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

vrijdag 23 maart – vrijdag 20 april 2012
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

19:00 u Bultsma
Huylckenstein
Za 24 mrt 19:00 u Bultsma
Zo 25 mrt 10:00 u Parochianen
10:00 u Bloemkamp
Wo 28 mrt Bultsma
Do 29 mrt 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 30 mrt 19:00
Huylckenstein
Za 31 mrt 19:00 u ten Wolde
Zo 1 april 10:00 u Bultsma

Workum

Makkum

Witmarsum

Vr 23 mrt

Ma 2 april
Di 3 april

19:00 u Bultsma
Boeteviering

xxx
xxx
9:30 Parochianen 9:30 u. Bultsma

xxx
9:30 u Parochianen

19:00 Bultsma
xxx
xxx
9:30 Parochianen 9:30 u Parochianen 9:30 u ten Wolde
10:30 u ten Wolde
Avondrust
Zie Bolsward

8:00 u ten Wolde
Kinderviering
19:00 u ten Wolde
19:00 Bultsma
15:00 u Bultsma
15:00 u ten
19:00 u Parochianen Wolde
22:30 u ten
20:00 u Bultsma
Wolde
10:00 u ten Wolde
9:30 u Bultsma
10:00 u Parochianen
Huylckenstein
10:00 u Bultsma
10:00 u Bloemkamp
9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Huylckenstein
16:00 u Bultsma
19:00 u Parochianen
Nij Marienakker
10:00 u Bultsma
9:30 Parochianen
10:00 u Bloemkamp
9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Huylckenstein

Zie Bolsward

Zie Bolsward

Wo 4 april 10:00 u Bloemkamp
Do 5 april
Vr 6 april
Vr 6 april
Za 7 april
Zo 8 april
Zo 8 april
Ma 9 april
Wo 11 apr
Do 12 apr
Vr 13 apr
Za 14 apr
Zo 15 apr
Wo 18 apr
Do 19 apr
Vr 20 apr

Uitvaartwacht in De Viersprong
19 maart - 1 april: pastoor Bultsma

2 april - 15 april: pastor ten Wolde
16 april - 29 april: pastoor Bultsma

19:00 u Parochianen 19:00 u Paroch.

19:00 u ten Wolde 19:00 u Bultsma
22:30 u Bultsma

20:00 u ten Wolde

xxx

xxx

xxx

19:00 u Bultsma

9:30 u Parochianen xxx
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ALGEMEEN
Goede Week en Pasen
Als dit parochienieuws uitkomt, staan we op de drempel van de Goede week, die
ook wel Stille Week genoemd wordt. We volgen Jezus in de laatste week van Zijn
aardse leven. In de Palmvieringen gedenken we Zijn intocht in Jeruzalem, en we
horen wat Hem te wachten staat: heel Zijn lijden en sterven wordt ons
verkondigd. En nu volgen de belangrijke stapstenen die we nog hebben te gaan,
op weg naar Pasen. Witte Donderdag: instelling van de H. Eucharistie, Zijn
geestelijk testament in dienen en delen. Goede Vrijdag: we bidden de Kruisweg
op het moment dat Hij toentertijd Zijn Geest in de handen van Zijn Vader beval.
En ook ‘s avonds komen we bij elkaar, opnieuw horen we het Lijdensevangelie
en we betonen eer aan het kruis als instrument van onze verlossing.
Dan wordt het stil; en vanuit de stilte van de dood, van het graf komen we
opnieuw bij elkaar om feestelijk en zo plechtig als maar kan te vieren dat Gods
trouw zelfs voor de dood geen halt houdt: het licht van Christus wordt opnieuw
in ons midden ontstoken, en er klinken de hoopvolle teksten van verlossing en
bevrijding. Op Paasmorgen brandt het Licht al, en mogen we horen: “Hij gaat u
voor!”
Pasen is het hoogste, het grootste feest van ons geloof; groter nog dan Kerstmis.
De diepste kern van ons geloven drukt zich in Pasen uit: Gods liefde, Zijn Licht,
sterker dan alle machten die ons bedreigen, sterker dan de dood, uiteindelijk.
Wat hoop ik dat het ons allen ten deel mag vallen: dat alles wat duisternis en
bedreiging in ons leven is, opnieuw verhelderd en bevrijd mag worden, licht
mag worden. Dat het feest van bevrijding en nieuw leven ook in ons eigen
bestaan levende werkelijkheid mag worden.
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
Even bijpraten …
Vastenactie – De organisatie van de Vastenactie heeft tegenwoordig een aardige
site. Voor wie geïnteresseerd is: http://www.vastenaktie.nl
Martinusdag 2012 – Vanuit het bisdom kregen we alvast bericht dat er dit jaar
weer een Martinusdag voor Vormelingen zal worden georganiseerd. De dag zal
op 10 november zoals altijd in Groningen worden gehouden. Rond de
zomervakantie zal de Martinuskrant verschijnen.
Biechtgelegenheid – Veel mensen stellen er prijs op in de periode na Pasen toe
het sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht) te vieren. Dit jaar zullen
daarvoor geen vaste tijden worden aangewezen, maar u wordt van harte
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uitgenodigd om met de pastoor een afspraak te maken. Uiteraard staat het u
volledig vrij een andere priester te benaderen.
1e communie – Ondertussen zijn voor alle parochies (deels samen) de
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie weer gestart. Met enthousiaste
kinderen en een mooi nieuw project wordt er flinke vooruitgang geboekt. We
hopen dat alle parochianen meeleven en de communicanten met hun gebed
willen ondersteunen. De eerste communieviering te Bolsward is op zondag 13
mei. Te Workum zal deze viering op 3 juni zijn.
Pastores van de Viersprong.

Dank
Hierbij wil ik u allen danken voor de goede woorden en fijne cadeaus die
ik gekregen heb bij mijn afscheid als invalpastor in de Viersprong. Na
mijn werk als legeraalmoezenier heb ik het als een heel leerzame periode
gevonden met veel goede en fijne contacten. Heel hartelijk dank voor
alles. Inmiddels ben ik al weer druk met mijn assistentie in de
Kanaalstreek. Een heel andere streek van het land, maar daar loopt het
ook goed. Ik doe daar vooral de uitvaarten zodat de collega pastor
zoveel mogelijk de andere werkzaamheden kan voortzetten.
Nogmaals hartelijk dank en alle goeds voor u allen.
Pastor Teake de Wolff.

