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

vrijdag 18 mei – vrijdag 15 juni 2012
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

Workum

19:00 u Bultsma
Vr 18 mei Huylckenstein
Za 19 mei 19:00 u Vormsel

te Velde / ten Wolde

16:00 u Bultsma
Nij Mariënakker xxx
9:30 Parochianen 9:30 u ten Wolde

Zo 20 mei 10:00 u Bultsma
10:00 u Bultsma
Wo 23 mei Bloemkamp
Do 24 mei 9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Vr 25 mei Huylckenstein
Za 26 mei 19:00 u Bultsma
xxx
Zo 27 mei 10:00 u Parochianen 9:30 u Bultsma
Ma 28 mei 10:00 u Bultsma
10:00 u Bultsma
Wo 30 mei Bloemkamp
Do 31 mei 9:00 u ten Wolde
19:00 u Bultsma
Vr 1 juni
Huylckenstein
Za 2 juni 19:00 u Bultsma
xxx
10:00 u Bultsma
Zo 3 juni 10:00 u Parochianen
Eerste Communie

Witmarsum
19:00 u Bultsma
xxx

xxx
xxx
9:30 u Parochianen 9:30 u ten Wolde

xxx

xxx

9:30 u Parochianen 9:30 u ten Wolde
10:30 u ten Wolde
Avondrust

Ma 4 juni
10:00 u ten Wolde
Bloemkamp
Do 7 juni 9:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Vr 8 juni
Huylckenstein
Za 9 juni 19:00 u Parochianen
Zo 10 juni 10:00 u Bultsma
10:00 u Bultsma
Wo 13 juni Bloemkamp
Do 14 juni 9:00 u Bultsma
u Bultsma
Vr 15 juni 19:00
Huylckenstein
Wo 6 juni

Za 16 juni 19:00 u ten Wolde
Zo 17 juni 10:00 u Bultsma

8:00 u ten Wolde
Kinderviering

xxx
19:00 u Bultsma
9:30 Parochianen xxx

xxx
9:30 u Parochianen

16:00 u Bultsma
19:00 u Bultsma
Nij Mariënakker xxx
9:30 u ten Wolde 9:30 u Parochianen xxx

Uitvaartwacht in De Viersprong
14 mei - 27 mei
28 mei - 10 juni
11 juni – 24 juni

Makkum

pastoor Bultsma
pastor Ten Wolde
pastoor Bultsma
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ALGEMEEN
Sacramentsdag
Het vieren van de H. Eucharistie is de bron en hoogtepunt van ons geloven. Op
10 juni vieren we Sacramentsdag: het hoogfeest van het heilig Sacrament van
het Lichaam en Bloed van Christus. Binnenkort begint u uw nieuwe pastores vast
te vertellen, hoe dat vroeger ging hier in de Viersprong. Hoe het was om bruidje
te mogen zijn of het baldakijn te torsen. Het naderen van dit feest lijkt een goed
moment om eens bij onszelf te rade te gaan: wat betekent de H. Eucharistie
eigenlijk voor mij? Welke plek heeft het sacrament in mijn leven en in mijn
geloven? En hoe beleef ik het samenspel tussen Christus, mijzelf en onze
geloofsgemeenschap in het heilig Brood? Er is heel veel theologie bedreven over
de vraag, hoe Christus werkelijk tegenwoordig is in brood en wijn. Maar de
vraag, of wij als gelovigen eigenlijk wel werkelijk tegenwoordig zijn in de
eucharistieviering verdiend af en toe ook aandacht. Als gewetensvraag naar
wanneer we eigenlijk naar de kerk gaan, en waarvoor. En als vraag naar hoe we
er dan zitten.
Als meisje van 20, 21 jaar kwam ik voor het eerst in aanraking met de geschriften
van Hadewijch. Zij was een mystica uit het begin van de 13e eeuw, zo rond 1215,
dezelfde tijd dat Franciscus leefde en werkte. Een mysticus is iemand, die een
intense liefdesband met God heeft. Hadewijch ging er af en toe volkomen in op,
dan wist ze niet meer waar zij eindigde en God begon. Ik ben haar werk nooit
vergeten, omdat ze aan het begin van één van haar visioenen iets opschreef
waar ik altijd aan denk als ik ter communie ga. Ze schreef: “Toen ik Hem in mij
opnam, nam Hij mij in zich op.” Toen zij Christus ontving in het heilig Brood,
ervoer ze dat ze deel kreeg aan Christus. Dat zij deel werd van Christus.
Wij worden allemaal uitgenodigd om door de H. Eucharistie te worden wat wij
zijn: lichaam van Christus. Als wij het heilig Brood ontvangen wordt Hij deel van
ons, en begint het omvormingsproces waarin wij steeds meer deel van Hem
worden, Hem gaan belichamen. Voor mystici was het een duizelingwekkende
ervaring, waar ze altijd naar bleven verlangen. Als wij het met onze voeten stevig
op de grond proberen waar te maken, zie ik een gemeenschap voor me die
Christus’ goedheid en liefde handen en voeten geeft in haar eigen omgeving,
met de mensen, de moeite en de vreugde die ons zo vlak om ons heen gegeven
zijn. Laten wij onze handen en voeten gebruiken om Hem te belichamen voor
elkaar. En laten we Christus vooral de kans geven, om ons te blijven voeden, te
blijven omvormen.
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
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Bisdombedevaart naar Rome
In de herfstvakantie gaan we samen met de
bisschop op bedevaart naar Rome. Vanuit de
Viersprong hebben we ondertussen al een aardige
groep die mee gaat. Er is nog plaats in de bus, dus
schrijf u nu in! Kijk op www.franciscuskerk.nl onder “Rome 2012” of bel met
ondergetekenden voor meer informatie.
Gaat u niet mee, maar wilt u toch betrokken zijn bij deze reis? Dan kunt u
kilometers sponsoren om de reis voor kinderen en jongeren betaalbaar te
houden: €8,50 per kilometer, en daarvoor krijgt u een sponsorcertificaat
ondertekend door de bisschop zelf én een ansichtkaart uit het Vaticaan. Ook
hiervoor kijkt u op de website van de St. Franciscuskerk.
VNB De Viersprong
Patrick en Boudien Janssen, tel. 0515-580870.

