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Viersprongrooster  

 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum  
Za 6 okt 19:00 u ten Wolde 19:00 u Bultsma xxx xxx  
Zo 7 okt 10:00 u Bultsma xxx 9:30 Paroch. 9:30 ten Wolde 
Ma 8 okt   10:30 u ten Wolde 
   Avondrust   
Wo 10 okt 10:00 u Vrijwilligers 
 Bloemkamp     
Do 11 okt 9:00 u Bultsma     
Vr 12 okt 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 13 okt 19:00 Paroch. xxx xxx xxx  
Zo 14 okt 10:00 Bultsma 9:30 u Paroch. 9:30 ten Wolde 11:00 u t. Wolde 

    oec. jong.viering 
Wo 17 okt 10:00 u Bultsma 
 Bloemkamp     
Do 18 okt 9:00 u Bultsma     
Vr 19 okt 19:00 u Bultsma 
 Huylckenstein     
Za 20 okt 19:00 u ten Wolde 16:00 u ten Wolde xxx xxx  
  Nij Mariënakker    
Zo 21 okt 10:00 u Paroch. 9:30 u Paroch. 9:30 Paroch. 9:30 ten Wolde 
Wo 24 okt 10:00 u Vrijwilligers 
 Bloemkamp     
Do 25 okt 9:00 u ten Wolde     
Vr 26 okt 19:00 u Parochianen 
 Huylckenstein     
Za 27 okt 19:00 u ten Wolde xxx xxx xxx  
Zo 28 okt 10:00 u Paroch. 9:30 u ten Wolde 9:30 Paroch. 9:30 Paroch.  
Wo 31 okt 10:00 u ten Wolde  
 Bloemkamp     
Do 1 nov 19:00 u Bultsma 
 Allerheiligen zie Bolsward zie Bolsward zie Bolsward  
Vr 2 nov 19:00 u Paroch. 19:00 ten Wolde xxx 19:00 u Bultsma 

 Huylckenstein (Allerzielen)  (Allerzielen)  
Za 3 nov 19:00 u t. Wolde 19:00 u Bultsma xxx xxx  
 (Allerzielen)     
Zo 4 nov 10:00 u Bultsma xxx 9:30 ten Wolde 9:30 Paroch.  
   (Allerzielen)   



- 3 - 
 

 
Algemeen 

 

Uitvaartwacht in De Viersprong 
 

17 sept.  -  7 okt. pastoor Bultsma 
  8 okt.    -  4 nov.    pastor ten Wolde 
 

ANDERE TIJDEN 
 

Met ingang van 1 december aanstaande verandert het vieringenrooster voor 
onze parochies. Vanaf die datum zullen de tijden als volgt zijn: 
 

Bolsward:  
zaterdag  19:00 uur: communieviering en in de toekomst gebedsdienst 
zondag 11:00 uur: eucharistieviering 
 

Makkum:  
zaterdag Geen zondagsviering 
zondag 09:30 uur afwisselend eucharistie- en communieviering 
 

Witmarsum: 
Zaterdag Geen zondagsviering 
Zondag 09:30 uur: afwisselend eucharistie- en communieviering 
 

Workum: 
Zaterdag ene week 19:00 uur eucharistieviering, andere week geen viering 
Zondag ene week geen viering, andere week communieviering 

(Workum heeft dus om en om een viering op zaterdag of op 
zondag.) 

 

In het volgende parochieblad zullen we al een volledig vieringenrooster 
opnemen voor de eerste weken van december. 
 

Er zijn belangrijke redenen om deze wijziging door te voeren. Als eerste stellen 
we vast dat het huidige rooster geen recht doet aan de goede samenwerking die 
we hebben als vier parochies. Bolsward had elke week eucharistie, terwijl de drie 
andere parochies hoogstens eens per maand eucharistie konden vieren. In de 
nieuwe opzet heeft Bolsward nog steeds elke week eucharistie, maar de andere 
parochies elke twee weken. Waarbij Workum daarnaast eens in de vier weken 
eucharistie viert op zaterdag in Nij Marienacker. Een bijkomend voordeel van dit 
nieuwe rooster is de mogelijkheid voor de pastoor om in alle parochies dichter  
bij de gemeenschap te staan. Hij is immers niet alleen pastoor van Bolsward, 
maar ook van Makkum, Witmarsum en Workum. Bovendien beantwoorden we  
zo aan de wens van onze bisschop om het aantal communievieringen in de 
parochies te verminderen en ruimte te maken voor meer eucharistievieringen. 
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Er is echter nog een belangrijke reden om het rooster aan te passen. Onze 
kerkelijke traditie kent een grote rijkdom aan liturgische vormen om samen te 
vieren, terwijl er ook alle ruimte is om af en toe wat nieuws te proberen. Daar 
willen we meer van profiteren. Als eerste in Bolsward, maar zeker ook in de 
andere parochies. Het idee is om de communieviering te Bolsward op 
zaterdagavond langzamerhand te gaan vervangen door andere vieringen (zonder 
communie). We doen dit langzaam. Op z’n vroegst in september 2013 stappen 
we helemaal over naar andere vieringen. Tot die tijd zullen we hoogstens 
eenmaal per maand op een andere manier samen vieren. Het grote voordeel van 
ook andere vieringen houden is de mogelijkheid om meer aansluiting te vinden 
bij de vele verschillende wensen die er leven in onze parochie. Zo’n 
zaterdagavond zou bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn om ons eens meer op 
jongeren te richten. En anderen willen misschien wel eens een nieuwe vorm met 
de parochie delen en samen uitproberen. Dit levert zo’n grote rijkdom op voor 
ons parochieleven, dat we echt menen daar ruimte voor te moeten maken. We 
willen immers met alle parochianen samen een parochie vormen en dat 
betekent ook dat we ruimte bieden aan mensen die het huidige vieringenaanbod 
nog te ver van hen af vinden staan. 
We beseffen ons heel goed dat het nieuwe rooster wennen wordt. Vooral in 
Workum en Bolsward. We beseffen ons ook dat niet iedereen dit leuk zal vinden. 
Misschien wordt u er zelfs wel boos over. Toch zijn we ervan overtuigd dat het 
huidige vieringenrooster niet goed genoeg is voor de vier parochies samen. We 
denken dat wat nu voorligt van alle alternatieven die er zijn, het beste is. Niet in 
de laatste plaats omdat we met veel nauw betrokken mensen gesproken 
hebben. Nadat we als pastores een eerste idee hadden, zijn we gaan praten met 
de parochianenvoorgangers, die ons belangrijke input gaven. Daarna hebben we 
gesprekken gevoerd met parochianen die als vrijwilliger actief zijn op het gebied 
van de liturgie. Ook zij hebben ons enorm geholpen en belangrijke ideeën aan de 
hand gedaan. We hebben toen tijdens de zomervakantie onze plannen 
aangepast en in de maand september met alle besturen besproken. Dit leverde 
nog eens een aantal wijzigingen op. Deze laatste versie van het plan is wat we nu 
gaan doorvoeren. We hopen dat u bereid bent om met ons en de besturen 
samen deze wijzigingen te dragen.  
We zien de nu voorliggende veranderingen als een geweldige kans om er als vier 
geloofsgemeenschappen sterker door te worden. De pastores staan klaar om 
daar hard aan te werken. We hopen u ook. 
 