Adres pastoor v.d. Wal
Pastoor van der Wal is dan wel vertrokken maar toch er wordt nog wel eens naar
zijn adres en telefoonnr. gevraagd, vandaar hier adres en telefoonnr.
Pastoor v.d Wal, Grienmerk 5, 8801 KH Franeker 0517-235947.
Eerste communie Workum/Makkum
Dit jaar zijn er 6 kinderen in Workum en 3 in Makkum die vrijdag 16 maart zijn
begonnen met de voorbereiding op hun Eerste Heilige C ommunie, wat op 3 juni
zal plaats vinden.
Op zondag 25 maart zullen deze kinderen zich voorstellen in de kerk.
De dienst begint om 09.30 uur en pastoor Bultsma zal in deze viering voor gaan.
Iedereen die wil kennis maken met deze communicantjes is dus van harte
welkom in de St. Martinuskerk in Makkum.
Liesan Hettinga.
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DIT JAAR IS DE VASTENACTIE VOOR ETHIOPIË
Even iets minder… voor een ander
De Vasten is een tijd van bezinning en bewuster
leven: ”even iets minder voor een ander”.
Niet omdat het moet, maar uit solidariteit met anderen om bewuster stil te
staan bij het dagelijks leven. Mogelijk door geen glaasje wijn te drinken, geen
toetje na het eten, geen gebak bij de koffie, een dag zonder vlees. Er is zoveel
meer te bedenken, hoe we bewust en persoonlijk actief kunnen zijn in de
Vastentijd.
Doet u mee???
Het geld dat u bespaart met uw eigen Vastenactie geeft u aan ETHIOPIE, het
centrale project van de Vastenactie 2012.
Vastenactie voor Ethiopië helpt kinderen met scholing, jongeren met een
vakopleiding en vrouwen met een lening om een eigen bedrijfje op te zetten.
Een kind naar school
€ 12.00
Vakopleiding per maand € 15.00
Pottenbakkers Draaiwiel € 32.00
Steun de Vastenaktie. Doe uw gaven in de box achter in de kerk (In Bolsward
en Makkum) In Workum en Witmarsum worden speciale collectes gehouden.
Of u maakt een donatie over op GIRO 5850.
Kijk voor meer informatie op www.vastenaktie.nl
Namens de 4-Sprong VOM werkgroepen.

UITNODIGING
Palmzondag-Wereldjongerendag (1 april a.s.) in
Leeuwarden
Wil jij een inspirerende ontmoeting met andere jongeren uit het bisdom en met
onze bisschop? Kom dan op Palmzondag (1 april, geen grap!) naar Leeuwarden!
Daar wordt voor alle jongeren van ons bisdom een leuk programma
georganiseerd.
Behalve de bisschop zijn ook de pastores Marco Conijn en John de Zwart
aanwezig.
Wereldwijd staan jongeren centraal op Palmzondag, die daarom ook
Wereldjongerendag genoemd wordt. Het door de Paus gekozen thema is dit jaar:
“Verheug je altijd in de Heer” uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4).
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Het wordt een gezellige en inspirerende middag waarop je veel andere jongeren
ontmoet.
Programma
Je bent vanaf 14:00 uur welkom in de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21 in
Leeuwarden. Koffie, thee en fris staan dan klaar.
Om 14:30 beginnen we met leuke en interessante workshops waaruit je er 2 kan
kiezen:
In gesprek met de bisschop
Bijbels koken
De toren van de Bonifatiuskerk beklimmen
Workshop zingen
In gesprek over de brief van de Paus
Stiltemeditatie
Een workshop over symbolen in het kerkgebouw
Jouw mening over jongerenactiviteiten in het bisdom
Voor meer informatie over de workshops kun je kijken op de website
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
Om 17.00 uur is er een H. Eucharistieviering met de bisschop en daarna sluiten
we af met een gezellige maaltijd. Om 19.00 uur is het programma afgelopen.
Je eventuele chauffeur is natuurlijk welkom bij de viering, en kan ook mee-eten
als hij/zij zich daarvoor opgeeft. Komt hij je brengen en halen, dan kan hij in de
tussentijd met korting naar een museum naar keuze in Leeuwarden. Neem
hiervoor contact op met Elziena Taute.
We hopen dat jij er bij bent en daarom is deze dag voor jou helemaal gratis. Geef
je je wel 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.

Tip - Toch de Tocht
Het ***giet net oan***, de Tocht der Tochten. Of
toch? Ja, toch, maar dan anders. Begin mei, als het
kwik al ruim boven het vriespunt staat, organiseren de broeders van Sint-Jan, de
Blauwe Zusters, de paters van het Mens geworden Woord en Life Teen
Nederland een alternatieve Elfstedentocht-per-fiets. Jongeren in de middelbare
schoolleeftijd wagen zich van 2 tot 5 mei op de fiets aan de ruim tweehonderd
kilometers die normaal gesproken door de schaatsers afgelegd worden.
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Na de start bij de Bonifatiuskerk in de Friese hoofdstad Leeuwarden doet de
tocht alle elf steden aan, met overnachtingen in Sloten, Harlingen en Dokkum.
Die overnachtingen vinden plaats op campings, geheel in de stijl van de kampen
voor jeugd die ***Sint-Jan*** traditioneel organiseert: voorzien van alle
voorzieningen,
maar
ontdaan
van
overbodige
luxe.
De tocht wordt afgelegd in groepjes van ongeveer tien tieners, onder begeleiding
van de meefietsende paters, broeders en zusters. Er is gelegenheid voor
kennismaking met nieuwe mensen, genieten van het landschap en gezelligheid.
De avonden zullen steeds een afwisselend programma omvatten. Eén van de
avonden is gewijd aan het gebed: hoe kun je in het gebed dichter bij God
komen? Het doel is, Hem beter te leren kennen. Kosten voor het kamp zijn 90
euro.
Bij inschrijving voor 1 maart is dit 75 euro.
***Info/opgave: www.stjan.org/lvw, markstuurman@hotmail.com***

Scheepsmaatjesdag
Op zaterdag 21 april 2012 wordt voor de 8e keer weer de Scheepsmaatjesdag
georganiseerd. Dit jaar zijn we de gasten van de St. Nicolaas parochie in St.
Nicolaasga.
Deze dag is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, die we
Scheepsmaatjes noemen. Parochianen die deze dag met de Scheepsmaatjes
willen optrekken noemen we Maatjes. De meeste
Scheepsmaatjes hebben een vast Maatje. Het is de
bedoeling dat er na deze dag blijvende contacten
onderhouden worden, zoals eens een kopje koffie
drinken, eens samen gaan wandelen,enz.
De Caritas/ Diaconie van St.Nicolaasga bereidt samen
met de werkgroep deze dag voor.
Nieuwe Scheepsmaatjes en Maatjes die dit ook leuk lijkt, kunnen zich aanmelden
vóór 1 april bij: Annie Gerritsma, Slenk 16, 8632WN Tirns, 0515-569598
sd.hiemstra@hetnet.nl.
Na de sluitingsdatum van de opgave wordt bekeken of er voor alle nieuwe
Scheepsmaatjes een Maatje kan worden gevonden
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Annie Gerritsma of de mensen van de
caritas/diaconie van uw parochie.
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Voorlichtingsbijeenkomsten Romereis
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 en april organiseren we hiervoor twee
voorlichtingsavonden in Workum en Bolsward:
* 28 maart, 20:00-21:30 uur: Parochiezaal St. Franciscuskerk, Grote Dijlakker 7,
Bolsward
* 16 april, 20:00-21:30 uur: Brouwershof, Brouwersdyk 20, Workum
Voor de reis vanuit De Viersprong naar Rome hebben we gekozen voor de
busreis. Deze is van zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2012.
Voor meer informatie over deze reis kunt u terecht op www.franciscuskerk.nl of
bij ondergetekenden:
VNB Reizen: Patrick en Boudien Janssen, Turfkade 44, 8701 JM Bolsward,
tel. 0515-580870 pbjanssen@hetnet.nl

