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Viersprongrooster 

Datum  Bolsward  Workum  Makkum  Witmarsum 

Vr 11 feb 
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein     

Za 12 feb  Kamsma   xxx vd Wal xxx
Zo 13 feb  vd Wal  Parochianen xxx Kamsma

Wo 16 feb 
Parochianen 10:00 u.
Bloemkamp     

Do 17 feb  vd Wal 09:00 u.

Vr 18 feb 
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein       

Za 19 feb  de Wolff 
de Wolff 16:00 u.
Nij Mariёnacker 

xxx  vd Wal  

Zo 20 feb  vd Wal  de Wolff Parochianen xxx

Wo 23 feb 
vd Wal 10:00 u.
Bloemkamp     

Do 24 feb  vd Wal 09:00 u.

Vr 25 feb 
Kamsma 19:00 u.
Huylckenstein     

Za 26 feb  Kamsma  xxx xxx xxx
Zo 27 feb  vd Wal  Kamsma Parochianen Parochianen

Wo 2 mrt 
Parochianen 10:00 u.
Bloemkamp     

Do 3 mrt  vd Wal 09:00 u.

Vr 4 mrt 
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein     

Za 5 mrt 
Kamsma 
Taizéviering 

vd Wal  xxx  xxx 

Zo 6 mrt  vd Wal  xxx Kamsma Parochianen

Ma 7 mrt 
   

Parochianen 
10:30 u. Avondrust 

Wo 9 mrt 
Aswoensdag 

vd Wal 10:00 u. 
Bloemkamp 
vd Wal 19:00 u. de Wolff 19:00 u. Kamsma 19:00u. Parochianen 19:00u. 

Do 10 mrt  vd Wal 09:00 u.

Vr 11 mrt 
vd Wal 19:00 u.
Huylckenstein     

Za 12 mrt  Kamsma  xxx vd Wal xxx
Zo 13 mrt  vd Wal  Parochianen xxx Kamsma
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ALGEMEEN 

Inspiratie 

In deze snelle wereld waarin zoveel op ons afkomt en waarin zoveel verandert, is 
het goed om af en toe even stil te staan. Stil te staan bij waaruit en waartoe we 
leven.  
27 en 28 Januari mocht ik vanwege twee studiedagen rond catechese te gast zijn 
in  Abdij  Koningsoord  te  Arnhem.  Bij  de  trapistinnen.  Dat  was  een  zeer 
inspirerend gebeuren. Allereerst omdat  ik met een groep collega’s   uit diverse 
parochies  uit  Nederland  weer  bezig mocht met  catechese  in  deze  tijd.  Door 
catechese proberen mensen  juist woorden  te vinden voor waaruit en waartoe 
wij leven, wat de plaats van God is in ons leven. Catechese in deze tijd is anders 
dan  catechese  zoals  60  jaar  geleden  (waarin  de  catechismus  uit  het  hoofd 
geleerd  werd)  maar  ook  anders  dan  10  jaar  geleden  (waarin  voornamelijk 
voorbereid  werd  op  de  sacramenten).  Tegenwoordig  wordt  catechese 
aangeboden voor alle leeftijden. Immers: op elke leeftijd vragen mensen zich af 
waaruit en waartoe men leeft, en welke plaats God inneemt. Er is voorbereiding 
op de sacramenten, maar er is ook catechese om weer woorden te vinden voor 
het  geloof  dat  iemand  heeft,  en  om  dat  geloof  te  verdiepen  op  andere 
momenten  in het  leven. Voor verschillende  leeftijden,  jong en oud. Op diverse 
plaatsen  worden  daar  nieuwe  materialen  voor  ontwikkeld.    Een  van  de 
materialen die momenteel ontwikkeld worden hebben we met elkaar in Arnhem 
bekeken.  Wellicht  kunnen  we  dat  in  de  toekomst  ook  in  onze  parochies 
gebruiken.  
Met de werkers uit het catecheseveld zijn wij in onze parochies ook bezig om in 
deze tijd op een inspirerende manier catechese aan te bieden, aan jong en oud. 
We  zullen  de  komende  tijd  werken  aan  een  catecheseprogramma  waarin 
mensen geïnspireerd worden tot levend geloof.  
 

Ook zeer inspirerend waren de getijdengebeden in Koningsoord die we tussen de 
studie  door meevierden met  de  zusters    van  Koningsoord. De  getijden waren 
heel goed  verzorgd, en erg gevarieerd. Dit  soort  vieringen  zijn ook geschikt  in 
onze parochies, naast eucharistie en communievieringen. 
 Op  www.katholieknederland.nl  (katholicisme,  getijdengebed)  kunt  u  deze 
vieringen bekijken. Wellicht inspireert het u ook.  
Even stilstaan en gevoed worden door gebed heeft mij goed gedaan, en ik hoop 
dat  mijn  opgedane  inspiratie  de  parochies  weer  verder  kan  helpen  naar  de 
toekomst.  
 

Pastor Germa Kamsma‐Kunst  
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Algemeen 
VOORWOORD BIJ DE WEEKENDVIERINGEN 

 

OP WEG DOOR HET KERKELIJK JAAR  
 

Viering van de zesde zondag door het jaar 
‘Heer wil mij beschermen’.  Ook deze zondag staat de Bergrede centraal. De hoge 
moraal van de Bergrede heeft in de loop der eeuwen de mensen geïnspireerd en 
bemoedigd maar ook afgeschrikt of wanhopig gemaakt. Jezus  legt de  lat van de 
moraal hoog. Het  is een  visioen  van de mens  zoals die  kan  zijn. God heeft de 
mens machtig  gemaakt.  De mens  kan  kiezen  voor  het  hoogste.  Daarin  is  hij 
machtiger dan welk ander schepsel ook. Ten goede èn ten kwade! Kleur: Groen, 
Bloemen: primula’s in vele kleuren, ‘sleutelbloemen’. 
 

Vrijdag 11 februari H. O.L.V. van Lourdes. Werelddag van de zieken 
Zaterdag 12 februari H. Julianus, patroon van de zwervers en het circusvolk 
Zondag 13 februari Zalige Jordanus van Saksen O.P. Vriend der dieren 
Maandag 14 februari Sint Valentinus, patroon van de vriendschap 
Dinsdag 15 februari H. Siegfried, Apostel van Zweden 
Woensdag 16 februari Heilige Juliana van Nicomedië 
Donderdag 17 februari  H. Zeven stichters van de Orde van de Servieten 
 

Viering van de zevende zondag door het jaar 
‘God,  in  uw  barmhartigheid’  .Vandaag  horen  wij  de  beroemde  woorden  van 
Paulus waarin hij het menselijk  lichaam met een  tempel vergelijkt.  In het  licht 
van deze woorden werden de oude  kerkgebouwen naar de  verhoudingen  van 
het menselijk  lichaam gebouwd. Tegelijk een oproep het eigen  lichaam en dat 
van  de medemens met  eerbied  te  behandelen.  In  de  Bergrede  spreekt  Jezus 
grote woorden over de naastenliefde. 
Lit. Kleur: Groen, bloemen: Takken met katjes: hazelaar, wilg of els. Eenvoudige 
lentebloemen. 
 