Geloven Samen Leven
In het vorige Viersprongblad stond het bericht, dat de bijeenkomst van Geloven
Samen Leven over Gods liefde naar een andere datum moest. Vanwege vele
berichten van verhindering is de avond nogmaals verplaatst. De bijeenkomst zal
nu plaatsvinden op maandag 21 mei, aanvang 20.00 uur, in de pastorie van
Workum. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Inlichtingen en
aanmelding: Ria van Wier (0515-521136) of Truus Siemonsma (0515- 576839). U
kunt ook mailen naar het secretariaat.

Informatieavond jongerencatechese voor groep 8
Op maandagavond 11 juni hopen we veel jongeren uit groep 8 van de
basisscholen in de Viersprong met hun ouders/verzorgers te mogen begroeten in
de parochiezaal van Bolsward. Die avond gaan we vertellen, wat
jongerencatechese inhoudt en wat eigenlijk het Vormsel is waar we in de
catechese naartoe werken. We komen van 20 tot 21 uur bij elkaar. De meeste
jongeren en hun ouders hebben al persoonlijk een uitnodigingsbrief ontvangen
of krijgen die binnenkort, maar ook andere jongeren zijn van harte welkom!
namens de werkgroepen en contactpersonen catechese,
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
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MET DE BISSCHOP NAAR ROME
Voorlichtingsavonden voor jongeren en evt. ouders
‘In Christus verbonden’, dat is het thema van de Romereis die het bisdom van 20
t/m 28 oktober samen met de VNB organiseert. Deze Bisdombedevaart vindt
plaats rondom het 25-jarig priesterjubileum van bisschop De Korte. 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.
De reis vindt plaats van 20 t/m 28 oktober 2012. Om ook jongeren de
mogelijkheid te geven deel te nemen wordt de reis in de herfstvakantie
georganiseerd. De reis wordt zowel per touringcar als per vliegtuig aangeboden.
Het reisprogramma voorziet in een aantal vaste gezamenlijke momenten, maar
er wordt ook tijd ingeruimd voor keuzeprogramma’s en vrije tijd, zodat ieder de
reis naar eigen smaak kan vormgeven. De reis voert onder andere langs de Santa
Maria dell’Anima, de Santa Maria Maggiore en de Sant’Egidiogemeenschap.
Vanzelfsprekend wordt er een bezoek gebracht aan de Sint-Pieter en de
tegenovergelegen Kerk der Friezen.” Bisschop De Korte nodigt alle gelovigen van
het bisdom uit om ‘In Christus verbonden’ mee te reizen naar Rome in de
herfstvakantie. Het zou een geweldig jubileumcadeau voor hem zijn.
Voorlichting jongerenreis
Jongeren uit het Bisdom worden van harte uitgenodigd om mee te gaan naar
Rome, in een speciale jongerenreis. De jongerenreis zal pastoraal worden
begeleid door pastoor Marco Conijn. Er gaan voldoende groepsleiders mee. De
minimumleeftijd is 15 jaar. De jongeren vertrekken per bus op zaterdag 20
oktober en komen zaterdag 27 oktober weer terug. Er wordt een info avond
gehouden over de reis voor jongeren naar Rome. Zie www. Franciscuskerk.nl
Hier worden uiteraard niet alleen de jongeren die mee willen uitgenodigd, maar
ook de ouders. Er zal iets verteld worden over het programma, de reis, en
praktische zaken komen aan de orde. De reis voor jongeren (half pension) kost
€ 599,00. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjo Wezenberg,
Vicariaat Friesland-NOP. Telefoon: 0527-239945. E-mail: vicariaat.frieslandnop@planet.nl. Voorlichtingsavonden voor volwassenen:
zie www.franciscuskerk.nl
Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Conijn en Dhr. Peter Wezenberg.

-6-

Algemeen

Weest welkom op de speciale Bonifatiusdag op 3 juni 2012
Dit jaar staat de bisdomdag in het teken van de ‘Bonifatius de Musical’. De
Bonifatiusdag 2012 begint officieel om 11.00 uur met een eucharistieviering
in De Fonteinkerk (Op de Keppels 3 in Dokkum). De kerk ligt nabij het
Bonifatiuspark.
Voor wandelliefhebbers start om 07.00 uur een pelgrimstocht vanuit Oudwoude
vanuit de P.K.N.- kerk. Deze kerk is te vinden aan de Foarwei, aan de westkant
van het dorp. Parkeren bij de kerk is niet toegestaan. Er is parkeergelegenheid bij
Sportpark De Wytgeast (WTOC) aan de Swartewei.
Na de eucharistieviering is er gelegenheid om in het park te lunchen. Om 14.00
uur vindt de matineevoorstelling plaats van 'Bonifatius de Musical' in de
Bonifatiuskapel in Dokkum. Het bisdom stelt 400 kaarten voor de musical
beschikbaar à € 5,- (i.p.v. € 27,50) voor bezoekers aan de Bonifatiusdag. Kaarten
reserveren kan uitsluitend door middel van het bestelformulier dat u bij uw
parochie kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden vanaf
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl. De bestelde kaarten kunnen op zondag 3
juni afgehaald worden tussen 10.00 uur en 10.30 uur bij de ingang van het
Bonifatiuspark te Dokkum. Kaarten worden niet toegestuurd.

