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Viersprongrooster  

 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang.  
vr 21 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 22 dec 19:00 Bolsward Communieviering NtW 
za 22 dec 19:00 Workum Eucharistie AB 
zo 23 dec 09:30 Makkum Communieviering NtW 
zo 23 dec 09:30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 23 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 

ma 24 dec 19:30 Bolsward Communieviering NtW 
ma 24 dec 19:30 Makkum Eucharistie AB 
ma 24 dec 22:00 Workum Communieviering NtW 
ma 24 dec 22:00 Bolsward Eucharistie AB 
di 25 dec 09:30 Workum Eucharistie AB 
di 25 dec 09:30 Witmarsum Communieviering NtW 
di 25 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
di 25 dec 15:00 Bolsward Kindje wiegen AB 
di 25 dec 15:30 Workum Kindje wiegen Parochian. 
wo 26 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 

do 27 dec 09:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 28 dec 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 29 dec 19:00 Bolsward Eucharistie AB 
zo 30 dec 09:30 Makkum Eucharistie AB 
zo 30 dec 09:30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
zo 30 dec  09:30 Workum Communieviering Parochian. 
zo 30 dec 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
ma 31 dec 19:00 Bolsward Oudjaarslof AB 
di 1 jan 2013 11:00 Workum Eucharistie AB 
wo 2 jan 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
do 3 jan 09:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 4 jan 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 5 jan 19:00 Bolsward Communieviering Parochian. 
za 5 jan 19:00 Workum Eucharistie AB 
zo 6 jan 09:30 Makkum Communieviering Parochian. 
zo 6 jan 09:30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 6 jan 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
ma 7 jan 10:30 Avondrust Communieviering Parochian. 
wo 9 jan 08:00 Workum Kinderviering AB 
wo 9 jan 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
do 10 jan 09:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 11 jan 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 12 jan 16:00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
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za 12 jan 19:00 Bolsward Eucharistie AB 
zo 13 jan 09:30 Makkum Eucharistie AB 
zo 13 jan 09:30 Witmarsum Communieviering NtW 
zo 13 jan 09:30 Workum Communieviering Parochian. 
zo 13 jan 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
di 15 jan 19:00 parochiezaal Taizegebed Parochian. 
wo 16 jan 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
do 17 jan 09:00 parochiezaal Communieviering Parochian. 
vr 18 jan 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 19 jan 19:00 Bolsward Communieviering NtW 
za 19 jan 19:00 Workum Eucharistie AB 
zo 20 jan 09:30         Makkum (Doniakerk) oec.viering     NtW/v.Olffen/Durksz 
zo 20 jan 09:30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 20 jan 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
wo 23 jan 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
do 24 jan 09:00 parochiezaal Eucharistie AB 
vr 25 jan 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
  

21 dec. 2012  -  t/m   6 jan.   2013 pastoor Bultsma 
  7  jan.  2013 -  t/m   8 febr. 2013 pastor ten Wolde 

 

 

De pastores, de parochiebesturen en de    

redactie van “de 4-sprong” wensen u 

een Zalig Kerstmis en een  

Gezegend Nieuwjaar! 
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Menswording 
 

Kerstmis is het feest van de Menswording. Wat dat betekent, dat hopen we in de 
Kerstvieringen samen te ontdekken en te beleven. En natuurlijk is het de 
bedoeling, dat onze eigen menswording in de navolging van Jezus Christus een 
groei-impuls krijgt, die ook na de kerstdagen gewoon doorgaat.  
In de voorbereiding op Kerstmis ben ik zelf al weken met dit thema bezig. Dat 
maakt je alert op van alles en nog wat dat ermee verband houdt, van 
pasgeboren baby’s tot reclames tot allerlei tekst. Zo vond ik dit stukje van een 
toespraak van Nelson Mandela. Voor uw gedachtebepaling, in het toeleven naar 
Kerstmis.  
 

