St.Franciscusparochie Bolsward
St. Werenfridusparochie Workum
St. Martinusparochie Makkum
H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 24 februari – vrijdag 23 maart 2012
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

u Bultsma
Vr 24 feb 19:00
Huylckenstein
Za 25 feb 19:00 u Bultsma
Zo 26 feb 10:00 u Bultsma
10:00 u Bloemkamp
Wo 29 feb Parochianen
Do 1 mrt 9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Vr 2 mrt
Huylckenstein
19:00 u ten Wolde
Za 3 mrt
Zo 4 mrt 10:00 u Bultsma

Workum

Do 8 mrt
Vr 9 mrt
Za 10 mrt

10:00 u Bloemkamp
ten Wolde
9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Huylckenstein
19:00 u Bultsma

Zo 11 mrt Zie Workum

Witmarsum

xxx
xxx
xxx
9:30 Parochianen 9:30 u Parochianen 9:30 u Parochianen

19:00 u Bultsma
xxx

Ma 5 mrt
Wo 7 mrt

Makkum

xxx
9:30 u ten Wolde
10:30 u Bultsma
Avondrust

xxx
9:30 u Parochianen

8:00 u Bultsma
Kinderviering

xxx
xxx
10:00 u Bultsma
Zie Workum
Viersprongviering

xxx
Zie Workum

10:00 u Bultsma
Bloemkamp
Do 15 mrt 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 16 mrt 19:00
Huylckenstein
Wo 14 mrt

Za 17 mrt

19:00 u ten Wolde

Zo 18 mrt 10:00 u Bultsma
10:00 u Bloemkamp
Wo 21 mrt Parochianen
Do 22 mrt 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 23 mrt 19:00
Huylckenstein

16:00 u Bultsma
xxx
19:00 u Bultsma
Nij Marienakker
9:30 u ten Wolde 9:30 u Parochianen xxx
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ALGEMEEN
Een nieuwe pastoor
Sinds 1 februari jongstleden mag ik uw pastoor zijn. Daarom stel ik me graag
kort aan u voor. Mijn naam is Arjen Bultsma. Een Friese naam, maar toch ben ik
Drenth van geboorte. Na de middelbare school, die ik voor een deel in Sneek
volgde en daar afrondde, ben ik in Utrecht theologie gaan studeren. Tegelijk
werd ik student van Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding van het
Aartsbisdom en ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Daar heb ik met veel plezier
gewoond en gestudeerd. Na mijn stagejaar in Emmen vroeg de bisschop mij in
Rome verder te studeren. Het afstuderen in Utrecht heb ik toen gecombineerd
met een nadere specialisatie in de theologie. Halverwege het jaar 2004 was ik
bijna klaar met deze opleiding, zodat ik in november 2004 diaken kon worden
gewijd. Ik ben toen benoemd in de parochies van Franeker, Dronrijp, Harlingen,
Sint Annaparochie en de eilanden Vlieland en Terschelling. Na in mei 2005 de
priesterwijding te hebben ontvangen volgde ook al snel de vraag om betrokken
te zijn bij het jongerenwerk van het bisdom. Een taak die ik nog maar onlangs
heb overgedragen. Na drie en een half jaar volgde in noordwest Friesland een
pastoorsbenoeming in de Kanaalstreek op de grens van Groningen en Drenthe.
En nu dan mijn nieuwe taak onder u. Ik voel me erg welkom in uw midden en ik
hoop dat we er samen een mooie tijd van kunnen maken. Ad majorem Dei
gloriam, zoals dan wel gezegd wordt: tot meerdere eer van God.
Naast mijn werk in de parochies heb ik ook nog een aantal andere taken
gekregen. Onder andere doceer ik een paar kleine theologische vakken aan de
priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar studeren ook een
aantal seminaristen van ons bisdom. Dit jaar heb ik daarnaast het voorrecht de
diocesane Romereis mee te mogen organiseren. Deze zal plaatsvinden in de
herfstvakantie. We hopen met zo’n 500 mensen uit ons bisdom op reis te gaan.
Voor u is er dus ook plaats in bus of vliegtuig!
Bij de komst van een nieuwe pastoor kan soms de vraag opkomen wat er
allemaal staat te gebeuren. Gaat ‘ie’ alles veranderen? Blijft er nog wel iets over
van wat ons dierbaar is? Hopelijk kan ik u alvast geruststellen. Ik zie geen
redenen om allerlei dingen snel te veranderen. Het plan is om eerst maar eens
rustig in te werken en kennis te maken. Vanuit de voortgaande samenwerking
van de parochies komen er vast vragen op ons af die hier en daar een wijziging
zullen inhouden, maar laten we daarover pas spreken als het aan de orde is.
Voornaam is dat we ons als het ware thuis gaan voelen bij elkaar. De rest is wat
mij betreft zorg voor later.
pastoor A. Bultsma
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Even bijpraten …
Vaste rubriek – Vaak gebeuren er allerlei dingen in de parochies die best het
vermelden even waard zijn, maar die niet allemaal hun eigen artikeltje
behoeven. Vandaar dat we al dit soort kleine berichtjes samenbrengen in de
rubriek “Even bijpraten …”.
Diaconale werker – Sinds kort is er een diaconaal werker voor onze parochies
aangesteld, de heer Kees van Kordelaar. Hij heeft ondertussen zijn bureau
gekregen in de pastorie te Bolsward. Tijdens de Viersprongviering op 11 maart
zal hij aanwezig zijn en zich voorstellen. De heer Van Kordelaar is strikt genomen
geen lid van het pastoraal team, maar het spreekt vanzelf dat we nauw met
elkaar samenwerken.
Contactgegevens pastoor Bultsma – De pastoor woont in de pastorie bij de kerk
van Bolsward: Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. Zijn rechtstreekse
telefoonnummer is 0515. 572206.
Het e-mailadres: pastoor.bultsma@gmail.com. De website: www.abultsma.nl.
De pastoor is voor de gewone zaken bereikbaar van 09:00 uur ’s morgens tot
21:30 uur ’s avonds. Als de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan gerust
een boodschap in op het antwoordapparaat. Het is nuttig om dan duidelijk naam
en telefoonnummer te noemen en, indien mogelijk, waarover het gaat.
E-mailberichten worden eens per dag beantwoord. Het kan soms een paar dagen
duren voordat u antwoord krijgt. Wilt u een gesprek met de pastoor? Dat kan op
afspraak.
Pastores van de Viersprong