Het pastoraal team. 
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Even bijpraten  … 
 

Weekendvieringen – Zoals we al in het openingsartikel hebben uitgelegd, zullen 
vanaf 1 december de vieringentijden in onze parochies veranderen. In het 
volgende parochieblad nemen we alvast een compleet overzicht op, zodat u een 
maand van te voren precies bent ingelicht. In het nieuwe jaar zullen we ook een 
aanbod gaan doen om met elkaar te ontdekken waarom we graag meer 
eucharistie vieren in onze parochies. Wordt dus vervolgd. 
Geloofsgesprek – Pastoor Bultsma is door Leo Feijen geïnterviewd als nieuwe 
regiovicaris voor Friesland en de Noordoostpolder. Zondagmorgen 14 oktober 
aanstaande wordt dit geloofsgesprek uitgezonden, waarschijnlijk om 10.00 uur. 
Omdat velen van u dan in de kerk zijn is het misschien ook goed om te 
vermelden dat het ook nog later bekeken kan worden op rkk.nl. 
Martinusdag voor vormelingen – Op 10 november 2012 wordt weer de 
Martinusdag gehouden voor vormelingen. Tieners die net gevormd zijn of dit 
seizoen gevormd worden zijn van harte welkom. Opgave kan bij het bisdom: 
info@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Ondertussen is de Martinuskrant ook 
uitgekomen. Daarin staat meer informatie te lezen. 
 

Startavond kleine geloofsgroepen / Geloven Nu 
In onze parochies zijn meerdere groepen, waarin volwassenen bij elkaar komen 
om hun ervaringen met hun geloof in het dagelijks leven te delen en om daarbij 
steun en inspiratie te vinden in de Bijbel, onze geloofstraditie en elkaar. U kunt 
denken aan bijvoorbeeld Geloven Nu en God in Gaast. Bovendien staat in het 
beleidsplan van onze bisschop, dat er gestreefd wordt naar kleine 
geloofsgroepen, waarin mensen vertrouwd kunnen raken met elkaar en met de 
schatten van onze kerk. We willen proberen om tot één of enkele van die kleine 
geloofsgroepen te komen in onze parochie. Alle volwassenen die het aanspreekt, 
om zelf en met anderen wat intensiever met geloof en dagelijks leven bezig te 
zijn, nodigen we van harte uit.  
Op maandagavond 8 oktober 2012 komen we om 19.45 uur bij elkaar in de 
parochiezaal van Bolsward. Huidige deelnemers ontvangen persoonlijk een 
uitnodiging, maar alle geïnteresseerde parochianen van onze vier parochies zijn  
welkom. U kunt deze avond ervaren, hoe zo’n gesprek over “geloven op 
maandag”  in een groep u bevalt. Na opening met gebed en een uitleg over de 
bedoeling van de avond zullen we met zijn allen op verschillende manieren met 
een Bijbellezing aan de slag gaan, steeds op het raakvlak van geloof en leven.  
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Na dit inhoudelijk gedeelte en een korte pauze maken we vanaf ongeveer kwart 
over 9  afspraken voor het nieuwe seizoen, zowel in de bestaande groepen als  
voor eventuele nieuwe groepen.  
Wij hopen velen van u te mogen begroeten! 
 

Leiding Geloven Nu, Werkgroep God in Gaast 
 Pastor Nelleke ten Wolde. 

 

DIACONIE 
 

17 oktober 2012: Van verzorgingsstaat naar zorg voor elkaar. 
Een bijeenkomst over kerk en WMO. 
 

Er zijn voortdurend ontwikkelingen binnen de WMO. Positieve 
ontwikkelingen waar mensen die gebruik maken van de WMO 
voordeel van kunnen hebben; negatieve ontwikkelingen waardoor 

kwetsbare mensen getroffen kunnen worden. 
 Op deze bijeenkomst wordt de WMO vanuit twee invalshoeken besproken: 

 Wat zijn de gevolgen van de WMO voor de direct betrokken, de mensen 
die zijn aangewezen op ondersteuning en zorg? Zijn er voor hen goede 
voorzieningen? 

 Wat betekent de WMO  voor kerken? Hebben kerken invloed op de 
veranderingen in de  WMO en de effecten ervan? Wat doen kerken met 
de WMO en wat zijn de mogelijkheden?  

Deze bijeenkomst is de start van het project Kerk en WMO. Door dit project 
wordt getracht de betrokkenheid van kerken  bij de WMO te ontwikkelen of te 
versterken. 
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die vanuit de kerk betrokkenheid heeft 
bij of belangstelling heeft voor het thema Kerk en WMO. 
Sprekers: Prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat 

Drs. Simeon Bruinsma, beleidsadviseur WMO gemeente 
Leeuwarden.  

Plaats:  Het nieuwe PKN zalencentrum Trinitas,  Coehoorn van 
Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen 

Tijd:   19.30 - 22.00 uur 
 

Aanmelding en informatie bij Sjettie Tjeerdsma, stjeerdsma@solidairfriesland.nl 
 

 
 

mailto:stjeerdsma@solidairfriesland.nl
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Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal 
 

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-
Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 
miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De 
christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in 
Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met 
elkaar.  
Katholieke Kerk  
Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven 
bisdommen, met ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich vooral in 
voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de 
Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.  
Problemen  
Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de 
overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te 
waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.  
Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, 
hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als 
verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs 
om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van 
genitale verminking.  
 

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de deurcollecte 
op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 

 

Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
Meer weten?  www.missio.nl 

Van harte aanbevolen door de VOM werkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.missio.nl/
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Diaconale werkavond 29 oktober 2012 
Jongeren en Rouw 
 

De jaarlijkse diaconale werkavond voor de regio Zuidwest van het 
vicariaat Fryslân-Noordoostpolder gaat dit jaar over jongeren en rouw. 
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Jongeren en 
Rouw Noordoostpolder en wordt gehouden op 29 oktober in het zalencentrum 
te St. Nicolaasga. Aanvang  20.00 uur (zaal open 19.45). 
 

“Ik heb zo het gevoel 
dat niemand er meer aan denkt. 
Alles gaat zo snel weer door. 
Voor een ander is alles weer gewoon. 
Ik wil je zo graag vertellen hoe het is 
dat ik een mens waarvan ik hield ,zo mis…..” 
 

De werkgroep Jongeren en rouw Noordoostpolder bestaat uit jongeren en 
jongvolwassenen tussen de 17 en 30 jaar. Ze hebben allemaal iemand van 
dichtbij verloren. Via de werkgroep komen ze met elkaar in contact en wisselen 
ze ervaringen uit. Voorlopig hoogtepunt van de werkgroep is het theaterstuk 
“101% Verlieswinst”, in 2010 gemaakt onder leiding van theatermaker Paulien 
Haakma van “De zaak in beweging”. Met het theaterstuk 101% Verlieswinst 
hebben de jongeren rouw bespreekbaar gemaakt. 
Tijdens de diaconale werkavond zal de DVD die van dit theaterstuk gemaakt is 
vertoond worden en zal er in kleinere groepen onder deskundige leiding verder 
over doorgepraat worden. Deze avond is zeer geschikt voor mensen uit 
bezoekersgroepen pastores, rouwverwerkinggroepen, catecheseouders, 
diaconiegroepen en andere geïnteresseerden. 
Noteer deze datum vast in uw agenda en breng elkaar vast op de hoogte! 
Informatie en aanmelding bij Mw. C. Brouwer, corrybrouwer@home.nl of 0515-
427291. 
 