Ons licht laten schijnen 
 

Onze diepste angst is niet 
Dat we ontoereikend zijn 
Onze diepste angst is 
Dat we een onmetelijke kracht bezitten. 
Het is ons licht, 
Niet onze duisternis, 
Die ons angst aanjaagt. 
We vragen ons af: 
Wie ben ik om briljant, fantastisch, 
Talentvol, geweldig te zijn? 
Je bent een kind van God. 
Met je kleiner voordoen dan je bent, 
Bewijs je de wereld geen dienst….. 
We zijn geboren om de glorie van God 
In ons zichtbaar te maken. 
Die is niet in enkelen van ons, 
Maar in iedereen. 
En als we  ons licht laten schijnen, 
Geven we onbewust 
Anderen toestemming hetzelfde te doen. 
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, 
Dan bevrijdt onze aanwezigheid 
Automatisch ook anderen 
 

Tot ziens, met Kerstmis. We zullen vast weer met velen zijn. Dat is goed, dat 
heeft onze wereld nodig. En wijzelf ook!  
 

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 
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Even bijpraten .… 
 

Kerstmis – We staan vlak voor de kerstperiode. Deze begint op 24 december 
 ’s avonds en eindigt met het feest van de Doop van de Heer op 13 januari. We 
wensen u allemaal mooie en zinrijke vieringen toe.  
Oud en Nieuw – Naar goed gebruik zullen we als geloofsgemeenschap ook 
biddend stilstaan bij de jaarwisseling. Op oudjaarsavond is er voor alle 
Viersprongparochies samen een oudjaarslof om 19.00 uur in de Franciscuskerk 
te Bolsward. Op nieuwjaarsdag vieren we allemaal samen om 11.00 uur de 
eucharistie in de parochiekerk te Workum. Na afloop van deze viering is er 
gelegenheid elkaar onder het genot van een kop koffie een gezegend Nieuwjaar 

te wensen. Deze 1
e
 januari vieren we het hoogfeest van Maria, moeder van God, 

wat tevens de afsluiting is van het kerstoctaaf. 
Retraite – Van 17–20 januari is er de diocesane retraite voor pastorale 
beroepskrachten. Het komt dit jaar zo uit dat beide pastores daaraan 
deelnemen. Voor acute pastorale zaken kunt u deze week contact opnemen met 
pastoor P. van der Weide te Sneek (tel. 412626). 
Parochie – Momenteel wordt er bijzonder hard gewerkt aan de toekomst van 
onze parochies. Daarbij wordt ook een beroep op u gedaan.  
Als eerste is er een prijsvraag gaande naar een naam voor onze nieuwe parochie. 
Als u daaraan deel wilt nemen, vindt u de nodige informatie achter in onze 
kerkgebouwen. Daarnaast is januari de periode van de kerkbalans, bedoeld om 
met elkaar het huishoudboekje van de parochies op orde te houden. 
Jaar van het geloof – We vieren met elkaar het jaar van het geloof om te 
herinneren dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie werd geopend. 
Bij dit jaar hoort ook een website: www.jaarvanhetgeloof.nl.  
 

Het pastoraal team. 
 

Eerste heilige communie 
 

Elk jaar is er in onze parochies de mogelijkheid voor kinderen in groep 4 (of in die 
leeftijd) om hun 1e heilige communie te doen. Heel graag nodigen we de ouders 
uit hun kinderen op te geven. We proberen de kinderen die bij de parochie 
bekend zijn rechtstreeks te benaderen, maar het is mogelijk dat niet iedereen zo 
bereikt wordt. Krijgt u geen bericht, neem dan gerust zelf contact op. 
Aan dit belangrijke moment gaat voor zowel deze kinderen als hun ouders een 
periode van voorbereiding vooraf. De voorbereiding voor de kinderen gaat in 
twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door de kinderen van de 
parochies Workum, Makkum en Witmarsum. Zij komen in de periode februari – 
mei 2013 op donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur samen te Workum. 
Mevrouw Liesan Hettinga leidt deze groep samen met de pastoor. 
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De tweede groep wordt gevormd door de kinderen uit de parochie Bolsward. Zij 
komen in dezelfde periode samen op woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur in 
de parochiezaal. Mevrouw Afke Ydema, de heer Tiemen Hoitinga en pastoor 
begeleiden deze groep. 
De voorbereiding van de ouders omvat niet alleen het meeleven met uw kind, 
maar ook het bezoeken van drie ouderavonden. 
 