Opgave voor de pelgrimstocht voor 26 mei bij:
Lisette Winter, Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Telefoon: 050-4065888. Bij opgave graag naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoon, email en aantal wandelaars vermelden.

Thema 2012:
Samen de missionaire traditie voortzetten – Maak het mogelijk!
De missionaire traditie is springlevend, gaat door én….. heeft toekomst.
Geef gul aan de Pinkstercollecte 2012
Van harte aanbevolen namens de VOM werkgroep
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Algemeen

KRO, nu nog meer de moeite waard!
Als leden van de KRO ledenraad zijn wij nauw betrokken bij de
herstructurering van de Publieke omroep. Achter al de ons welbekende
programma’s staan gemotiveerde en creatieve mensen, die straks deze
ingrijpende reorganisatie door moeten maken. Of het ‘wandelgangenakkoord’
extra bezuinigingen met zich meebrengt is onduidelijk. De ledenraad heeft
ingestemd met de fusie van de omroepbedrijven van KRO en NCRV; en sterk
aangedrongen op het behoud van de ‘merken’ voor optimale herkenbaarheid
van de vereniging. Het is daarbij de bedoeling, dat RKK en IKON/ZVK hun
programma’s door het nieuwe bedrijf laten maken.
In de samenleving neemt de belangstelling voor verenigingen af: de doelen lijken
bereikt. Bij omroepverenigingen zijn mensen zich minder bewust, wie welke
programma’s maken. Elke omroep heeft goede programma’s: dus het publieke
stelsel is ‘één pot nat’. In de toekomst zullen echter de ledentallen van de
verenigingen nog meer de verdeling van de zendtijd bepalen. Hoe meer leden,
hoe meer mogelijkheden om programma’s te maken. Daarom houden de
omroepen campagnes voor ledenwerving en – behoud, dus ook de KRO. Laat uw
waardering voor de programma’s van de KRO blijken door lid te worden, of als u
al zelf lid bent door iemand steunlid te maken. Bij zo’n campagne horen ook
cadeautjes (uit de KRO webwinkel); mond op mond reclame werkt daarbij als
prima ondersteuning, dus ‘zegt het voort !’. Ook Twitter en Facebook kunt u
daarvoor gebruiken.
Vorige keer kondigden wij een regiobijeenkomst aan in Urk; deze kan niet
doorgaan. Het is ons gelukt wel iets anders te organiseren: op 2 juni, van 13.30
tot 16.30 in Heerenveen – op 5 minuten van het station.
Paul Vertegaal, de man achter ‘Spoorloos’, vertelt over achtergronden van dit al
meer dan 20 jaar succesvolle programma, en laat ook daarbij filmfragmenten
zien. Heeft u interesse en heeft u de aankondiging in de bladen – of rechtstreeks
per e-mail – gemist, dan kunt u ons mailen: afdelingsraad.groningenleeuwarden@kro.nl Wilt u daarbij vermelden ‘parochieblad’. De aanmelding sluit
op 21 mei. Daarna krijgt u een bevestiging met het volledige programma en de
routebeschrijving.
Dominic Brügemann,
KRO afdelingsraad Groningen-Leeuwarden.

St. Franciscusparochie te Bolsward
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Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 19 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie,
Zondag 20 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Leo Bos, jrd. Gatze Houben en Marie Houben-v.d.
Werf, Pietsie Terbraak-Teernstra, uit dankbaarheid
Woensdag 23 mei Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede
toekomst voor de kinderen
Donderdag 24 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 26 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim v.d.
Berg, uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk
Zondag 27 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Maria v.d. Meulen, jrd. Catharina Kuipers, Harmen
Brattinga, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Sjoerd Hettinga, Piet Bergsma, Julius
Galama, Meinte Galama, Ferdi Zijlstra, uit dankbaarheid bij de 75e verjaardag van
Gerrit Terbraak
Woensdag 30 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 31 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Sim v.d.
Berg tot zekere intentie, Peter Boekema
Zaterdag 2 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema
Zondag 3 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam.
Sietze Palstra en Marie Palstra-Adema, Hendrik Mulder en Julia Cecilia MulderEttema, Pietsie Terbraak-Teernstra
Woensdag 6 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen, Nico Scheltinga, overl. ouders Visser-Piekema en
overl. kinderen
Donderdag 7 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl.
fam. Jorritsma-Riepstra
Zaterdag 9 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Durk
Thomas Henkes, Klaas en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf
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Zondag 10 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, jrd. Waltruda Flapper-v.d. Werf, Yke van Hettema
Woensdag 13 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 14 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,

DIACONIE
Kids Care and Support Trust
De opbrengst van de verkoop achter in de kerk op 17 en 18 maart 2012 bedraagt
€ 153. Namens de kinderen danken wij u hartelijk!
De opbrengst is bedoeld voor de weeskinderen in Zithobeni, Rethabiseng en
Refilwe (3 townships ten oosten van Pretoria). Dit zijn kinderen, wier ouders
gestorven zijn aan HIV/AIDS of die zelf aan die ziekte lijden. Zij worden
opgevangen in een naschools activiteitenprogramma in de gemeenschap waar ze
wonen bij hun pleegouders, zoals grootouders, buren of familieleden.
Zo blijven ze wonen in hun eigen gemeenschap onder begeleiding van
geschoolde vrijwilligers, die hun helpen hun verdriet te verwerken, maar ook
met hun huiswerk, of met programma’s zoals tuinieren, sport, bijbeldiscussies,
traditionele dansen en vooral ook…. een warme voedzame maaltijd per dag is
belangrijk.
Dit kleinschalig project zit goed in elkaar en hier kleeft niets aan de bekende
strijkstok. Zin gekregen om ook iets bij te dragen?
Dat kan op Frieslandbankrekening 29 00 42 402 van KIDS Care and Support
Trust. Meer informatie bij contactpersoon Marlies Breeuwsma tel 0517 342134.

