
aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie over de “dagvandearmoede2014” kunt u een mailtje 
sturen naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl of bellen met 06-19905519. 
Het definitieve programma zal in de volgende 4-sprong worden opgenomen. 
 



- 10 - 
Algemeen 

 

Us Thûs 
 

Graag meld ik u bij dezen dat u nog altijd op de dinsdag- en 
donderdagavond vanaf 17.00 uur van harte welkom bent om mee te eten bij het 
ontmoetingscentrum Us thús. De kosten bedragen 3,50 euro. Graag van te voren 
even aanmelden via  kvankordelaar@solidairfriesland.nl  of even bellen met 06-
19905519. Us Thús is gevestigd in de Stipe aan het Suvelleantsje 1 te Bolsward.  
 

Kledingbank Goed Spul 
 

Ik krijg regelmatig de vraag naar de openingstijden van de kledingbank Goed 
Spul, vandaar deze bijdrage. We zijn maandag en dinsdagochtend geopend van 
09.30 uur tot 11.30 uur en donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 
uur. We zijn gevestigd in het voormalige kantoor van Elkien aan de Snekerweg  3. 
Goed Spul is er voor iedereen met een laag besteedbaar inkomen. De inbreng 
van kleding en schoenen is mogelijk tijdens de openingstijden. Voor vragen kunt 
u bellen met Kees van Kordelaar op 06-19905519 of via de mail op 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl  

==================== 
 

Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden    
 

Even een update zo na de vakantieperiode: 
 
*  De Facebookpagina heeft al vele bezoekers en we krijgen zelfs berichten 
van mensen die nog wel wat te vertellen hebben over hun ervaring met 
Maria of een mooie afbeelding hebben. 
* Het derde Mariaverhaal is inmiddels gepubliceerd in het Bolswards 

Nieuwsblad en daar komen positieve reacties op. Mensen leveren spontaan verhalen in! 
* De route is ook uitgezet, de vergunningen worden aangevraagd. 
* Gesprekken met de middenstand en stichtingen gaan binnenkort plaats vinden.  
* De RKK heeft toegezegd te komen filmen tijdens de processie en deze beelden zullen 
gebruikt gaan worden tijdens een geloofsgesprek vanuit Bolsward. 
* De verkoop van de noveenkaarsen en de sleutelhangers loopt goed!  
Heeft u er al één? Ze zijn te koop achter in de kerk. 
Het draaiboek krijgt steeds meer zijn vorm, kortom er wordt hard gewerkt aan dit 
bijzondere jubileum! 
Wordt vervolgd! 

Met vriendelijke groet,  
Werkgroep Maria van Sevenwouden 

www.mariavansevenwouden.nl 
https://www.facebook.com/mariavansevenwouden. 

  

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
http://www.mariavansevenwouden.nl/
https://www.facebook.com/mariavansevenwouden
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Activiteiten Titus Brandsma Huis sept. – dec. 2014 
 
Vooraf 
Al meer dan 20 jaar worden er in het Titus Brandsma Huis, Centrum voor 
Spiritualiteit en Catechese, verschillende lezingen en cursussen gegeven. 
De Titus Brandsma Parochie probeert hiermee een breed aanbod aan 

activiteiten op het gebied van spiritualiteit en catechese aan te bieden aan een breed 
publiek, voor jong en oud, van sterk gelovig tot zoekend en lerend. De lezingen en 
cursussen bewegen zich op het terrein van de zingeving. De intentie van het Centrum is de 
katholieke levensvisie ter sprake te brengen, zonder datgene wat elders aan goede 
spiritualiteit aanwezig is uit het oog te verliezen. De dialoog met de ander en het andere is 
immers van belang om de eigen levensvisie te kunnen ontwikkelen. Het komend jaar treft u 
lezingen en cursussen aan over Wijsheid spreuken, de psalmen, en over Franciscaanse 
spiritualiteit. Daarnaast zijn er weer de verschillende Bijbelcursussen en is er Zen-meditatie. 
Ook is er een avond over het boek “de kompleten” van Marga Claus, zijn er weer 
dialoogavonden en is er een avond over het katholiek sociaal denken. Er is ook een 
filmavond over vergeving en er is een reeks avonden rondom muziek en mystieke vrouwen. 
Ook zijn er activiteiten speciaal voor kinderen en jongeren. De cursussen, lezingen en 
andere activiteiten zijn bestemd voor allen die zich in een bepaald thema willen 
verdiepen. Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbe-
schouwelijke achtergrond is. Wij hopen dan ook, dat veel parochianen en andere 
geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten 
zullen vinden.  
U kunt zich voor een cursus of lezing opgeven bij het Titus Brandsma Huis, geopend op 
werkdagen van 9.00 - 11.30 uur. Tel. 058 - 2120 984. Opgaven kunnen ook worden 
doorgegeven aan kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl. 
Het is raadzaam regelmatig op de website van de parochie te kijken, voor extra lezingen 