Tsjetsjeense Louiza Saitova op 3e Sint Maartenconferentie
Drachten
De uit Tsjetsjenië gevluchte zangeres Louiza Saitova zal met
enkele eigen liederen de 3e Sint Maartenconferentie muzikaal
omlijsten. De conferentie met als thema “Caritas 2.0.” gaat over
de zin en noodzaak van het R.K. diaconaat.
Beroepsmusicus Louisa is na haar vlucht in Fryslân goed
opgevangen, o.a. ook door kerkelijke vrijwilligers. Na een periode van stilte was
Louisa weer in staat muziek te maken en zelfs te schrijven. Louisa is
ambassadrice van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VWNN). De komende
jaren zal Saitova met en tijdens muzikale lezingen het werk van VWNN
uitdragen. Saitova verhaalt tijdens haar muzikale spreekbeurten over de oorlog
in Tsjetsjenië, de vlucht met haar man en peuter naar de veilige haven die ze hier
in Nederland vond. Daarbij begeleidt ze zichzelf op gitaar en keyboard. Ze wordt
begeleid bij haar optredens door muzikanten, die haar muziek goed aanvoelen,
zoals Herman Peenstra (accordeon), Frans van Dijk (gitaar) en Jelle van der
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Zwaag (percussie). Louiza zingt in het Tsjetsjeens, Russisch, Nederlands en Fries.
Jannie Roodhof-Pool helpt haar bij het maken van de teksten.
Louiza is er trots op ambassadeur van VWNN te zijn: ‘Ik hoop dat ik mensen die
in mijn situatie van vroeger zitten enigszins kan stimuleren en laten geloven dat
alles mogelijk is en alles kan. Dat ze kunnen worden wat ze willen zijn.’ Klaas
Harink, directeur van VWNN, is blij dat Louiza het werk van zijn organisatie wil
uitdragen: ‘Louiza is een bijzondere vrouw en uitstekende zangeres. Haar
levensverhaal en de manier waarop ze het onder woorden brengt smeedt begrip
bij wie het hoort. Door haar snappen mensen waarom je vluchtelingen
bescherming moet bieden en wat het belang van Vluchtelingenwerk is’.
Louiza Saitova is 36 jaar oud. Acht jaar geleden kwam ze na haar vlucht uit
Tsjetsjenië in Nederland aan. Na een procedure van een jaar kreeg ze een huis in
Woudsend, waar ze nu nog woont. Saitova studeerde koordirectie aan het
conservatorium in Moskou.
Louiza is op dit moment dirigent van 4 koren en ze geeft les op muziekscholen. In
2010 won zij in Leeuwarden de publieksprijs 2010 van de negentiende editie van
sjongfestival Liet met het nummer ‘Rêden troch muzyk’, de Friese tekst is van
Jannie Roodhof-Pool die haar ondersteunt bij haar optredens.
Louiza heeft een videoclip gemaakt van het lied “Niemand wil het weten”
waarvan de opbrengst bestemd is voor oorlogsslachtoffers in Tsjetsjenië. Ze
heeft daarvoor met anderen een stichting opgericht, genaamd st.phg. Louiza.
Deze clip is te bekijken op You Tube, evenals een opname van haar optreden bij
Liet en een filmpje over haar leven in het programma K-rûte van Omrop Fryslân.
Zaterdag 17 maart 3e Sint Maartenconferentie, De Arke, Flevo 161, Drachten,
aanvang 10.15 uur. www.sintmaartenconferentie.nl. 3 Maart is Louiza te zien in
het programma Familieportret van RTL4, aanvang half 6. Op 18 maart is er een
Fryslân-dok programma op de t.v. te zien die aan haar is gewijd. Een filmpje van
Louiza Saitova tijdens de talentenjacht Liet is te zien via
www.tinyurl.com/saitova.
Ze heeft ook een eigen website: www.louizasaitova.nl
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Titus Brandsma Museum organiseert spirituele reis
naar Kamp Amersfoort en Nijmegen
Op vrijdag 27 april 2012 organiseert het Titus Brandsma
Museum een spirituele reis naar Nationaal Monument Kamp Amersfoort en
Nijmegen. In deze stad wordt een bezoek gebracht aan het Titus Brandsma
Memorial. Het thema luidt ‘Als twee hetzelfde doen, is het daarom nog niet
hetzelfde’, een bekende uitspraak van Titus.
De spirituele reis start ’s morgens bij het Titus Brandsma Museum aan de
Dijlakker 11 in Bolsward. Tijdens de busreis gebruiken we een aantal teksten,
waaronder een brief die Titus op 17-jarige leeftijd schreef aan zijn moeder, en
het thema als inspiratiebron. De opzet combineert, conform het thema, het
gemeenschappelijke van de tocht met het individuele van de beleving. “We gaan
met elkaar een dag op reis, maar beleven het ieder op onze eigen manier,” aldus
Doet Boermans en Sible Huitema, de twee organisatoren.
Tijdens de reis krijgt men informatie over Titus Brandsma en zijn leven, maar ook
zijn gevangenschap en aan zijn einde in Dachau. Onderweg besteden we ook
aandacht aan zijn actieve, inspirerende leven, zoals de persvrijheid, Friese taal
op school, enz. Via Kamp Amersfoort gaat de reis naar Nijmegen, waar men
onder begeleiding een speciale wandeling kan maken langs een route rondom
Titus´ leven in de Waalstad. Op de terugweg dineren we ter afsluiting in de
omgeving van Zwolle.
De kosten voor de hele dag bedragen € 50, -. Men kan zich opgeven, per e-mail
via info@titusbrandsmamuseum.nl en telefonisch via 06–42863955. Het
programma ontvangt men dan twee weken van te voren. Voor nadere vragen
kan men terecht bij Sible Huitema (0515–573043) en Doet Boermans (0515 –
574790).
Tentoonstellingen, dinsdag t/m zaterdag, 13.00 - 17.00 uur.
Grote Dijlakker 11, 8701 KV Bolsward. Tel nr. 0515.581799.
GEWIJZIGD en VERLENGD
3 april t/m 17 november 2012:
Titus Brandsma kunstzinnig
Een internationaal tableau
Permanent:
Titus Brandsma: 'Hier sta ik voor, hier ga ik voor'
't Hemeltje'. Hoogtepunten uit de Devotionalia collectie.
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KRO, nu zeker de moeite waard !
Over het wel en wee van bezuinigingen kun je verschillend
denken. Als je weet, dat je een vijfde minder gaat krijgen en
toch dezelfde – maar liefst een betere - prestatie moet leveren, is dat een
opgave waarbij velen je niet zullen benijden. Toch is dat de opgave die de
minister, gesteund door de Kamer, aan de Omroep en de KRO heeft gesteld.
Velen begrijpen het omroepbestel niet meer en de programma’s lijken soms
veel op elkaar. Er komen nu minder, maar beter herkenbare omroepen. Het
gaat de KRO er om, dat programma’s iets unieks hebben, iets dat waard is om
voor te vechten. In de laatste Ledenraad (de 7 afdelingsraden tezamen) is die
lijn voor 2012 met overtuiging toegelicht en goedgekeurd. Verbinden,
Bijzondere verhalen van gewone mensen, en Kwaliteitsjournalistiek zijn onze
doelstellingen voor alle programma’s, op alle 3 netten. Elk net heeft zijn eigen
‘signatuur’: Ontspanning; Informatie en verdieping, Jeugd. Wij zijn heel erg blij
met de bereikte kwaliteit en de waardering; dat willen wij graag zo houden. De
titels kent u wel: Spoorloos, de Reünie, Uit de Kast, de Rekenkamer, Memories,
Brandpunt, de Wandeling en niet te vergeten de Detectives en Boer zoekt
Vrouw, waarvan weer een nieuwe serie op komst is.
Ook verzorgt de KRO de uitzendingen in opdracht van het RKK. Steeds weer
boeiende ‘portretten’ van gewone mensen – het zou ook u kunnen zijn! Daarom
zijn die programma’s zo herkenbaar en inspirerend.
De aangekondigde fusie van de KRO met de NCRV (tezamen met IKON en RKK)
vraagt heel veel aandacht en energie. In 2016 moet het nieuwe omroepbestel er
zijn. De ‘merken’ en verenigingen, KRO en NCRV, blijven bestaan. De Ledenraad
komt regelmatig bijeen om de ontwikkelingen te bespreken. “Identiteit”,
“Herkenbaarheid” en ”Kwaliteit” spelen daarbij de belangrijkste rol. De
aantallen leden van de ‘dragende’ verenigingen gaan de zendtijd bepalen; in
2014 is er weer een ledentelling. Daarom is het van groot belang, de leden
betrokken te houden, en nieuwe leden te werven.
Tenslotte zal de Afdelingsraad op 9 juni weer een bijeenkomst organiseren, dit
keer in Urk, een bijzonder dorp met een bijzondere geschiedenis.
Per mail kunt u ons nu al uw belangstelling daarvoor aangeven: het adres is:
afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl .Wij sturen u dan medio mei een
mailbrief, tegelijkertijd met de aankondiging in de gidsen.
Dominic Brügemann,
voorzitter KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 24 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, overl. ouders Jozeph Witteveen en Marie WitteveenDijkstra, Jaap Witteveen
Zondag 25 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Gatske Bijvoets, Toos de JongWilming, Alie de Jong-Sikkes, Sjoerd Hettinga
Donderdag 29 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 31 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, voor
mijn overleden kinderen
Zondag 1 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, kinderen en kleinkinderen, Johan Visser,
Hendrik Jorna
Donderdag 5 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra
Zaterdag 7 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma, Gerard Dominicus v.d. Werf, Anna Huitema-Jellema,
Hans Claus, Sjoerd Hettinga, Hille v.d. Weide, Simke Sonsma, Romke Galema,
Theo Lotstra
Zondag 8 apr. Eerste Paasdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en
Jourica de Boer, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Toos Bos-v.d. Zijden, Rein
de Wit en Akke de Wit-Bekema, Theo Ettema, fam. van Slooten
Maandag 9 apr. Tweede Paasdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Wil Negerman
Donderdag 12 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne,
Zaterdag 14 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Henk
Brattinga
Zondag 15 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Agatha Hooghiemstra-Houben en Ynte
Hooghiemstra
Woensdag 18 apr. Bloemkamp: Hennie en Andries Visser, voor een goede
toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 19 apr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