De 1e ouderavond is een informatieavond. 
We lichten u in over het project en de verdere voorbereidingen.  
 22 januari 2013 20:00-21:30 uur te Bolsward 
 

De 2e ouderavond gaat over de viering van de eucharistie. 
Het laatste halfuur is voor eventueel overleg per groep. 
 19 maart 2013 20:00-22:00 uur te Workum 
 

De 3e ouderavond gaat over eucharistie en sociale betrokkenheid (diaconie). 
Ook nu is het laatste halfuur voor eventueel overleg per groep. 
 23 april 2012 20:00-22:00 uur te Bolsward 
 

Deze ouderavonden zijn voor de ouders uit beide groepen tegelijk. 
 

Andere belangrijke data zijn: 
  7 april: voorstellen van de communicanten te Makkum en Bolsward 
26 mei: 1e communie te Workum 
  2 juni: 1e communie te Bolsward 
 

We hopen op weer een mooie voorbereidingsperiode en feestelijke 
1e communievieringen. Voor vragen kunt u terecht bij uiteraard de pastoor, 
maar ook bij Mevrouw Liesan Hettinga voor groep 1 (tel: 534517) en mevrouw 
Afke Ydema voor groep 2 (tel: 575633). 

Namens de werkgroep, 
pastoor A. Bultsma. 

 

                     
 

 

 
 
Ziekenhuisbezoek 
 

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u 
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: 
info@franciscuskerk.nl 

 
 

mailto:info@franciscuskerk.nl
http://www.google.nl/imgres?q=diaconie&start=289&hl=nl&biw=1024&bih=540&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c59j04_20iFMmM:&imgrefurl=http://gkbs.nl/diaconie-omzien-naar-elkaar&docid=_RwOU7Gg-TC63M&imgurl=http://gkbs.nl/sites/gkbs.nl/files/styles/afbeelding_460x280/public/basic-page-images/Slide1_2.jpg&w=460&h=280&ei=PlreTqb2BMKe-Qb1xKncDA&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=63&sig=105153677625313854035&page=32&tbnh=147&tbnw=240&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:289&tx=129&ty=86
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Het laatste bericht van 2012 van de diaconaal opbouwwerker 
 