Werkverdeling van de pastores
Nu er een nieuw pastoraal team is samengesteld en er bovendien een diaconaal
werker in onze parochies is komen werken, werd het nodig de werkverdeling
vast te stellen. Graag informeren we u hierover. Deze nieuwe werkverdeling gaat
per direct in.
Schematisch ziet het er als volgt uit:

-5Algemeen

Ten Wolde

Bultsma

van Kordelaar

persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen en scholen:
Workum, Makkum & Witmarsum
Werkvelden:
- catechese
- oecumene
- vormsel
- diaconale groepen: omzien, wijkcontact e.d.
Persoonlijk pastoraat, verzorgingshuizen en scholen:
Bolsward
Werkvelden:
- sacramentenbediening
- bestuur
- liturgie
- contacten PCI’s & diaconaal werker
- VOM
- 1e communie
- aansturen secretariaat
- “externe” relaties
Diaconaal werker voor de vier parochies
- armoedevraagstuk
- noodhulp vanwege de PCI’s
- overlegpartner m.b.t. diaconale agenda parochies

Er is gekozen voor een verdeling zowel op basis van territorium als op basis van
werkvelden. Als het gaat om het individuele pastoraat, inclusief de contacten in
en met de verzorgingshuizen is er een verdeling gemaakt naar parochies. Voor
de scholen geldt dit evenzo.
De taak- of werkveldverdeling geldt voor alle vier parochies. Er is zodoende geen
sprake meer van een “eigen” pastor. De pastores zijn actief in alle vier parochies.
De verdeling in werkvelden wil overigens niet zeggen dat er geen activiteiten
kunnen zijn in andere dan de “eigen” taakgebieden.
De heer K. van Kordelaar is geen lid van het pastoraal team, maar werkt wel in
overleg met het pastoraal team. Alle pastores en de diaconaal werker hebben
hun bureau op hetzelfde adres, waardoor de lijnen heel kort zijn.

-6Algemeen

Uitvaarten
Het pastoraal team heeft er voor gekozen om de uitvaarten te verdelen middels
een tweewekelijks schema. Dit wil zeggen dat de pastores om de beurt twee
weken lang uitvaartwacht hebben en in beginsel in die twee weken alle
uitvaarten verzorgen die zich aandienen. Uiteraard helpen de pastores elkaar
wanneer er teveel uitvaarten tegelijk zijn of wanneer de agenda van de
dienstdoende pastor het verzorgen van een uitvaart onmogelijk maakt. Wie
welke uitvaart wanneer doet is een beslissing die het team zelfstandig neemt.
Concreet betekent dit dat men eerst even in het parochieblad kijkt welke pastor
de wacht heeft, alvorens de uitvaartleider te verzoeken de pastor te bellen. Zulks
scheelt voor iedereen een hoop heen en weer gebel. Juist als vanwege een
overlijden hart en hoofd in beslag worden genomen door zoveel emoties, lijkt
ons de gemaakte verdeling een gemakkelijke manier van doen voor iedereen.
We hopen met het bekend maken van deze werkverdeling alle parochianen en
andere belanghebbenden een goede dienst te bewijzen.
De pastores van de Viersprong
Vanaf 20 februari tot en met 4 maart heeft pastoor Bultsma de wacht.
Daarna pastor ten Wolde weer twee weken.
(Steeds van maandag tot en met de tweede zondag erna).

Tige tank!
Van harte wil ik allen danken die mee de negenentwintigste januari voor mij tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Het was om er verlegen van te
worden. Nu weet ik dat mijn tegenwoordige pastor Sipke Draisma van Franeker
e.o. destijds relativerend opmerkte: ‘Als pastor ben je het populairst als je komt
en als je gaat’’ maar ik voelde heel veel echte betrokkenheid en dankbaarheid
voor al het goede dat we samen mochten beleven. De kerk is toch een
wonderbare levende gemeenschap. Mijn dankbaarheid wil ik uitspreken naar de
parochiebesturen en de ‘Commissie van in en uitgeleide’ die vrijwel een dagtaak
had aan de komende en gaande mannen en vrouwen. Dank ook aan het koor dat
fantastisch de liturgie mee droeg, de koster en de mensen die de kerk zo
feestelijk sierden ’midden in de winter’. Dank ook voor het prachtig
herinneringsboek dat mij zal troosten, ook als ik D.V. in Huize Theresia, hier in
Franeker, mag wonen. Dank voor uw aanwezigheid: parochianen van de
Viersprong en van mijn oude parochies, Bolswarder medeburgers. Al die
bekende gezichten: een feest van ontmoeting. Dank ook voor de vele, vaak
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ontroerende brieven en kaarten en natuurlijk dank voor de vele giften en gaven.
Het mooie gebedskleed voor ‘vieringen onderweg’ als los arbeider in de
wijngaard van de Heer. Tenslotte wens ik u allen een mooie en gezegende tijd
toe met Pastoor Bultsma en Pastor ten Wolde, in deze voor de Kerk zo cruciale
tijd. Tot ziens in dit of in het komend leven.
Pastoor em. Jan Romkes van der Wal.

Menswaardig leven voor iedereen!
Dit jaar is het Campagneproject Ethiopië.
We nemen u mee naar de kinderen die daar leven in de sloppenwijken bij de
grote steden in het Zuiden. Met name voor kinderen is dit een hard leven, omdat
er gebrek is aan schoon drinkwater en gezond eten. Bovendien is het maar de
vraag of er onderwijs en gezondheidsvoorzieningen zijn. De illegale storting van
vuilnis naast de sloppenwijken zorgt vaak voor extra problemen: mensen, maar
ook kinderen, zoeken in het vuilnis naar spullen om te verkopen en lopen
hierdoor het risico om in aanraking te komen met gifdampen, bedorven
etenswaren, enzovoort.
Een belangrijk thema is: hoop, die wij als christenen ontvangen en doorgeven en
waar ook kinderen niet zonder kunnen. Het is belangrijk dat kinderen in onze
context zich bewust worden van levenskansen en van de hoop en de wanhoop,
die hierin een grote rol spelen. Het is daarom ook van belang dat zij weet
hebben van de levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden, opdat zij al
jong leren dat wij hier mede verantwoordelijkheid dragen voor het leven van
kinderen elders, door zelf met eerbied om te gaan met de bronnen, zoals water.
Maar ook door zorgvuldig te zijn met afval
Steun daarom de Vastenaktie door in Bolsward en Makkum uw zakje te doen in
de bus achter in de kerk. In Workum en Witmarsum worden in de vastentijd
collectes gehouden voor de Vastenaktie. U, kunt ook uw geld overmaken op giro
5850 t.n.v. de Vastenaktie.
De VOM - groepen.