-13Bolsward

DIACONIE
Goede week offer: Een teken van leven, van harte gegeven!
Een gave van parochianen aan parochianen.
Een gave om parochianen tijdens hun ziek zijn een kleine attentie te kunnen
geven. Een gave om met de parochianen, die terug keren uit het ziekenhuis,
onze vreugde te laten delen bij geboorte, jubilea en bij bepaalde verjaardagen.
Zo ook voor de paasdagen zullen onze zieke medeparochianen een attentie van
ons ontvangen. Weet u een zieke medeparochiaan dan kunt u die opgeven bij
mevr. K. Brandenburg (tel. 573452). Dit alles verzorgen wij uit uw bijdrage van
het “ Goede Week Offer”. In de week voor Pasen komen parochianen namens
ons weer bij u aan de deur voor uw bijdrage. Uw financiële gave bevelen wij van
harte aan. Indien uw gift onverhoopt niet wordt opgehaald verzoeken wij u deze
in de brievenbus van de pastorie te deponeren.
Alvast onze oprechte dank!
Namens het actiecomité Welzijnswerk
St. Franciscusparochie Bolsward, F.B. Visser.

Nieuws van het Lourdeswerk
Cadeau-idee
U kunt bij het Lourdeswerk terecht voor medaillons, bidprentjes, kaarsen,
rozenkransen, algemene informatieboekjes, kinderboeken over Lourdes, etc.
Wellicht een cadeau-idee voor de eerste communie/het H. Doopsel van uw zoon
of dochter of kleinzoon of -dochter.

Donaties
Onze assistenten starten binnenkort weer om uw jaarlijkse bijdrage op te halen.
In 2011 mochten wij € 2.430,84 ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Met dit
bedrag konden wij een aantal parochianen steunen in de kosten van de
bedevaart.Wilt u ook donateur worden, neem dan contact met ons op. Giften
aan het Lourdeswerk zijn fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
namens het Lourdeswerk van de Viersprong,
Patrick en Boudien Janssen-Terbraak (0515 - 580 870)
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Familieberichten
Geboren:
7 mrt.

Lyke Johanna, dochter van Rein en Nynke v.d. Wal-Hooghiemstra
Trekweg 26, 8763 MD, Parrega

Van harte proficiat!
Overleden:
7 mrt.:
14 mrt.:

Hiske Agatha Buikstra – de Boer, 86 jaar
P.A. Bruinsmastraat 32L 8701 CP, Bolsward.
Agnes Sikkes-Krista , 97 jaar
corr. adres: fam Bosscher, Titardusstr. 1, 8701 AB 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
€ 1.100,70 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Di.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Za.
Zo.
Za.