Beste mensen 
 

Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De 
Viersprong. Door een themaochtend over mensen met psychische 
problemen is duidelijk geworden dat in de regio Zuidwest Friesland 
behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning voor de kring rondom 

mensen met psychiatrische problemen. Als deze naasten goed ondersteund 
worden, dan kunnen  ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander. Om 
op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin mensen  

mailto:corrybrouwer@home.nl
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rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen met hun verhaal en ervaringen. 
Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor koffie/thee, een gesprek of een 
luisterend oor. De werkgroep wordt ondersteund door Kees van Kordelaar 
diaconale opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Snee consulent van 
de PKN, Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum.  
De avond zal plaatsvinden op woensdag 31 oktober 2012 van 20.00 uur tot 21.30 
uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 
19.30 uur.  
De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven om aan te 
schuiven, 
12 december 2012 is de laatste van dit jaar. De datums voor 2013 worden de 
volgende keer bekend gemaakt. We nodigen u van harte uit. 
 

Werkgroep De Bolder                                                        
Agatha Vreeling (0517-532115). 

 
 

3 November 2012 studiedag kerkvrijwilligers:  
wij kunnen het wel!  
 

Studiedag voor alle kerkvrijwilligers over deelname van mensen met een 
verstandelijke beperking aan de kerk. 
Tijd: 9.30 inloop. Programma van 10.00 – 16.00 uur. 
Locatie: De Oerdracht Joure, E.A. Borgerstraat 46, Joure. 
‘Iedereen hoort er bij’. Daar zijn kerken het meestal snel over eens. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking optimaal 
deelnemen aan de geloofsgemeenschap? Hoe pak je dat aan in de kerkelijke 
activiteiten, in de liturgie, het diaconaat? Hoe maak je beleid van ‘inclusief kerk 
zijn’. Dat betekent: inclusief  mensen met een verstandelijke beperking. Op deze 
studiedag willen we daaraan aandacht besteden. 
Er zijn sprekers, workshops en een informatiemarkt met materialen en 
middelen. Daar is ook de gelegenheid uw eigen materialen en middelen te 
presenteren, waardoor kerkvrijwilligers van elkaar leren en bij elkaar ideeën 
opdoen.   
Sprekers: Henk Meeuws  van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
Thijs Tromp, directeur van Reliëf (Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders) 
Zij spreken over de toegevoegde waarde van en valkuilen voor vrijwilligers in het 
werken met mensen met een verstandelijke beperking in de kerk.  
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Workshops: 
* Geloven in geuren en kleuren - kerk zijn met ‘laag- 
   niveaugroepen’. 
* Kerkbezoek als zorgvraag in het zorgplan? 
* Rouw- en verliesverwerking  
* Nieuwe liederen  zingen 
* Samen vieren rond H. Schrift en tafel 
* Diaconaat, * Staat de mens centraal in de zorg, * De film 

”Samen Geloven Gewoon Doen”, * Grenzen stellen 
 

Er is een mogelijkheid voor kinderopvang. Wel graag even melden! 
Informatie en aanmelding bij Solidair Friesland, 058-2130046, 

info@solidairfriesland.nl 
 

UIT HET BISDOM 
 

Een cantor is een man of vrouw die de voorzang in de 
liturgie verzorgt en de samenzang leidt. 
Hij/zij kan in de plaats treden van het koor of in 
samenwerking daarmee functioneren. In tijden van 

vergrijzende koren een steeds belangrijker wordende functie! 
 Cantor zijn gaat niet zo maar: je moet kunnen voorzingen en dirigeren. 
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in 2013 weer een  

 

Cantorcursus 

 

in het parochiehuis ‘It Skûtsje’ bij de RK kerk te Heerenveen 
op de zaterdagen 26 januari, 9 en 23 februari en 9 maart 2013 

’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Aanmelding bij het secretariaat van de NSGV, met alle adresgegevens en  uit 
welke parochie: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
Na de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat met een 
bevoegdheidsverklaring. 

 

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong” 

 

 

Lectoren/ misdienaars/acolieten  zie:                     www.franciscuskerk.nl  

Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:               www.pylgeralmanak.nl                          
                                                                                   www.werkplaatsvoordeziel.nl  
                                                                                   www.abultsma.nl 

mailto:info@solidairfriesland.nl
mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Vrijdag 5 okt.: voor overl. ouders Johannes en Janke Dijkstra-
Adema 
Zaterdag 6 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, wij bidden voor Herald Hiemstra waarvan deze week 

zijn geboortedag en zijn sterfdag wordt herdacht en voor de toekomst van zijn 
jonge gezin, Anna Huitema-Jellema 
Zondag 7 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, wij bidden 
voor Herald Hiemstra, waarvan deze week zijn geboortedag en zijn sterfdag 
wordt herdacht en voor de toekomst van zijn jonge gezin, Henk Mulder en Julia 
Cecilia Mulder-Ettema, kinderen en kleinkinderen, jrd. Gerard Ketelaar 
Woensdag 10 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen, 
Donderdag 11 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 13 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 14 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs 
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de 
Boer, Sjoerd Hettinga, Simke Sonsma 
Woensdag 17 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 18 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Sim v.d. 
Berg 
Zaterdag 20 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 21 okt:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, kinderen en 
kleinkinderen, Nico Scheltinga, jrd. Theo Lotstra 
Woensdag 24 okt. Bloemkamp: Hennie en Andries Visser, voor een goede 
toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 25 okt: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne,   
Zaterdag 27 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 28 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, foar 
âlders en fam. Rients en Antonia Miedema-Muller, Harmen Brattinga 
Donderdag 1 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra 
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In de oktobermaand is er iedere zaterdagmiddag om vijf 
uur rozenkrans bidden in onze kerk.  

 
 

Kinderwoorddienst seizoen 2012 – 2013 
 

In de kinderwoorddienst  gaan wij samen met de kinderen het bijbel verhaal 
vertellen van dat betreffende weekend maar dan op een begrijpelijke manier 
voor de kinderen. Ook leggen we dan vaak een link van hoe wij hier mee om 
kunnen gaan en wat wij zelf kunnen betekenen voor de samenleving. Daarnaast 
maken we een klein knutselwerkje, dat zij mee naar huis mogen nemen. De 
kinderen vinden de KWD begrijpelijk, vinden het vaak heel gezellig en steken 
vaak nog heel wat op. Als wij terugkomen in de kerk vertellen wij even in het 
kort wat wij samen besproken hebben. De KWD is bedoeld voor alle kinderen 
van de lagere school. Dit jaar hebben wij 2 kinderwoorddiensten die de hele 
kerkdienst duren (25/11 en 6/1). Dit willen wij eens proberen, omdat de KWD 
erg kort is en het soms vlug moet.  
Wij willen de kinderen dan ook graag uitnodigen om langs te komen. Dit jaar zijn 
de kinderwoorddiensten op 14 oktober, 25 november en 16 december. In 2013 
zijn de kinderwoorddiensten op 6 januari, 13 februari, 17 maart, 28 maart, 31 
maart, 21 april, 19 mei en op 23 juni.  
Tot ziens op 14 oktober bij de Kinderwoorddienst 

Leiding van de KWD. 
 