Raad van Kerken
Op zaterdag 28 juli a.s. zal er weer een groep jongeren vanuit Friesland naar
Taizé reizen. Deze reis duurt tot en met zondag 5 augustus. Taizé is een
oecumenische broedergemeenschap die wekelijks enkele duizenden jongeren
ontvangt op hun terrein. Naast gebedsvieringen met de broeders,
gespreksgroepen en corvee is er ook heel veel gezelligheid met jongeren uit de
hele wereld. Taizé is een goede plaats om met leeftijdgenoten te spreken over je
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geloof (en je twijfel), over je leven en over hoe jongeren vanuit de hele wereld
denken over zaken die voor jou belangrijk zijn. Wil je meer weten? Op vrijdag 16
maart is er een voorlichtingsavond in de parochiezaal van de st. Franciscuskerk.
Van 19.00 tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom!
Germa Kamsma-Kunst
gmh.kamsma@gmail.com

Een pelgrimstocht, een bijzondere invulling van de Vastentijd
Met de Pelgrimstocht ondersteunt u direct het project van de Vastenaktie in
Ethiopië, bovendien bent u even weg uit het drukke alledaagse leven met tijd
voor verdieping en verstilling.
De Pelgrimstocht 2012 in het kort.
Van donderdag 29 maart t/m zondag 1 april 2012. Gemiddelde afstand per dag:
20 km. Keuzemogelijkheid voor een korte (20 km.) en een langere route (ong. 30
km.) Overnachtingen in (voormalige) kloosters en op historische locaties.
Routes langs inspirerende en beroemde pelgrimsoorden in de Zuid-Limburgse
grensstreek. Middag- en avondprogramma’s in de vorm van lezingen, workshops
en bijeenkomsten
Deelnamekosten: € 300,- per deelnemer.
Extra uitdaging: elke deelnemer brengt € 500,- aan sponsorgeld bijeen voor het
werk van Vastenaktie in Ethiopië
Opgave: www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht of bellen naar 070 3136289
Wedden, dat u terugkomt met vernieuwde energie met een voldaan gevoel door
alle indrukken en ervaringen!
VOM werkgroep

Stille Omgang 2012
In de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart a.s trekken weer
vele pelgrims naar en door Amsterdam voor de STILLE OMGANG. Een groep van
45/50 personen uit Friesland zullen hieraan traditiegetrouw
ook aan
deelnemen.
Uit diverse opstapplaatsen vertrekt vanaf 19.00 uur een bus naar Bolsward
voor een gebedsdienst, daarna gaan we naar Amsterdam. Dit jaar is het thema:
"PASSIE VOOR DE EUCHARISTIE"
De bijdrage voor de Stille Omgang is dit jaar vastgesteld op € 25,- Om 20.30 uur
is er een gebedsdienst in de parochiezaal te Bolsward. Daar wordt u ook een
kopje koffie aangeboden. Om 21.30 uur vertrek uit Bolsward, rechtstreeks naar
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Amsterdam, uitstappen op het Spui, instappen op het Rokin. Na de Omgang
eucharistieviering in de Begijnhofkerk. Mgr. de Korte zal meegaan naar
Amsterdam. Men is rond zes uur weer terug in Bolsward.
Wilt U dit jaar ook mee op pelgrimstocht, dan kunt u voor meerdere inlichtingen
of opgave terecht bij de plaatselijke correspondent : Bennie de Vries tel O515541703, H.J. Dijkstra tel 058-2121919 of bij G.D. Ketelaar 0515.575556.

Caritas: bindmiddel voor samenleving én kerk
Op 17 maart wordt de
derde Sint
Maartenconferentie gehouden. Dit is de diaconale
impulsdag voor alle parochianen in de drie noordelijke provincies en de
Noordoostpolder.
Duidelijk is dat de katholieke kerk werk maakt van diaconie.
De centrale vraag is: Hoe kan caritas bindmiddel zijn voor samenleving en kerk?
En de volgende vraag is: hoe kunt u er als parochiaan, pastor, vrijwilliger of
bestuurder meer bij betrokken worden? Diaconaat is van alle parochianen!! Ook
uw inzet is welkom!
Gesproken wordt door Suzanna Jansen (auteur van Het Pauperparadijs) en de
theoloog en politicus Hein Pieper. Aansluitend is er een paneldiscussie onder
leiding van IKON-journaliste Annemiek Schrijver met de inleiders, met bisschop
G. de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en wethouder T. Zweers,
wethouder sociale zaken van de gemeente Smallingerland (Drachten e.o.).
Voor jongeren is er een apart jongerenprogramma met theater o.l.v.
theaterdocent
Gooitzen
Eenling
van
ROC
Friese
Poort.
Zie
www.sintmaartenconferentie.nl U bent van harte welkom! Meer informatie en
opgave via de website www.sintmaartenconferentie.nl of bij Solidair Friesland,
058-2130046 of info@solidairfriesland.nl.
Zaterdag 17 maart 2012. Tijd: 10.15 - 16.00 (Zaal open 9.45 uur). De Arke en
diverse diaconale locaties in Drachten e.o. Flevo 161, 9204 JV Drachten

God in Gaast
Op 22 maart zetten we de reeks God in Gaast voort met een derde Bijbelavond.
Deze keer gaan we aan de slag met de eigen lievelingsverhalen van de
deelnemers. De avond begin om 20.00 uur en zal zoals altijd plaatsvinden in het
Dorpshuis van Gaast. Afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers
spreken we deze avond mogelijk nog een vierde avond af. Pastor Ten Wolde zal
de gespreksleiding voor haar rekening nemen.
Alle parochianen van de Viersprong zijn zeer van harte welkom!
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Voor wie kom jij op? 11 maart: Viersprong-Jongerendag
Zondag 11 maart organiseren we voor alle jongeren van de Viersprong een
Jongerendag in Workum, met als thema: “Voor wie kom jij op?”. Om 10.00 uur
beginnen we met de viering, die door de catechesejongeren samen met de VOM
wordt voorbereid. Daarna gaan we op een leuke en actieve manier aan de slag
met het thema.
Rond 14:30-15:00 uur is het afgelopen en voor de lunch wordt gezorgd.
Deelname is natuurlijk gratis!
Voor wie: Alle jongeren van 12 t/m 25 jaar van de Viersprong, in het bijzonder de
jongeren van de Jongerencatechese.
Waar: 10.00 uur, St. Werenfriduskerk, Workum
11.00 uur, Parochiehuis Brouwershof, Brouwersdyk 20, 8711 HB Workum
Opgeven: ·uiterlijk 7 maart via info@franciscuskerk.nl
Denk niet: dit is saai! Gewoon een paar uurtjes voor een ander actief zijn!
Kom en we maken er samen een geweldige Jongerendag van!!