24 mrt.
25 mrt.
31 mrt.
1 apr.
3 apr.
5 apr.
6 apr.
7 apr.
8 apr.
9 apr.
14 apr.
15 apr.
21 apr.

Herenkoor
Dameskoor
Schoolkoor
Joachim
Dames en Herenkoor
Cantus Deo
Dames en Herenkoor
Dames en Herenkoor
Cantus Deo
Joachim
Herenkoor
Kinderkoor
Cantus Deo
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Ma.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Vr.
Za.
Za.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Do.
Do.
Vr.
Vr.

26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
30 maart
31 maart
31 maart
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
10 april
11 april
12 april
13 april
17 april
18 april
18 april
18 april
18 april
19 april
19 April
20 april
20 april

19.45 uur
19.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
16.15 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.45 uur
13.30 uur
13.00 uur
19.30.uur
20.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Welkom nieuwe parochianen
KVG
KPO/KVG
Eerste Communicantjes
Lourdeswerk
Joachim
Titus Brandsma Museum
Eerste Comm. Palmpasen
Geloven nu
Kinderwoorddienst
Goede Week Offer
Goede Week Offer
Kinderwoorddienst
Liederen Commissie
Eerste Communicantjes
Kerk schoonmaken
ABTB
Geloven Nu
Viersprong rapen
Geloven nu
KVG
Parochiebestuur
Afsluiting seizoen KBO
Omzien naar elkaar
Buitenschoolse Catechese
Solid Friends

Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal

Gezongen passieverhaal in Sint Franciscus kerk
Op palmzondag 1 april a.s. zingt het koor “Joachim” een passieverhaal naar
het evangelie van “Mattheüs”. Het koor doet dit als onderdeel van de
eucharistieviering van deze zondag. Palmzondag leent zich uitermate
goed voor het zingen van een passie. Op deze zondag beleven we namelijk
in vogelvlucht het feestgevoel rond Jezus Zijn intocht te Jeruzalem en
het gevoel van ontreddering als Jezus even later wordt gekruisigd. De
emoties van leven en dood liggen deze zondag ontzettend dicht bij
elkaar. De passie, van componist Willem Vogel, is gecomponeerd in 1978
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en bezingt het lijden en sterven van Jezus. De solopartijen worden
gezongen door diverse koorleden. Het R.K. koor “Joachim” staat onder
leiding van Cecilia Bekema en organist is Jan Sterenberg. U bent allen
van harte uitgenodigd in de zondagochtendviering van zondag 1 april.
De viering begint om 10.00 uur.
Tiemen Hoitinga.

Kennismakingsavond Nieuw ingekomenen
Voor alle mensen, die in de afgelopen jaren in Bolsward zijn komen wonen en
betrokkenheid zoeken bij onze parochiegemeenschap organiseren we op
maandagavond 26 maart een kennismakingsbijeenkomst. Vanaf kwart voor 8
staan koffie, thee en iets lekkers klaar in onze parochiezaal aan de Grote
Dijlakker 7. Om 20.00 uur beginnen we met een rondleiding door het
kerkgebouw. We hebben een bijzondere kerk, waarover heel veel te vertellen is.
Omstreeks 21.00 uur gaan we verder in de parochiezaal. We hopen onze
geloofsgemeenschap dan nader voor te stellen en vooral ook met nieuwe
parochianen kennis te maken. Bovendien is er gelegenheid om alle vragen of
wensen die er misschien leven, naar voren te brengen.
Deze bijeenkomst is voor onze parochie een nieuw initiatief. Daarom verzenden
we deze uitnodiging aan allen, die sinds 2009 nieuw in onze parochieadministratie zijn opgenomen. De afgelopen jaren hebben we als parochie
echter problemen gehad met onze ledenadministratie. Daardoor zijn niet alle
nieuw ingekomen parochianen zo welkom geheten als hen toekwam. Daarvoor
bieden we allereerst onze verontschuldigingen aan. We willen een gastvrije kerk
zijn, en dat wisten we niet altijd waar te maken. Wie geen uitnodiging thuis heeft
gekregen en wel graag wil komen, en/of wie voor 2009 in onze parochie is
gekomen en belangstelling heeft voor deze avond hopen we met dit bericht te
bereiken.
In verband met de catering willen we natuurlijk graag weten, op hoeveel mensen
we mogen rekenen. Daarom vragen wij belangstellenden om zich per telefoon,
e-mail of post aan te melden bij het secretariaat. We hopen velen te mogen
begroeten!
Pastoresteam, parochiebestuur
en werkgroepen Bezoekwerk.
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UITNODIGING
Voor de parochievergadering op woensdag 25 april 2012 om
20.00 uur in de parochiezaal.
AGENDA
1. Opening door pastoor Bultsma
met aansluitend, speciaal voor degenen die hem nog niet eerder hebben
ontmoet, een nadere kennismaking.
2. Verslag van de parochievergadering van 23 november jl.
a. stand van zaken van besproken punten
b. vaststellen van het verslag
3. Mededelingen
a. over beleidszaken
b. inzake het beheer
4. Financieel verslag van de parochie over 2011
5. Parochianen aan het woord
Dé gelegenheid voor parochianen om te laten weten wat u waarvan vindt,
voorstellen te doen ter overweging, zorgen te uiten, complimenten uit te delen
en hoop en verwachtingen uit te spreken.
NA DE PAUZE
6. Kees van Kordelaar.
De heer Van Kordelaar is onlangs door de PCI aangesteld als diaconaal
medewerker voor de samenwerkende parochies. Hij vertelt over zijn werk.

