PAROCHIEKLOK
van de parochie van de H. Franciscus te Bolsward
vrijdag 22 oktober – vrijdag 19 november 2010
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Viersprongrooster
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HERFST 2010
„De herfstwind waait, de chrysanten geuren, het boomblad wordt geel, de
wilde ganzen vliegen‟. Zo dichtte een Chinese keizer 87 jaar voor Christus
geboorte. De beelden, gevoelens en geuren herhalen zich, maar de situatie van
de mensen is steeds anders. In onze Kerk is het in deze dagen herfstig. Zo nu
en dan steekt de wind op en werpt oude bomen omver. Machtige bomen
blijken van binnen rot te zijn zoals sommige wilgen aan ons Laag Bolwerk.
Rupsen en wormen met scherpe kaken blijken hier en daar grote schade
hebben aangericht. De val van zware bomen doet jong hout mee breken.
Sommigen lijkt het beter het hele oeroude bos af te schrijven.
Maar de wilde ganzen vliegen zoals deze oerdieren al over deze zeeën en
landen vlogen toen er nog geen mensen op aarde waren.
De Ierse monniken die het Christelijk geloof naar onze landen brachten,
zagen in de vlucht van de wilde ganzen en hoorden in hun roep in donkere
winternachten, de Heilige Geest van God als „Roepstem in de nacht.‟
De ganzen weten dat het weer lente wordt dat de landen in het noorden waar
nu het winterduister valt, weer licht zullen worden. Ineens zullen ze weer weg
zijn; zomaar op een ochtend in maart als de Christenen zich voorbereiden op
het Pasen van de Heer. De velden worden weer groen, de bomen botten uit en
zaden van de gevallen bomen ontkiemen. Onze kerk zal weer herleven zoals
ze in de twee duizend jaar waarin ze bestaat, aangevuurd door de Heilige
Geest, steeds weer nieuw kracht heeft ontvangen en nieuwe initiatieven
geboren heeft zien worden. Het Evangelie van Jezus van Nazareth zal
opnieuw mensen inspireren, zoals de lentebloemen ons nieuwe vreugde zullen
schenken. Daarvoor is het nodig naast de oude paden, nieuwe wegen aan te
leggen. Dode bomen op te ruimen, oud hout te snoeien om het nieuwe een
kans te geven. Onze Nederlandse Kerk, ons Bisdom en onze parochies,
denken na over de toekomst. In de komende weken zal het Bisdom Groningen
- Leeuwarden een nieuw beleidsplan presenteren. We verwachten ook de
spoedige benoeming van een nieuwe pastor in ons midden.
Een grote groep mensen denkt mee over nieuwe vormen van Kerk en Parochie
zijn in de toekomst. Niet alleen terugzien naar wat achter ons ligt maar vol
vertrouwen de nieuwe tijd tegemoet.
De Kerk van het Derde Millennium wacht op onze inzet.
Pastoor.
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VIERINGEN VAN DE ZONDAG:
Huylckenstein:
Parochiekerk:

vrijdag om 19.00 uur
zaterdag om 19.00 uur
zondag om 10.00 uur

VIERINGEN DOOR DE WEEK:
Parochiekerk:
Bloemkamp:

donderdag om 09.00 uur
woensdag om 10.00 uur

VIERING VAN DE DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Tot verdriet van veel dominees, pastoors en pastores, gaan de kerkgangers
graag achter in de kerk zitten. Het „preken voor lege banken‟ is niet erg
inspirerend. De kerkgangers hebben dan goed geluisterd naar het Evangelie
van vandaag over de „tollenaar en de zondaar‟. Het gaat Jezus erom dat
mensen eerlijk en oprecht zijn, niet corrupt en schijnheilig. God doorziet alle
onechtheid. Deze zondag is het WERELDMISSIEDAG.
Lit. kleur: groen, Bloemen: bloeiende klimop, hedera‟s.
Vrijdag 22.oktober Zalige Josefine Leroux, Mart.
19.00 Viering in Huylckenstein
Zaterdag 23oktober Zalige Niels Stensen
19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het herenkoor
Zondag 24 oktober H. Antonius Maria Claret,
10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het dameskoor