die niet in dit boekje staan, of om te zien of een cursus doorgaat. 

www.titusbrandsmaparochie.nl  

 
Mysterieuze gezangen van de stilte Een avond over Gregoriaanse muziek. 
Door Hans Nieuwland op woensdag 10 september, Aanvang: 20.00 uur, Plaats: Titus 
Brandsma Huis. 
De Kompleten 
Een avond over het boek De Kompleten van Marga Claus 
Door Marga Claus op maandag 29 september, Aanvang: 20.00 uur, PlaatsTitus Brandsma 
Huis. Opgave: kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl of 058-2120984. Iedereen is 
van harte welkom. Kosten: 5,00 euro inclusief koffie en thee 

 

Namens de programmacommissie van het Titus Brandsma Huis 

Germa Kamsma-Kunst. 

  

http://www.titusbrandsmaparochie.nl/
mailto:kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl
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           H. Franciscus Bolsward 
    

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 6 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Anna Huitema-Jellema, overl. ouders Dooper-Bruinsma 
Zondag  7 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Titus en Berber Terwisscha van 
Scheltinga-Asma, voor de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina 
Margaretha Galama-Ypma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Piet 
Terpstra, Hendrik Jorna, Ate Draaisma, voor het 60-jarig huwelijk van Gerard en 
Cilia Ketelaar-van Balen 
Donderdag 11 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Vrijdag 12 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
ouders Visser-Piekema 
Zaterdag 13 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 14 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sjoerd 
Hettinga, overl. ouders Roorda-Antonissen, lev. en overl. fam. Terbraak-Zeilstra 

Donderdag 18 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 20 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 21 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, voor de 
zielenrust van Jan Hidde Walta en Jeltje Vronica Walta-Wetting, Durk Henkes en 
Bets Henkes-van Nie, Jaap Witteveen 
Woensdag 24 sept.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen 
en kleinkinderen 
Donderdag 25 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Zaterdag 27 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 28 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, IJsbrand 
en Lena Kramer-IJpma, Douwe Ignatius v.d. Werf, Henk Gordijn 
Woensdag 1 okt.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen, 
Donderdag 2 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
 
 

In de oktobermaand is er iedere zaterdagmiddag om half vijf 
 rozenkransgebed in onze kerk. 
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Familieberichten: 
 

Geboren: 
20 augustus Jurre Gert en Rink Ynte van der Wal, zonen van Rein en Nynke 

van der Wal, Trekweg 26, 8763 MD Parrega 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Getrouwd 
16 augustus Michiel Jelgerhuis Swildens en Xanne Zantman 

Nieuw Herlaer 101, 1083 BC Amsterdam 

16 augustus Nour Abdo en Martin Pool,  
  Bataviastraat 71, 8715 KM Groningen 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden 
 

4 aug. Sebastianus Jonkers, 79 jaar 
corr. adres: Gasthuissingel 16, 8710 BK Bolsward 

 

6 aug. Ignatius Antonius Joseph Wolke, 79 jaar 
corr. adres: Lysbeth Lubbertsstraat 5, 8701 VE Bolsward 

 

7 aug. Fronica Catharina de Man-Hettinga, 79 jaar 
corr. adres: A. Sonsma-Hettinga, Harlingerstraat 11,  
8701 WP Bolsward 

 

16 aug.   Catharina Geertruida Mosterman-Brouwer, 71 jaar 
corr. adres: Hascarstrjitte 23, 8633 KP  Ysbrechtum 

 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
 
 
 

Koren 
Za.     6 sept. Herenkoor    Za. 20 sept. Cantus Deo 
Zo.      7 sept. Dameskoor   Zo.    21 sept. ??   
Za. 13 sept. Dameskoor     Za.   27 sept. Joachim 
Zo. 14 sept. Herenkoor    Zo.  28 sept. ??  