Vrijdag 18 februari Fra. Angelico. Patroon van de kunstschilders 
Zaterdag 19 februari H. Koenraad van Piacenza 
Zondag 20 februari H. Falco, Bisschop van Maastricht 
Maandag 21 februari  Sint Pietersdei,  Feest yn Grou. 
Dinsdag  22 februari Feest van Petrus’ Stoel 
Woensdag 23 februari H. Polycarpus Patroon van de fruittelers 
Donderdag 24 februari Oud Sint Mattias, Inwijding Bloemkamp 1964 
 

Viering van de achtste zondag door het jaar 
‘De Heer is mijn beschermer, Hij heeft mij ruimte gegeven. ‘Wees niet bezorgt, Sit 
net yn noed’. Deze beroemde woorden van de Bergrede klinken vandaag. 
‘Zie naar de vogels  in de  lucht’: woorden van  Jezus die veel christenen hebben 
geïnspireerd tot een blijmoedige levenswijze. Vol vertrouwen op God, die de  
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schepping ten diepste goed heeft geschapen. Woorden die ons, ook  in het  jaar 
2011 dat zo roerig is begonnen, moed voor de toekomst geven. 
Lit kleur: groen. Bloemen: Takken en lentebloemen, sneeuwklokjes, vol belofte! 
 

Vrijdag 25 februari Woestijnvader Pafnutius 
Zaterdag 26 februari Photinia, de Samaritaanse vrouw 
Zondag 27 februari H. Gelasius “de Clown”. Patroon van het circusvolk 
Maandag 28 februari H. Bisschop Oswald 
Dinsdag 1 maart H. Swietbertus,  earste biskop fan de Friezen 
Woensdag 2 maart H. Agnes van Praag 
Donderdag 3 maart  H. Abt Freark fan Mariëngaarde  Hallum 
 

Viering van de negende zondag door het jaar 
‚Keer u naar mij om en wees mij genadig‘. De laatst mogelijke‚ Çarnavalszondag. 
Daardoor  wordt  de  hele  Bergrede  dit  jaar  vóór  Aswoensdag  gelezen.  Goede  
gelegenheid    om  deze  zo  belangrijke  tekst  in  de  Bijbel  eens  in  zijn  geheel  te 
lezen:  Matteus,  de  hoofdstukken:  5,  6  en  7.  Jezus‘  woorden  roepen  heel 
verschillende  beelden  en  gevoelens  op.  Die  veelheid  maakt  ons  geloof 
veelkleurig en creatief.  Zo toegerust gaan we op weg naar Pasen en Pinksteren. 
Lit kleur: groen. Bloemen: De bonte kleuren van de komende lente. 
 

Vrijdag 4 maart  H. Prins Casimir van Polen 
Zaterdag 5 maart H. Conon de Tuinman, Patroon van de tuinlieden 
Zondag 6 maart H. Rosa van Viterbo 
Maandag 7 maart  HH. Felicitas en Perpetua 
Dinsdag  8 maart H. Joannes a Deo, Ziekenverzorger 
 

Begin van de veertigdagentijd 
 

Woensdag 9 maart ASWOENSDAG  Vasten en Onthoudingsdag 
Donderdag 10 maart Statio in S. Georgio in Velabro 
 
Voor wie meer wil weten “Onderweg” zie www.pylgeralmanak.nl 
 
Uitnodiging 
 

Donderdagavond 17 maart zal Ds. Gert Toes, met al 14 jaar ervaring als geestelijk 
verzorger in Bloemkamp, vertellen over zijn werk. 

• Wat doet een geestelijk verzorger allemaal en wat komt hij tegen? 
• Hoe  gaat  hij  als  geestelijk  verzorger  om  met  de  verschillende 

achtergronden  (r.k. protestant, of niet kerkelijk) van mensen? 
• Leeft de oecumene in een verpleeghuis? 

http://www.pylgeralmanak.nl/
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Iedereen  die  belangstelling  heeft  om  aanwezig  te  zijn  bij  deze  interessante 
spreker, is van  harte welkom op donderdagavond 17 maart van 19.30 tot 21.30 
uur in het dorpshuis te Hartwerd. 

De oecumenische werkgroep Burgwerd,  
 Hartwerd en Hichtum 

 
 

 
Filmavond Lourdes 
 

Van  15  t/m  22  oktober  2011  organiseert  het  VNB  Lourdeswerk 
Bolsward een bedevaart naar Lourdes vanuit de Viersprong. In de aanloop naar 
deze  bedevaart  organiseren wij  ook  dit  jaar weer  een  aantal  activiteiten. Wij 
willen u hierbij van harte uitnodigen voor de:  

vnb lourdeswerk bolsward

                                                     Filmavond 
                               op 16 februari 2011 om 19.30 uur 

in de Parochiezaal van de St. Franciscuskerk in Bolsward 
 

Wij  zullen dan de  film  "La Passion de Bernadette" uit 1988  vertonen over het 
leven van Bernadette  in het klooster. Dit  is het vervolg op de film “Bernadette” 
die we vorig jaar hebben getoond. De avond zal tot ongeveer 22.00 uur duren. 
Heeft u belangstelling om met de bedevaart mee te gaan, neem dan contact met 
ons op voor meer informatie. 
 

Met vriendelijke groeten, namens het VNB Lourdeswerk Bolsward, 
Patrick en Boudien Janssen‐Terbraak, Turfkade 44 

8701 JM Bolsward, tel. 0515‐580870, e‐mail: pbjanssen@hetnet.nl,  
bankrek.nr.: 1323.71.553 

 
Tweede‐Kamerlid Sander de Rouwe bij ’t Schakeltje 
 

Op vrijdag 18  februari  zal Sander de Rouwe  te gast  zijn bij de  jongeren van  ’t 
Schakeltje.  Sander  is  “ons”  Bolswarder  Tweede‐Kamerlid  en  zal  onder  meer 
vertellen over hoe het  is om Tweede‐Kamerlid  te  zijn. We  gaan met  elkaar  in 
gesprek en zijn actief bezig. Het wordt dus een leuke en interessante avond! 
De avond  is  van 19.30‐21.30 uur  in de Parochiezaal  van de  St.  Franciscuskerk. 
Alle  jongeren  van 15  tot 25  jaar  van de Viersprong  zijn  van harte uitgenodigd 
voor deze avond. 
Meer  informatie  over  deze  avond  bij  Patrick  Janssen,  0515‐580870  of  via 
info@schakeltje.tk 

mailto:pbjanssen@hetnet.nl
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St. Franciscusparochie te Bolsward 

Voorgangers: zie het 4‐sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zaterdag 12 febr.:   voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie,  lev.  en  overl.  fam.  Dooper‐Bruinsma,  Christina 