Met de Bisschop mee naar Rome Voorlichtingsbijeenkomsten in maart
In de herfstvakantie organiseert het bisdom samen met de VNB een bedevaart
naar Rome, bij de gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van bisschop De
Korte. Het thema van deze Romereis is “In Christus verbonden”. De bisschop
grijpt zijn priesterjubileum aan om met een grote groep gelovigen uit het bisdom
op reis te gaan naar Rome en zo de banden te versterken in het bisdom
onderling, de band tussen het bisdom en de wereldkerk (Rome) en de band met
Christus. Een reis met een zilveren randje.
Ook vanuit De Viersprong willen we met een grote groep aan deze reis
deelnemen. In maart organiseren we twee voorlichtingsavonden in Workum en
Bolsward. De precieze data zullen bij de mededelingen in de vieringen worden
bekendgemaakt, of kijk op www.franciscuskerk.nl.
Meer informatie over deze reis kunt u vinden via www.franciscuskerk.nl of bij
ondergetekenden.
VNB Lourdeswerk Bolsward, Patrick en Boudien Janssen, Turfkade 44
8701 JM Bolsward, 0515-580870, pbjanssen@hetnet.nl

Rembrandt en het Passieverhaal
Vanaf 1995 houdt de kunsthistoricus Paul Fluttert zich bezig met de MatthäusPassion van Bach. Dit als koorzanger in de Oratorium Vereniging Bolsward (OVBBolsward) en vanuit zijn vak. Het verbaast hem dat we wel spreken over De
Matthäuspassion van Bach maar niet over De Matteüs-Passie van
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Rembrandt. Beide zijn echter kunstenaars uit dezelfde stijlperiode, namelijk die
van de Barok en beiden hebben over de Passie-evangeliën even grote
kunstwerken geschapen. Er is maar één verschil. Bach vertelt het Passieverhaal
met zijn Barokke muziek en Rembrandt vertelt het Passieverhaal met zijn
Barokke schilderijen, met tientallen tekeningen en met zijn wereldberoemde
etsen. Bach en Rembrandt waren geen tijdgenoten, maar als ze elkaar hadden
gekend zouden ze voor elkaars kunstwerken over het Passieverhaal een
wederzijds groot respect hebben gehad.
In zijn lezing gaat Paul uit van het Matteüs-evangelie maar toont werk van
Rembrandt over inhoud die ook hem kennelijk heeft geïnspireerd tot
meesterlijke Barokke kunst. Daarbij toont Paul ook aan dat Bach en Rembrandt
vanuit hun verschillende disciplines overeenkomen in het effect dat zij willen
oproepen. Je kunt zelfs stellen dat beiden vergelijkbare middelen hebben
gebruikt. * In de Leeuwarder Courant van 7 april 2009 heeft Paul hierover
gepubliceerd onder de titel: “Bach dwingt tot bescheidenheid. Dit artikel staat
op de website van de OVB Bolsward: www.ovb-bolsward.nl zie publicaties.
Dezelfde lezing wordt in Fryslân meerdere keren gegeven. Op 8 maart om 14.00
uur in Franeker in Museum Martena (0517 – 392192), op 14 maart om 20.00 uur
in de bibliotheek van Sneek (0515 – 435241 ) en op 20 maart om 20.00 uur in de
parochiezaal van de Sint Franciscuskerk in Bolsward. De lezing kost € 9,00
inclusief een consumptie.

Palmzondag-Wereldjongerendag
Wil jij een inspirerende ontmoeting met andere
jongeren uit het bisdom en met onze bisschop?
Kom dan op zondag 1 april naar de
Wereldjongerendag in Leeuwarden! Het bisdom Groningen-Leeuwarden
organiseert een leuk programma voor alle tieners en jongeren in het kader van
Palmzondag. Wereldwijd staan jongeren centraal op deze dag. Het wordt een
gezellige en inspirerende dag waarop je veel andere jongeren ontmoet. Het
programma bestaat o.a. uit leuke workshops, een eucharistieviering met de
bisschop en natuurlijk gezellig samen eten.
Het thema dit jaar is: “Verheug je altijd in de Heer” uit de brief van Paulus aan de
Fillipenzen (4:4).
Geef je je even op als je komt? Dat kan bij Elziena Taute, dienstverlener
jongerenwerk voor het bisdom. Ook als je meer wilt weten:
e.taute@bisdomgroningenleeuwarden.nl en 050-4065888.
Hou ook de website van het bisdom in de gaten voor meer informatie!
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 25 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Henk Brattinga, overl. ouders Jacobus Hiemstra en
Catharina Hiemstra-Andela, overl. ouders Bijvoets-Minnema, Gerda
v.d. Meulen
Zondag 26 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga
Donderdag 1 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Klaas Popma en
Akke Popma-Terhenne, Douwe Laurentius v.d. Werf, Sim v.d. Berg
Zaterdag 3 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Visser-Piekema en overl. kinderen
Zondag 4 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, overl. ouders Klaas en Regina StienstraHouben
Woensdag 7 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen,
Zaterdag 10 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Durk
Thomas Henkes, Klaas en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf
Zondag 11 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, jrd. Diny Huitema-Breteler, overl. fam. Visser-Bonte, Leo Bos, Epke Zijlstra
en Trees Zijlstra-Hettinga, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Annie Houben, Bram
Oosterbaan en Baukje Oosterbaan-Jurna, jrd. Bram Oosterbaan jr.
Woensdag 14 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 15 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne,
Zaterdag 17 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim v.d.
Berg, Arie Franciscus Buikstra
Zondag 18 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Mieke
v.d. Weide-Gerritsma, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Andries Jorna, Arie
Franciscus Buikstra
Woensdag 21 mrt. Bloemkamp: uit dankbaarheid, voor een goede toekomst
voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 22 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners.
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Komt allen naar de Vastentijdviering in Workum
Op zondagmorgen 11 maart 2012 zal in Workum om half 10 ( let wel op deze
andere tijd) een Vastenviering worden gehouden voor alle 4-sprong parochies,
voorbereid door de VOM werkgroepen van de 4 parochies. Mocht u in Bolsward
wonen en geen vervoer hebben, dan kunt u zich opgeven bij Marlies Breeuwsma
(tel 0517.342134 of 0638006124) of Marjan Dijkstra (tel 0515.574264) voor
transport van en naar de kerk! Komt allen!
VOM werkgroep.