-18Bolsward

Samenvatting verslag Parochievergadering van 23 november 2011
De vergadering werd bezocht door 23 personen, en dat zijn er wel eens meer
geweest.
Gemeld wordt dat de samenwerkende parochies in De Viersprong in afwachting
zijn van de definitieve plannen van de bisschop over de nieuwe parochiële
indeling van het bisdom. Tot het zover is wordt het overleg tussen de parochies
even opgeschort, dat ook, omdat veel energie beschikbaar moet blijven voor
alles wat gedaan moet worden rond vertrek van pastoor Van der Wal en de
komst van pastoor Bultsma. Mededeling wordt gedaan van de op stapel staande
verbouw en herinrichting van de pastorie, waarbij o.a. wordt voorzien in de
verhuizing van het secretariaat naar de begane grond en waar ook de pastores
een eigen werkkamer krijgen. Geconstateerd is dat de parochiezaal meer dan
voorheen wordt gebruikt voor bijeenkomsten, anders dan direct ten dienste van
het parochieleven. Het bestuur zegt dat gastvrijheid hoog in het vaandel dient te
staan. Nieuw beleid voor de parochiezaal wordt binnen het bestuur een punt van
bespreking.
Penningmeester Wytze Franzen presenteert de begroting voor 2012. De
uitgaven zullen hoger zijn dan de inkomsten. Weliswaar blijven de bijdragen van
de parochianen redelijk op niveau, maar de kosten stijgen en eerder stabiele
inkomsten uit beleggingen doen wat de economie van het land doet; ze dalen. Al
met al een zorgelijke situatie. Het bestuur staat voor moeilijke, maar
onontkoombare keuzes.
De heer Frans Visser, namens de Parochiële Charitatieve Instelling, zegt dat er
ook dit jaar weer een kerstactie is. PCI betrekt daar ook de andere parochies in
de Viersprong bij. Daarnaast zal een diaconaal werker worden aangesteld die
o.a. tot taak heeft sociale problemen op te sporen, een sociaal netwerk op te
bouwen, de kerngroep diaconie te ondersteunen en (groepen) gelovigen te
ondersteunen bij het handen en voeten geven aan de sociale en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van gelovigen.
Het volledig verslag ligt vanaf 21 april achter in de kerk, om mee te nemen.
Namens het parochiebestuur
J.H. Terra, secr.

-19Bolsward

KVG
Dinsdag 27 maart 2012 is er een creatieve avond. Deze avond wordt
verzorgd door Evelina van Evelina’s Art en Design. Om in de sfeer van
Pasen te komen, gaan we een vogelhuisje maken. Voor een standaard huisje
wordt € 12,50 berekend. Wilt u nog meer accessoires/versieringen dan voor de
standaard versie, dan moet u voor deze een klein bedrag extra betalen.
Kosten voor deze avond: € 12,50. Opgave en betaling bij Thea Dijkstra,
Workumertrekweg, Bolsward.
Woensdag 18 april 2012.
BVG Kookparade komt op deze laatste avond van het seizoen voor ons koken.
Ook krijgt u uitleg over de gebruikte recepten, variatietips en leuke weetjes over
koken.
Aanvang van deze avond is om 18.00 uur in de parochiezaal. Bijdrage € 7,50 en
opgave voor 2 april bij Thea Dijkstra, Workumertrekweg, Bolsward.
Zie voor meer info het boekje.
Het bestuur.

KBO
Donderdag 19 april a.s. K B O. sluitingsmorgen seizoen 2011-2012.
Om 09.00 uur is er een Eucharistieviering met medewerking van ons
eigen K B O. koor.
Na de viering gaan we gezellig koffiedrinken in de parochiezaal en is er een
presentatie van seniorweb.
Het bestuur.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 25 mrt: Marie Zeinstra-Westendorp, Siep WestendorpDijkstra, Maurits Kuipers, overl.fam. Brandsma-Ypma, Emmie Schotanus-de Jong,
Johannes en Elizabeth de Jong-Postma
Za. 31 mrt. : Jan de Boer (jaargetijde), overl fam. T. Groenestege –Mensink,
overl. fam. Galema-de Vent, overl. fam de Jong-Sierkstra
Zo. 1 apr.: overl. fam. T. Groenestege –Mensink, overl. fam. Galema-de Vent
overl. fam. de Jong-Sierkstra
Zo. 8 apr.: Annie Hettinga –Galema, Fetje van der Meulen, Sijbren van der
Meulen, overl. fam. de Jong-Sierkstra
Zo. 15 apr.: Hylke Dijkstra, Juliana Ydema-Flapper, overl. fam. Miedema -Kramer

Lectoren en misdienaars
Za. 31 mrt.
Wo. 4 april
Do. 5 april
Za. 7 april
Zo. 8 april

Lector: H. Kienstra
Misdienaars: Marije Zijlstra en Rudmer de Ringh
Jesse Yntema en Lisa van der Meer
Misdienaars: Jamie Bouma en Ilse Boomsma
Lector: A. Kramer
Misdienaars: Sara van der Staaij en Willemien van Dijk
Lector: H. de Jong
Misdienaars: Marich Flapper en Silke van Poelje

Crèche
Zo. 15 april

Mireille Bakker en Lisa Weitenberg

Koren
Zo. 25 mrt.
Za. 31 mrt.
Zo. 1 apr.
Do. 5 apr.
Za. 7 apr.
Zo. 8 apr.
Zo. 15 apr.

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius magnuskoor
Kinderkoor
Gregorius magnuskoor
Ludgerkoor
Gregorius magnuskoor
Ursulakoor

Zo. 25 mrt.
Za. 31 mrt.
Zo. 1 apr.
Do. 5 apr.
Vr. 6 apr.
Za. 7 apr.
Zo. 8 apr.
Zo. 15 apr.

L. Buren
H. Zijlstra
A. en R. de Ringh
L. Buren
A. de Ringh
L. Buren en A. de Ringh
H. Zijlstra
R. de Ringh
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Collectanten
Za. 25 mrt.
Za. 31 mrt.
Zo. 1 april
Za. 7 april
Zo. 8 april
Zo. 15 april

R. van Wier en G. Galema
P. Teernstra en H. de Bruin
A. de Ringh en R. de Ringh
L. de Ringh en G. de Boer
Johan de Jong en Tj. Hettinga
N. Terwisscha en L. de Ringh

Bloemverzorgers
Maand maart M. Walta tel. nr. 543812
Maand april
E. Oude Weernink tel. nr. 543894

Koffieschenken
Zo. 25 maart
Zo. 1 april
Zo. 15 april
Zo. 22 april

S. Hettinga en G. Rekers
S. Flapper en T. Yntema
R. de Jong en A. de Boer
M. Rijpma en J. Koopen

Wel en Wee
In het weekend van 1 en 2 april wordt Palmpasen gevierd. Er zijn twee vieringen
in onze parochie, één op zaterdagavond en één op zondag. Kijkt u daarvoor in
het schema in dit parochieblad op pagina 2. Daarna begint de Goede week.
Dinsdagavond (3 april om 19.00 uur) is er een boeteviering voor de gezamenlijke
parochies van de Viersprong in Bolsward. Op Witte donderdag (5 april) is er ’s
avonds om 19.00 uur in onze kerk een viering. Daarna, tot aan de Kruisweg op
Goede vrijdag om 15.00 uur, zal bij voldoende deelname aan de “Wake”, de kerk
ook ’s nachts open zijn om stil te staan bij het lijden van Jezus of welk ander
lijden ook. Zie voor meer informatie het vorig nr. van het parochieblad.
De Paaswake op Paaszaterdag is ’s avonds om 22.30 uur, de viering op het
hoogfeest van Pasen is om 9.30 uur.
Wij wensen u allen een goede voorbereiding op Pasen en vrede en alle goeds.
Op donderdag 15 maart 2012 is overleden Renate Wahle-Flapper . Renate kende
al een lange tijd van ziekzijn en voor vijf maanden terug kreeg ze het bericht dat
er geen uitzicht meer was op herstel. De toekomst kreeg voor het hele gezin en
hun familie een ander beeld. Omringd door haar dierbaren moest Renate op 15
maart 2012 afscheid nemen van het aardse leven.
Een groot verlies voor haar gezin en familie Whale en familie Flapper .
Wij als parochie Workum wensen haar man Peter en hun kinderen Danique,
Chanella en Luka veel sterkte voor de toekomst.
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Bericht van de rommelmarktcommissie.
Staat het al in uw agenda?
19 mei rommelmarkt “Run de tsjerke” en 12 mei kunnen spullen hiervoor bij u
opgehaald worden. Belt u dan even naar 542280 of 542234 of 543451 of 540064
of 542304 of 543894.
b.v.d , de Rommelmarktcommissie.