Theodora Peters‐Nota, Henk Gordijn 
Zondag 13  febr.:   voor het geestelijk en  tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs 
Huitema en Dinie Huitema‐Breteler en overl.  fam. Haye Huitema en  Jourica de 
Boer, Klaas en Waltje Huitema‐Homminga, jrd. Maria v.d. Meulen, fam. Sietze en 
Marie  Palstra‐Adema,  Ynte  Hooghiemstra  en  Agatha  Hooghiemstra‐Houben, 
Sjors Visser, jrd. Pieter Flapper, Theo Ettema, Jan van Slooten en overl. ouders 
Woensdag 16  febr.: Bloemkamp: voor een goede  toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen, Hennie en Andries Visser 
Donderdag 17 febr.: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, lev. en 
overl.fam. Huisman‐Rijpstra,  lev. Klaas Popma en Akke Popma‐Terhenne, Trees 
Zijlstra‐Hettinga, Anna Huitema‐Jellema 
Zaterdag 19  febr.:  voor het geestelijk en  tijdelijk welzijn  van de parochie,  Sim 
v.d. Berg 
Zondag  20  febr.:  voor het  geestelijk  en  tijdelijk welzijn  van de parochie,  Sible 
Sjoerd  Andela,  Sjors  Visser,  uit  dankbaarheid,  Ysbrand  en  Lena  Kramer‐Ypma, 
overl. ouders Mulder‐Mullen, overl. ouders de Jong‐Draisma 
Woensdag 23  febr.: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede  toekomst 
voor de kinderen, 
Donderdag 24  febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees 
Zijlstra‐Hettinga,  
Vrijdag 25 febr. Huylckenstein: overl. ouders Bijvoets‐Minnema 
Zaterdag 26  febr.:  voor het  geestelijk  en  tijdelijk welzijn  van de parochie,  Jan 
Jorritsma 
Zondag 27 febr.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga, jrd. Hille v.d. Weide, Sjoerd Hettinga 
Woensdag  2 mrt.  Bloemkamp:,  voor  een  goede  toekomst  voor  de  kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag    3 mrt.:  voor  onze  gezinnen  en  onze  overleden weldoeners,  fam. 
Jorna‐Bonekamp,  lev. en overl.  fam.  Jorritsma‐Riepstra, Trees  Zijlstra‐Hettinga, 
Klaas Popma en Akke Popma‐Terhenne,  
fam. Galama‐Ypma, overl. ouders Visser‐Piekema en hun overl. kinderen 
Zaterdag 5 mrt.:   voor het geestelijk en  tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema‐Jellema, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra‐Houben 
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Zondag 6 mrt.:    voor het  geestelijk  en  tijdelijk welzijn  van de parochie, overl. 
fam. Visser‐Bonte, Hendrik Mulder  en  Julia  Cecilia Mulder‐Ettema,  overl.  fam. 
Dooper‐Zijlstra, voor onze lieve ouders Ele en Tineke Brandenburg 
Woensdag 9 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 10 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees 
Zijlstra‐Hettinga,  
 
Familieberichten 
Gedoopt: 
16 jan.    Oane Jacob Haarsma, zoon van Theo Haarsma en 

Nynke Haarsma‐Brandsma, Ridderdyk 6, 
      8741 KE Hartwert 
23 jan.    Thijmen Oeke Dirk Brouwer, zoon van  Jacqueline 

Brouwer,  
      Kleine Hoogstraat 9, 8701 JH Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
26 jan.  Ferdina Gatske Ettema ,kloosternaam Myriam, 88 jaar 
  Corr. adres: Geert Knolweg 48, 8501 MK  Joure 
28 jan.  Geeske Johanna de Jong‐Huitema, 86 jaar 
  Corr. adres: Raaigras 267, 8935 GC  Leeuwarden 

 

Dat zij rusten in vrede! 
 
Koren 
Za.  12 febr. Cantus Deo  Zo.  27 febr. Gastkoor uit Leeuwarden 
Zo.  13 febr. Kinderkoor  Za.   5  mrt.  Taizéviering 
Za.  19 febr. Cantrix C. Bekema  Zo.   6  mrt.  Cantus Deo 
Zo.  20 febr. Dames en Herenkoor  Wo. 9  mrt.  Aswoensdag Dames en 
Za. 26 febr.  Dameskoor    Herenkoor 
 
Opbrengst collecten 
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.231,80   opgebracht.   

Allen hartelijk dank hiervoor! 
 

Geplande collecten voor derden 
*      9 maart t/m 24 april Vastenactie 
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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 bellen naar: Thea Foekema,  tel. 573978 en 
b.g.g. Joke Hooghiemstra tel. 575058 of Truus Yntema tel. 574880. 
 

Werkgroep ziekenbezoek 
 

Kinderwoorddienst zondag 16 januari 
 

Op deze zondag ging Dhr. D. Kamsma voor. Hij riep de kinderen die 
meededen aan de kinderwoorddienst eerst naar voren om hen  te 
vragen naar de betekenis van het ‘Lam Gods’, het thema van deze 
zondag. Hij merkte op dat het wel wat moeilijk te begrijpen is voor 

de kinderen maar ook nog wel voor de ouderen onder ons. ‘Jullie zullen het hier 
verder over hebben tijden de kinderwoorddienst’. Na deze woorden gingen wij 
naar  onze  eigen  ruimte  en  werd  er  gesproken  over  hoeveel  namen  Jezus 
eigenlijk wel heeft: Herder, de Redder, Zoon van God, Vredevorst. Dat zijn wel 
heel veel namen voor 1 persoon. Eén van de kinderen merkte op dat sommigen 
van  ons  ook  wel  meerdere  namen  hebben.  Dat  zijn  onze  doopnamen,  ook 
meerdere namen maar toch ook dezelfde persoon. En dat  is met Jezus dus ook 
zo. Daarna gingen we aan het werk, er werd een lammetje beplakt met watten. 
Deze werd  in de boekrol geplakt en mee genomen naar de kerk waar ook nog 
een  gebed werd  voorgelezen.  De  kinderen  vinden  het  leuk  om  elke  keer  het 
resultaat in hun eigen boekrol te plakken. Het is een groot succes. 
 

De  eerstvolgende  kinderwoorddiensten  zijn:  zondag  6  februari,  9  maart 
(Aswoensdag, 19.00 uur), zondag 27 maart. Jullie zijn allen welkom. 

 

Leiding kinderwoorddienst. 
 

OECUMENE 

 

Wereldgebedsdag 
 

Ook dit jaar wordt u van harte uitgenodigd het jaarlijks gebedsuur met ons mee 
te vieren. Wereldgebedsdag heeft elk  jaar een ander thema wat bedacht wordt 
door het  internationaal comité en uitgewerkt in een liturgie door vrouwen  uit  
telkens  een  ander  land. Dit  jaar  is  de  liturgie  samengesteld  door  vrouwen  uit 
Chili en kozen als titel. 
                                              HOEVEEL BRODEN HEB JE? 
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Tijdens  de  gebedsdienst  ervaar  je  hoe  taal  en  cultuur  van  invloed  zijn  op  de 
uitleg en de praktische toepassing van bijbelse teksten. Je voelt  je solidair   met 
elkaar. Het verenigt mensen  over de gehele wereld in een keten van gebed. 
Doet u mee wereldwijd vieren van dezelfde liturgie op dezelfde dag? 
Graag zien we u dan op Vrijdagavond 4 maart half 8  in de Doopsgezinde kerk 
aan het Skilwyk. 