Familieberichten 
 

Getrouwd: 
 7 september: Timotheüs Dondorp en Ilse Ketelaar 
 Gerrit Knopstraat 3,  8701  EN  Bolsward. 
14 september: Aran Jellema en Mirella Ypma 

 3
de

 Hollandiastraat 15,  8701  WJ  Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden: 
29 aug. Ludovicus Aloisius Zijlstra, 75 jaar. 
 Corr. adres: Tûnikkers 1,  8711 DH Workum 
31 aug. Anna Maria Hettinga – de Vries, 100 jaar 
 Corr. adres:  E.J.M. Kamermans-Hettinga, 
 Eikenlaan 108,  2691 EG  ‘s Gravenzande  

 

Dat zij rusten in vrede. 
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Bolsward 

 

Koren  
Za.   6 okt. Kinderkoor Zo. 21 okt. Herenkoor 
Zo.   7 okt.  Dames en Herenkoor Za. 27 okt. Dameskoor 
Za. 13 okt. Dameskoor Zo. 28 okt. Herenkoor 
Zo.   14 okt.   Herenkoor Do.   1 nov. Dames en  
Za. 20 okt. Cantus Deo     Herenkoor 
  Za.   3 nov. Dameskoor 

 
 
 
Wat gebeurt er meer in onze parochie?  

 

Vr 5 okt. 19.30 uur ABTB    parochiezaal 
Ma. 8 okt. 19.45 uur startavond kl. Geloofsgroepen parochiezaal 
 8 okt. 14.00 uur ziekenbezoek   bovenzaal 
 8 okt. 19.30 uur vormselgroep Bisdom  bovenzaal 
Di. 9 okt. 19.30 uur Schola Cantorem   parochiezaal 
Wo. 10 okt. 13.30 uur Omzien naar elkaar  bovenzaal 
 10 okt. 20.00 uur parochiebestuur  bovenzaal 
 10 okt. 12.30 uur KPO    parochiezaal 
Vr. 12 okt. 19.00 uur buitenschoolse catechese parochiezaal 
 12 okt. 20.00 uur Solid Friends   bovenzaal 
Zo. 14 okt. 10.00 uur Kinderwoorddienst  parochiezaal 
Ma. 15 okt. 20.00 uur info Romereis   parochiezaal 
Di. 16 okt. 19.30 uur Schola Cantorem  parochiezaal 
Wo. 17 okt. 10.00 uur KVG    parochiezaal 
 17 okt. 19.45 uur KVG    parochiezaal 
Do. 18 okt. 09.00 uur KBO opening   parochiezaal 
 18 okt. 13.00 uur kerk schoonmaak  parochiezaal 
Ma. 22 okt. 20.00 uur KVG    parochiezaal 
 22 okt. 14.00 uur VOM    bovenzaal 
Ma. 29 okt. 20.00 uur vrijwilligers TBM   parochiezaal 
Di.  30 okt.  19.30 uur Schola Cantorem  parochiezaal 
Wo. 31 okt. 13.00 uur Klok rapen   parochiezaal 
 31 okt. 19.00 uur JK3 gastouders   parochiezaal 
Do.  1 nov. 19.00 uur Allerheiligenviering  kerk 
  1 nov. 20.00 uur parochianenvoorgangers bovenzaal 
Vr.  2 nov. 19.30 uur ABTB    parochiezaal 
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Bolsward 

 

Beste parochianen 
 

In het voorjaar, heb ik namens het kerkbestuur, gevraagd wie er in het bezit is 
van een sleutel van de ingang naar de parochiezaal. Hierop hebben velen 
gereageerd, maar volgens het bestuur moeten er nog meer sleutels in omloop 
zijn. Dit heeft het bestuur genoodzaakt om te besluiten het slot te gaan 
vervangen. Het bestuur heeft een lijst gemaakt met daarop de personen die een 
sleutel gaan ontvangen. Hiervoor zullen zij moeten tekenen. Deze registratie zal 
op het secretariaat worden bij gehouden. 
 

De wijziging van de deurcilinder zal zaterdagmorgen 13 oktober plaats vinden.  
 

De week hiervoor zullen de aangewezen personen persoonlijk de sleutel 
overhandigd krijgen van Jan Visser. Dit alles heeft te maken met de veiligheid, 
welke ons door het Bisdom op het hart is gedrukt.  
Wij hopen dat u begrip hebt voor deze wijziging, teken ik met vriendelijke groet,  

 

namens het bestuur  
Jan Visser (beheerszaken). 

 
 

 

K.B.O. seizoen 2012-2013 Donderdag 18 Oktober 
Openingsmorgen. Om 09.00 uur Eucharistieviering met medewerking 
van ons KBO koor. Na de viering gezamenlijk koffie drinken in de 

parochiezaal waarna mevr. Ciel Huitema-Walta een lezing geeft over 
“Levensloop”. 

We worden geboren, we gaan verder leven waarin keuzes zijn gemaakt en we 
komen te overlijden. Dit alles wordt door mevr. Huitema met humor en respect 
tegen het licht gehouden. 

Het bestuur. 
 
 

KVG 
 

Woensdag 17 oktober 2012 openen we om 19.00 uur ons eigen KVG 
seizoen met een viering in de st. Franciscuskerk. Om 19.45 uur begint 

in de parochiezaal de jaarvergadering, waarin het jaarverslag en het financieel 
verslag besproken worden en de kascommissie het woord krijgt. Na de pauze 
krijgt u te horen wat “Thuishotel” is en geven zij een workshop over mantelzorg 
met de titel: “En ik dan”? Na deze workshop is er de mogelijkheid, als u daar 
belangstelling voor hebt, om u op te geven voor een volledige cursus over 
mantelzorg. 
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Bolsward 

KVG Maandag 22 oktober 2012. 
 

Creatieve avond. Deze avond wordt verzorgd door Thea en we gaan iets maken 
in de sfeer van Halloween, maar wat het wordt blijft nog een geheim. Het 
gebruikte kleine gereedschap en het voorbeeldboekje mag u na afloop mee naar 
huis nemen samen met het door u gemaakte werkstuk. De maximale deelname 
is 10 personen. Kosten voor deze avond zijn € 12,50.  
Opgave en betaling bij Thea Dijkstra, Workumertrekweg 15. De locatie wordt 
nog bekend gemaakt. Aanvang 19.30 uur. 

 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.041,80 opgebracht.  
De deurcollecte op 15/16 september voor Pax Christi heeft € 146,50 opgebracht. 
 

Allen hartelijk dank hiervoor 
 

Collecte 
 

20 t/m 21 Oktober  Wereldmissiedag. (Pauselijke Missiewerken: PMW).  
Giro 1566 t.n.v. Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 

Bedankt! 
 

14 september 2012 was onze trouwdag!! 
Iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan onze geweldige sfeervolle 
kerkdienst en felicitaties!! Het was een fantastische dag om nooit te vergeten!!! 
 