DIACONIE
GOEDE WEEK OFFER
Gezocht: vrijwilligers gezocht voor het ophalen van de giften voor het Goede
Week Offer.
Ieder jaar houdt het comité Welzijnswerk een geldinzameling in de week vóór
Pasen. Er wordt dan van alle parochianen van de St. Franciscusparochie een
financiële bijdrage gevraagd. Van dit “Goede Week Offer” worden de attenties
voor onze zieke mede-parochianen tijdens hun ziek zijn, of die terugkeren uit het
ziekenhuis, of attenties bij geboorte, jubileum of bij bepaalde verjaardagen
gefinancierd gedurende het hele jaar.
Voor het ophalen van deze giften beschikt het comité thans over een groep van
ongeveer 35 vrijwilligers. Dit aantal loopt om uiteenlopende redenen elk jaar
terug. Het comité doet dan ook een dringend beroep op u, om eenmaal in het
jaar, 3 uurtjes vrij te maken voor het ophalen van de giften bij medeparochianen
voor onze zieken in ons midden. Wij vragen vrijwilligers voor de stad Bolsward
(o.a. voor de wijken Fugelkrite, Oordje, Centrum, Hartwerdervaart).
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich in verbinding stellen met mevr.
K. Brandenburg (573452), mevr. H. Verbree – Draaisma (575272) of F.B. Visser
(tel. 575885).

OECUMENE
Oecumenische gespreksavond in Burgwerd
Dinsdag 20 maart a.s. komt mevrouw Hanne Hein uit Burgwerd vertellen over
het Jodendom en de dagelijkse praktijk. Er zal ook alle gelegenheid zijn om met
elkaar in gesprek te gaan. De avond wordt gehouden om 20.00 uur in het
Doniahûs te Burgwerd. Iedereen is van harte welkom.
De oecumenische werkgroep
Burgwerd, Hartwert en Hichtum.
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Familieberichten
Geboren:
31 januari

Lana Jolien, dochter van Yvonne Haringa en Oscar Koninx,
Marwertflat 13, 8701 DM Bolsward

Van harte gefeliciteerd!
Overleden:
13 januari

29 januari

Jan Titus Terwisscha van Scheltinga, 78 jaar
It Stalt 12, 8731 EA Wommels
Bini Jorritsma-Riepstra, 90 jaar
Eekwerdlaan 1, kamer 209, 8701 LT Bolsward

Dat zij rusten in vrede.

Collecte
22 februari t/m 8 april: Bisschoppelijke vastenactie (Cordaid). Giro 5850 t.n.v.
Vastenactie te Den Haag.

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.760,80 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

25 febr.
26 febr.
3 mrt.
4 mrt.
10 mrt.
17 mrt.
18 mrt.
24 mrt.
25 mrt.

Dameskoor
Herenkoor (Gregoriaans)
Herenkoor
Joachim
Dameskoor
Cantus Deo
Kinderkoor
Herenkoor (Gregoriaans)
Dameskoor
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
ma
wo

27 febr.
29 febr.

19.45 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
13.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20:00 uur

vr
ma
di
wo

02 maart
05 maart
06 maart
07 maart

do

08 maart

vr

09 maart

zo
ma
wo

11 maart
12 maart
14 maart

vr
za
zo
ma
di

16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart

wo

21 maart 12.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

Liederencommissie
Geloven nu
Liturgievergadering
ABTB
Communicatiecommissie
Geloven nu
1e Communicantjes
Beheerscommissie
Kerk schoonmaken
Voorbereiding vormsel
Buitenschoolse catechese
Solid Friends
Diaconection
KVG
1e communicantjes
Titus Brandsma Museum
Verg. Parochiebestuur
Taizé bijeenkomst
Stille omgang
Kinderwoorddienst
Geloven nu
Lezing Rembrandt en
passieverhaal
viersprongblad rapen
Geloven nu
Ouderavond 1e comm.

Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Pastoriezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal

KVG Vrijdag 2 maart 2012
Wereldgebedsdag. In de Doopsgezinde kerk aan het Skilwyk is om 19.30
uur een gebedsuur. De liturgie wordt gemaakt door vrouwen uit
ontwikkelingslanden. Wij hopen dat ook vele KVG-leden hierbij aanwezig zullen
zijn.
Het bestuur.
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KBO
De K B O presenteert het toneelstuk "By de frou ÛtfanhÛs" .
Een blijspel in 2 bedrijven waar weer van alles gebeurt.
Donderdagavond 22 maart in Zalen Centrum Gasthuissingel. Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur. Zie uitnodiging!
Het bestuur.

Beste parochianen
De beheercommissie van het parochiebestuur is bezig te
inventariseren wie er allemaal een sleutel van de
parochiezaal in zijn of haar bezit heeft.
Door het jarenlang maar doorgeven van sleutels aan
elkaar, is het zicht hierop niet meer erg helder. De
beheercommissie zou graag willen dat iedereen die een
sleutel of meerdere sleutels heeft dit door zou willen
geven
aan Jan Visser via de mail. E-mail adres;
j.jvisser@home.nl
Dan kunnen we een nieuwe lijst samenstellen en hebben we zicht op wie er
toegang heeft tot de parochiezaal. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens het bestuur Jan Visser,
coördinator beheer.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 26 febr.: Elisabeth Hooghiemstra, Theodora Galama –
Dijkstra, Hans Flapper, Sijtze Westendorp, overl. fam. Bouwhuis-Jellesma, Hans
Huisman en overl. fam., Wiebe en Sible Hylkema
Za. 3 mrt. : Elisabeth Hooghiemstra, Theodora Galama –Dijkstra, Maurits
Kuipers, overl. fam. Galema-Jellesma, Willem Westendorp, Emmie Schotanus-de
Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma
Zo. 11 mrt: Elisabeth Hooghiemstra, Theodora Galama –Dijkstra, Piet en Rein
Miedema, voor leden en overleden leden van KBO
Zo. 18 mrt.: Elisabeth Hooghiemstra, overl . fam. de Jong -Sierkstra

Lectoren en misdienaars
Za.