Als ik terug kijk op de afgelopen 10 maanden dan overvalt me een dubbel 
gevoel. Aan de ene kant een gevoel van tevredenheid, er is in de afgelopen 
periode door veel mensen veel werk verzet rond het thema armoede. 
Stukje bij stukje slagen we er in het begrip armoede in Nederland op de kaart te 
zetten en uit de taboesfeer te halen. Het bespreekbaar kunnen maken van de 
financiële problemen waar je in terecht gekomen bent, of waar je in terecht  
dreigt te komen,  kan er toe leiden dat er sneller iets kan worden gedaan aan de 
ontstane situatie. Te ervaren dat je niet de enige bent, dat het ons allemaal kan 
overkomen zorgt ervoor dat je uit een neerwaartse spiraal kunt komen. Het 
iemand hebben waar je je situatie mee bespreken kan, zonder dat er kosten of 
consequenties aan verbonden zijn. Het krijgen van een steuntje in je rug zodat je 
je administratie weer op orde kunt krijgen en reëel inzicht in hoe je er voor staat. 
Dat je je weer gezien voelt. 
Armoede in Nederland wordt een steeds zichtbaarder probleem, waar steeds 
meer mensen mee geconfronteerd worden. Solidair zijn, samen op zoek naar 
oplossingen, omzien naar elkaar, ondersteuning bieden aan die mensen die het  
nodig hebben, oordeel loos die ander tegemoet treden is de opdracht die wij 
naar mijn overtuiging als gelovige mensen hebben. 
Maar ook die andere kant, zelf kwetsbaar durven zijn en durven te laten zien dat 
ook jij wel eens behoefte hebt aan ondersteuning en een luisterend oor.  
Ik kwam onlangs bij een echtpaar wat flink in de financiële problemen is geraakt. 
Hun hele leven hadden ze prima hun eigen boontjes kunnen doppen, maar nu 
stond het water ze financieel aan de lippen. 
Meneer is ZZPer en wat hij ook probeert, er is geen werk te krijgen in zijn 
vakgebied. Ze hadden gehoord van de Dag van de Armoede in Bolsward en 
besloten om even te gaan kijken. Daar zijn ze in gesprek geraakt met mensen van 
de voedselbank en van het Schuldhulpmaatjesproject. We zijn de schaamte 
voorbij, zo vertelde ze mij. Dankbaar zijn we voor de geboden hulp en het feit 
dat deze dag ons over de drempel heeft geholpen om onze situatie bespreekbaar 
te maken. Waar ze ook erg blij mee zijn is het feit dat nu hun familie weet van 
hun situatie heeft ze van alle kanten ondersteuning krijgen. Dit hadden ze op 
voorhand niet gedacht.  
Er gloort weer licht aan de horizon en het belangrijkste misschien nog wel op dit 
moment is dat de financiële situatie niet meer hun hele dagelijkse leven bepaalt.  
Nu nog even over de andere kant van het dubbele gevoel. Die andere kant is dat 
er nog zoveel te doen is en je het gevoel zou kunnen krijgen dat het dweilen met 
de kraan open is. 
Naar mijn stellige overtuiging is dat het zeker niet, maar de kraan staat wel zover 
open dat het dweilen door ons allemaal zal moeten gebeuren. 
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Vanuit de inspiratie van ons geloof samen aan de slag om de samenleving voor 
onszelf en onze omgeving een stukje leefbaarder te maken. 
Om te zien naar elkaar en als het binnen je mogelijkheden past te helpen daar 
waar geen helper is. Laten we van 2013 een prachtig diaconaal jaar maken! 
 

Vrede en alle goeds,Kees van Kordelaar 
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong, 06-19905519, 

kvankordelaar@solidairfriesland.nl 

 
Trainingsavond over “huisbezoek”. 
 Aan de leden van de werkgroep bezoekwerk 
 

De werkgroep “bezoekwerk” organiseert in samenwerking met de diaconale 
leerweg een trainingsavond over “huisbezoek” met Henk Bücking, emeritus 
ziekenhuis pastor in Sneek. De trainingsavond zal gaan over contactleggen met 
nieuwkomers in de parochie,  maar ook over huisbezoek in het algemeen. Pastor 
Henk Bücking zal nader ingaan op het maken van een huisbezoek, eenvoudige 
gespreksvaardigheden en vragen hieromtrent. 
Het wordt gehouden op maandagavond 7 januari om half 8 in de parochiezaal 
aan de pastorie van de Franciscus kerk in Bolsward.    
U bent van harte welkom. 

 

Namens werkgroep bezoekwerk en de diaconale leerweg,  
Marytsje Flapper, Josephine van der Werf, 

Enny Veens en Marlies Breeuwsma. 
 

 
Hartelijk dank 
 

Namens Kids Care and Support Trust en de VOM werkgroep willen 
wij u, parochianen en kerkbezoekers hartelijk danken voor de 
royale steun tijdens de verkoop achter in de kerk op Wereld AIDS 
weekend van 1 en 2 december.  