Aran & Mirella Jellema-Ypma 
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   H. Werenfridusparochie Workum 
 

     Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor 
 Zaterdag  6 okt.: Andries  en Dirk de Jong, overl. fam. de Jong-     
Sierkstra 

Zondag  14 okt.: Roberus en Maria Theodora Ketelaar –Huitema, Titus en 
Theodora Galama -Dijkstra 
Zondag 21 okt.: Jappie en Reinskje Bouma-Kampstra, Anna Teernstra-Tolsma, 
voor de leden en overleden leden van “Vrouwen 98” en “op e ny” ter opening 
van het nieuwe seizoen, overl. fam. Ypke en Catharina Flapper-Jongstra 
Zondag 28 okt.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-
Postma, overl.  fam. W. Westendorp-Dijkstra, overl. fam. Galema –de Vent  
 

Lectoren en misdienaars 

 

Za.    6 okt. Lector :  H. Kienstra 
 Misdienaars:  Marije Zijlstra en Silke van Poelje 
Zo.   14 okt. Lector :  A. Kramer 
Zo.   21 okt. Lector :  J. Kramer 
Zo.   28 okt. Lector:  A. Yntema 
 Misdienaars:  Demy Visser en Sara van der Staaij 

 

Koren      

Za.      6 okt. Gregorius Magnus      Zo.  21 okt.   Ursulakoor    
Zo.   14 okt.   Ludgerkoor       Zo.  28 okt.   Gregorius Magnus 
 

Kosters    Collectanten 
 

Za.       6 okt.  H. Rijpma   Za.  6 okt. A. de Ringh en P. Teernstra 
Zo.    14 okt.  R. de Ringh   Zo.  14 okt. Joh. de Jong en L. de Ringh  
Zo.    21 okt.  L. Buren     Zo.  21 okt. N. Terwisscha en T. Hettinga 
Zo. 28 okt.  A.de Ringh   Zo.  28 okt. Joh. v. Dijk en G. Galema 
 

Crèche:  
 

Zo. 21 okt. Tanja Hofstra / Tineke Yntema 
 

Koffieschenken  
 

Zo.   14 okt. H. Zijlstra en R. Visser 
Zo.   21 okt. M. Rijpma en J. Koopen 
Zo.   28 okt. A. de Boer en R. de Jong 
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Workum 

Deurcollectes    Bloemverzorgers 
 

  6 okt. t.b.v. Onderhoud kerk Maand okt.: L. Buren, tel. 542309 
14 okt. t.b.v. Onze koren 
21 okt. t.b.v. Wereldmissie   
28 okt. t.b.v. Wereldmissie   
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 20 okt. is er een Woord en Communieviering met Pastor N. ten Wolde, 
deze viering begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Schramp en N. 
Terw.Scheltinga. 
 

Beste parochianen van de St. Werenfridusparochie 
 

U hebt in de laatste Viersprong kunnen lezen, dat onze drie parochianen, die 
jarenlang als contactpersonen hebben gefunctioneerd, zijn gestopt met hun 
werkzaamheden. U merkte daarvan eigenlijk alleen maar het geschreven stuk 
“Wel en Wee” in vroeger het “Drieluik” en nu de “Viersprong”. Maar zij zorgden 
o.a. ook voor alles rondom een begrafenis, voor het welkomstwoord  en de 
misintenties (voorbeden speciaal voor Workum) tijdens de weekend-vieringen, 
voor de verslaggeving in het parochieblad en zo nog meer. 
Het parochiebestuur wil Riet Visser, Maria Lagendijk en Auke de Ringh heel 
hartelijk bedanken voor hun jarenlange bijdrage voor onze parochie. 
Mensen nogmaals; HEEL HARTELIJK BEDANKT. 
 

Ja en dan…….. hoe verder? 
Vanaf nu nemen drie andere parochianen hun stokje over. Dit zijn: 
Henny de Jong tel. 0646702410, e-mail: johanenhennydejong@gmail.com 
Ytsje Heins tel.  0515-541979, e-mail: gwheins@hetnet.nl 
Geartsje Weitenberg tel.0515-543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl 
Postadres : Postbus 93, 8710 AB Workum. 
Met z’n drieën schrijven zij voortaan het “Wel en Wee” en regelen andere zaken. 
Stelt u het op prijs, dat zij iets vermelden in het   “Wel en Wee” geeft u dat dan 
s.v.p. aan één van hen door. We denken hierbij aan blijde en minder blijde 
gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, opname in ziekenhuis. 
Natuurlijk zijn pastoor Bultsma en pastor ten Wolde voor bovenstaande zaken de 
eerst aangesprokenen, maar u kunt dit daarnaast ook aan onze drie parochianen 
doorgeven. Henny, Ytsje en Geartsje, veel succes. 

Namens het parochiebestuur 
 Hes Kienstra. 
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Workum 

 

Van zomermarkt naar kerstmarkt 
 

Door de inzet van vele vrijwilligers hebben we deze zomer opnieuw een  heel 
goede rommelmarkt gehad, nu in de toren bij de Gertrudiskerk. Het was even 
wennen in deze zo heel andere locatie maar toch hebben we er snel onze draai 
kunnen vinden. Ondanks dat we eerst niet zo goed zichtbaar waren door de 
steigers rond de toren, hebben we toch vanaf het begin vele enthousiaste 
mensen de toren binnen zien komen. Het was in één woord een succes. 
Al is het nog wat vroeg, we zijn nu al weer begonnen met de voorbereidingen 
van de kerstmarkt, die dit jaar gehouden zal worden op 14 en 15 december en 
wel op de welbekende plek, in de garage van de fam. Graafsma aan het Noard.  
Voor die markt hebben we weer voldoende geschikte bloembakjes, schalen e.d. 
nodig. Ook andere kerstspullen kunnen we heel goed gebruiken. Daarom, mocht 
u nog wat spullen hebben staan, we houden ons van harte aanbevolen. 
Voor de prijsjes onder de kerstboom kunnen we alle soorten zegelkaarten heel 
goed gebruiken dus mocht u over hebben……..! 
Op de volgende adressen  kunt u de spulletjes kwijt; Tettingburren 19, 
Brouwersdyk 15, Aldewei 6. Alvast hartelijk dank, 

 

De commissie. 
 

Wel en Wee. 
 

Het gewone leven gaat weer zo zijn gang. Zo ook het Wel en Wee, afscheid van 
de ene groep welkom van de andere groep. (Zie stukje van de voorzitter) Vicaris 
Ten Velde heeft afscheid genomen van zijn parochies en als vicaris, om in te 
treden als postulant in de Benedictijnse klooster gemeenschap van de St 
Willbrordus abdij in Doetinchem. 
Bij zijn afscheid kreeg de Parochie Workum een speciale groet. 
8 september vierde bisschop Gerard de Korte van het Bisdom 
Groningen/Leeuwarden dat hij 25 jaar Priester was. 15 September ging hij voor 
in de viering in Leeuwarden. 
30 september hebben we afscheid genomen van onze parochievoorgangster  
Maria Lagendijk, zij was een bekend gezicht in onze parochie kerk.  
Maria het ga je goed en heel veel dank voor het vele werk. 
20 oktober en 17 november gaat Pastor Nelleke voor in Nij Marienacker. 
Dit was het wat ons betreft, mocht u wat willen melden, dan kunt u van af nu bij 
ons terecht. Van af deze plaats een hartelijke groet . 