 
Opbrengst collecten 

De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken  € 1.194,70 
opgebracht.  

Allen hartelijk dank hiervoor! 

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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CATECHESE 
 

Hallo jongens en meisjes 
 

Op 12 september starten we weer met de buitenschoolse catechese. Op deze 
avonden luisteren we naar verhalen, knutselen, doen we spelletjes, zingen we 
liedjes en nog veel meer. De buitenschoolse catechese is er voor alle kinderen in 
de leeftijd van 8 tot 12 jaar. We beginnen altijd om 19.00 uur in de bovenzaal en 
stoppen om 20.00 uur. Wij, Silvia en Enny kijken er naar uit om er samen met 
jullie een fijn jaar van te maken. Wees welkom!  
Groetjes van Silvia (06-57804761/silviazijlstra@live.nl)en Enny.      
Alvast voor in de agenda, de data voor de buitenschoolse catechese, seizoen 
2014/2015: 
2014: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december  
2015:   9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april  
17 mei (jubileum 500 jaar Maria van Sevenwouden), 12 juni.                         
 

Informatieavond catechese 
 

Op maandag 15 september aanstaande zal de informatieavond voor de 
jongerencatechese jaar 1 plaatsvinden. De bijeenkomst is voor Workum en 
Bolsward samen, in de parochiezaal van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 8701 KV 
Bolsward), vanaf 19.30 uur. Kinderen in groep 8 van de basisschool en hun 
ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Als u per ongeluk geen uitnodiging 
hebben ontvangen en wel een kind in groep 8 van de basisschool hebt,  kom 
gerust en laat het ons ook weten zodat we de administratie kunnen verbeteren. 
Bij voorbaat dank, 

namens de werkgroep catechese 
pastor Nelleke ten Wolde.  

 
 
 

OECUMENE 
 

 

Oecumenische Vredesdienst 
 

Zondag 14 september a.s. is er om 11.00 uur een oecumenische Vredesdienst 
in de kerk in Hichtum. Ds. Liuwe Westra zal voorgaan. U bent allen van harte 
welkom. 
 

De oecumenische werkgroep 
Burgwerd, Hartwerd en Hichtum. 

 

mailto:06-57804761/silviazijlstra@live.nl
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Wat gebeurt er meer in onze parochie 
 

Vr.   5 sept. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr.   5 sept. 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Vr.   5 sept. 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
Ma.   8 sept. 19.45 uur Liederencommissie Parochiezaal 
Wo. 10 sept. 20.00 uur Locatieraad Bovenzaal 
Do. 11 sept. 14.00 uur Kerk schoonmaken Parochiezaal 
Do. 11 sept. 19.30 uur Catechese Bovenzaal 
Do. 11 sept. 21.30 uur Bestuur dameskoor Parochiezaal 
Vr. 12 sept. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr. 12 sept. 19.00 uur Buitenschoolse catechese Bovenzaal 
Vr. 12 sept. 19.00 uur Jongerencatechese Parochiezaal 
Za. 13 sept. 10.00 uur Open Monumentendag 
Ma. 15 sept. 19.30 uur Informatiebijeenkomst Jong. C. Parochiezaal 
Di. 16 sept. 19.30 uur Taizégroep Bovenzaal 
Wo. 17 sept. 16.45 uur Parochiebestuur Bovenzaal 
Do. 18 sept. 09.30 uur KPO Parochiezaal 
Vr. 19 sept. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr. 19 sept. 19.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Do. 25 sept. 21.30 uur Bestuur dameskoor Parochiezaal 
Vr. 26 sept. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr. 26 sept. 19.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Di. 30 sept. 19.00 uur Taizégebed Parochiezaal 
Wo.   1 okt. 10.30 uur Bedevaartsdag Assen Parochiezaal + kerk 
Wo.   1 okt. 13.00 uur Parochieblad rapen Parochiezaal 
Vr.   3 okt. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr.   3 okt. 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Vr.   3 okt. 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
 

 

KVG  woensdag 24 september 2014. 
 