De totale opbrengst is € 226,90. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan KIDS 
Care and Support Trust (KCST) in Zuid Afrika. Deze organisatie in 3 townships ten 
Oosten van Pretoria heeft een naschoolse opvang voor weeskinderen, die wees 
zijn geworden doordat ouder(s) zijn overleden aan de gevolgen van HIV/AIDS.  
Mocht u ook een bijdrage willen schenken, kunt u het overmaken op de 
Frieslandbank,  2900 42 402 tnv Kids Care and Support Trust in Franeker 
Meer informatie bij Marlies Breeuwsma 0517.342134. 
Namens de VOM werkgroep van harte aanbevolen. 

Marlies Breeuwsma. 

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Actie Kerkbalans in de Viersprong 
 

Beste parochianen, 
In het kader van de actie Kerkbalans willen wij u weer 

benaderen om in 2013 een financiële bijdrage toe te zeggen voor onze 
parochies. Als parochianen vormen we samen parochiegemeenschappen waarin 
kerkopbouw plaatsvindt. Daarbij is de actie Kerkbalans een instrument om de 
opbouw financieel te laten functioneren. Uw offergezindheid en uw 
verantwoordelijkheidsgevoel zijn daarbij van groot belang. Binnen het 
samenwerkingsverband van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum 
en Workum is afgesproken om met het oog op de fusie per 1 januari 2014 te 
werken aan een sluitende begroting. De kostenkant wordt kritisch bekeken en in 
een enkele parochie zijn al vergaande beslissingen genomen om de kosten terug 
te dringen. Maar ook aan de inkomstenkant zal iets moeten gebeuren. We zullen 
moeten streven naar een hogere opbrengst door het verbreden van het 
draagvlak, dus meer parochianen er toe bewegen om bij te dragen. Bestaande 
bijdragen kunnen misschien iets worden verhoogd. Met elkaar moet het 
mogelijk zijn om een sluitende begroting te realiseren voor onze parochies en  
straks voor onze nieuwe parochie. Jong en oud, het hele gezin vragen wij dan 
ook om hun bijdrage te leveren. Uiteraard wel voor zover de mogelijkheden 
daarvoor aanwezig zijn. Onze parochies beschikken over vier prachtige kerken, 
die stuk voor stuk hun plaats hebben verdiend in de lokale gemeenschappen en 
waarvoor gelukkig nog steeds plaats is. Het is vaak ook de kerk van onze eigen 
jeugd, maar het wil ook de kerk zijn voor de jeugd, voor onze jongeren. Het is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van jong en oud dit zo te houden en 
financieel mogelijk te maken. Kerken zijn gebouwen die onderhoud vragen, die 
moeten worden verlicht en verwarmd en waarvoor zakelijke lasten moeten 
worden betaald. Voorts hebben we een pastoraal team in dienst. Een team dat 
samen met de parochiegemeenschappen zorgt voor aandacht voor mensen en 
voor elkaar bij vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven. Zij gaan voor 
in de vieringen in de kerk en zorgen samen met onze vrijwilligers voor de 
liturgische invulling. Dat geldt zeker ook voor de hoogtijdagen, zoals Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren wanneer onze kerken zich in extra belangstelling mogen 
verheugen. Deze waarden verdienen voldoende financiële ondersteuning van 
ons allen, jong en oud. Wij willen dan ook graag een speciaal beroep doen op 
onze jongere parochianen om zich aan te sluiten bij de groep die onze parochie 
financieel draaiende houdt. Wij vragen u allen weer uw bijdragen voor het 
nieuwe jaar toe te zeggen door het invullen van het formulier dat u vindt bij de 
informatie over de actie Kerkbalans 2013, die thuis wordt bezorgd. Bij voorbaat 
onze dank! 
 