  De Contact personen. 
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Workum 

 

Bijzonder concert in de St Werenfridus Kerk te Workum 
 

Zaterdag 14 oktober om 15.00 uur geeft het vocaal ensemble Lyts Vocaal een 
bijzonder concert in de prachtige akoestiek van de St. Werenfridus Kerk te 
Workum. Het Lyts Vocaal wordt gevormd door zestien gedreven zangers en staat 
o.l.v. dirigente Pauli Yap. In hun a-cappella programma Lux aeterna “Het 
eeuwige licht zal over hen schijnen” brengt Lyts Vocaal een concert vol warme 
klanken. Met immense diepte beschildert Herbert Howells in zijn 8-stemmig 
Requiem de verstilde hoop voor de doden. Verder klinken er werken van Pärt, 
Stockmeier, Alain, Whitacre, Rachmaninov, Nystedt, Purcell en Byrd.  
Het programma duurt ongeveer een uur en is zonder pauze. Entree € 12. 
(kaartverkoop aan de deur). 
 

Dank voor een hartelijk afscheid  
 

Vanuit mijn tijdelijke kamer in de St Willibrordsabdij (in mijn definitieve kamer 
wordt nog wat geklust) richt ik me tot alle collega’s, parochiebesturen, 
bisdomwerkers en mede-stafleden van het bisdom. Ik kijk terug op een prachtige 
afscheidsviering, waarbij veel pastorale collega’s en parochiebesturen aanwezig 
waren of schriftelijk een afscheidswoord gestuurd hebben. De speech van de 
bisschop en de prachtige afscheidskaars van de staf, evenals de mooie bos 
bloemen van het vicariaat Friesland-Noordoostpolder bij mijn aankomst hier, de 
talloze brieven en kaarten, het heeft me allemaal goed gedaan. De dertig jaren 
dat ik in ons mooie bisdom mocht werken zijn me niet in de koude kleren gaan 
zitten en ik voel me dan ook heel nauw verbonden met jullie allemaal. We 
hebben heel wat lief en leed gedeeld. Wij blijven een band houden. Ik hoop 
velen van jullie af en toe hier te zien en voel me één met jullie in gebed en 
liturgie. Er begint nu een nieuwe tijd voor mij. Ik voel me al goed thuis in het 
dagelijkse kloosterritme en kan het met de medebroeders goed vinden. Ik heb 
zelfs al een nieuwe tandarts gevonden. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor 
jullie betrokkenheid bij mijn afscheid en wens jullie allemaal Gods zegen toe voor 
jezelf en je dierbaren. In Christus verbonden,  

Br. Johan te Velde. 
 

Oktober rozenkransmaand 
 

In onze parochiekerk St. Werenfridus gaan wij in oktober iedere woensdagavond 
weer het rozenkransgebed bidden, aanvang 19.00 uur.  
Je bent van harte welkom. We bidden voor verschillende intenties o.a. voor onze 
parochiegemeenschap, voor de vrede en ook voor persoonlijke intenties. 
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    St. Martinusparochie Makkum 
  

  De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

  Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

  Zondag 7oktober: voor alle zieken in de parochie/Avondrust 
 

Lectoren  Kosters 
 

Zo.   7 okt. Riet van der Bles Zo. 7 okt. Watze/Bianca  
Zo. 14 okt. Mieke van Vliet Zo. 14 okt. Wim Foekema 
Zo. 21 okt. Toos van As Zo. 21 okt. Mieke van Vliet 
Zo. 28 okt. Bernadette de Jong Zo. 28 okt. Lenie Foekema 
Zo.   4 nov. Thilda Adema Zo.  4 nov. Watze/Anneke 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo. 7 okt. Geerten Tros Okt. Ida en Anneke Genee 
Zo. 14 okt. Klaas Groeneveld Nov. Riet van der Bles 
Zo. 21 okt. Nico van Vliet De 1e zondag van de maand 
Zo. 28 okt. Lenie Foekema zal één van deze dames ook het 
Zo. 4 nov. Geerten Tros koffiezetten verzorgen. 
 

Opbrengst collecten september 
 

Zijn bij mij nog niet bekend, komt in het volgende parochieblad 
 

Zondag 7 oktober onderhoud van de kerk 
 

Bestuursmededelingen 
 

Bisschop de Korte heeft per 1 juni jl. eervol ontslag verleend aan Marjon Zeilstra 
en Sonja Coevert-Raatjes als lid van het parochiebestuur van de St. 
Martinusparochie in Makkum. Marjon en Sonja hebben respectievelijk acht en 
drie jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur. De Bisschop bedankt in zijn 
brief de beide dames voor hun inzet de afgelopen jaren. Het parochiebestuur 
sluit zich graag hierbij aan en heeft dit kracht bijgezet met een bloemetje. 
Daarnaast heeft de Bisschop Hans Gesterkamp en Watze Roorda herbenoemd 
als lid van het parochiebestuur. Hij wenst hen veel zegen toe bij de 
werkzaamheden ten behoeve van de parochie. 
Het parochiebestuur bestaat nu uit de volgende personen: Pastoor Bultsma, 
voorzitter; Annemiek Bakker, vice-voorzitter; Hans Gesterkamp, 
penningmeester; Watze Roorda, Bianca Domhof, secretaris. 
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Makkum 

 

Wel en Wee 
 

* Er zullen twee zaterdagavondvieringen vervallen maar de vieringen zijn dan 
wel op zondag. Het gaat om de viering van 13 oktober, dit wordt dus 14 oktober 
en die van 10 november zal zondag 11 november zijn. Het parochiebestuur 
moest een keuze maken om een H. Mis op zondag te houden en als we de keuze 
op de zaterdagavond zouden houden dan zou er een zaterdagavondviering zijn 
onder leiding van parochianen. Het Bestuur heeft er voor gekozen om toch een 
H. Mis te willen hebben. 
* De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor de 65+ van onze parochie zal dit jaar 
plaatsvinden op donderdag 15 november a.s. Zij die hiervoor in aanmerking 
komen krijgen de uitnodiging eind oktober van de leden van de bezoekgroep. 
* De Allerzielenviering zal worden gehouden op zondag 4 november en de dienst 
wordt verzorgd door Pastor Nelleke ten Wolde.  
 

Avondrust: 
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 8 oktober 2012 om 10.30 
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor ten Wolde. Vanaf 10.00 uur is er 
koffie. En op maandag 5 november zal Pastoor Bultsma in de viering voorgaan. U 
wordt van harte uitgenodigd. 
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst. 
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst. 

 

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

 

KVG-Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 12 en zaterdag 13 
oktober 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. 
 