Namens comité Wereldgebedsdag Jo Visser 
 
Veertigdagenkalender en vastenprik 

 

De  Raad  van  Kerken  Bolsward  biedt  aan  alle  kerkgangers  van  Bolsward  een 
zogenaamde veertigdagentijdkalender aan. Dat is een kalender van Aswoensdag 
tot  en met  Paaszondag.  Voor  elke  dag  een  overdenking,  een  kleurplaat,  een 
gedicht, gebed etc. Alles ter voorbereiding op het Paasfeest. De kalender wordt 
in  het  eerste  weekend  van  de  veertigdagentijd  uitgedeeld,  de  overige 
exemplaren liggen daarna achter in de kerk. 
Waarom  een  veertigdagenkalender?  Alle  christenen  bereiden  zich  vanaf 
Aswoensdag voor op het Paasfeest. Het Pasen   heeft een heel   grote betekenis 
voor christenen en  is tegelijkertijd het grote Godsmysterie.   Daarom  is er  in de 
loop  der  tijd  een  lange  voorbereidingstijd  voor  Pasen  ontstaan,  waarin 
christenen stilstaan bij de betekenis van dat grote mysterie. Vasten, onthouding, 
gebed    en  extra  aandacht  voor  de  arme  mens  horen  bij  deze  periode  van 
voorbereiding. De voorbereidingstijd is van Aswoensdag tot Paaszaterdag, maar  
de  zondagen  tellen  niet mee.  Dat  is  de  dag  des  Heren.  Zo  komen we  uit  op 
veertig dagen. 
Leden  van  de  Doopsgezinde  kerk,  de  Gasthuiskerk,  de Martinikerk  en  de  st. 
Franciscuskerk hebben gezorgd voor de  inhoud van deze kalender. Jong en oud 
heeft er aan meegewerkt. En zo kan deze oecumenische veertigdagenkalender u  
helpen bij de voorbereiding op Pasen. Wij wensen u daarbij een goede inspiratie 
toe.   
U bent ook welkom bij de vastenprik, op alle vrijdagen  in de veertigdagentijd, 
van 18.00 tot 19.00 uur in het Convent. 
U ontvangt daar tegen een kleine vergoeding een sobere maaltijd met meditatie 
en gebed. 

 

    Pastor Germa Kamsma‐Kunst 
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Vanuit de Raad van Kerken Bolsward 

 

Tijdens de internationale gebedsweek zijn ook in Bolsward leden van de meeste 
kerkgemeenschappen samen gekomen om te bidden. Aan de hand van ons door 
de  kerk  van  Jeruzalem  aangereikte  thema's  hebben we  gebeden.  De  thema's 
voor de vijf avonden waren: De kerk, veel  leden één Lichaam; Trouw aan het 
onderricht der apostelen; Met elkaar delen, het breken van het brood; Gebed 
als krachtbron van ons handelen; Geroepen tot de dienst der verzoening. 
Begeleidende  voorbeden  vanuit  Jeruzalem  zijn  gebeden  en  ook  veel  door 
deelnemers zelf aangedragen voorbeden. Het was goed om zo'n week samen  
voor  te  bereiden  én  te  beleven, wetende  dat  zoveel  christenen  over  de  hele 
wereld  dat  tegelijkertijd  doen.  Hierbij  willen  wij  ook  allen  die  hun  muzikale 
inbreng  hadden  hartelijk  danken  en  danken  voor  de  gastvrijheid  in  de 
Parochiezaal. 

Raad van Kerken 
 

Kunst Kerk en Samenleving 
 

De  zomertentoonstelling 2011  vindt ook dit  jaar weer plaats  in drie  kerken  te 
weten; Broerekerk, Franciscuskerk en de Martinikerk. De opening vindt plaats in  
de  Broerekerk  op  vrijdag  1  juli  om  19.45  uur.  Het  thema  van  de  opening  is; 
“Franciscus en de dieren” 
De opening wordt verricht door diaken Tjitze Titus Tjepkema.  
Nadere informatie volgt. 

 Keimpe Tjalsma 
 

 

 
Wat gebeurd er meer in onze parochie? 
 
 
   

Ma.  14 febr.  19.00‐20.30 uur  Jongeren catechesegroep 3  Parochiezaal 
Ma.  14 febr.  19.30 uur  Liederencommissie  Pastorie 
Di.  15 febr.  13.30‐16.00 uur  KPO  Parochiezaal 
Di.  15 febr.  14.00 uur  Geloven Nu (middaggroep)  Pastorie 
Di.  15 febr.  18.30‐19.30 uur  Taizérepetitie  Parochiezaal 
Di.  15 febr.  19.30 uur  Geloven Nu (avondgroep)  Pastorie 
Wo.  16 febr.  14.00‐15.15 uur  Eerste Communicantjes   Parochiezaal 
Wo.  16 febr.  20.00 uur  Lourdeswerk  Parochiezaal 
Vrij.   18 febr.  19.00 uur  Buitenschoolse catechese  Bovenzaal 
Vrij.  18 febr.  19.30 uur  Solid Friends  Parochiezaal 
Di.  22 febr.  14.00 uur  Geloven Nu  Pastorie 
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Di.  22 febr.  18.30‐19.30 uur  Taizérepetitie  Parochiezaal 
Di.  22 febr.  20.00 uur  PCI  Pastorie 
Ma.  28 febr.  10.00 uur  PCI  Pastorie 
Ma.  28 febr.  19.00‐20.00 uur  Jong. catechesegroep 1  Parochiezaal 
Di.   1 mrt.  14.00 uur  Geloven Nu  Pastorie 
Di.   1 mrt.  18.30 uur  Taizérepetitie  Parochiezaal 
Wo.   2 mrt.  14.00‐15.15 uur  Eerste Communicantjes  Parochiezaal 
Wo.   2 mrt.  20.00 uur  Beheers commissie  Pastorie 
Wo.   2 mrt.  20.00 uur  TBM  Parochiezaal 
Vrij.   4 mrt.  19.30 uur  KPO/ABTB  Parochiezaal 
Ma.   7 mrt.  19.45 uur  Geloven Nu  Pastorie 
Di.   8 mrt.  14.00 uur  Geloven Nu  Pastorie 
Di.   8 mrt.  20.00 uur  Wijkcontactgroep  Parochiezaal 
Di.   8 mrt.  20.00 uur  Solid Friends voorbereiding  Bovenzaal 
Wo.   9 mrt.  13.00 uur  Klokrapen  Parochiezaal 
Wo.   9 mrt.  19.00 uur  KWD + E.C.  Parochiezaal 
Wo.   9 mrt.  20.00 uur  Parochiebestuur  Parochiezaal 
Do.  10 mrt.  13.00 uur  Kerkschoonmaken  Parochiezaal 
Vrij.  11 mrt.  19.30 uur  Solid Friends  Parochiezaal   
 

Nieuw in de stellingkast 
Raad van kerken   ‐    Bezinning “Hoe zien religies geweld”. 
 