De vier parochiebesturen van de Viersprong. 

http://www.google.nl/imgres?q=kerkbalans&hl=nl&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_nlNL411NL411&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=-CWNDRm60BW9hM:&imgrefurl=http://www.kerkrentmeester.nl/site/index.php/artikelen/geld/geld_geldwerving/Kerkbalans/kerkbalans_award_2010&docid=4f059AiegLZRIM&imgurl=http://www.kerkrentmeester.nl/site//media/vkbdocs/uploads/web_daar_geef_je_voor_fc.jpg&w=479&h=157&ei=GzrGUM_8Fc2W0QW98ICYDg&zoom=1&iact=hc&dur=109&sig=109319520318378882837&page=3&tbnh=89&tbnw=274&start=29&ndsp=17&ved=1t:429,r:41,s:0,i:226&tx=189&ty=62&vpx=152&vpy=145&hovh=125&hovw=383
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 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Vrijdag 21 dec.: Cissy v.d. Meer 
Zaterdag 22 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag 23 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, jrd. Piet Tolsma, overl. fam. 
Huitema-Hoogma 
Maandag 24 dec. 1e Kerstnachtmis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Sjoerd Hettinga, overl. fam. Gordijn-
Adema, Bauke Siebregje en Gerda v.d. Meulen, Jaap Gerritsma, fam. S. v.d. Zee-
Brouwer, voor onze overl. ouders en fam. Bijlsma-Appelhof, Gerard v.d. Werf, 
overl. ouders Yntema-v.d. Werf, David Dijkstra,  
Maandag 24 dec. 2e Kerstnachtmis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Sim v.d. Berg, Douwe Ignatius v.d. Werf, fam. Kamsma-v.d. Werf, Annie 
Haringsma-de Boer, Ida Terra-v.d. Meer, Jan en Ans Andela-v.d. Meer, Johan 
Visser, kinderen  en kleinkinderen, Cissy v.d. Meer, overl. fam. Graafsma-Adema 
en overl. ouders Holterman, overl. ouders Sjoerd Nota en Afke Nota-Dooper, 
overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben, Ele en Tineke Brandenburg, 
Antoon en Jantje v.d. Meulen-Terbraak, Hille v.d. Weide, Colette Anna Susanna 
Yedema 
Dinsdag 25 dec. Kerstmis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, 
Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Agatha Hooghiemstra-Houben en Ynte 
Hooghiemstra, lev. en overl. fam. Terbraak-Zeilstra, kinderen en kleinkinderen, 
de heer Brouwer 
Woensdag 26 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, voor 
een goede toekomst voor onze kinderen, voor kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 27 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, 
Zaterdag 29 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 30 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Toos Bos-
v.d. Zijden, Harmen Brattinga 
Maandag 31 dec. Oudejaarsdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Sietse Brouwer, Dirkje Lolkema-
Foekema 
Woensdag  2 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 3 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Klaas Popma en 
Akke Popma-Terhenne 
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Zaterdag 5 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Pietsie 
Terbraak-Teerenstra, Anna Huitema-Jellema 
Zondag 6 jan.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie  
Woensdag  9 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen  
Donderdag 10 jan: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 12 jan.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie  
Zondag 13 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, kinderen 
en kleinkinderen, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye 
Huitema en Jourica de Boer, Maria v.d. Meulen, Henk Mulder en Julia Cecilia 
Mulder-Ettema, Ferdi Zijlstra 
Woensdag 16 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 17 jan.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 19 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 20 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Bram Oosterbaan jr. 
Woensdag 23 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen  
Donderdag 24 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 

 
Kinderwoorddienst 25 november 2012  
Thema: Christus Koning 
 

Vorige week is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Sinterklaas 
werd uitbundig toegezwaaid en toegezongen. Hij kreeg tekeningen 
en het was heel bijzonder als je Sinterklaas had aangeraakt. 