Het KVG seizoen is alweer begonnen. De eerste avond was op 12 september jl. 
en na de jaarvergadering werd de avond verzorgd door Pastor Nelleke ten 
Wolde. Het was een mooie start van het seizoen. 
Op woensdag 10 oktober a.s. zal er een middagexcursie zijn naar de zoutfabriek 
in Harlingen, opgave is niet meer mogelijk. 
Op woensdag 14 november komt Mevr. Maria Douma uit Bolsward ons het een 
en ander vertellen over de wereldwinkel. 

mailto:toosvanas@hotmail.com
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 H. Nicolaas van Tolentijnparochie 
                          Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

zo. 7 okt.: onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Gerard en Riemer 
 Brouwer, Jan Jurna, Boukje Anema, Tjepke Herrema 
zo. 21 okt.: onze zieken, overl. Jan Jurna, fam. Ypma-Galama, Hanny en Hennie 
 Jorritsma, fam. Tonies, Nico Nielen 
zo. 28 okt.: onze zieken, overl. Schelte en fam. Anema-de Jong, Douwe en Anna 
 Poortstra, Jan en Dirk van der Tol, Piet en fam. Tadema-Veldman 
vr. 2 nov.: Allerzielen, Trientsje Brouwer-Obbema en al onze overledenen 
zo. 4 nov.: onze zieken, overl. Rein Ludema, Tjepke Herrema, Wiebe en 
 Wiepkje Bergsma-Palsma, Gerrit en Willy de Jong 
 

Attentie 
Zondag 14 oktober is er een oecumenische tentdienst. De dienst begint om 
11.00 uur en de koffie staat klaar vanaf 10.30 uur. 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo.   7 okt.: dhr. F.van Koppen (531872) dhr. D. Stoffels 
zo. 21 okt.: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. H. Anema   
zo. 28 okt.: parochievoorgangers dhr. F. van Koppen  
vr.    2 nov. mevr. B. de Groot (531901) dhr. S. Hettinga 
zo.   4 nov.: mevr. E. van der Wei(532112) dhr. D. Stoffels 
 

Collecte 
 

Naaste de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag 7 
oktober een 2de  collecte voor het reservefonds, op 21 oktober voor de Pauselijke 
Missiewerken en op 28 oktober voor de bijzondere onkosten aan onze kerk. 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in augustus en september 2012 was: 
Parochie:  €  217,62 
Reserve fonds €     26,90 
Bijzondere onkosten €     63,60 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
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Witmarsum 

 

Vervoersdienst 
 

zo.   7 okt.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 14 okt.:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
zo. 21 okt.:   fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo. 28 okt.:   fam. L. Nota  tel. 532260 
vr.    2 nov.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo.    4 nov.:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
 

Schoonmaken kerk 
 

week 42: 15 t/m 20 okt.:  week 45: 5 t/m 10 nov.: 
mevr. D. Brouwer (531923) mevr. A. de Wit  (532351) 
mevr. B. de Groot (531901) mevr. T. Heeringa (531738) 
mevr. G. van Popta (531305) mevr. A. Jorna  (531471) 
 

Schoonmaken parochiehuis:  Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer 
 

Agenda 
zo. 7 en 21 okt.:  koffiedrinken na de viering 
di. 9 okt.:  Liturgiebijeenkomst  09.30 uur `t Arkje 
do. 11 okt.:  10.00 uur Bezoekerswerkgroep `t Arkje 
do. 18 okt.:  20.00 uur Bestuursvergadering. 
do.  1 nov:.  ALLERHEILIGEN 19.00 Eucharistieviering in Bolsward 
vr.  2 nov.:  ALLERZIELENVIERING Witmarsum 19.00 uur 
 

“Omgekeerd Huisbezoek” 
 

Beste parochianen, Voor u allen alvast een korte mededeling wat betreft de 
bijeenkomst  "Omgekeerd Huisbezoek”. Wij willen u graag uitnodigen voor deze 
ochtend en wel op 22 november  a.s.                          
  

  Jo v.d.Tol-Tromp. 
 

Gezellige parochieavond in Witmarsum 
 

Om het jaar wordt er in onze parochie een vrijwilligersavond georganiseerd door 
één van de werkgroepen van de parochie. Deze keer was de eer aan de 
werkgroep “Alleen gaande”,  welke Jos Buis had gevraagd een uitnodiging te 
maken. Jos had er een waar kunststukje  van gemaakt.  De werkgroep wilde deze 
keer alle parochianen uitnodigen. Zo werd de avond ook een startavond om op 
feestelijke wijze het nieuwe seizoen in te luiden. In de Eucharistieviering werd 
door pastoor Bultsma Gods zegen gevraagd over het nieuwe seizoen.  
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Witmarsum 

 

Na de viering kwamen ruim dertig parochianen in het Arkje, waar een 
afwisselend programma voor hen klaar lag. Fokke en Suus Ypma hadden gezorgd 
voor gebak bij de koffie, omdat zij onlangs hun 50-jarig huwelijk mochten vieren. 
Daarna werd er begonnen met een lied, waarvan de tekst gemaakt was door 
Tsjitske Herrema. Het refrein liet met de woorden “Want wat soe ús Parochje 
wêze…  sûnder jimme… kin’we net libje” duidelijk weten dat alle hand- en 
spandiensten van iedere vrijwilliger ontzettend worden gewaardeerd. 
De avond was er een van ontmoeting, waarbij er gezellig werd bijgepraat, 
afgewisseld met een drietal quizrondes. Bij de eerste quiz werd de kennis van 
onze eigen provincie getest met pittige vragen. Want wist u dat niet Pieter 
Wilkens, zoals een van de genodigden dacht, maar Eeltsje Halbertsma  het Fries 
volkslied schreef? Pastoor Bultsma is een man van de moderne communicatie, 
hij wist met zijn mobiel via Wikipedia veel antwoorden te vinden. Zr. Lambertina 
diskwalificeerde hem echter zonder pardon. Pastor Nelleke ten Wolde had een 
andere manier van spieken: zij infiltreerde bij alle groepen om zo de juiste 
antwoorden te bemachtigen. Ons pastoraal team ging tot het uiterste om de 
juiste antwoorden te vergaren! De tweede ronde ging over onze vorstin, 
koningin Beatrix. Wist u dat haar naam ‘zij die gelukkig maakt’ betekent en haar 
bijnaam ‘prinses glimlach’ was? De meeste aanwezigen wisten dit ook niet… 
Ten slotte was er nog een ronde waarin tekeningen werden getoond, die dagen 
voor moesten stellen. Dit zorgde voor de nodige hilariteit, want sommige 
tekeningen werden op heel verschillende manieren geïnterpreteerd. Het applaus 
voor Truus Ludema, die de quizvragen verzorgd had, was dan ook zeker op zijn 
plaats. Bij iedere quizronde was er een prijsje voor de winnaars en tussendoor 
werd er gezorgd voor een hapje en een drankje. De mensen van de werkgroep 
“Alleen gaande” hadden alles tot in de puntjes geregeld en zo kan er met 
genoegen teruggekeken worden op deze gezellige avond. Een prachtige start 
voor het nieuwe seizoen! Dames, bedankt! 
 