Secretariaat 
Soms brengen mensen boeken, folders, briefjes e.d. op het secretariaat, maar is 
niet altijd duidelijk wat daar de bedoeling van is. Wilt u, wanneer u iets naar het 
secretariaat brengt, daar ook bij  vermelden wat u  verwacht of  vraagt  van het 
secretariaat? Voor wie  het  bedoeld  is  en wie  de  afzender  is? Dan  kunnen  de 
dames van het secretariaat navraag doen als iets niet duidelijk is.  
 

Erelid 

 

In de  jaarvergadering   d.d. 13  januari 2011 van het Sint Franciscus herenkoor  is 
besloten om Epke Zijlstra te bevorderen tot  
 

Erelid van het Sint Franciscuskoor te Bolsward 

 

Epke heeft ruim 61 jaar als tenor  gezongen in  ons koor. Vanaf 1948 was hij een 
trouw  lid  van ons  koor  en heeft  als  zodanig    zijn  steentje  bijgedragen  aan de 
eredienst in onze Sint Franciscus kerk. De laatste tijd laat zijn gezondheid het een 
beetje afweten maar als erelid blijft hij toch bij ons aanwezig. 
 

W.Riemersma 
Secr.St. Franciscuskoor. 
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Pijn en vreugde aan de kerk 
15 November  j.l.  is  in het kader van het geloofscommunicatietraject een avond 
georganiseerd  rond  het  thema  ‘pijn  en  vreugde  aan  de  Kerk”. Geconstateerd 
werd o.a. dat het nodig  is om een droom te hebben; het  is belangrijk om af en 
toe  bij  elkaar  op  verhaal  te  komen  en  ons  eigen  verhaal  te  toetsen  aan  Het 
Verhaal. Van elkaar  te weten dat  je er niet alleen voor  staat, maar met elkaar 
kunt delen. Aan de orde kwam ook dat veel gelovigen de  laatste tijd overvallen 
zijn door gebeurtenissen en omstreden maatregelen die het vertrouwen in het  
gezag  van de Kerk hebben  aangetast. Geconstateerd werd ook dat  er  in onze 
Kerk een  cultuur  van  zwijgen heerst. Dat heeft  tot  grote problemen  geleid en 
tast  zelfs  het  vertrouwen  in  het  instituut  Kerk  en  degenen  die  er  leiding  aan 
geven  aan.  De  deelnemers  aan  de  bijeenkomst  hebben  het  parochiebestuur 
gevraagd  hun  zorgen  over  de  Kerk  en  zijn  leiding  onder  de  aandacht  van  de 
bisschoppen  te  brengen.  Het  parochiebestuur  heeft  dat  gedaan, middels  een 
brief. Wij ontvingen een reactie van onze bisschop Gerard de Korte. Hij schrijft 
bereid  te  zijn  om  op  een  parochieavond  over  de  problemen  van  de  Kerk  van 
vandaag  te  komen  spreken.  Ook  Francois  Bacqué,  de  pauselijke  nuntius 
reageerde met een woord van bemoediging. 

Het parochiebestuur 
 
 

 
 

KVG vrijdag 4 maart 2011 
Wereldgebedsdag.  In  de  Doopsgezinde  kerk  aan  het  Skilwyk  is  om 
19.30  uur  een  gebedsuur. Wij  hopen  dat  ook  veel  KVG‐leden  hierbij 

aanwezig zullen zijn. 
Maandag 14 maart 2011. 
Gezamenlijke  avond,  die  dit  jaar  wordt  verzorgd  door  de  KPO.  De  friese 
schrijfster Marga Claus komt een lezing geven over haar laatst verschenen boek 
“Bollman en Bollman. De werkgroep “Melania Bolsward” houdt deze avond een 
verkoop. De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal. 

Het bestuur. 
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H. Werenfridusparochie te Workum 

 

Voorgangers: zie het 4‐sprongrooster op pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zo.    13  febr. Catharina Bouma‐ de  Jong, Gerard  Schutten, 
Hans  Flapper,  Rika  Bootsma–Veldman,  Durk Westendorp, 

Sible Westendorp, Wiebe en Sible Hylkema  ,  leden en overleden  leden “Fonds 
Naastenliefde”  
Zo.  20  febr.:  Catharina  Bouma‐de  Jong,  Margaretha  v.d.  Leij‐Wiegerinck 
(jaargetijde) Rika Bootsma–Veldman, Andries de Jong en overl. ouders.  
Zo. 27 febr. Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, Emmie Schotanus– de Jong, 
overl.  fam.  Bouwhuis–Jellesma,  Hans  Huisman  en  overl.  fam.  Titus  Tiel 
Groenestege en overl.fam. 
Za.  5  maart:  Annie  Hettinga–Galema,  Maurits  Kuipers  ,overl.fam.  Galema‐
Jellesma 
 

Lectoren en misdienaars: 
Zo.  20 febr.    lector:  J. Kramer 
      misdienaars:  Jorn v.d. Meer en Lars Heins 
Zo.  27 febr.    lector:  A. Kramer 
      misdienaars:  Sara v.d. Staaij en Willemien van Dijk 
Do.   3 mrt.    misdienaars:  Marije Zijlstra en Silke van Poelje 
Za.   5 mrt.    lector:  I. Ketelaar 
      misdienaars:  Mink Jan Zijlstra en William Vinkx 
Wo.   9 mrt.    misdienaars:  Danique Wahle en Jannie Bouma     
 

Koren: 
Zo.  20 febr.  Greg.Magnuskoor  Za.     5 mrt.    Greg.Magnuskoor 
Zo.  27 febr.  Ludgerkoor    Zo.  13 mrt.  Greg. Magnuskoor     
 

Kosters: 
Zo.  20 febr.    L.Buren        
Zo.  27 febr.      A.de Ringh 
Za.  5 mrt.  H.Zijlstra 
Wo. 9 mrt.      H.Zijlstra   
Zo.13 mrt.    R.de Ringh     
 

Crèche :   
Zo.  13 mrt.    Annie en Femke van Dijk 
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Collectanten: 
Zo.  20 febr.  H. de Bruin en P.Teernstra 
Zo.  27 febr    Joh. de Jong en G. Galema   
Za.  5 mrt.    Joh. van Dijk en A.de Ringh 
Zo .13 mrt.    Nel Terwisscha en L. de Ringh 
 

Bloemverzorgers:  
Maand febr.:     M. Miedema en J. Galema    
Maand mrt.:  R. Wahle en G. Flapper 
 

Koffieschenken:  
Zo.  20 febr.  H.Zijlstra en M.Rijpma 
Zo.  27 febr.    S.Flapper en Tr.Yntema 
Zo.   13 mrt.   R.de Jong en S.Kramer 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariénacker  
Zaterdag 19 februari  is er een Woord en Communieviering met Pastor de Wolff, 
deze viering begint dan om 16.00 uur  en niet om 10.00 uur.  
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer 
 

Wel en Wee 
Na een tijd van afnemende gezondheid is op 10 januari Catharina Janke Bouma – 
de Jong overleden. Zij is 89 jaar geworden. Vrijdag 14 januari werd haar uitvaart 
gevierd, daarna  is  zij op ons kerkhof begraven. Vanuit de parochie wensen wij 
haar kinderen, klein‐ en achterkleinkinderen en allen die van haar hielden veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  
Namens de parochie wensen we u vrede en alle goeds. 

 de contactpersonen. 
 