In dit weekend is er een deurcollecte voor WERELD MISSIE DAG
Vieringen door de week:
Woensdag 27 oktober H. Martelaar Nestor
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 28 oktober H. Apostelen Simon en Judas.
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal. ZC.west
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EEN EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
„Verlaat Mij niet, Heer‟. Voor God hoort iedereen erbij, Hij heeft alles
geschapen. Hij roept iedereen op weg naar het Koninkrijk. Heel mooi schildert
Lucas dat in het verhaal van Zacheüs de tollenaar. Zacheus, gehaat door de
mensen, is in een boom geklommen om de Heer te zien. Jezus wil juist bij
hem aan tafel gaan.
Bloemen: Takken met verkleurende bladeren, takken en vruchten van de
vijgenboom.
Vrijdag 29 oktober H. Bisschop Narcissus
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 30 oktober H. Serapion op de Karmel
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. cantor Cecilia Bekema
Zondag 31 oktober Sankt Wolfgang
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor

Denkt U erom, dit weekend gaat de wintertijd in!!!
Vieringen door de week:
Maandag 1 november Allerheiligen. Hoogfeest.
19.00 uur viering van Allerheiligen m.m.v. het dames en herenkoor
Dinsdag 2 november Allerzielen
19.00 Viering van Allerzielen m.m.v. het dames en herenkoor
Woensdag 3 november H. Martinus de Porres,
Zaligverklaring van Titus Brandsma
10.00 Viering in Bloemkamp
Donderdag 4 november Sint Carolus Borromeus ZC.Oost
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal
WILLIBRORDZONDAG
25 jaar Zaligverklaring van Titus Brandsma. Willibrord is aartsbisschop van
de Friezen en Patroon van de Nederlandse Kerk. Pater Titus was bijzonder in
Willibrord geïnteresseerd. Samen met dominee Wumkes zocht hij in Wolsum
en omgeving naar de vernietigde Willibrordbron. Misschien betekent
Wolsum: Willibrordsheem. Voor ons is belangrijk dat in Bolsward, in
Wommels en Wolsum de Bron van het geloof helder water blijft geven.
Bloemen: Chrysanten, verkleurend eikenloof.
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Vrijdag 5 november H. Abdis Bertilla
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 6 november Alle Heilige verkondigers van het geloof in onze
streken
19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Joachimkoor
Zondag 7november Sint Willibrord Aartsbisschop van de Friezen
10.00 uur Eucharistieviering in Workum t.g.v. Afscheid pastor Draisma
m.m.v. alle koren van de viersprong
Vieringen door de week:
Dinsdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek,
19.00 uur Taizéviering met Taizéliederen
Woensdag 10 november Paus Leo de Grote
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 11 november Heilige Martinus van Tours
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal. ZC.West
DRIE EN DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
„Oordeelszondag‟. De Joodse, Christelijke en Islamitische tradities leren dat
onze wereld eindig is. Op zeker moment komt een einde aan de eindeloze
rondgang der seizoenen. Die eindigheid geeft ons een bijzondere
verantwoordelijkheid voor ons eigen bestaan en het bestaan van de wereld om
ons heen. Tegelijk zal de kern van ons menselijk wezen de ondergang van de
zichtbare wereld overleven. Er zal rekenschap gevraagd worden voor de wijze
waarop wij ons leven hebben ingericht en onze mogelijkheden hebben
gebruikt.
Liturgische Kleur: Groen. Bloem: Sansevieria.
Vrijdag 12 november Ald Allerheljen, Heilige Lebuinus
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 13 november, H. Stanislaus Koska
19.00 uur St. Maartenviering speciaal voor de kinderen,
m.m.v. het kinderkoor
Zondag 14 november H. Siardus, Abt van Mariengaarde
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantus Deo
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Vieringen door de week:
Woensdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 18 november Kerkwijding van de Basilieken van Petrus en
Paulus,
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal. ZC.Oost.