3 mrt.

Wo. 7 mrt.
Zo. 11 mrt.
Zo. 18 mrt.

Lector: A. Kramer
Misdienaars: Sara van der Staaij en Willemien van Dijk
Misdienaars: Jamie Bouma en Danique Wahle
Lector: J. Kramer
Misdienaars: Susan Hettinga en Demy Visser
Lector: A. Yntema
Misdienaars: Marich Flapper en Silke van Poelje

Koren
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.

26 febr.
3 mrt.
11 mrt .
18 mrt.
25 mrt.

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius magnuskoor
Ursulakoor
Gregorius magnuskoor
Ludgerkoor

Zo. 26 febr.
Za. 3 mrt.
Zo. 11 mrt.
Zo. 18 mrt.
Zo. 25 mrt.

Creche
Zo. 11 mrt. Tineke Yntema en Tanja Hofstra

Collectanten
Zo.
Za.
Za.
Za.
Za.

26 febr.
3 mrt.
11 mrt.
18 mrt.
25 mrt.

G. de Boer en A. de Ringh
Tj. Ketelaar en L. de Ringh
Tj. Hettinga en N. Terwisscha
A. Kramer en Joh. Van Dijk
R. van Wier en G. Galema

A. de Ringh
L. Buren
H. Zijlstra
R. de Ringh
L. Buren
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Collecten
Totaal over geheel 2011
Collectes eigen parochie € 8.705,88
Prognose eigen parochie € 8.400,-Collectes Goede Doelen € 1.168,75

Bloemverzorgers
Maand Febr.: vanaf 16 febr. en maart M. Walta 543812

Koffieschenken
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

26 febr.
11 mrt.
18 mrt.
25 mrt.

P. Brandsma en A. de Boer
S. Flapper en T. Yntema
H. Zijlstra en S. Kramer
J. de Jong en P. Brandsma

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 17 maart is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. A. de Boer, Mevr. I. Heins en Mevr. J. Ypma

Wel en Wee
* “Je bent pas vrij als je los kunt laten”. Dit stond in de rouwadvertentie van
Theodora Galama – Dijkstra. Zij overleed op 27 januari op de leeftijd van bijna
negentig jaar. Op 1 februari werd haar uitvaart gevierd en is zij aansluitend
daaraan op ons kerkhof begraven. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun mem,
beppe en oerbeppe.
* Op dinsdag 7 februari overleed Elizabeth Hooghiemstra. Haar uitvaart werd
gevierd op maandag 13 februari waarna de begrafenis volgde op het kerkhof. Zij
werd slechts 35 jaar. Voor haar vader en broers, zus, tantezeggers en allen die
haar kenden is dit een moeilijke tijd. Wij wensen hen en alle anderen die van
haar hielden namens de parochie heel veel sterkte met het verwerken van het
verlies van Elizabeth.
* Aswoensdag valt dit jaar op 22 februari, ’s Avonds om 19.00 uur is er dan een
boeteviering. Tijdens deze viering wordt u in de gelegenheid gesteld een
askruisje te halen.
* Dan maken we nu een sprong in de tijd omdat (vanwege de organisatie)
wachten tot het volgende parochieblad te laat wordt. We doen hier alvast een
oproep om deel te nemen aan de “wake” van Witte Donderdag op Goede
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Vrijdag, 5 en 6 april. Zoals elk jaar willen we de kerk weer gedurende de avond,
nacht en morgen openstellen om in te gaan op de vraag van Jezus “Kunt ge dan
niet een uur met mij waken”. Gedurende deze tijd is iedereen welkom om, in
stilte, in de kerk, voor kortere of langere tijd, stilte staan bij het lijden van Jezus
of bij welk ander lijden in de wereld dan ook. Hiervoor hebben we wel vaste
wakers nodig die twee aan twee voor een uur aanwezig zijn. Voor meer
informatie of voor opgave kunt u terecht bij mevr. Riet Visser, tel: 0515-541302
of Maria Lagendijk tel: 0515-542357.
Namens de parochie wensen we u vrede en alle goeds.
De contactpersonen

Wereldgebedsdag – een wereldgebeurtenis
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw,
en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen –
door het gebed verenigd en bemoedigd.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur
ergens op de wereld samenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor
God gebracht worden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Hierdoor
wordt ook ervaren hoe taal en cultuur van invloed is. Wereldgebedsdag geeft
ook gelegenheid om over “eigen grenzen” heen te zien en zowel maatschappelijk
als spiritueel solidair te zijn met mensen over de hele wereld.
Ook in Workum doen wij in 2012 weer mee!
De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 2 maart om 19.30 uur in de
Doopsgezinde kerk, Noard 100 te Workum.
Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten en koffie en thee te drinken.
Er is ook een stand van de Wereldwinkel.
U bent van harte welkom, vrouwen en mannen, jong en oud.
Hebt u vervoer nodig? Of meer informatie? Bel dan 0515-541992.
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
Namens de organiserende interkerkelijke commissie,
S. Stoel.
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Bericht van de rommelmarktcommissie
We kunnen weer verder! Omdat Rius en Hanna Ketelaar hadden aangegeven
niet meer deel te willen uitmaken van de markten-commissie, moesten we op
zoek naar nieuwe mensen. En die hebben we gevonden; het zijn Rudolf van Wier
en Jan Marco Silvius. En ook Sjoerdtsje Hylkema sluit zich weer aan bij de
commissie. Leen van Poelje zou ook willen stoppen, maar we hebben hem bereid
gevonden om nog even door te gaan om de nieuwelingen wegwijs te maken in
het reilen en zeilen rondom de rommelmarkt. Onnodig te zeggen dat we Rius en
Hanna en Leen heel erg erkentelijk zijn voor het vele werk dat ze in de commissie
verzet hebben. Gelukkig mogen we altijd een beroep op hen als vrijwilliger
blijven doen.
Dit jaar zal de rommelmarkt ‘Rûn de tjerke’ gehouden worden op zaterdag 19
mei. Binnenkort zullen we de belronde weer houden om zo voldoende
vrijwilligers te vragen om mee te helpen op die dag. De zaterdag ervoor, 12
mei, zullen de mannen spullen inzamelen die bij u gehaald kunnen worden. We
hebben besloten ons te beperken tot kleinere meubels dus geen grote kasten,
bankstellen, bedden en matrassen e.d. en ook geen witgoed. We hopen dat u
hiervoor begrip kunt hebben. Heeft u spullen die we kunnen verkopen op de
markt, dan horen we dat graag op één van de volgende telefoonnummers: Leen
542280 – Trijnie 542234 – Hendrina 543451 – Harry 540064 - Ben 542304 –
Emmy 543894.
En ook de zomermarkt kan doorgaan! We hebben een nieuwe locatie gevonden
en wel de toren bij de St. Gertrudiskerk! Deze toren is in beheer bij de Stichting
tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het heeft van
ons heel wat speurwerk gevraagd, maar met het uiteindelijke resultaat zijn we
bijzonder blij. De ruimte is best royaal en mooi licht! En we zitten met die toren
weer op een heel mooi plekje, in het centrum van de stad. We hopen natuurlijk
dat we weer een beroep kunnen doen op onze vrijwilligers. We zijn er van
overtuigd dat zij net zo enthousiast zullen zijn als wij! De openingstijden van de
markt gaan we wat veranderen; op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en op de
andere dagen van 13.00 – 17.00 uur. In de volgende 4sprong komen we hier
uiteraard op terug.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 26 febr.: dhr. Anne Postma en fam. Genee-Altena
Zo. 11 mrt. : fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma en fam. Doedel
Zo. 18 mrt. : dhr. Anne Postma