 
Geachte parochianen 
In het kerkportaal staan enkele tafels bestemd voor allerhande lectuur. 
Het is niet de bedoeling dat iedereen daar zo maar wat neerlegt, zonder overleg 
met  het  parochiebestuur  en/of  de  koster.  Dus  wilt  u  informatie  voor  de 
parochianen  kwijt  op  de  lectuurtafels,  neem  dan  even  contact  op  met  het 
bestuur (H.Kienstra,, 541762). 

Het parochiebestuur St. Werenfridus. 
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St. Martinusparochie Makkum 

 

De vieringen: zie het 4‐sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Za.  12 febr.:    overleden fam. Bergsma, fam. Adema‐Rinia en  
                            Fam. Doedel 
Zo.  20 febr.:   Anne Postema 
Zo.  27 febr.:   Pieter Foekema (sterfdag en verjaardag) 

                     Zo.     6 maart:  Elly Rinia (sterfdag 7 maart) 
                            Za.   12 maart:  Fam. Adema‐Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel en 
                               Anne Postema   
 
 

Lectoren    Kosters 
Za.  12 febr.      Thilda Adema  Za.   12 febr.  Leny Foekema 
Zo.  20 febr.   Riet v.d Bles  Zo.  20 febr.  Watze Roorda 
Zo.  27 febr.   Bernadette de Jong  Zo   27 febr.  Watze Roorda 
Zo.  6 mrt.   Toos van As  Zo.  6 mrt.  Leny Foekema 
Wo.  9 mrt.   Riet v.d Bles (Aswo.)  Wo.  9 mrt.  Leny Foekema (Aswo.) 
Za.  12 mrt.      Mieke van Vliet  Za.  12 mrt.  Watze Roorda 
 

Collectanten    Bloemschikken 
Za.   12 febr.  Leny Foekema  Febr. :  An van Schaick en  
Zo.  20 febr.  Geerten Tros  Tiny Tromp    
Zo.  27 febr.  Klaas Groeneveld  Maart: Annemiek Bakker en 
Zo.   6 mrt.  Leny Foekema  Monie Siemonsma 
Za.  12 mrt.  Nico van Vliet  De 1e zondag van de maand zal 
      één van deze dames ook het 
      koffiezetten verzorgen 
  
Opbrengst collecten januari 2011 
€ 181,69 collecten eigen kerk 
€   45,80 deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 

Geplande collecten voor derden 
*    20 februari onderhoud parochiezaal 
*      6 maart deurcollecte onderhoud kerk 
*      9 maart t/m 24 april Vastenactie 
 

Kerkbalans 2011 

Onze vrijwilligers  zijn met de bekende enveloppen Kerkbalans 2011 bij u  langs 
geweest  om  deze  persoonlijk  te  overhandigen  en  ook weer  op  te  halen.  Het 
overgrote deel van onze parochianen hebben het formulier keurig ingevuld en in 
de dichtgeplakte envelop teruggegeven aan deze vrijwilliger. 
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Sommige  parochianen waren  nog  niet  zover  of  er was  een  andere  reden  dan 
onze  vrijwilliger  de  envelop  nog  niet mee  kon  nemen.  Aan  u  het  dringende 
verzoek  uw  envelop  alsnog  in  te  vullen  en  deze  te  bezorgen  op  het  adres 
Kerkstraat 10 te Makkum. Als alles binnen is kunnen wij de eindbalans opmaken 
en met elkaar zien hoeveel Kerkbalans 2011 heeft opgebracht. Het streefbedrag 
is ten minste € 18.000,00. 
 

Bestuursmededelingen 
De Kerkbesturen van de parochies Bolsward, Workum, Witmarsum en Makkum 
hebben  in een gezamenlijke reactie aan het Bisdom kenbaar gemaakt te willen 
gaan samenwerken onder voorwaarde. Het gaat hierbij om zaken als  behouden 
identiteit van de afzonderlijke parochies en het in stand houden van de pastorale 
sterkte. Op 7 februari a.s. zullen deze punten worden  ingebracht  in het overleg 
met  de  bisschop.  Het  Kerkbestuur  zal  u  op  de  hoogte  houden  van  de 
ontwikkelingen. 
 

Rondje in en om de kerk 
Meubilair  parochiezaal:  Bij  een  bezoek  aan  het  verzorgingshuis  Avondrust  te 
Makkum  is  in  een  gesprek  tussen  de manager  huishoudelijke  dienst  de  heer 
Hazekamp en Hans Gesterkamp gesproken over wat meer algemenere zaken en 
kwam  het  aan  de  orde  dat  Avondrust  bezig  was  met  de  renovatie  van  de 
“Tuinkamer”. Hierop  is de heer Hazekamp gevraagd wat er ging gebeuren met 
het meubilair dat nog in deze “Tuinkamer” stond. Ik (Hans) kende deze inventaris 
en het leek mij wel interessant voor onze parochiezaal. Het bleek al vergeven te 
zijn maar  ik moest even wachten want de heer Hazekamp wilde nader overleg 
plegen. Toen hij terugkwam kreeg  ik te horen dat wij de gehele  inventaris voor 
niets mochten meenemen maar wel onder de voorwaarde het in de loop van de 
week op  te halen. Met de aanhangwagen van Annemiek Bakker heb  ik  samen 
met Nico van Vliet de hele inventaris opgehaald. Leny Foekema en ik hadden de 
parochiezaal  ontruimd  zodat  alles  er  direct  in  kon.  Het  oude  meubilair  is 
opgeslagen  op  de  zolder  van  de  parochiewoning.  Na  alles  te  hebben 
schoongemaakt  werd  de  zaal  opnieuw  ingericht.  Tevens  is  er  wat  aan  de 
wandbekleding gedaan zodat het er allemaal wat gezelliger uitziet. 
 

Verzorgingshuis Avondrust: wij danken u voor uw goede gaven! 
De volgende fase  is de parochiezaal een  likje verf te geven en  laminaat neer te 
leggen op de vloer want de huidige vloerbedekking  is niet meer om aan te zien 
Alles  zal  door  zelfwerkzaamheid worden  uitgevoerd maar  eerst  zal  er  geld  bij 
elkaar moeten komen (donaties en deurcollecte  in februari) om alles te kunnen 
bekostigen. Dus als u een (klein) bedrag wilt sponseren doe dit dan tijdens de  
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Makkum 

 

deurcollecte  of  doe  een  envelop  met  inhoud  in  de  brievenbus  in  het 
hoofdportaal van de kerk. Zet wel op de envelop “Parochiezaal” .   
 