”Fonds Naastenliefde”
Hierbij nodigt het bestuur van begrafenisvereniging ”Fonds Naastenliefde” te
Workum u uit voor de algemene jaarvergadering op 28 maart 2012 om 20.00 uur
in de ‘Brouwershof’, Brouwersdijk 20 te Workum.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Presentielijst
Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering van 2011
Jaarverslag secretaris over 2011
Jaarverslag penningmeester over 2011
Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar Gerard Graafsma
- het bestuur stelt voor Gerard Graafsma te herkiezen
- tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur vóór de jaarvergadering melden
bij de secretaris van het bestuur
Pauze
8. Voorstel contributieverhoging
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het bestuur van Naastenliefde.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 25 mrt.: mevr. Kitty Altena-Kamphuis
Za. 7 apr.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. Anne Postma,
mevr. Kitty Altena-Kamphuis
Zo. 15 apr.: mevr. Kitty Altena-Kamphuis
Zo. 22 apr. mevr. Kitty Altena-Kamphuis

Lectoren
Zo. 25 mrt.
Zo. 1 april
Do. 5 april
Vr. 6 april
Za. 7 april
Zo. 15 april

Kosters
Toos van As
Thilda Adema
Bernadette de Jong
Riet van der Bles
Mieke van Vliet
Riet van der Bles

Collectanten
Zo. 25 mrt.
Zo. 1 april
Za. 7 april
Zo. 15 april

Zo. 25 mrt. Lenie Foekema
Zo. 1 april Watze Roorda
Do. 5 april Wim Foekema
Vr. 6 april Mieke van Vliet
Za. 7 april Lenie Foekema
Zo. 15 april Watze Roorda

Bloemschikken
Lenie Foekema
Geerten Tros
Lenie Foekema
Nico van Vliet

Mrt.: Annemiek Bakker en
Monie Siemonsma. April: Lenie
Roorda en Jelly Huisman
De 1e zondag van de maand zal één van
deze dames ook het koffiezetten
verzorgen.

Misdienaars
Zo. 25 mrt.
Vr. 6 april
Za. 7 april

Charlotte en Annick
Ryan en Baukje
Anna en Deborah

Opbrengst collecten maart 2012
€ 222,76
€ 29,00
€ 184,93

collecten eigen kerk
deurcollecte onderhoud eigen kerk
Uitvaart Mevr. K. Altena
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Geplande collecten voor derden
* Vanaf 22 februari t/m 8 april zijn er extra collecten in verband met de
Vastenactie. U kunt het zakje van deze actie achter in de kerk in de daarvoor
bestemde bus doen.
* 1 april: Onderhoud eigen kerk

Bestuursmededelingen
Het Algemeen Bestuur van de Heilige St. Martinus parochie te Makkum heeft in
haar vergadering van 5 maart jl. één van haar belangrijkste beslissingen
genomen te weten:
Het AB heeft unaniem ingestemd met het voorgenomen fusie proces van de
parochies Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum. Er is het grootste
vertrouwen dat wij samen beter voorbereid zijn op de toekomst van onze
geloofsgemeenschap. Op respectvolle wijze zijn de besturen bezig in elkaar
samen te smelten zonder dat dit ten koste zal gaan van de eigen identiteit. De
termijn tot daadwerkelijke samenvoeging zal ongeveer twee jaar zijn. Er zullen
nog de nodige afstemmings- en integratieprocessen moeten worden uitgevoerd
maar de wil is er dit glansrijk te laten slagen.
Een volgend belangrijk onderwerp is geweest de presentatie van het
“Beleidsplan Diaconie 2011 - 2015”. Ook dit plan moet gezien worden in het licht
van de samenwerkende parochies. In dit beleidsplan staat het beleid
aangegeven m.b.t. de inhoudelijke thema’s waaraan de parochies van het
samenwerkingsverband De Viersprong de komende jaren extra aandacht willen
besteden.
Tevens staat gemotiveerd vanuit welke visie op samenleving en diaconie dit
gebeurt en op welke wijze dit in de parochies en als samenwerkingsverband
worden gestructureerd en uitgevoerd.

Wel enWee
* ATTENTIE: Voorafgaand aan de vieringen is de deur van de hoofdingang
“gelokt” d.m.v. het cilinderslot. Dit is bedoeld dat de deur niet in het slot valt
maar wel de kou buiten houd. Het verzoek is niet het slot er af te halen omdat
anders de parochianen die na u binnenkomen voor een gesloten deur staan.
* Op zaterdag 3 maart kwamen er zo´n 27 pelgrims bij elkaar in de Sint
Martinuskerk te Makkum. Na de koffie met cake luisterde de groep naar André
van Schaick die het één en ander vertelde over de historie en bijzonderheden
van de kerk. Na een lezing en een lied vertrok de groep naar de Zeedijk, langs
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Avondrust, via Engwier naar Wons waar we even stilstonden bij het
oorlogsmonument. Vervolgens naar Schraard en na de lunch in het dorpshuis
konden we de mooie kerk bewonderen met uitleg van de koster. Daarna via de
Meerswal, waar 15 minuten stilte werd ingelast, weer naar Makkum. Daar
aangekomen werd in het restaurant van Tichelaar deze prachtige pelgrimstocht
afgesloten.
* Op dinsdag 3 april is er een boeteviering in Bolsward.
* Maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 april zijn er oecumenische passiestonden
in de Baptistenkerk, aanvang 19.30 uur.
* OPROEP: De dames die de viering van Palmpasen organiseren verzoeken allen
die nog een Palmpasenstok hebben om deze bij hen in te willen leveren, zij
willen deze dus heel graag weer terug. U kunt daarvoor bellen naar Martine tel.
nr. 233290 of naar Esther tel. nr. 232801.
* 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.in de Tuinkamer van
Avondrust aan de Kerkeburen 66. U wordt van harte uitgenodigd.
* Let u deze keer goed op de aanvangstijden van de vieringen i.v.m. het
Paasweekend. Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn deze om 19.00 uur en de
Paaswake is op zaterdag om 22.30 uur en Pastoor Bultsma zal dan voorgaan. Op
1e Paasdag is er geen viering in onze parochie.
* 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
* Op maandag 2 april 2012 om 10.30 uur boeteviering in de Tûnkeamer en de
voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf 10.00 uur is er koffie. U wordt van
harte uitgenodigd.
Er zijn de laatste weken veel zieken geweest. Iedereen ziet uit naar het
voorjaarszonnetje zodat de bewoners weer lekker naar buiten kunnen en de
nodige vitaminen kunnen opdoen.
* 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)
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KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 13 en zaterdag 14
april en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier
weer zult brengen. Wilt u er rekening mee houden 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. Nr. 232199 of bij Aukje tel. Nr. 233295.