Lectoren, acolieten en misdienaars
za. 23 okt. acolieten:
zo 24 okt. acolieten:
za. 30 okt. lector:
acolieten:

zo. 31 okt.

ma. 1 nov.

di.

2 nov.

za. 6 nov.
za. 13 nov.
zo. 14 nov.

Mireille de Vreeze en René Terpstra
Marlies Roodbergen en Henny Brouwer
P. de Boer
Anna-Nynke Kamsma en Liesbeth
Roodbergen
misdienaars: Lucas-Jan en Lydia Hoitinga
lector:
M. Krijnsen
acolieten: Sietske Kamsma en Fanny Molenmaker
misdienaars: Vera en Mathijs Zut en Nicole Steigenga
lector:
L. Roodbergen
acolieten: Henny Brouwer en Dianne Palstra
misdienaars: Elias Abdo en Delia Visser
lector:
J. Hooghiemstra
acolieten: Nico Bootsma en Mireille de Vreeze
misdienaars: Jelmer en Karin Bootsma
lector:
B. Lops
acolieten: Laura Soolsma en Gerda Kamsma
lector:
M. Nota
acolieten: Liesbeth Roodbergen en Mirella Ypma
lector:
M. Krijnsen
acolieten: Anna-Nynke Kamsma en Doriet Veenendaal
misdienaars: Nicole Steigenga en Picabo Tienstra
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Familieberichten
Geboren:
31 aug.
24 sept.

Oane Jacob, zoon van Theo en Nynke Haarsma-Brandsma,
Ridderdyk 6, 8741 KE Hartwert
Thijmen Oeke Dirk, zoon van Jacqueline Brouwer
Kleine Hoogstraat 9, 8701 JH, Bolsward

Gedoopt:
11 juli
22 aug.

Ani, dochter van Sergei Gazarov en Zoja Sarkisova,
Claude Fonteijnstraat 26, 8701 EL Bolsward
Klaske Akke Ruurdje, dochter van Klaas Hibma en Regina
Stienstra, A.H.v.d. Venstraat, Bolsward

Getrouwd:
03 sept.

Wybrand Vallinga en Titia Hooghiemstra,
De Ielreager 33, 8702 CJ Bolsward

Hartelijk gefeliciteerd!
Overleden:
18 sept.

08 okt.

Aukje Kuijpers-Nijboer, 73 jaar
Corr. adres: fam. Groothedde, Koriander 24,
8101 CT Raalte
Teresia Johanna Maria Teernstra-Luchtenberg ,85 jaar.
Corr.adres: 2e Hollandiastraat 1, 8701 WK Bolsward

Dat zij rusten in vrede.
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Misintenties
Zaterdag 23 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Wimkje Yntema-v.d. Werf, voor kinderen en kleinkinderen, Ele en Tineke
Brandenburg
Zondag 24 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Piet Bergsma, fam. Bos-Jorna, uit
dankbaarheid b.g.v. een 55-jarig huwelijk
Woensdag 27 okt. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 28 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,
Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Trees Zijlstra-Hettinga
Zaterdag 30 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Henk Brattinga
Zondag 31 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Annie Postma, fam. Miedema-Muller, overl. ouders Frans en Joke ZantmanTerpstra, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, Harmen Brattinga, Piet
Bergsma, fam. Bos-Jorna, jrd. Tinus v.d. Weide, overl. fam. v.d. WeideStornebrink, uit dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig huwelijk
Maandag 1 nov. Allerheiligen: Tjaltje Couperus-Draaisma
Dinsdag 2 nov. Allerzielen: Jaap Witteveen, Maria v.d. Meulen, Pieter
Flapper en Waltruda Flapper-v.d. Werf, Fetsje Mulder-de Jong, Sjoerd
Hettinga, Joop v.d. Zee en Tine v.d. Zee-Ligthart en Meiny v.d. Zee,
overl. ouders Douwe en Trude v.d. Berg-Dijkstra, Tjaltje Couperus-Draaisma,
Theo Ettema en Annie en Niek van Slooten, Johan Visser en kinderen en
kleinkinderen, overl. ouders v.d. Zee-Huisman, overl. ouders DijkstraIJntema, Hille v.d. Weide, Willy Miedema, Jeanne v.d. Zee-v.d. Hoven, S.M.
v. Kints-Scholte, Jan v.d. Meer
Woensdag 3 nov. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen,
Donderdag 4 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, Trees Zijlstra-Hettinga, lev. en overl. fam. JorritsmaRiepstra, fam. Galama-Ypma
Zaterdag 6 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Anna Huitema-Jellema, Romke Galema
Zondag 7 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Carl
en Regina Görner, overl. fam. Visser-Bonte, Hendrik Mulder en Julia Cecilia
Mulder-Ettema, Ypke en Catharina Flapper-Jongstra en overl. fam., Ali de
Jong-Sikkes
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Woensdag 10 nov. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen,
Donderdag 11 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 13 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Henk Gordijn
Zondag 14 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en
Jourica de Boer, Joop v.d. Zee en Tine v.d. Zee-Ligthart en Meiny v.d. Zee,
voor onze lieve ouders Ype Witteveen en Henderika Witteveen-Dijkstra
Woensdag 17 nov. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen, Bertus v.d. Werf
Donderdag 18 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, overl. ouders en broers
Brouwer- v.d. Bos