Actie voedselbank vraagt vrijwilligers
Op zaterdag 23 juni 2012 staat er weer een inzamelingsactie van de voedselbank
"De Helpende Hand" uit Harlingen op het programma. Deze voedselbank
verzorgt ook maandelijks een 30 tal pakketten in en rond onze stad. Om aan hun
producten te komen houden zij geregeld acties in hun verspreidingsgebied. Zo
dus ook in Bolsward. Deze inzameling vindt plaats bij Jumbo Kooistra en duurt
van 09.00 uur tot 18.00 uur. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers.
Bent u bereid een tweetal uren uw medewerking te verlenen? Wij werken met
tweetallen, die in afwisseling de briefjes met daarop de producten uitdelen aan
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de klanten en de producten in ontvangst nemen. Nadere informatie ontvangt u
in de winkel. Is dit iets voor U/jou? Dan graag opgeven bij Lolke Dijkstra tel.
0515 569892 of via de mail: ldijkstra@hetnet.nl onder vermelding van het tijdvak
waarop u beschikbaar bent. Ik zal dan proberen een schema te maken. Ook voor
nadere inlichtingen kunt u uiteraard altijd even bellen of mailen.
Alvast hartelijk dank!
Lolke Dijkstra.

OECUMENE
Raad van kerken bolsward
De vastenprik is weer even afgelopen. Iedereen die één of meerdere keren heeft
meegedaan kon merken dat vasten niet zo erg is, als je er iets anders voor in de
plaats krijgt. Ruimte voor God, ruimte voor andere mensen. Bijzonder om dat
elke keer weer mee te maken, dat je als christenen uit verschillende kerken in
Bolsward je zo verbonden kunt voelen met elkaar. Bijzonder ook om te merken
dat er gemiddeld steeds zo’n 40 mensen waren, met een uitschieter tot boven
de 50 toen de kinderen van de ouder- en kind catechese ook meededen, met
hun ouders. De leden van de Raad van kerken die alles organiseerden, de
maaltijden verzorgden, willen we dan ook hartelijk bedanken. En ook Margrietha
Sikma die ons steeds hielp alles klaar te zetten en de spontane vrijwilligsters die
de afwas deden.
Na aftrek van de onkosten is er nog € 412,- overgebleven in de spaarpot voor
Artsen Zonder Grenzen, die in hun werkzaamheden op vele manieren invulling
geven aan “De 7 werken van barmhartigheid”, ons gespreksthema in de
achterliggende weken. Ook daarvoor bedankt.
Ds. M.N. Ariesen-Holwerda en ds .J.Ariesen.

Familieberichten
Gedoopt:
15 april:

Anna en Maaike Lycklama à Nijeholt, dochters van Klaas Pierius
Lycklama à Nijeholt en Margaretha Maria Tholen,
Samuel van Haringhouckstraat 61, 8701 DX Bolsward

Van harte gefeliciteerd!
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Overleden:
17 april
17 april
28 april

Anthonius Matheus Kamsma, 87 jaar
Nanne Reijnstraat 8, 8701 CG Bolsward
Maria Anna Catharina Yntema-Bosma, 83 jaar
Fl. Campuslaan 19, 8701 AL Bolsward
Petronella Maria Siemensma-Draaisma, 88 jaar
Corr. adres: De Roeden 25, 8701 ZG Bolsward

Dat zij rusten in vrede

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.

19 mei
20 mei
26 mei
27 mei
2 juni

H. Vormsel
Herenkoor
Cantus Deo
Dames/Herenkoor
Joachim

Zo. 3 juni Dameskoor
Za. 9 juni Dameskoor
Zo. 10 juni Herenkoor Greg
Za. 16 juni Kinderkoor

Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Za. 19 mei 13.00 uur
parochiezaal
Zo. 27 mei 10.00 uur
Do. 7 juni 20.00 uur
Vr. 8 juni 19.00 uur
Vr. 8 juni 20.00 uur
Ma. 11 juni 20.00 uur
Wo. 13 juni 12.00 uur
Wo. 13 juni 20.00 uur
Do. 14 juni 13.00 uur

ontmoeting misd. /acolieten
kinderwoorddienst
ev. Jongerencatechese
buitenschoolse catechese
Solid Friends
info kinderen groep 8+ ouders
Viersprong rapen
parochiebestuur
kerk schoonmaken

parochiezaal
bovenzaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal

Collecte
19 t/m 27 mei: Week Nederlandse Missionarissen: Giro 676 tnv. Nederlandse
Missionarissen te Den Haag