Lectoren
Zo.26 febr.
Zo. 4 mrt.
Zo. 11 mrt.
Zo. 18 mrt.
Zo. 25 mrt.

Kosters
Bernadette de Jong
Mieke van Vliet
Viering in Workum
Riet van der Bles
Toos van As

Collectanten
Zo. 26 febr.
Zo. 4 mrt.
Zo 11 mrt.
Zo. 18 mrt.
Zo. 25 mrt.

Zo. 26 febr.
Zo. 4 mrt.
Zo. 11 mrt.
Zo. 18 mrt.
Zo. 25 mrt.

Lenie Foekema
Wim Foekema
Viering in Workum
Mieke van Vliet
Lenie Foekema

Bloemschikken
Lenie Foekema
Geerten Tros
Viering in Workum
Klaas Groeneveld
Lenie Foekema

Febr. : An van Schaick en
Tiny Tromp.Mrt.: Annemiek Bakker
en Monie Simonsma.
De 1e zondag van de maand
zal één van deze dames ook het
koffiezetten verzorgen.

Misdienaars
Zo. 4 mrt.
Zo. 25 mrt.

Anna en Deborah
Charlotte en Annick

Opbrengst collecten november 2011
€ 124,90 collecten eigen kerk
€ 29,90 deurcollecte onderhoud eigen kerk

Help met uw guldenbiljetten onze kerk
Met enige regelmaat ontvangen wij nog papiergeld in guldens in de
collectebussen, ook daar zijn wij heel blij mee. Heeft u nog oud papiergeld in uw
bezit (dus geen muntengeld) en weet u niet wat u hiermee moet doen, lever dit
dan in bij onze kerk, het is echt van harte welkom! Wij kunnen dit “oude geld”
namelijk omwisselen bij de Nederlandse bank in Amsterdam voor euro’s. Wij
zullen de opbrengst van oud papiergeld aanwenden voor het onderhoud en de
instandhouding van onze kerk, dat is hard nodig. Bij voorbaat dank.
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Geplande collecten voor derden
* Vanaf 22 februari t/m 8 april zijn er extra collecte’s in verband met de
Vastenactie.
* 4 mrt. : Onderhoud eigen kerk

Kerkbalans
De Aktie Kerkbalans is alweer achter de rug en dit is dan ook weer het
spannende moment dat de balans opgemaakt kan worden of wij met elkaar het
beoogde bedrag van € 18.000,- hebben gehaald. Ik kan u zeggen dat het niet
helemaal bereikt is maar er moeten nog een paar kerkbalansadressen binnen
komen en hopelijk halen wij het dan net. Het bestuur wilt u in ieder geval
bedanken voor uw goede gaven en wij zullen alles in het werk zetten er een
goed sluitend financieel jaar van te maken, Ondanks dat wij niet zonder uw
financiële bijdrage kunnen functioneren is het meest belangrijke dat onze kerk
de plaats is waar u elkaar kunt ontmoeten, inspireren en één kunt zijn met God.

Wel enWee
* Er zijn drie stofzuigers aangeboden en in grote dank aanvaard. De kerk kan
weer optimaal gestofzuigd worden.
* Voor dit jaar is er weer een vrijwilligersavond gepland op 21 september 2012
bij de familie Wagenaar.
* De parochieavond wordt gehouden op 19 april a.s., zet dit alvast in uw agenda.
* Op 29 januari hebben we in Bolsward afscheid kunnen nemen van Pastoor van
der Wal. Het was een prachtige viering met heel veel mensen, de kerk zat vol.
Vanaf deze plek wensen wij Pastoor van der Wal een fijne tijd toe.
* Zaterdag 11 februari, na de viering, hebben een aantal parochianen kennis
kunnen maken met Pastoor Bultsma. Het zal wel weer even wennen zijn, zoals
Pastoor ook zelf zei, maar dat gaat vast goed komen.
* Op 29 januari is geboren Eva, dochter van Erwin Doedel en Jacqueline Logjes,
zusje van Femke. Van harte gefeliciteerd met dit mooie meisje. Ook de
grootouders Paul en Fré Doedel van harte met jullie 3e kleindochter.
* Op 7 februari is, slechts 5 maanden na het overlijden van haar man Walter,
overleden Mevr. Kitty Altena. Op 13 februari was de uitvaartdienst en
begrafenis. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht
toe.
* Op 13 maart is er een themaochtend van de bezoekgroepen met het thema:
Armoede, hoe op te merken. Iedereen van de groep zal hierover worden
geïnformeerd.
* Op 14 maart is er in Workum, in de pastorie, een huiskamer bijeenkomst van
de Bolder om 20.00 uur.
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* Mocht u vervoer nodig hebben om een dienst te willen bijwonen dan kunt u
altijd contact opnemen met de familie van Vliet, telefoonnummer 231678 en zij
zullen er dan voor zorgen dat u naar de viering vervoerd wordt.
Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 5 maart 2012 om 10.30 uur
in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10 uur is er koffie.
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 toosvanas@hotmail.com)

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 16 en zaterdag
17 maart en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud
papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond
16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
Woensdag 11 april hebben we alweer onze slotavond. De humoristische
likeurproeverij van Willem Heuzink is wel erg geschikt voor een gezellige
afsluiting van het seizoen. De eigen bijdrage is € 5,00. U kunt zich opgeven bij
Lenie tel. nummer 232199 of bij Aukje tel. nummer 233295.