Tentdienst met Ruurd Walinga 
 

In het weekend van 12 t/m 14 oktober 2012 organiseert de stichting Oars as 
Oars weer tentfeesten. Deze stichting heeft de tent beschikbaar gesteld aan het 
Oecumenisch Overleg van Witmarsum, Pingjum, Zürich e.o. om hierin op zondag 
14 oktober een dienst te organiseren. Deze tentdienst wordt verzorgd door 
cabaretier-evangelist Ruurd Walinga. Het onderwerp is: De-doe-het-zelver. 
Douwe heeft een klusjesbedrijf. In zijn schuurtje repareert hij iets dat hij heeft 
aangenomen. Ooit stapte hij uit het christelijke familiebedrijf om lekker zijn 
eigen (brede) gang te gaan. Met oud-collega Hendrik heeft hij nog wel eens  
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Witmarsum 

 

contact. Zijn vrouw was onlangs op tv in zo’n verbouwingsprogramma: Extreme 
Make Over. Op zijn vakantie in Spanje ontdekt Douwe waarom die beroemde 
zoon nu zoon van een timmerman was. Het stuk speelt zich af in een decor van 
een schuurtje. Boodschap: Veel mensen hebben hun christelijke geloof over 
boord gegooid. Ze hopen in andere zaken hoop, liefde, voldoening etc. te vinden. 
Maar wat als je aardse tent wordt afgebroken? Vaak nemen we van alles aan in 
ons leven. Het is niet altijd even aangenaam. Jezus  vraagt ons hem aan te 
nemen voor je hemelse woning. Ruurd Walinga is enige jaren geleden ook al 
eens in Witmarsum geweest en nu dus een hernieuwde kennismaking. De dienst 
vindt (natuurlijk) plaats in de tent en om 10.30 uur staat de koffie klaar en om 
11.00 uur begint de voorstelling. U bent van harte welkom!  

Namens het Oecumenisch Overleg 
 Jeltje Terpstra.                                                

 

Wel en wee Witmarsum 
Op vrijdag 7 september gaven Theo Jorna en Karin Huisman elkaar het ja- woord 
en verbonden zij zich door het huwelijk aan elkaar. Theo en Karin van harte 
gefeliciteerd met deze stap en we wensen jullie een heel lang gezond en gelukkig 
leven samen. Ook de ouders van harte gefeliciteerd. 
Zondag 23 september was de Oecumenische viering in de”Hoekstien” met daarin 
de musical Noach, gespeeld door leden van de vier kerken. Er was een grote ark  
gebouwd waarin en -om de musical werd opgevoerd. Er is enorm veel werk van 
gemaakt om dit te doen slagen, maar dat is dan ook gelukt, samen met een koor 
dat aangepaste liederen ten gehore gaf. Zelfs de duif vloog uit, een samen spel 
met een boodschap, de wereld moet veranderen, met de oproep van iedere 
speler doe het…. 
Op zaterdag 15 september hadden we de 2-jaarlijkse feestavond en ook dat was 
een gezellige en geslaagde avond. 
De heer Hidde Huisman Is voor revalidatie op genomen in het verpleeghuis 
Bloemkamp, Goudsbloem kamer 22,  8701 AK te Bolsward. Wij wensen hem veel 
sterkte toe en hopen dat er verbetering mag komen. Van harte beterschap. 
Donderdag 1 november, Allerheiligen, is er Eucharistieviering in Bolsward en 
vrijdag 2 november is er bij ons in de kerk een eucharistieviering, waarin al onze 
overledenen worden herdacht. In het afgelopen jaar is mevrouw Trientsje 
Brouwer – Obbema overleden. Zij zal speciaal herdacht worden. Bij goed weer 
gaan we na afloop naar het kerkhof. Mocht het weer het niet toe laten dan doen 
we dat zondagmorgen na de viering. 
Graag wens ik u  alle goeds Gods zegen en een hartelijke groet 

  zr. Lambertina. 
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Uit de parochiebladenservice 
H. Ignatius, bisschop en martelaar 
In de kerk is de oudste en meest oorspronkelijke vorm van de verering van 
heiligen die van de martelaren. In navolging van Jezus hebben zij hun leven 
gegeven omwille van het geloof in de persoon van Jezus Christus, de Zoon van 
God. Hun sterfdag hier op aarde is de dag van hun hemelse geboorte. Tot de 
vroegste martelaren behoort de H. Ignatius, die na de apostel Petrus de tweede 
bisschop was van Antiochië in Syrië. Onder keizer Trajanus was hij veroordeeld 
tot 'de wilde beesten'. Hij werd daartoe gedeporteerd naar Rome om daar in het 
bloedige amfitheater door de leeuwen verscheurd te worden. Zijn doodvonnis 
werd voltrokken op 17 oktober rond het jaar 107.  
Ignatius, schrijver van brieven  
Tijdens zijn deportatie naar Rome schreef hij zeven brieven naar de verschillende 
kerken van Klein Azië en naar de christelijke geloofsgemeenschap in Rome. 
Daarin vroeg hij met aandrang om God te dienen in eenheid met de bisschoppen 
en om niet te voorkomen dat hij als een offergave voor Christus zou sterven. Als 
leerling van de apostel Johannes behoort hij tot de zogenaamde apostolische 
vaders. Tot deze groep auteurs behoren de leerlingen van de apostelen die nog 
tijdens het leven van de apostelen hun tekst schreven of kort daarna. Hun 
geschriften behoren dus - na het Nieuwe testament - tot de oudste overlevering 
van de kerk. In zijn brief aan de Romeinen schreef Ignatius o.a.: ‘Ik ben de tarwe 
van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om zuiver 
brood van Christus te worden.’ Deze zin verwijst naar de eucharistie waarin wij 
immers - zo zegt de dogmatisch Constitutie Lumen gentium van het Tweede 
Vaticaans Concilie - niet alleen het goddelijk Offerlam maar ook onszelf met 
Christus aan God opdragen.  
Het misformulier  
Het eucharistisch verstaan van de hierboven vermelde tekst komt duidelijk naar 
voren in het misformulier van de gedenkdag van de martelaar Ignatius op 17 
oktober. Enerzijds wordt deze tekst letterlijk overgenomen in de communietekst 
en anderzijds wordt deze gedachte verwerkt in het gebed over de gaven. Ook 
het gebed na de communie verwijst daar indirect naar wanneer gebeden wordt 
dat het hemels brood, dat wij bij de communie hebben ontvangen, ons de kracht 
geeft om in woord en daad christen te zijn. Met de woorden van de apostel 
Paulus aan de Galaten in de openingstekst ‘Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf 
leef niet meer: Christus leeft in mij.’ wordt het martelaarschap van Ignatius als 
navolging van Christus aangeduid.  
Ignatius is een van de martelaren die genoemd worden in Eucharistisch Gebed I 
(de Romeinse canon) in de passage die direct voorafgaat aan de slotdoxologie. 
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ALGEMENE INFORMATIE 

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.  
Ledenadministratie: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.  
Contact: H. Werenfridusparochie Workum. Postadres:  Postbus 93, 8719 AB 
Workum.  
Secretariaat: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 
e-mail: lienkederingh@hotmail.com 
Ledenadministratie: Ger v.d. 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. 
515.542692Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, 
tel. 0515.542050 (kosten:  €8,-) 

mailto:pastoor.bultsma@gmail.com
http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
mailto:lienkederingh@hotmail.com
http://www.caritasworkum.nl/
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Makkum: 
Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum 
Contactpersonen: 
Mevr. A. Reijns   tel. 0515.231709 
Mevr. T. Adema   tel. 0515.231036 
Dhr.   A. van Schaick  tel. 0515.231285 
Mevr. T. van As   tel.  0515.232564  
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum 
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,  
Opgave 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 
 

2 november – 30 november 2012. 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 22 oktober  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. 10 
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