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.165,90 opgebracht.
Deurcollecte 28/29 april voor Roepingenzondag € 161,50
Deurcollecte 5/6/ mei voor de Oosterse kerken € 159,30
Allen hartelijk dank hiervoor!
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Kort verslag parochievergadering
Woensdagavond 25 april liep de parochiezaal gezellig vol voor de halfjaarlijkse
vergadering waarin het parochiebestuur verslag doet over haar beheer en de
parochianen in de gelegenheid worden gesteld het bestuur te bevragen over
beheer- en bestuurszaken van de parochie en ze van advies te dienen.
Aan de orde was o.a. de jaarrekening 2011 van de parochie.
Het rapport, opgemaakt door de penningmeester en goedgekeurd door een
commissie van wijze mannen met kennis van zaken geeft aan dat het nadelig
saldo € 40.000,-- bedroeg. Het bestuur staat voor de moeilijke taak dat tekort,
ook met het oog op de komende fusie, nog dit jaar weg te werken.
Mevr. Van der Meer, opvolgster van Tom Mulder als voorzitter van de PCI,
bedankte allen die hebben geholpen om de kerstactie in december jl. weer te
laten slagen. Ze kondigde aan dat in november het nieuwe beleidsplan van de
PCI in de parochievergadering onderwerp van discussie zal kunnen zijn.
Meerdere parochianen maakten van de gelegenheid gebruik wensen, zorgen,
complimenten en verwachtingen te uiten richting bestuur en pastoor.
Een greep; de Bisdomreis naar Rome, de basisschool en de positie daar van de
pastoor, het pastoraat en het kerkelijk verenigingsleven, Bolsward en de
Filippijnen, de kerkverwarming of het ontbreken daarvan, het opschonen van het
ledenbestand en nog zo het één en ander.
Na de pauze was het de beurt aan de heer Kees van Kordelaar. De PCI heeft het
mogelijk gemaakt dat de heer van Kordelaar voor 18 uur per week aan de slag
kon als diaconaal medewerker. Niet alleen voor Bolsward, maar ook voor de
andere parochies in De Viersprong en mede in nauwe samenwerking met de
Martini- en Gasthuiskerk. Hij werkt o.a. aan een z.g. schuldmaatjesproject. Een
hulpmiddel voor mensen die moeite hebben hun inkomsten en uitgaven in
evenwicht te houden.
En tenslotte; noteert u alvast in uw agenda op 17 oktober a.s., de “DAG TEGEN
DE ARMOE”, lokatie Broerekerk. Dit in samenwerking met de andere
kerkgenootschappen in Bolsward en met medewerking van het Marnecollege.
J. Terra, secretaris.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor
Zo. 20 mei: Leendert van Poelje en fam., fam. Piet en Griet Yntema, overl. fam.
Ketelaar- Mulder, overl. fam. W. Westendorp- Dijkstra
Zo. 27 mei: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma,
Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, overl. fam Galema –de Vent,
overl. fam. de Jong –Siekstra,
Zo. 3 juni: Philippus Teernstra, Rein en Piet Miedema, Robertus en Maria
Theodora Ketelaar –Huitema
Zo. 10 juni: Klaas Boekema, Dominicus Ketelaar, Titus en Theodora Galama –
Dijkstra, Andries en Dirk de Jong en fam.

Lectoren en misdienaars
Zo. 27 mei
Zo. 3 juni
Wo. 6 juni

Misdienaars: Susan Hettinga en Demy Visser
Lector: A. Kramer
Lector: Kinderen eerste communiecantjes
Misdienaars: Kinderen eerste communiecantjes
Misdienaars: Jesse Yntema en Lisa van der Meer

Koren

Kosters

Zo. 20 mei Gregorius magnuskoor
Zo. 27 mei Ludgerkoor
Zo. 3 juni Kinderkoor
Zo. 10juni Volkszang

Zo. 20 mei
Zo 27 mei
Zo. 3 juni
Zo. 10 juni

R. de Ringh
H. Zijlstra
L. Buren
A. de Ringh

Collectanten
Zo. 20 mei
Zo. 27 mei
Zo. 3 juni
Zo. 10 juni

P. Teernstra en H. de Bruin
Joh. van Dijk en Tj. Ketelaar
Communiecantjes ????
L. de Ringh en A. de Ringh

Bloemverzorgers
Maand mei
Maand juni

M. Miedema en J. Galema tel. 542773 of 542803
L. Buren tel. 542309
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Koffieschenken
Zo. 20 mei
Zo. 3 juni
Zo. 10 juni

S. Hettinga en S. Kramer
R. Visser en R. de Jong
M. Zijlstra en H. Zijlstra

Deurcollectes
Zo. 20 mei
Zo. 27 mei
Zo. 3 juni
Zo. 10 juni

t.b.v. Onderhoud kerk
t.b.v. Ned. Missionarissen
t.b.v. Ned. Missionarissen
t.b.v. Onderhoud kerk

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 19 mei is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze viering
begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn Mevr. T. Ketelaar, Mevr. S. Kramer en Dhr. G. Ketelaar

Nog even een herinnering !
Rommel- en boekenmarkt “Rûn de Tsjerke” in Workum. Zaterdag 19 mei van
09.00 tot 14.00 uur is weer de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt bij en ten
behoeve van de Werenfriduskerk aan het Noard te Workum. Naast een
verscheidenheid aan boeken zijn er vele kramen met onder andere speelgoed,
huishoudelijke artikelen, zelfgebreide sokken, computers, cd’s en lp’s, kleine
meubels en nog véél meer. De kramen worden door vrijwilligers bemand. Ook is
er een verkooppunt in de garage Noard 24. De toegang is gratis.
Graag tot dan.
De rommelmarktcommissie.