We beginnen het seizoen met de gezamenlijke avond van de 
vrouwenorganisaties van Bolsward, die in het Marne Theater van het Marne 
College gehouden wordt. De theatergroep Intermezzo, bij de meesten van u wel 
bekend, treedt voor u op met het programma “De koffer van….”. Zij laten 
liederen horen en kleding zien uit diverse landen. Voor verdere informatie zie 
boekje. 
 

Het bestuur. 
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Nieuws van de locatieraad: 
 

De zomerperiode loopt ten einde en de diverse groepen maken zich op voor een 
nieuw seizoen. Iedereen heel veel succes en plezier gewenst met zijn of haar 
activiteiten. 
Ook de locatieraad pakt in september de draad weer op. Terugkijken op het 
eerste half jaar kunnen we zeggen dat we tevreden zijn met wat we tot nu toe 
gedaan hebben.  
- We hebben een welkomteam ingezet voor de gastvrijheid  
- Kennis gemaakt met diverse werkgroepen 
- Nieuwe groep kosters gevormd 
- Kleine veranderingen in en om het gebouw toegepast 
- Boekenmarkt met een opbrengst van 720 euro! 
En we gaan door! 
- Met ontmoeten van groepen 
- In het najaar een jaarvergadering 
- opruimen en opknappen van diverse ruimtes 
- opknappen van de kerststal door de jongeren 
Bij de groep lectoren werd afgelopen periode afscheid genomen van Belia Lops, 
ze was al lectrice in de tijd van Pater Stolk. Kortom al vele jaren! Belia ontzettend 
dank voor je inzet als lectrice! Mireille de Vreeze zal het stokje overnemen, daar 
zijn we erg blij mee natuurlijk.Veel succes en plezier gewenst. De groep Open 
Kerk heeft veel toeristen mogen begroeten in de maanden juli en augustus. Ze 
kwamen om de kerk te bezichtigen, maar natuurlijk ook voor de kunstwerken. 
Zaterdag 13 september doet onze kerk ook mee aan de landelijke Open 
Monumentendag. 
Jan Visser heeft in een zeer creatieve bui een prachtige collecte bus gemaakt in 
de vorm van onze kerk. Speciaal voor het onderhoud van onze kerk. 
Jan bedankt voor je creativiteit! 

Vriendelijke groet, 
Locatieraad Bolsward. 

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 
 www.mariavansevenwouden.nl 
    

http://www.zaligetitusparochie.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
http://www.mariavansevenwouden.nl/
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             H. Werenfridus Workum 
        

            Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
    

 Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 7 sept.: Gerardus Kramer, Wouter Yntema, Reyer en Theresia Flapper-
Rijpma, overl. fam. Galema-Jellesma  
Zaterdag 13 sept.: Piet Weitenberg, Haye Westendorp, Titus en Theodora 
Galama-Dijkstra 
Zondag 21 sept.: Philippus Teernstra, Titus Tiel Groenstege, fam. Ypma–Dijkstra 
Voor de startzondag in onze eigen  parochie 
Zaterdag 27 sept.: Karel Mensink en overl. fam. Johannes en Elizabeth de Jong-
Postma, Emmie Schotanus–de Jong, Andries en Dirk de Jong 

 
Lectoren en misdienaar 

 

Zo.      7 sept.  Lector:  A. Yntema 
  Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 
Za.     13 sept. Lector:  A. Kramer 

Misdienaars: Jesse Yntema en Kees van Wier 
Wo.    17 sept. Misdienaars: Ronja Bouma en Julian Kuipers 
Zo.      21 sept. Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 
Za.       27 sept. Lector: J. Kramer 

Misdienaars: Tsjalling Oenema en Kees van Wier 
 

Koren     Kosters 
 

Zo.  7 sept.  Volkszang    L. Buren  
Za. 13 sept.  Volkszang    A. de Ringh 
Zo.   21 sept.  Alle koren   A. de Ringh 
Za. 27 sept.  Volkszang    H. Rijpma 
 

Collectanten     
 

Zo.     7 sept. G. de Boer en R. van Wier 
Za.   13 sept. N. Terwisscha en Tj. Ketelaar 
Zo.   21 sept.     L. de Ringh en P. Teernstra 
Za.   27 sept. A. de Ringh en H.de Bruin 
 