Sint Maarten
Op zaterdagavond 13 november vieren we met de kinderen het feest van Sint
Maarten. Alle kinderen mogen hun lampion meenemen naar de kerk. Zij
zullen weer in optocht door de kerk gaan om de lampion aan alle mensen te
laten zien. En natuurlijk is er voor de kinderen na afloop iets lekkers! Het
kinderkoor heeft weer mooie liederen uitgezocht, dus het wordt een feestelijke
viering. Kom dus allemaal met je lampion naar de kerk!
Pastor Germa Kamsma-Kunst

Kinderwoorddienst zondag 26 september
Vandaag hebben we de boekrol weer te voorschijn gehaald.
We hebben het met de kinderen over rijk en arm gehad. De
kinderen hebben eerst verteld wat arm en rijk precies is. Hierna hebben we het
verhaal verteld over de tweelingbroers (Lucas 16, 19 t/m 31). De één was rijk
de ander arm. Toen zij stierven, mocht de arme bij Abraham aan de feesttafel
zitten. De rijke broer schaamde zich en voelde zich toen niet meer zo rijk. We
hebben dit verhaal met de kinderen besproken. Ook dat rijke mensen soms
ook arm kunnen zijn. Dit omdat zij er helemaal alleen voor staan. En dat arme
mensen al heel rijk zijn met kleine dingen en/of woordjes.
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Hierna hebben we met de kinderen 2 collages gemaakt. Eén met plaatjes over
arm, de andere over rijk. In de kerk hebben we verteld wat we hebben gedaan
en is er nog een gebedje voor gelezen.
Heb je zin om de volgende keer mee te doen? Kom dan op zondag 17 oktober
langs en vergeet je boekrol niet!.
De leiding van de KWD Christa en Catharina

DIACONIE
Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
In onze parochie houdt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) zich bezig met
de zorg voor anderen. Zij wil zich daarbij met name richten op de zwakkeren
in de samenleving. Soms is het nodig dat de PCI in schrijnende situaties even
bijspringt om de nood iets te verlichten. De PCI weet dat er ook in onze
welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille armoede”!
Het is al sinds jaren gebruikelijk dat de PCI deze kwetsbare groep mensen
tijdens de Kerstdagen een beetje verlichting probeert te geven. Het bestuur van
de PCI vindt dat niet achterhaald. Ook in deze tijd is financiële steun vaak nog
noodzakelijk ondanks alle sociale voorzieningen.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen en heeft u nog geen brief met
aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de heer F.B.
Visser bestuurslid van de PCI, tel. 06-21864122.
Bestuur PCI.