Omgekeerd huisbezoek
Staat het al op uw kalender, het omgekeerde huisbezoek op 23 mei a.s.?
Het is van 10.00 – 11.30 uur in de Brouwershof.
Weet dat u van harte welkom bent!
Voor vragen kunt u Mini Dekker bellen, tel. 06-43234257.
De bezoekersgroep.
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Wel en Wee
* Op 12 mei jl. kwam vicaris-generaal P. Wellen naar onze parochie om in een
feestelijke viering het sacrament van het Vormsel toe te dienen aan Jan Dong
Hwan Hofman, Karst Zwaan, Anna Sybrichje Kramer, Boukje Anna de Boer,
Anna Idske Zijlstra, Djurre van Dijk en Gerlof Weitenberg. Namens de parochie
feliciteren we jullie en we bedanken de gastouders van de jongerencatechese
voor de tijd en energie die zij besteed hebben aan de begeleiding van onze
jongeren naar deze belangrijke gebeurtenis.
* Op woensdag 23 mei a.s. vindt het omgekeerde huisbezoek plaats. Alle oudere
parochianen zijn van 10.00 – 11.30 uur van harte welkom in de “Brouwershof”,
ook namens pastor Nelleke Ten Wolde. Voor meer informatie, of vervoer, kunt u
Mini Dekker of Sjoerdtsje Hylkema bellen (0643234257 of 543894).
* Omdat de meimaand van oudsher de Mariamaand is wordt er elke
woensdagavond om 19.00 uur in de kerk de rozenkrans gebeden. Iedereen is van
harte welkom.
* Op 27 mei vieren we het feest van Pinksteren. Op tweede Pinksterdag is er
geen viering in onze kerk, wel is er dan in Bolsward om 10.00 uur een
eucharistieviering.
* Op 3 juni is het weer feest in onze parochie, want dan doen een aantal
kinderen van de basisschool hun Eerste Heilige Communie. Namens de parochie
ook jullie en jullie ouders gefeliciteerd en we wensen jullie een mooie dag toe.
Ook hier een van harte dank-je wel aan de werkgroep en allen die mee gewerkt
hebben aan de voorbereiding van de kinderen op dit feest.
* Op 6 juni is er van 20.00 – 21.30 uur een inloopavond in de ‘Brouwershof”
voor mensen rondom psychiatrische cliënten. In de volgende Viersprong is hier
meer over te lezen.
* Namens de parochie wensen we u allen vrede en alle goeds.
De contactpersonen.

Maria Meimaand
In de meimaand wordt ook in onze parochie, de St. Werenfridus, elke
woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Ook U bent van harte
welkom. Het rozenkransgebed is een gebed dat herhaaldelijk wordt aanbevolen,
niet alleen door onze paus, maar ook door Maria bij Haar verschijningen in
Lourdes en Fatima en vraagt ons dringend om iedere dag dit krachtige gebed te
bidden.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zat. 12 mei: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel , dhr. Anne Postma en
alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zat.9 juni: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel, dhr. Anne Postma en
alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren
Zo.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.

20 mei
27 mei
3 juni
9 juni
17 juni

Kosters
Riet van der Bles
Bernadette de Jong
Dienst in Workum
Riet van der Bles
Thilda Adema

Collectanten
Zo. 20 mei
Zo. 27 mei
Zo. 3 juni
Za. 9 juni
Zo. 17 juni

Zo.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.

20 mei
27 mei
3 juni
9 juni
17 juni

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

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

Mei: Ida en Anneke Genee
Juni: Riet van der Bles
De 1e zondag van de maand
zal één van deze dames ook
het koffiezetten verzorgen.

Charlotte en Annick

Za. 9 juni Ryan en Boukje

Misdienaars
Zo. 20 mei

Opbrengst collecten april 2012
€
€
€
€

209,10
48,15
62,35
91,00

collecten eigen kerk
deurcollecte onderhoud eigen kerk
deurcollecte vastenactie
deurcollecte Leprafonds

Geplande collectes mei en juni
27 mei Pinkstercollecte voor de Ned. Missionarissen
10 juni Onderhoud eigen kerk

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 15 en zaterdag 16
juni 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.
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Rondje om de kerk
In verband met grote lekkage in de sacristie en bidkapel zijn er
herstelwerkzaamheden aan het dak uitgevoerd. Er zijn nieuwe zinkplaten
aangebracht en alle dakpannen zijn opnieuw gelegd. Een hele klus maar het
resultaat is erna en zo kunnen wij er weer een poosje tegen.

Wel en Wee
* Op 28 april is overleden, onze oudste parochiaan, Mevrouw Hermana
Postema-Bruinsma op 96 jarige leeftijd. De afscheidsdienst werd op donderdag 3
mei gehouden in onze kerk en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats te
Makkum. Wij wensen de familie sterkte toe met het verlies.
* Op 3 juni zullen Jens Jaarsma, Lars Eiling en Doortje Dierick hun 1 e Heilige
Communie vieren. De dienst is samen met de 6 communicantjes van Workum in
de kerk van Workum en de dienst begint om 10.00 uur onder leiding van Pastoor
Bultsma. Een hele mooie en gezellige dag toegewenst.
* Jelly Huisman is gestopt bij het bloemschikken en langs deze weg willen wij
haar hartelijk bedanken voor haar inzet.
* Wanneer de vrijwilligersavond gehouden wordt is nu nog niet bekend maar
zodra dit wel het geval is krijgt u hierover bericht.
* Binnenkort wordt het weer tijd om wat klussen uit te voeren. Het is de
bedoeling dit in projectverband te doen en u begrijpt alle hulp is van harte
welkom. Meldt u aan bij Hans Gesterkamp tel. 233068. Het gaat o.a. om:
Verbeteren / herstellen voorzetramen glas in lood.
Deur fietsenhok passend maken. Nieuwe (2e hands) gevelkachel in bidkapel
plaatsen. Diverse kleine reparaties aan houtwerk / metselwerk.
Regenpijpen van zink vervangen, deze zijn geheel poreus.
* U kunt nog steeds oude Nederlandse bankbiljetten inleveren. Er is al wat
binnengekomen en daar zijn we heel blij mee. In te leveren bij Hans Gesterkamp
tel. 233068.

Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 4 juni 2012 om 10.30 uur
in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. 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)
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Do. 17 mei: Hemelvaartsdag. Om 09.30 uur 4-Sprongviering in onze kerk
onze zieken en overl. Tjepke Herrema, Dirk van der Tol, Riemer en Gerard
Brouwer, Gerard Tesselaar
Za. 19 mei: onze zieken, overl. Jan Jurna, Hanny Jorritsma, Douwe en Anna
Poortstra-de Boer
Zo. 27 mei: onze zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong, Jan Jurna, Rein
Ludema, familie Ypma-Galama, ouders, broer Johan, Guus, Willibrordus en Tiny
Dijkstra-Huisman
Zo. 3 juni: onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Piet en familie
Tadema-Veldman, Antoon van Asseldonk, Mieke en Fonger Posthuma Smit
Zo. 10 juni: onze zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Boukje
Anema
Za. 16 juni: onze zieken, overl. Jan Jurna, familie Ypma-Galama

Lectoren
do. 17 mei:
za. 19 mei:
zo. 27 mei:
zo. 3 juni:
zo. 10 juni:
za. 16 juni:
zo. 24 juni:

Kosters
mevr. B. de Groot
mevr. E. van der Wei
mevr. L. de Boer
mevr. L. Hettinga
parochievoorgangers
mevr. B. de Groot
viering in Makkum

(531901)
(532112)
(642059)
(531547)
(531901)

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

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand april 2012 was als volgt:
Parochie:
€ 241,52
Bijzondere onkosten
€ 37,95
Vastenaktie
€ 173,16
Hiervoor allen hartelijk dank.
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Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op 17 mei een
tweede collecte voor de bijzondere onkosten aan onze kerk, op 3 juni voor het
reservefonds en op Pinksteren is er een tweede collecte voor de Missionarissen
op vakantie.
De totale opbrengst voor de Vastenaktie is € 388,63. Dit bedrag is overgemaakt
voor het project in Ethiopië. Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
do. 17 mei
za. 19 mei
zo. 27 mei
zo. 3 juni
zo. 10 juni
za. 16 juni
zo. 24 juni

fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.
fam.

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

tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260
tel. 531251
tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260 viering in Makkum,

Schoonmaken kerk
week 21: 21 t/m 26 mei:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

week 24: 11 t/m 16 juni:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
do. 17 mei
za. 19 mei
wo. 6 juni
do. 7 juni
za. 16 juni

4-sprongviering in de kerk om 09.30 uur met na de tijd koffiedrinken
19.00 uur Eucharistieviering
14.30 uur bijeenkomst alleengaanden bij Truus Ludema
10.00 uur bijeenkomst Liturgiewerkgroep in ’t Arkje
19.00 Eucharistieviering

Wel en wee Witmarsum
Dinsdag 8 mei is mevrouw Joke van der Tol opgenomen in het UMC te
Groningen en als het is zoals gepland was, is zij inmiddels geopereerd. We
hopen dat alles goed is gegaan en Joke inmiddels weer thuis is. We wensen je
van harte beterschap en sterkte, Joke.
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Met Pinksteren is het een jaar geleden dat Rein Ludema overleed en Nico Nielen
nog even langer geleden. Hun kruisjes hangen achter in de kerk en zullen op
Pinkstermorgen tijdens de viering overhandigd worden aan de familie.
De jongeren in de examenklassen van het voortgezet onderwijs zijn volop aan
het blokken voor hun examens. We wensen allen heel veel succes en we hopen
dat we straks weer veel tassen zien wapperen.
Inmiddels wonen Jo en Douwe Brouwer al weer een maand in een
aanleunwoning van Aylva State, Hertenkampsreed 51. Wij wensen hen daar
heel veel goede jaren toe en we hopen dat het spoedig een thuis mag zijn. Heel
veel woonplezier gewenst.
Op 12 juni gaan Marcel Herrema en Sandra elkaar het ja-woord geven. Wij
wensen hen een onvergetelijke dag en veel geluk, gezondheid en een lang leven
samen.
Voor U allen heel veel goeds en een hartelijke groet en Gods zegen,
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