 Wel enWee 
*  Zoals  u  kunt  lezen  in  een  Rondje  in  &  om  de  kerk  is  de  parochiezaal 
vernieuwd met meubilair  en wandbekleding  en  daarvoor  onze  hartelijke  dank 
aan Hans, Leny en Nico. Nu nog een  likje verf en  laminaat! En dat kan met een 
gift van u misschien binnenkort gerealiseerd worden. 
*  Eerste Heilige Communie: Als u hier nog niet persoonlijk voor benaderd bent 
en u wilt wel dat uw kind dit jaar de Eerste Heilige Communie doet, dan kunt u 
hem  of  haar  hiervoor  opgeven  bij  Watze  Roorda,  tel.  232199  of  per  mail 
watze.roorda@tele2.nl  of  bij  Marion  Zeilstra,  tel.  233432  of  ook  per  mail 
jonnetjezeilstra@hotmail.com  Wilt  u  dit  zo  spoedig  mogelijk  doen  want  de 
voorbereiding start begin februari 2011. 
*  Als u het op prijs stelt dat er voor een zieke gebeden wordt tijdens de viering 
of dat u heel graag een bezoekje wilt, geeft u dit dan even door aan Mieke van 
Vliet  (tel.231678) of aan mij en wij zullen dit dan regelen voor u. 
*  Mocht u  iets  te melden hebben voor het wel en wee  schroom dan niet en 
geef het  even door per  telefoon of per mail want  je  kunt natuurlijk niet  alles 
weten en daarom vraag ik u dat  langs deze weg. 
*Op  4  maart  a.s.  is  de  jaarlijkse  viering  van  Wereldgebedsdag.  Deze  wordt 
gehouden  in de Baptistenkerk, Bleekstraat te Makkum. Aanvang 19.30 uur met 
na afloop koffie/thee drinken. Het thema is: ”Hoeveel broden heb je”  
Avondrust: 
*  De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 maart om 10.30 uur en 
Zuster Lambertina zal dan voorgaan. 
Mevr. H.  Postema‐Bruinsma  is  na  een week  ziekenhuis weer  thuis maar  haar 
gezondheid is uiterst kwetsbaar. Wij wensen haar veel kracht en sterkte toe. 
*  Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst. 
*  Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.   
 

           Toos van As, tel. 232564, (mailadres: toosvanas@hotmail.com) 
 

KVG‐Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 18 en zaterdag 19 
februari en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw 

oud papier weer zal brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags 
rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.  

Bedankt. 
 

mailto:watze.roorda@tele2.nl
mailto:jonnetjezeilstra@hotmail.com
mailto:toosvanas@hotmail.com
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* Op woensdag  9  februari  komt  de  heer  Jan  de Maar  ons  het  één  en  ander 
vertellen over de geschiedenis van de gevangenis en het museum in Veenhuizen. 
* Op woensdag 9 maart komt de Waddenvereniging een lezing houden over wat 
zij allemaal doen. 
  

 
Nederlands Comité Wereldgebedsdag 
 

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden in 
Makkum  op  vrijdag  4maart  2011  in  de  Doopsgezinde  kerk, 
Bleekstraat. Aanvang 19.30. Na afloop drinken we samen 
koffie /thee. Het thema zal zijn: 
 

‘Hoeveel broden heb je?’ 
 

Wereldgebedsdag  heeft  een  lange  traditie:  in  1887  riepen  Amerikaanse 
vrouwen op  tot een gebedsdag  in hun  land. Deze oproep  is uitgegroeid  tot 
een  wereldwijde  dag  van  gebed  waaraan  door  170  landen  wordt 
deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag 
gevierd. 
De viering voor 4 maart 2011  is voorbereid door vrouwen uit Chili, een  land 
dat in Zuid‐Amerika ligt naast landen als Peru, Argentinië en Bolivia. Er wonen 
ruim  17  miljoen  mensen  en  de  bevolking  is  een  afspiegeling  van  de 
geschiedenis:  de  grootste  bevolkingsgroep  (2/3  van  de  bijna  17  miljoen 
inwoners) bestaat uit de Mestizo’s; dit zijn afstammelingen van de inheemse 
bevolking en de Spaanse kolonisten.  
De verschillende  inheemse bevolkingsgroepen: de Mapuche’s, de Aymara’s, 
de  Rapa  Nui,  de  Atacameno’s  en  de  Diaguites  maken  1/3  van  de  totale 
bevolking uit.  
Het Nederlands  Comité Wereldgebedsdag  heeft  gekozen  voor  de  volgende 
projecten:  
 
De Stichting ‘Kinderdorpen in Chili’  
 
Project Faizi‐school (Jeugdproject) 
 
Project Lilianefonds 
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie te 
Witmarsum 

 

 
Voorgangers: zie 4‐sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  

Zo. 13 febr.:  onze zieken Hellen Oudenhooven, Aggy Ypma en Jo van der Tol 
overl.: Tjepke Herrema, Dirk van der Tol, Anna en Douwe Poortstra 
en fam. de Boer‐Tadema 

Za. 19 febr.:  onze zieken 
          overl.:  Willibrordus Dijkstra , Schelte en fam. Anema‐de Jong. 
Zo. 27 febr.:  onze zieken 
                     overl. Jan Jurna, Wim Oudenhooven,  fam. Ypma Galama. 
Zo. 6 mrt.:  onze zieken. 
                    overl. Nico Yntema, Wiebe en Wiepkje Bergsma 
 

Lectoren 
zo.  13   febr.:  mevr. E. van der Wei  tel. 532112 
za.  19   febr.:  mevr. L. de Boer  tel. 642059 
zo.  27   febr.:  parochievoorgangers 
zo.    6  mrt:  dhr. F. van Koppen  tel. 531872 
wo.  9   mrt:  parochievoorgangers 
zo.  13  mrt:  mevr. L. Hettinga  tel. 531547 
za.  19  mrt:  mevr. B. de Groot  tel. 531901 
 
Kosters 
zo. 13  febr.:  dhr. D. Stoffels 
za. 19    febr.:  dhr. H. Anema 
zo. 27  febr.:  dhr. S. Hettinga 
zo. 6   mrt:  dhr. D. Stoffels 
wo. 9   mrt:  dhr. H. Anema 
zo. 13  mrt:  dhr. F. van Koppen 
za. 19   mrt:  dhr. S. Hettinga 
 
Collecte 
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie, is er een tweede collecte op  
16 februari voor de bijzondere onkosten aan onze kerk en op 6 februari voor het 
reservefonds. 
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Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in de maand januari 2011 was als volgt: 
Parochie:   €     114,25 
Reservefonds  €        32,80 
Bijzondere onkosten  €        15,60 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
 