Rome en reformatie
Hierbij deel ik u mee dat de diocesane werkgroep van het bisdom GroningenLeeuwarden op 21 maart 2011 een bijeenkomst gaat houden voor de mensen
die betrokken zijn bij de Oecumene. U ontvangt hierbij alvast een
vooraankondiging van ons zodat u op de hoogte bent van de datum en het
thema van de avond.
De inleiders van de bijeenkomst zijn bisschop de Korte en dhr. Ouweneel. Zij
hebben het boek „Rome en Reformatie‟ geschreven. Het boek is dit jaar
uitgebracht en gaat over de verschillen en overeenkomsten na 500 jaar
Hervorming. Het thema zal gaan over de inhoud van dit boek.
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De dag wordt gehouden in kerkgebouw „De Arke‟ in Drachten van 17.00 uur
tot 21.00 uur waarbij u een maaltijd krijgt aangeboden.
Er volgt nog een uitgebreidere uitnodiging
Met vriendelijke groet,
Vicaris L.M. van Ulden,
voorzitter van de diocesane werkgroep Oecumene

Laatste oproep Amnesty Bolsward
In verband met het vertrek na 12 jaar van Agnes Yedema en Anita Walinga na
20 jaar is de werkgroep Bolsward dringend op zoek naar een paar actieve
leden of leden die per activiteit inzetbaar zijn.
Onze voornaamste actie is het verzorgen van brieven die 10 keer per jaar
gestuurd worden naar autoriteiten, waarin wordt gepleit voor het nakomen van
mensenrechten in hun land.
De verzoeken betreffen personen die met name genoemd worden en direct
baat kunnen hebben bij onze brievenacties, die overigens wereldwijd worden
gehouden.
Verder hebben de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december en de
Internationale Vrouwendag op 8 maart onze aandacht. Zo zijn er meerdere
activiteiten die wij in onderling overleg organiseren.
De jaarlijkse collecte wordt apart georganiseerd door twee actieve vrouwen.
Verdere informatie kunt u krijgen bij: Agnes Yedema, tel: 574748
Hennie Boschma, tel 575138, mail boschma_h@hotmail.com

CATECHESE/JONGEREN
Taizéviering op zaterdag 6 november
Vanwege Willibrordzondag hebben we in onze parochie op zaterdagavond 6
november een viering met Taizéliederen. Dit omdat de broeders van Taizé dit
jaar voor de Europese ontmoeting naar Nederland komen om de oecumene in
Nederland een grote impuls te geven. Het bestuur van de Willibrordvereniging
heeft daarom besloten om Willibrordzondag in het teken te plaatsen van de
Europese jongerenbijeenkomst in Rotterdam.
U bent van harte welkom!
Pastor Germa Kamsma-Kunst

13
WAT GEBEURT ER MEER IN ONZE PAROCHIE?
Activiteitenkalender:
Tijdens de viering van 10.00 uur crèche
koffiedrinken na de H. Mis.
19.00-20.30 uur rep. Joachimkoor
Maandag:
14.15-15.30 uur rep. KBO-koor.
15.30-17.00 uur kinderkoor
Dinsdag:
19.30 uur rep. Dameskoor
iedere 1e dinsdag van de maand
donderdag: 19.30 uur rep. dames- en herenkoor
19.15-20.30 uur rep. Cantus Deo-koor
Zondag:

Parochiezaal:
Ma 25 okt.
Di. 26 okt.
Wo. 27 okt.
Wo. 3 nov.
Vrij. 5 nov.
Ma. 8 nov.
Di. 9 nov.

Wo. 10 nov.
Vrij. 12 nov.
Ma. 15 nov.
Di. 16 nov.
Wo. 17 nov.
Do. 18 nov.

20.00 uur
18.30-19.30 uur
20.00 uur
09.30-12.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
20.00-21.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00-22.00 uur
18.30-19.30 uur
13.00 uur
20.00 uur
13.00-15.00 uur

TBM
Taizé- repetitie
Kerkenpad
KVG
Kerkenpad
KPO/ABTB
Ouderavond Jong.Catech. 2
Parochianenbezoek
Taizéviering
Gregoriaans project
Parochiebestuur
Solid Friends
Joke Litjens - Klankbordgroep
Taizérepetitie
Klokrapen
KVG
Kerkschoonmaak

Pastorie/bovenzaal:
Di. 16 nov.