UIT DE PAROCHIEBLADENSERVICE
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De processie van Corpus Domini op de Via Merulana in Rome
Als kind liep ik jaarlijks mee in de sacramentsprocessie van Boxmeer. Nu konden
wij er wel wat van, want we liepen ook nog vier keer mee in de Bloedprocessie.
De meisjes waren bruidje, korendraagster of palmwuifster. Maar het
allerhoogste was natuurlijk engel met ‘echte’ vleugels. Bovendien liep je dan
voor de monstrans en het heilig bloedreliek uit. Het gaf iedereen een mengeling
van gemeenschapsgevoel en religieuze vreugde. Op sacramentsdag verlieten we
halverwege de Eucharistieviering de kerk. De pastoor, in zijn zware koormantel,
liep onder een baldakijn en droeg de geconsacreerde hostie in een monstrans.
Halverwege werd gestopt om het tweede gedeelte van de Eucharistie te
vieren. Weer in de kerk teruggekomen kregen we als afsluiting de zegen.
Sacramentsdag werd als kerkelijk feest officieel erkend met een bul uit 1312 van
Clemens V In Domine en opgenomen in het canoniek recht. Men viert dat
Christus werkelijk in de Eucharistie aanwezig is. Op de eerste donderdag na het
feest van de H. Drie-eenheid trekken er op vele plaatsen ter wereld
sacramentsprocessies op hun eigen manier door de straten.
Zo ook in Rome. Maar als elders meneer pastoor de zorgdrager is voor het
allerheiligste, is dit in Rome de paus omdat hij de bisschop van de stad Rome is.
Om half zes ‘s avonds gaat de paus voor in een Eucharistieviering in de grote
basiliek van Sint Jan van Lateranen. Halverwege vormt zich een processie van
leden van de Romeinse parochies, groepen religieuzen van verschillende ordes
en jongerenbewegingen, maar vooral van de in wijde mantels geklede
broederschappen en de ridders van het H. Graf van Jeruzalem en de Maltezer
orde. De paus, geknield in gebed achter de monstrans op een versierde open
wagen met baldakijn, sluit de rij. De lange stoet trekt van de Sint Jan van
Lateranen de Via Merulana in. Eerst daalt de weg, maar dan volgt er een lang
vals plat de Esquilijnheuvel op tot aan het voorplein van de Santa Maria
Maggiore. De laatste jaren neemt de belangstelling toe en daardoor zijn de
veiligheidsmaatregelen wat aangescherpt. Toch blijft het plaatselijke karakter
vooralsnog behouden, hier gaat de bisschop van de stad Rome en niet de paus
die aan het hoofd staat van een wereldkerk. Uit het Lateraans paleis hangen
feestelijk prachtige doeken uit de ramen. Ook de bewoners langs de route willen
niet achterblijven en zij hangen hun gekleurde beddensprei als eerbetoon uit de
ramen. Als hun bisschop voorbij is, sluiten ze biddend achteraan aan op weg
naar de Santa Maria Maggiore. Hier houdt de paus nog een korte preek en geeft
hen de zegen. Ondertussen ligt het verkeer in Rome rondom de twee basilieken
tot half tien ‘s avonds volledig plat. Dit leidt weer tot grote opstoppingen tot ver
in de omgeving. De Romeinen berusten in hun lot en bellen nog maar eens naar
huis dat de pasta nog even moet wachten.
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Te voet naar Peerke Donders
Het Zuid-Limburgse Klooster Wittem organiseert van 17 tot 23 juni een
zevendaagse groepswandeling van het Peerke Donders-heiligdom in Tilburg naar
het Gerardus-bedevaartsoord Wittem. De zevendaagse wandeling loopt via
landwegen en bospaadjes door de Brabantse en Belgische Kempen en door het
Limburgse Maasdal en Heuvelland. De wandeldagen zijn gemiddeld 22 km. lang.
Het PeerkePad is een pelgrimsroute tussen het heiligdom van de zalige pater
Petrus Donders in Tilburg en het nationale pelgrimsoord van zijn heilige
medebroeder Gerardus Majella (beiden waren redemptorist) in het ZuidLimburgse Wittem. Het pad bestaat sinds oktober 2009. Aanvankelijk was er
alleen een wandelroute van plm. 160 km; sinds vorig jaar is er ook een fietsroute
van ruim 300 km. Beide routes zijn in een wandel- en fietsboekje beschreven
(PeerkePad II), zodat men de route individueel kan wandelen of fietsen. Maar
men kan ook samen met anderen op pad gaan. Het pelgrimskarakter komt tot
uiting in enkele korte bezinningsmomenten onderweg, en er wordt stilgestaan
bij religieus en cultureel erfgoed onderweg.
De wandelweek wordt begeleid door pater Henk Erinkveld, rector van Klooster
Wittem. Belangstellenden kunnen bij hem terecht voor meer informatie:
Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem; tel. 043-4501741 (tijdens
kantooruren). Informatie is ook te vinden op www.peerkepad.nl.
Aan beide tochten kunnen maximaal 14 mensen meedoen. Tijdige aanmelding is
dus raadzaam.

Bijbelgenootschap lanceert MeerOverDeBijbel.nl
Het Nederlands Bijbelgenootschap lanceerde onlangs de website
MeerOverDeBijbel.nl. Aan de hand van tien bekende personen uit de Bijbel
kunnen geïnteresseerden hier hun ontdekkingstocht door de Bijbel starten. Met
MeerOverDeBijbel.nl biedt het Bijbelgenootschap een gratis en toegankelijk
medium om kennis te maken met de inhoud en achtergronden van de Bijbel.
Op de website worden door middel van filmpjes, verhalen bij Bijbelteksten en
culturele uitstapjes de belangrijkste thema’s en achtergronden van de Bijbel
toegelicht. In tien hoofdstukken wordt het verhaal van o.a. Adam en Eva, Jezus
en Paulus verteld. De verhalen bieden een inkijkje in de context waarin de
Bijbelteksten zijn ontstaan. Daarnaast wordt stilgestaan bij de invloed van de
bijbelse verhalen op onze cultuur en tradities. De website is door het
Bijbelgenootschap opgezet voor mensen die weinig bekend zijn met de Bijbel en
daar meer over willen weten. Gebruikers van de website moeten zich eenmalig
gratis registeren. Vervolgens kan onbeperkt ingelogd worden.
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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,-)

- 24 Makkum:
Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum
Contactpersonen:
Mevr. A. Reijns
tel. 0515.231709
Mevr. T. Adema
tel. 0515.231036
Dhr. A. van Schaick
tel. 0515.231285
Mevr. T. van As
tel. 0515.232564
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,
Opgave 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
15 juni – 13 juli 2012.
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 4 juni 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
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