Vervoersdienst 
zo. 13   febr.:   fam. L. Nota    tel. 532260 
za. 19  febr.:  fam. J. van der Tol  tel. 531251 
zo. 27  febr.:  fam.  Y.J. Ypma    tel. 532159 
zo. 6   mrt:  fam.  P. de Boer   tel. 642059 
wo. 9   mrt:  fam.  L. Nota    tel. 532260 
zo. 13   mrt:  fam. J. van der Tol  tel. 531251 
za. 19   mrt  fam.  Y.J. Ypma    tel. 532159 
 

Schoonmaken kerk 
Week 7: 14 t/m 18 febr.:  mevr. T. Jorritsma  tel. 531578 
         mevr. L. de Boer    tel. 642059 
 

week 10: 7 t/m 11 maart:  mevr. D. Brouwer  tel. 531923 
         mevr. B. de Groot  tel. 531901 
         mevr. G. van Popta  tel. 531305 
      
Schoonmaken parochiehuis 
Mevrouw G. de Vries en mevrouw L. de Boer 
 

Agenda 
vrijdag   11 febr. 9.30 uur Liturgiewerkgroep in `t Arkje 
Zondag  13 febr. Koffiedrinken na de viering. 
Dinsdag 15 febr. bestuursvergadering 20 uur `t Arkje 
 
Vooraankondiging algemene parochievergadering  
Dinsdag  15 maart  2011  houden  we  de  algemene  parochieavond.    Noteert  u 
alvast  deze  avond    in  uw  agenda!  Meer  informatie,  waaronder  de  agenda, 
komen te staan in de volgende Viersprong.  
 

Het bestuur van de H. Nicolaas van Tolentijn  
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Wel en wee Witmarsum 
Dinsdag  jl.  is  Hellen  Oudenhooven  opgenomen  in  het  Antonius  ziekenhuis  te 
Sneek,  omdat  zij  bijna  niet  meer  kon  slikken  of  praten.  Er  zijn  foute  cellen 
gevonden  in de lymfeklieren van haar keel. 
Jo  van  de  Tol  heeft  inmiddels  een  nieuwe  knie  gekregen  en  gaat  langzaam 
vooruit. Zij verblijft in de Ielânen, afd De Stinse, kamer 7. 
Aggy  Ypma  is nog  steeds met  een  zware  kuur bezig wat  veel  kracht  van haar 
vraagt. 
Dan mogen we  het  verheugend  nieuws  brengen  dat  de  familie  van  der  Tol  is 
uitgebreid. 
Ysbrand (van Jan en Joke) en Anke hebben er een zoontje bij die de naam draagt 
van Nout van der Tol 
Hendrik (van Durk en Jo) en Lenka van der Tol, die in Tsjechië wonen, hebben er 
een dochtertje bij die zij noemen: Annabella Lenka. 
Wij wensen hen en de grootouders van harte proficiat met deze geboortes en 
we hopen dat  zij beide  in goede gezondheid en  in een  vredige wereld mogen 
opgroeien. 
Dan  mogen  we  u  melden  dat  op  dinsdag  15  maart  onze  Algemene 
Jaarvergadering wordt gehouden. Op deze avond zal het bestuur en de Caritas 
verantwoording afleggen over hun doen en laten en zult u op de hoogte worden 
gebracht over de voortgang van onze parochie. Op deze avond bent U allen van 
harte welkom! 
Dan wens ik U alle goeds toe, Gods zegen en een hartelijke groet van  
 

zr. Lambertina. 
 

 

 

 

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4‐sprong” 
Misdienaars/acolieten en lectoren zie:      
www.franciscuskerk.nl 
    www.werkplaatsvoordeziel.nl  
                  www.franciscuskerk.nl 

 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.franciscuskerk.nl/
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Algemene informatie 

Pastores: 
Pastoor J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 572206, 
e‐mail: JR.Wal@planet.nl, vrije dag: maandag 
Pastor G.M.H. Kamsma‐Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP, Tel: Pastorie: 572528, 
thuis: 573923, e‐mail: gmh.kamsma@gmail.com, vrije dag: donderdag 
Pastor T. de Wolff, Chopinlaan 3, 9402 SB Assen, tel. 06.15020448,  
e‐mail: tdewolff@home.nl, werkdagen: woensdag en donderdag  
 

Bolsward: 
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE 
Grote Dijlakker 7, telefoon: 576998; e‐mail: info@franciscuskerk.nl 
Openingstijden:  maandag, woensdag en vrijdag van 09.00‐12.00 uur  
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan 
het parochiesecretariaat.  
Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward, 
telefoon 576126, e‐mail: janterra@planet.nl 
Koster: Dhr. A. Mulder, Sneekerstraat 25, 8701XB,  
Telefoon: Pastorie: 575924,Thuis: 573216, vrije dag: woensdag 
Financiële zaken:  Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511 
Rabobank nr. 30.87.05.483 
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 
 

Workum  
Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.  
Contactpersonen parochie:  
Mevr. R. Visser      tel. 0515.541302 
Dhr. A. de Ringh      tel. 0515.542537 
Mevr. M. Lagendijk      tel. 0515.542357 
Ledenadministratie: Mevr. C. Galama, Brouwersdijk 12, 8711 AN Workum, 
tel. 0515.542325 
Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900 
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl 
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode, 
tel.06.42243477. 
Opgave nieuwe leden: dhr. G. Graafsma, Noord 24, tel. 0515.542692Opgave 
misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel. 0515.542050 
(kosten:  €8,‐) 

mailto:JR.Wal@planet.nl
mailto:gmh.kamsma@gmail.com
mailto:tdewolff@home.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
http://www.caritasworkum.nl/
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Makkum: 
Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum 
Contactpersonen: 
Mevr. A. Reijns      tel. 0515.231709 
Mevr. T. Adema      tel. 0515.231036 
Dhr.   A. van Schaick    tel. 0515.231285 
Mevr. T. van As      tel.  0515.232564  
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum 
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,  
Opgave misintentie's kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, 
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068. 
De kosten bedragen € 8,00 per intentie. 
 

Witmarsum:  
Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89, 8748 AC 
Witmarsum, tel. 0517.532165 
Contactpersonen:  
Zr. Lambertina    tel. 0517.579257 of 532165 
Mevr. L. Nota    tel. 0517.532260 
Mevr. J. van der Tol    tel. 0517.641482 
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij 
mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260 
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v. 
RK kerkbestuur Witmarsum 
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,  
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961 
Opgave misintenties:  Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 532165  

 
 
 

Het volgende parochieblad “De 4‐sprong”  loopt van 
11 maart tot 8 april 2011. 

 

Kopij en misintenties voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór woensdag 2 maart 2011 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: toosvanas@hotmail.com 
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112, e‐mail: ellyvdwei@planet.nl 
 
Eerste jaargang 2011 nr. 2 
 

mailto:parochieklok@hotmail.com
mailto:ellyvdwei@planet.nl
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	Het volgende parochieblad “De 4-sprong”  loopt van
	11 maart tot 8 april 2011.
	Kopij en misintenties voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
	vóór woensdag 2 maart 2011 bij/naar:
	Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com