20.00-22.00 uur

Geloof en leven
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Nieuw in de stellingkast parochiezaal:
Katholieke Ver. v. Oecumene
Bisdom Groningen en Leeuwarden
doen.
Oecumenisch maandblad
Congreg. van het H. Sacrament
Folder
Bisdom Gron. en Leeuwarden
Bisdom Gron. en Leeuwarden

- Overeen
- Adventsactie. Groot denken – klein
-

Open deur
Opbouw van het Volk Gods
Waarom Kerst
Het bisdomblad oktober2010
Vieren

UIT HET PAROCHIEBESTUUR
Punten uit de vergadering van het parochiebestuur.
Er komen gesprekken op gang met de parochiebesturen van
de Viersprong, de parochies van Workum, Witmarsum, Makkum en Bolsward
over samenwerking. Er is veel te doen in de parochies, maar menskracht om
dat vorm en inhoud te geven wordt steeds schaarser. Zorgen dus, maar ook
kansen. Om krachten te bundelen en nieuw elan te ontwikkelen.
Mevr. Marga van der Meer heeft afscheid genomen van het parochiebestuur.
Het bestuur is mevrouw van der Meer veel dank verschuldigd voor wat zij
voor de parochie heeft betekend. Ze blijft namens de parochie lid van het
bestuur van de PCI. Het bestuur is op zoek naar een opvolger.
Binnenkort komt ook een eind aan de bestuurstermijn van de heer Leo ter
Beke. Het parochiebestuur is er inmiddels in geslaagd een prima kandidaat te
vinden voor de opengevallen plaats in de persoon van de heer Jan Visser. Hij
is bereid gevonden de bestuursportefeuille Beheer op zich te nemen.
Verder is de begroting van onze parochie voor volgend jaar onderwerp van
gesprek geweest. Er is een aanzienlijk tekort begroot, veroorzaakt door
stijgende kosten en tegenvallende inkomsten. Dat maakt maatregelen
noodzakelijk.
Het parochiebestuur beraadt zich op de mogelijkheden dat tekort terug te
dringen. Dat zal in eerste instantie moeten door de uitgaven nog verder te
beperken. Verder is de voorbereiding voor de actie Kerkbalans van volgend
jaar in gang gezet, waarin een beroep op de parochianen wordt gedaan mee te
helpen onze geloofsgemeenschap van de nodige materiële middelen te blijven
voorzien.
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Tenslotte heeft het parochiebestuur de agenda vastgesteld voor de
halfjaarlijkse parochievergadering van 24 november a.s. in de
parochiezaal. Aan de orde, naast de begroting 2011, onder andere de
vacatures in het parochiebestuur. Na de pauze zal pastor Kamsma het
een en ander uit de doeken doen over te starten gespreksgroepen in onze
parochie, een podium om elkaar te ontmoeten en te praten over geloofsen levensvragen, met bijbelverhalen als uitgangspunt. De volledige
agenda verschijnt in de volgende Parochieklok, maar u mag de datum
nu alvast noteren.
Jan Terra, secretaris parochiebestuur.

Tsjerkepaad
Deze winter hoopte ik de avonden “Tsjerkepaad‟ te verzorgen. Het vertrek van
Pastor Draisma brengt echter ook voor mij uitbreiding van werkzaamheden in
de Viersprong met zich mee. De ontwikkeling van materiaal voor de cursus is,
ook in acht nemend de geringe deelname, voorlopig niet mogelijk. Ik hoop
dat de mensen die zich opgaven begrip kunnen opbrengen voor dit besluit.

Pastoor.