Deurcollectes  
 

Zo.      7 sept.  t.b.v. Koren 
Za.    13 sept. t.b.v. Onderhoud 
Zo.    21 sept.   t.b.v. Vredesweek 
Za.    27 sept. t.b.v. Vredesweek 
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Opbrengst collectes juli 2014 
 

Deurcollecte koren  €    22,92  Deurcollecte jeugdwerk    €   36,21 
Collectes eigen kerk    €  299,38            Deurcollectes onderhoud  €  87,70 
(Inclusief Mariënacker)    
 

Bloemverzorgers 
 

Maand september:     Mony Walta  
 

Koffieschenken:  
 

Zo.    7 sept.    S. Hettinga en H. Rijpma 
Zo.  21 sept.    S. Flapper en T. Yntema 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  20 sept. 2014  is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint  om 16.00 uur vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en 
Mevr. Kramer. 
 
 

Oktobermaand Rozenkransmaand 
 

Iedere woensdagavond gaan wij weer de rozenkrans bidden in de St. 
Werenfridus- kerk. Beginnende woensdag 1 oktober, wij bidden dan voor 
verschillende intenties, o.a. voor de wereldvrede, enz. U bent van harte welkom. 
 

Informatieavond catechese 
 

Op maandag 15 september aanstaande zal de informatieavond voor de 
jongerencatechese jaar 1 plaatsvinden. De bijeenkomst is voor Workum en 
Bolsward samen, in de parochiezaal van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 8701 KV 
Bolsward), vanaf 19.30 uur. Kinderen in groep 8 van de basisschool en hun 
ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  
Als u per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen en wel een kind in groep 8 
van de basisschool hebt, kom gerust en laat het ons ook weten zodat we de 
administratie kunnen verbeteren. Bij voorbaat dank, 

  

namens de werkgroep catechese 
pastor Nelleke ten Wolde.  

 

 
 
 
 



- 19 - 
Workum 

 

Voor een ieder 
 

UITNODIGING-  VOOR…   onze  eerste Startzondag  op 21 september  2014.   
Er is voor jong en oud een prachtig programma gemaakt voor de hele dag, U mag 
het niet missen………. 
Het begint in de kerk om 09.30 uur met een bijzondere  viering die wordt geleid 
door Pastor Ten Wolde en het organiserend comité en zal worden ondersteund 
door al onze koren en de welbekende  Friese troubadour Jan Nota . 
Na de viering koffie, thee, fris drinken  met wat lekkers. Voor eten en drinken 
wordt gezorgd. 
Komt allen……….. Het wordt super als we er allemaal kunnen zijn. 
Wilt U graag dat wij zorgen voor vervoer belt U dan even naar  542537.  
                      

  Het organiserend comité.  
 

Herhaalde oproep 
 

Een aantal maanden geleden heb ik een oproep gedaan in de 4-sprong met de 
vraag of er mensen zijn die mee willen werken aan het kanskaartproject in 
Workum. Het kanskaartproject is een werkwijze waarbij huis aan huis binnen 
een bepaalde wijk een kanskaart wordt bezorgd die een aantal dagen later weer 
door dezelfde mensen wordt opgehaald. Op een kanskaart kunnen mensen 
aangeven of ze denken aanspraak te maken op de voorzieningen die op de 
kanskaart staan vermeld, zoals bijzondere bijstand, zorgtoeslag, 
langdurigheidstoeslag etc. Als mensen dit op de antwoordkaart aangegeven 
wordt er vervolgens door Humanitas of Timpaan contact met hen opgenomen 
en wordt het verder afgewerkt. 
In Bolsward hebben er inmiddels twee kanskaartrondes plaatsgevonden en met 
een prima resultaat! 
Graag wil ik in het najaar een kanskaartronde in Workum  doen en zoek hier nog 
vrijwilligers voor die twee avonden beschikbaar zijn. Een avond om de kanskaart 
rond te brengen en een aantal dagen later een avond om de antwoordkaart 
weer op te halen. Voor dat u op pad wordt gestuurd krijgt u eerst nog een 
uitgebreide instructie en het uitgangspunt is dat u altijd in duo’s op pad gaat. 
 