“Wereldgebeds Dag”
Ook dit jaar is er in Makkum een viering van de “Wereldgebedsdag”.
Deze wordt georganiseerd door het” Oecumenisch overleg Makkum e.o”.
Thema dit jaar”’ Gerechtigheid voor allen”.De liturgie is samen gesteld door onze
broeders en zusters uit Maleisië .Het is een avond van vieren en beleving. Het
liturgisch centrum wordt weer ingericht naar aanleiding van het thema.
De viering vindt plaats in de “Doopsgezinde Kerk” Bleekstraat, te Makkum.
Vrijdag 2 maart a.s. Aanvang 19.30 uur. Na afloop is er koffie /thee.
U/jij , allen van harte welkom.
Tot ziens.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 26 febr.: zieke mevrouw T. Brouwer-Obbema en al onze zieken,
overl. fam. Ypma-Galama, Jan Jurna, Gerrit en Willy de Jong
zo. 4 mrt.: zieke mevrouw T. Brouwer-Obbema en al onze zieken,
overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Schelte en fam. Anema-de Jong
zo. 11 mrt.: 4-sprongviering in Workum
zieke mevrouw T. Brouwer-Obbema en al onze zieken,
overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Schelte en fam. Anemade Jong
za. 17 mrt.: zieke mevr. T. Brouwer-Obbema en al onze zieken,
overl. Antoon van Asseldonk, fam. Ypma-Galama, Jan Jurna
zo. 25 mrt.: zieke mevr. T. Brouwer-Obbema en al onze zieken,
overl. Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, Boukje Anema

ATTENTIE:
Op zondag 4 maart en zondag 1 april is er na de viering koffiedrinken in ’t Arkje.

Lectoren
zo. 26 febr.
zo. 4 mrt.:
zo. 11 mrt.:
za. 17 mrt.:
zo. 25 mrt.:
zo. 1 april:

parochievoorgangers
parochievoorgangers
gezamenlijke viering in Workum
mevr. B. de Groot
(531901)
parochievoorgangers
mevr. E. van der Wei (532112)

Kosters
zo. 26 febr.:
zo. 4 mrt.:
zo. 11 mrt.:
za. 17 mrt.:
zo. 25 mrt.:
zo. 1 april:

dhr. H. Anema
dhr. S. Hettinga
gezamenlijke viering in Workum
dhr. F. van Koppen
dhr. H. Anema
dhr. F. van Koppen
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Collecte
Naast de collecte voor de parochie is er een tweede collecte op zondag 4 maart
voor het reservefonds, op zaterdag 17 maart voor de bijzondere onkosten aan
onze parochie. Op zondag 26 februari en 25 maart is de tweede collecte voor de
Vastenactie.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand januari 2012 was als volgt:
Parochie:
€ 86.60
Bijzondere onkosten
€ 26.90
Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
zo. 26 febr.:
zo. 4 maart:
zo. 11 maart:
za. 17 maart:
zo. 25 maart:
zo. 1 april:

fam. P. de Boer
fam. J. van der Tol
fam. L. Nota
fam. Y. J. Ypma
fam. P. de Boer
fam. J. van der Tol

tel. 642059
tel. 531251
tel. 532260
tel. 532159
tel. 642059
tel. 531251

Schoonmaken kerk
week 9: 27 febr. t/m 3 maart:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)
week 12: 19 t/m 24 maart:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
wo. 22 feb.:
wo. 7 maart:
zo. 11 maart:
do. 15 maart:
za. 17 maart:
ma. 19 maart:

Aswoensdag 19.00 uur Viering
Bestuursvergadering 4-Sprong 20.00 uur `t Arkje Witmarsum
gezamenlijke viering 09.30 uur te Workum
Algemene Parochievergadering 20.00 uur `t Arkje
Eucharistieviering 19.00 uur
Liturgie werkgroep 9.30 uur `t Arkje.
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Wel en wee Witmarsum
Op zondag 29 januari namen we in Bolsward afscheid van Pastoor van der Wal
in een overvolle kerk. Namens de vier parochies werd hem een gedenkboek en
gebedsmantel aangeboden. We wensen Pastoor van der Wal een goede
toekomst toe en dat hij mag genieten van de jaren die voor hem liggen.
Op zondag 5 februari mochten we in een volle kerk van Bolsward onze nieuwe
pastoor Arjen Bultsma verwelkomen. Ook Pastoor Bultsma werden geschenken
aangeboden als welkom in onze parochies. Wat een Jonge pastoor krijgen we,
zo werd er afgelopen week gezegd. Toen ik zei dat ze op 18 februari kennis met
hem kunnen maken, was hun antwoord: “We zullen hem met open armen
ontvangen en zo is het! We zeggen dan ook: Welkom in ons midden.
Mevrouw Trienke Brouwer-Obbema heeft enige dagen in het ziekenhuis
gelegen, maar is weer thuis in Aylva State. Mevrouw Dukke Van Asseldonk zal
binnenkort gaan wonen in een aanleunwoning k. 29/l. We hopen Dukke en dat
wensen we je van harte toe, dat je er gauw thuis mag zijn en dat het je goed
mag gaan.
Zondag 4 maart is er na de viering weer gezamenlijk koffiedrinken in ’t Arkje.
Op donderdag 15 maart hopen we elkaar te ontmoeten bij de jaarlijkse
Algemene Parochieavond in ’t Arkje. Aanvang 20.00 uur.
Allen alle goed, Gods zegen en een hartelijke groet van
Zr. Lambertina.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Lectoren/ misdienaars/acolieten zie:
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar.
Bolsward:
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijlakker 7, telefoon: 0515.576998; 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 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924,Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag
Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483
Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 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: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.
Tel. 0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com
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,-)
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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 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.
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 0517.532165
Het volgende parochieblad “De 4-Sprong” gaat over de periode:
24 februari – 23 maart 2012
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 12 maart 2012 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
Tweede jaargang 2012 nr. 2