KVG

Woensdag 17 november 2010

In het kader van Bolsward 555 jaar stadsrechten komt Peter Mulder, oudBolswarder en bij velen van u welbekend door zijn verhalen in het Bolsward
Nieuwsblad, ons verhalen vertellen over Bolsward 555 jaar geleden tot aan nu.
Ook zal hij ons vermaken met anekdotes over bekende (oud) Bolswarders.
Peter is een rasverteller en het belooft een gezellige en leerzame avond te
worden.
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.
Het bestuur.
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40 jaar KBO!
Op 5 november a.s. is er een feestmiddag in “De Groene Weide”.
Het programma is als volgt: Receptie: aanvang 17.00 uur.
Daarna is er een broodmaaltijd. ‟s-Avonds is er een cabaretgroep met
muzikale omlijsting door Frans Kooiker.
De kosten voor de maaltijd zijn € 10,- p.p. U kunt zich opgeven bij W.
Teernstra, de Gear 4 of via storting op banknr. 308755081 (Rabo) met
vermelding broodmaaltijd. Opgave kan tot 30 oktober a.s.
Het bestuur.

de moeite waard !
In eerdere bijdragen heb ik u verteld over de ideeën van „de
politiek‟ met betrekking tot de omroep als totaal. Thans wordt in het regeeren gedoogakkoord een bezuiniging van liefst € 200 mln. voor 2015 voorzien.
Dat begint in 2013 met € 50 mln; en € 100 mln in 2014. Na aftrek van de
STER inkomsten bedraagt de hudige begroting zo‟n € 600 mln. Gelukkig
moet de bureaucratie worden verminderd, iets waar ook de KRO al eerder
voor heeft gepleit. In de loop der tijd is er zo‟n regeldruk en controlezucht
ontstaan dat de omroepen nauwelijks speelruimte hebben. Dat betekent dat het
moeilijker werd om een identiteit in de programma‟s te laten zien. Voor de
KRO zijn begrippen als „respect‟, „eerbied‟, „trouw‟ en „eerlijkheid‟ leidend,
samengevat in ons motto „goed leven‟. Het gaat er onder meer om mensen in
hun waarde te laten, en hen vanuit die invalshoek beter te leren kennen. De
nieuwe programma‟s zoals Brandpunt en Penoza oogsten lof; en er zijn ook
twee nominaties voor een Emi award: De Reünie met de klas van Anne Frank,
en RKK met het onderwerp hospice. Voor de programmamakers zijn prijzen
waardevoller dan de kijkcijfers alleen.
Intussen is de uitslag van de verkiezingen voor de afdelingsraden (en daarmee
de ledenraad) bekend. Voor onze afdelingsraad (7 personen) betekent dat vier
nieuwe gezichten. Voor degenen die niet zijn herkozen is dat moeilijk, want
wij vormden een goed gemotiveerd team. Die opbouw is niet vanzelf gegaan.
Het aantal uitgebrachte stemmen viel tegen. Dat roept de vraag op naar de
oorzaak daarvan. Lééft de ledenraad wel voldoende bij de leden? Waren deze
verkiezingen voor de leden duidelijk, en was ook de oproep helder?
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Of zijn de leden tevreden over de KRO? De nieuwe raad treedt op 1 december
aan; het wordt een periode van grote veranderingen en veel werk! Graag wil ik
iedereen die wel gestemd heeft, heel hartelijk bedanken.
De laatste activiteit van de huidige afdelingsraad was een bezoek aan het
klooster in Ter Apel op 9 oktober. De aanleiding was het 800 jarig bestaan
van de Kruisheren, en wat dit klooster voor de omgeving heeft betekend. Zo‟n
60 mensen (tot uit Den Haag toe!) hadden zich aangemeld. Wij hadden de
orde-historicus Dr. Jansen uit Maaseik (België) bereid gevonden om over de
rol en de betekenis van de Kruisheren daarbij. Het is altijd weer boeiend om te
horen, hoe een Vlaming relativerend kan vertellen. Tussen de voordrachten
was er een rondleiding door het gerestaureerde klooster, dat ook bijzonder
fraai is uitgebreid. De spreker, de deelnemers en dus de organisatoren waren
tevreden.
Heeft u afgelopen zondag 10 oktober het geloofsgesprek met bisschop de
Korte gemist? Ga naar www.rkk.nl en u kunt het zien en horen! De
interviewer Leo Fijen weet in deze gesprekken heel diep te gaan.
Dominic Brügemann
Voorzitter KRO Afdelingsraad Groningen Leeuwarden.
Overige leden: Willemien Dirks (Emmen); Wil Bosman - Asselman (Heerenveen);
Corrie Hendrikx - Mocking (Nagele); Henk Huisman (Gorredijk); Theo Schomaker
(ter Apel) en Ad van Hertum (St. Nicolaasga)

Werkplaats voor de ziel
De Werkplaats biedt:





geestelijke begeleiding
trainingen, bezinningsdagen, workshops, retraites voor groepen,
organisaties, bedrijven
pelgrimsreizen
bezinningsdagen/retraites in de zomer en in de winter.