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden kunt u bellen met Kees van 
Kordelaar op 06-19905519 of een mailtje sturen naar: 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl    
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Uitnodiging  voor alle parochianen van de Locatie Workum 
 

Begin dit jaar ben ik, Sander Bouma, gevraagd door Lienke de Ringh of ik eens 
mee wilde denken over de toekomst van onze Katholieke kerk van Workum. 
Vervolgens ben ik in het locatiebestuur van Workum terecht gekomen, waar ik 
nu samen met Jan Brouwer het beheer van de kerk als taak heb gekregen. 
Ondertussen zijn wij bezig gegaan met de discussie over de toekomst van onze 
kerk. Ik kwam er achter dat wij ongeveer 850 ingeschreven parochianen in 
Workum hebben en dat er slechts 5 procent geregeld in de kerk komt. De 
overigen komen zo nu en dan,  of niet. De vragen die bij het locatiebestuur 
opkomen zijn o.a.: Hoe is het met de verbondenheid in de parochie? Beleven wij 
ons geloof niet meer in de kerk? Maar waar dan wel? Is er nog behoefte aan de 
saamhorigheid, aan de Christelijke gemeenschap? Waarvoor houden wij het 
kerkelijk instituut in stand? Willen we met elkaar een andere invulling geven aan 
het samenzijn, en welke dan? 
Zodoende willen wij belangstellende parochianen vragen om hun mening en 
hebben wij een avond gepland om hierover van gedachten te wisselen. Op 
donderdag 18 september a.s. willen we gaan brainstormen over de toekomst 
van onze parochie. U bent hierbij uitgenodigd in de Brouwershof. Om 19.45 staat 
de koffie klaar. 
 

Wel en Wee Workum: 
 

De vakanties zijn weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Sommige 
kinderen gaan dit jaar naar een nieuwe school, dus een nieuwe uitdaging. We 
hopen dat ze zich snel thuis voelen op de nieuwe school. 
Ook voor ons gaat het leven weer zijn gewone gang. De dagen worden alweer 
korter en we gaan weer naar de wintertijd en de vieringen krijgen weer 
versterking van de koren die hun best weer gaan doen.  
* Dit jaar starten we op 21 september met een Startzondag met een gezellig 
dagprogramma  voor jong en oud. We starten met een viering o.l.v. Pastor Ten 
Wolde en het organiserend comité en zal muzikaal verzorgd worden door  alle 
koren en  de wel bekende  troubadour Jan Nota, een speciale startzondag viering 
dus KOM ALLEMAAL. 
* Op 21 Juli jl. werd Jorrit Sikke geboren, Sa lyts, sa tear,únyk en safolle mear,  
dit vermeldden de trotse ouders Koos en Anne IJntema. We willen ze veel geluk 
wensen met dit únyke mensje en hopen dat hij voorspoedig mag opgroeien.  
* Dan wensen we alle zieken thuis en in het zieken- of verzorgingshuis veel 
sterkte, 
ook het thuisfront veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Verder voor iedereen alle goeds. 
                                             

De Contactpersonen. 
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Nationale orgeldag 
 
De Nationale orgeldag op 13 September 2014 mogelijk gemaakt door Stg. Organum 
Frisicum. 
Plaats: RK. Werenfriduskerk  te Workum. 
Op verschillende  momenten van de dag zal het orgel worden bespeeld en wel om:  
 
10.00uur t/m 10.30 uur wordt er gespeeld door C.J. Noordhoek uit Almere 
12.00uur t/m 12.30 uur wordt er gespeeld door A. Dekker uit Sliedrecht 
13.30uur t/m 14.00 uur wordt er gespeeld door B. Maring uit Enkhuizen 
14.00uur t/m 14.30 uur wordt er gespeeld door H.H. Buurmans uit Bussum 
15.00uur t/m 15.30 uur wordt er gespeeld door H.J. Vermeulen uit Rotterdam. 
 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun  
Cordaid Mensen in Nood! 
 

Op  Vrijdag 26 september van 19.00 uur tot 20.00 uur, en op zaterdag  27 
september van 09.00 uur tot  10.30 uur vindt in  Workum  weer de najaar 
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U 
kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: 
R.K. Kerk, Noard 173, Workum. 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit najaar 
uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond 
hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de 
bijdrage van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 
mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is 
echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom 
werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus 
Management’. Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle 
project: Help mee, voor Kenia! 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  

extra informatie: 
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de 
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling 
wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.200 vrijwilligers. Met de 
opbrengst steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood.  