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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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 25 mrt: onze zieken en overl. Trienke Brouwer-Obbema, Yeb en Catharien
Ypma-Terpstra, Jan Jurna en Boukje Anema
zo. 1 apr.: onze zieken en overl. Trienke Brouwer-Obbema, Wiebe en
Wiepkje Bergsma, Douwe en Anna Poortstra- de Boer
za. 7 apr.: onze zieken en overl. Trienke Brouwer-Obbema, ouders DijkstraHobma, Johan, Guus en Willibrordus Dijkstra, Tiny DijkstraHuisman, Tjepke Herrema, Schelte en Lena Anema-Visser
za. 14 apr.: onze zieken en overl. Trienke Brouwer-Obbema, Jan Jurna, Schelte
en fam. Anema-de Jong, Gerard en Riemer Brouwer
zo. 22 apr.: onze zieken, overl. Trienke Brouwer-Obbema, Fam. Ypma-Galama,
Yeb en Catharien Ypma-Terpstra
zo. 29 apr.: onze zieken, overl. Aggie en Jurjen Ypma-de Vries, Willem
Oudenhooven en Jan Jurna

GOEDEWEEK Vieringen
Zondag 1 april doen de kinderen mee in de Palmzondagviering. Dinsdag 3 april is
er een boeteviering in Bolsward. Het schema van de vieringen vindt u op pag.2.

Lectoren

Kosters

zo. 25 mrt.: parochievoorgangers
zo. 1 april: kinderen

dhr. H. Anema
dhr. F. van Koppen
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema
dhr. F. van Koppen
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels

do. 5 april: parochievoorgangers
vr. 6 april: Zr. Lambertina en E. van der Wei
za. 7 april: Zr. Lambertina en mevr. A. Altena
za. 14 april: mevr. L. de Boer
(642059)
zo. 22 april: parochievoorgangers
zo. 29 april: mevr. L. Hettinga
(531547)

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er 24 maart, 1 april
en 7 april een tweede collecte voor de Vastenaktie, op 14 april voor het
reservefonds en op 29 april voor de bijzondere onkosten aan onze kerk.
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Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand februari 2012 was als volgt:
Parochie:
€ 113,86
Bijzondere onkosten
€ 35,45
Reserve fonds
€ 34,90
Vastenaktie
€ 34,30
Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
zo. 25 maart:
zo. 1 april:
do. 5 april:
vr. 6 april:
za. 7 april:
za. 14 april:
zo. 22 april:
zo. 29 april:

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

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

Schoonmaken kerk
week 15: 9 t/m 14 april:
mevr. T. Jorritsma
(531578)
mevr. L. de Boer
(642059)

week 18: 30 april t/m 5 mei:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
do. 29 maart: 09.30 uur Bezoekers werkgroep in `t Arkje
zo. 1 april:
na de viering koffie drinken in`t Arkje
do. 19 april:
20.00 uur Bestuursvergadering in `t Arkje.

Kerkbalans
Alle toezeggingen voor Kerkbalans 2011 zijn weer binnen. Een aantal vrijwilligers
hebben deze klus weer geklaard. Hiervoor allen hartelijk dank. Dit jaar is er
€ 13.148.500,- toegezegd. Vorig jaar is er 96 % van het toegezegde bedrag
binnen gekomen Langzaamaan worden de inkomsten minder door het
overlijden en vertrek van parochianen of door helaas te bedanken voor de actie
kerkbalans. De financiering zal nu met minder parochianen opgebracht moeten
worden. Gaan we met allen voor onze kerk!
Namens het Parochiebestuur,
Leny Nota penningmeester.
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Ingezonden
“Us Tsjerkhôf”.
Ien ôfrûne dagen wie ik efkes op “Us Tsjerkhôf” om te gean nei ús ferstoarne
leafsten. It die mij wêr goed om dear te wêzen, mar noch mear om te sjen hoe
alles dêr op it hôf útseach, it wurd sa goed ûnderhâlden.
Ik tink dat ik út namme fan folle parochianen die harren leafsten dêr lizzen ha,
tank útsprekke mei foar al it wurk wat de frijwilligers doggen op it hôf.
Tige tank dêr foar;
In parochiaan.

Wel en wee Witmarsum
Zaterdag 4 Maart is in Aylva State rustig overleden mevrouw Trienke BrouwerObbema in de leeftijd van 89 jaar. Mevrouw Brouwer was er helemaal klaar voor
om te gaan naar haar Schepper en haar man Riemer die zij erg miste. Na het
afscheid van haar kinderen kon zij haar moede hoofd rustig neer leggen. We
bidden dat zij nu samen met haar man Riemer mag leven in het eeuwig Licht. Op
8 maart is Trienke Brouwer, na de uitvaart in onze kerk, op ons kerkhof te ruste
gelegd. Moge zij daar rusten in vrede. De kinderen en kleinkinderen wensen wij
kracht om het gemis van moeder en oma te kunnen dragen.
Op zondag 1 april is het 12,5 jaar geleden dat pastor Sipke Draisma in dienst trad
van de clusterparochies Workum, Makkum en Witmarsum. Op zondag 25 maart
zal dit heugelijk feest gevierd worden in de kerk van Franeker. Wij feliciteren
Sipke en hopen dat hij nog vele jaren in een goede gezondheid mag werken voor
Gods kerk en Zijn mensen.
We zijn al over de helft van de veertig dagen tijd. De Goede week staat voor de
deur. Samen met pastor ten Wolde en de kinderen zullen we Palmzondag vieren.
Vervolgens kunnen we ons in de boeteviering in Bolsward reinigen om op Witte
Donderdag te gedenken dat Christus samen met zijn leerlingen het Avondmaal
vierde. Goede Vrijdag zullen we met pastoor Bultsma het lijden en sterven
gedenken en Paaszaterdag mogen we de bevrijding en opstanding uit de dood
vieren. U allen wens ik van harte een goede en bezinnende week toe en dat u
met Pasen iets mag ervaren van onze Verrezen Heer. Allen een ZALIG PASEN
zr. Lambertina.
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Kleurplaat voor de jeugd!
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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. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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:
20 april – 18 mei 2012
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 9 april 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. 3