I: www.werkplaatsvoordeziel.nl
E: info@werkplaatsvoordeziel.nl
T: 06-36124607
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De kunst van het loslaten: zaterdag 13 november 2010
Leven vraagt voortdurend om los te laten. Soms doe je dit met gemak. Soms is
het erg lastig, pijnlijk en verdrietig. Loslaten om je opnieuw te verhouden in je
relaties; je eigen lichaam; werk, geloof. Uiteindelijk gaat het erom tot de
essentie van je leven te komen. De workshop biedt inzicht, verheldering en
handvatten. De kunst van loslaten is te leren en te ontwikkelen.
Joke Litjens leidt deze workshop van 10.00 uur-16.30 uur.
Informatie en aanmelden: Ignatiushuis – Amsterdam, Prijs: € 50,00
I: www.ignatiushuis.nl E: info@ignatiushuis.nl T: 020-6798207

Ziekenbezoek
Wanneer u het fijn vindt om bezoek te krijgen tijdens ziekte,
ziekenhuisopname, dan kunt u dit ons laten weten door een briefje te doen in
het kistje dat hiervoor achter in de kerk staat. Ook kunt u ons bellen. De
telefoonnummers vindt u achterop de parochieklok.
Werkgroep ziekenbezoek.

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.339,90 opgebracht.
De deurcollecte voor PAX CHRISTI op 25/26 september jl. heeft
€ 201,80 opgebracht.
ALLE GOEDE GEVERS HEEL HARTELIJK DANK!

De volgende parochieklok loopt van 19 november tot 17 december.
Kopij en misintenties voor de volgende klok graag inleveren
vóór woensdag 10 november 2010.
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Parochie Sint Franciscus van Assisi te Bolsward
www.franciscuskerk.nl
Parochiesecretariaat: telefoon: 576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag 09.00-12.00 uur en woensdag 09.00-12.00 uur
E-mail: Pastorie, koster, huishouding: JR.Wal@planet.nl
Secretaris parochiebestuur: Dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 576126, E-mail: janterra@planet.nl
Parochieklok: Anny Witteveen, Laag Bolwerk 33, tel. 574580
E-mail: parochieklok@hotmail.com
Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie of
doorgeven aan Mevr. R. van Dongen, Pater Schuurmanstraat 22,
tel.574579 e.mail: dong2103@planet.nl
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het parochiesecretariaat. Tel. 576998;
E-mail: info@franciscuskerk.nl
Pastoor: J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV
Telefoon: 572206, Pers. E-Mail: JR.Wal@planet.nl
vrije dag: maandag
Pastoraal Werker: G.M.H. Kamsma-Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP
Telefoon: Pastorie: 572528, thuis: 573923
E-Mail: gmh.kamsma@gmail.com vrije dag: donderdag
Koster: A. Mulder, Sneekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie: 575924,
Thuis: 573216, vrije dag: woensdag
Huishouding: M.C. Douma, Prinsenburg 23, 8702 AM, Tel. 575004,
vrije dag: woensdag
Financiën: Giro Parochiebestuur St. Franciscusparochie: 81 50 58
Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483
Dat kost lood: ABN Amrobank nr. 55.24.12.511
Zieken:
Langdurige zieken of ziekenhuisopname kunt U doorgeven aan:
Thea Foekema, tel. 573978 en b.g.g. Joke Hooghiemstra tel. 575058 en aan
Truus Yntema tel. 574880
Heiligenkalender, bloemen en foto‟s: www.pylgeralmanak.nl
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