Voor meer informatie over deze actie en algemene informatie over Sam's 
Kledingactie kunt u terecht op www.samskledingactie.nl of bellen met 073-687 
10 60. 

http://www.samskledingactie.nl/
outbind://49/www.samskledingactie.nl
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             H. Martinus Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

       Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 7 sept.:  Johannes Draaijer, fam. Doedel, fam. Adema-Rinia en Bernard 
Rinia en voor alle zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 14 sept.: Johannes Draaijer, fam. Postma en Bernard Rinia en voor alle 
zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 21 sept.: Bernard Rinia en voor alle zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 28 sept.: Bernard Rinia en voor alle zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 5 okt.:     Bernard Rinia, fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en voor alle 
zieken thuis en in Avondrust 
 

Lectoren     Kosters 
 

Zo.   7 sept. Bernadette de Jong    Zo.   7 sept. Mieke van Vliet 
Zo. 14 sept. Riet van der Bles     Zo. 14 sept. Bianca Domhof 
Zo. 21 sept.        Toos van As              Zo. 21 sept. Jan Riemersma 
Zo. 28 sept.       Thilda Adema          Zo. 28 sept. Lenie Foekema 
Zo.   5 okt. Mieke van Vliet        Zo.   5 okt. Watze Roorda 
 

Collectanten                                      Bloemschikken 
Zo.   7 sept. Nico van Vliet           Sept.: Leny Roorda 
Zo. 14 sept. Geerten Tros               Okt.: Ida en Anneke Genee 
Zo. 21 sept.  Nico van Vliet 
Zo. 28 sept. Lenie Foekema 
Zo.   5 okt. Geerten Tros 
 

Opbrengst collecten augustus 2014 
 

Eigen kerk:           € 775,38 
Onderhoud gebouw: €   40,60 
7 september: Extra collecte voor het onderhoud van de kerk 
 

KVG-Nieuws 
 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 19 en zaterdag 20 
september. 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. 

 
 



- 23 - 
Makkum 

 

Het KVG seizoen gaat ook weer van start en wel op woensdag 24 
september om 19.45 uur in het Anker. Eerst is er een 
jaarvergadering en daarna een gezellige avond met Oud Hollandse 
spelletjes. Allen van harte welkom. 

 
Wel en Wee Makkum: 
 

* Op 20 augustus jl. is op 73 jarige leeftijd overleden Bernard Rinia. Een markant 
figuur in Makkum en fanatiek zanger van zowel ons koor als wel van de Flevo 
zangers. Bernard is op maandag 25 augustus begraven te Makkum. Wij wensen 
zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe met dit verlies. 
* Ook kregen wij bericht van het onverwachte overlijden op 70 jarige leeftijd van 
Siemon Gielstra op 23 augustus jl. Siemon is gecremeerd op 28 augustus te 
Marsum. Wij wensen zijn vrouw Baudien, kinderen en kleinkinderen ook heel 
veel kracht en sterkte toe. 
* Op zondag 7 september om 14.00 uur is er een afscheidsviering in Witmarsum 
van Zuster Lambertina. Zij is ons jaren voorgegaan in de diensten o.l.v. 
parochianen en zij heeft veel voor de parochie Witmarsum betekent. 
Witmarsum en de overige parochies zullen haar dan ook erg gaan missen. Zuster 
Lambertina bedankt voor u tomeloze inzet. 
* De viering op 21 september is een oecumenische vredesviering waarin Broeder 
L. Durks van de Doopsgezinde Gemeente zal voorgaan. Na afloop is er 
koffiedrinken. 
Avondrust: Maandag 6 oktober is er een Communieviering onder leiding van 
pastor Nelleke ten Wolde. 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) 

 
 
 
 

 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”!   
 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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 7 sept.: voor de zieken, overl. Wiebe en Wiepkje 

Bergsma-Palsma, Boukje van der Meer, Willy en Gerrit de Jong, fam. Ypma-
Galama, Broeder Olav Durk Anema 
Zondag 14 sept.: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Piet en fam. Tadema-
Veldman, fam. Ypma-Galama 
Zondag 21 sept.: voor de zieken, uit dankbaarheid bij een 25-jarig 
huwelijksjubileum, Marina Kunst, Attie Kamsma-de Ree, levenden en overleden  
familie Kamsma-Kunst, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Rein Ludema 
Zondag 28 sept.: voor de zieken, overl. Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, 
Schelte en familie Anema-de Jong, Douwe en Anna Poortstra-de Boer 
Zondag 5 okt.: voor de zieken, overl. Jurjen Maurits en Aggie Ypma-de Vries, 
Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma, Gerard en Riemer Brouwer 
 

Lectoren      Kosters       
 

zo.   7 sept.:   mevr.  L. Hettinga    (531547) dhr. S. Hettinga 
zo. 14 sept.: mevr.  B. de Groot (532340) dhr. D. Stoffels 
zo. 21 sept.: dhr. F. van Koppen (531872) dhr. H. Anema 
zo. 28 sept.: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. F. van Koppen 
zo. 5 okt.: mevr. L. de Boer (642059) dhr. S. Hettinga 
 

Collecte 
 

Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze Locatie, daarnaast is er op 
zondag 7 september een extra collecte voor het reservefonds en op zondag 21 
september voor ons kerkgebouw.  
 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand september 2014 was op de 
inleverdatum kopij nog niet bekend. 
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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 37: 8 t/m 13 sept,:  week 41:  6 t/m 11 okt.: 
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   

 

Elke zondag is er na de viering koffiedrinken in 't Arkje. 
Zo. 7 sept.: 14.00 uur: Eucharistieviering met feestelijk afscheid Zr. Lambertina 
 

Tentdienst op 12 oktober 2014 
 

In het weekend van 10 t/m 12 oktober 2014 organiseert de stichting Oars as 
Oars haar vierde tentfeest. Na een jaar afwezigheid, vindt er deze keer weer een 
Oecumenische Dienst plaats op zondag 12 oktober. De dienst begint om 11.00 
uur, maar de koffie staat klaar om 10.30 uur. 
Het thema van de dienst is nog niet bekend, maar het is al wel bekend dat het 
Popkoor Witmarsum medewerking zal verlenen aan de dienst. Wij zijn daar erg 
blij mee. 
Jong en oud is van harte welkom bij de dienst. Voor de kinderen is er een tafel 
met teken- en knutsel materiaal beschikbaar. 
In een volgend parochieblad wordt u verder geïnformeerd over deze dienst. 
 

 Namens het Oecumenisch Overleg 
                                                 Jeltje Terpstra. 
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Witmarsum 

Wel en Wee Witmarsum 
 

Nu de vakantie tijd ten einde loopt begint zo stil aan het gewone leven weer. 
Scholen zijn weer van start gegaan, vergaderingen beginnen weer en ook in onze 
parochie beginnen de activiteiten weer. 
Zondag, 24 augustus jl., was het voor ondergetekende 48 jaar geleden dat ik in 
Witmarsum kwam. Van deze jaren mocht ik ruim 35 jaar  voorgaan in de 
vieringen van woord en gebed. Juist op deze morgen was dit voor mij de laatste 
viering, waarin ik voor mocht gaan. Het koor heb ik bedankt omdat ze er altijd 
waren en daardoor een groot aandeel hadden en hebben in de viering. 
Daarnaast wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid en het vertrouwen in 
mij gesteld om samen te mogen vieren.  
Ik hoop dat velen van u er zullen zijn op 7 september. De eucharistieviering 
begint dan om 14.00 uur i.p.v. 09.30 uur! Ik ben nog niet weg, want de 
verhuizing is gepland op 20 oktober as. In de volgende 4-sprong zult u dan ook 
het laatste Wel en Wee van me kunnen lezen.  
Voor nu wens ik u allen weer veel succes in het nieuwe seizoen. 
Alle goeds en een hartelijke groet en Gods zegen, 

    
zr. Lambertina. 
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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: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Bolsward 
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, privé: 0515-573216 
Bezoekwerk: Josephine v/d Werf, 0515-577425, josephinevdwerf@gmail.com 
of via het secretariaat 
Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL96RABO0308705483 of 
nr. NL 54ABNA021.53.06.511  
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. 

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/
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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. 06.22052034 
Mevr. T. Adema   tel. 0515.231036 
Dhr.   A. van Schaick  tel. 0515.231285 
Mevr. T. van As   tel.  0515.232564  
Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054 
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: 
 

3 oktober – 31 oktober 2014 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  22 september 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.9 - 2014 

http://www.fondsnaastenliefde.nl/
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