Sinterklaas lijkt wel een soort Koning. Zou Jezus net zo als Sinterklaas worden 
begroet? Dat was een moeilijke vraag. Wat was hij voor Koning? Wij hebben 
Koningin Beatrix. Wat is het verschil tussen Koningin Beatrix en Christus Koning? 
De verschillen waren duidelijk. Welke Koning zou je het liefste zijn? Christus 
Koning, de Koning van hemel en aarde of een Koningin die in een paleis woont 
en veel geld heeft? Het grote paleis en veel geld klinkt toch bij de meeste 
kinderen wel aantrekkelijk in de oren. Ze zijn wel eerlijk. Nadat de kinderen naar 
een verhaal over Jezus  hadden geluisterd,   mochten ze kiezen uit een 
woordpuzzel van Christus Koning , een tekening  van een Koning  en/ of een 
kroon maken. Er werd met plezier hard gewerkt. De kinderen hielpen elkaar en  
gaven elkaar complimenten. Tijdens het knutselen kregen de kinderen 
pepernoten en chocolademunten. Er waren nog 4 munten over maar er waren  8 
kinderen. Wat nu? “Geen probleem hoor, dan delen we toch..”  
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Bolsward 
 

De kinderen lieten zien dat simpele gebaren  zoals  helpen, geven en delen het 
leven ook  rijk maakt. Je hebt helemaal geen paleis en veel geld nodig om je rijk 
te voelen. Deze kinderwoorddienst  duurde volgens planning  langer dan 
normaal. Het is goed bevallen. Wat de leiding betreft mag het nog wel langer. 
 

Leiding Kinderwoorddienst. 
 

Gebedsweek voor de Eenheid 
 

In de Week van gebed voor de Eenheid van de 
christenen organiseert de Raad van Kerken 
Bolsward een vijftal avondgebeden. Het centrale thema is “Wandelen met God”. 
Het thema nodigt uit om de eigen levensweg in te vullen als een pelgrimage, 
waarin we op een ongedwongen manier open staan voor elkaar en voor wat de 
omgeving ons aanreikt. De gebedsvieringen vinden dagelijks plaats van 
maandagavond 21 tot en met vrijdagavond 25 januari 2013, in de parochiezaal 
van de St. Franciscusparochie, Grote Dijlakker 7.  
Aanvang is 19.00 uur. Afwisselend gaan voorgangers van de verschillende 
achtergrondkerken in tweetallen voor. Iedereen is van harte welkom.  
 

Familieberichten 
 

Geboren: 
17 nov. Joël Dawin, zoon van Ronald Sipma en Ingrid de Jong,  
 Claude Fonteijnstraat 44, 8701 EM Bolsward 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
23 nov. Jan Hendrikus van der Meulen, 85  jaar 
 Corr. adres: mevr. S. Faber – van der Meulen,  
 Mej. G. Veenstrastraat 11, 8701 CT Bolsward 
 

Dat hij rust in vrede. 
 

 
Koren  
Za. 22 dec. Dameskoor   Ma.  31 dec. Dames en Herenkoor  
Zo. 23 dec. Herenkoor (gregoriaans) Za.    5 jan.  Cantrix Cecilia Bekema 
Ma. 24 dec.  Jongerenkoor 1e nachtmis Zo.      6 jan. Dames en Herenkoor  
Ma. 24 dec.  Cantus Deo 2e nachtmis Za.     12 jan. Dameskoor   
Di.   25 dec.  Dames en Herenkoor  Zo.    13 jan. Herenkoor 
Za.  29 dec.  Cantrix Cecilia Bekema  Za.     19 jan. Joachim 
Zo.  30 dec.  Herenkoor   Zo.    20 jan. Dameskoor 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=week+van+de+eenheid&start=123&hl=nl&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_nlNL411NL411&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=7pp4w7CEVJFzTM:&imgrefurl=http://www.stichtingecho.nl/gebed-harderwijk/week-van-gebed-2013/&docid=HQDZFCqSMzDctM&imgurl=http://www.stichtingecho.nl/wp-content/uploads/2012/11/WvG-2013-300x118.jpg&w=300&h=118&ei=eTvGUIH8NYOj0QXI1IGQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=2&dur=843&hovh=94&hovw=240&tx=158&ty=57&sig=109319520318378882837&page=8&tbnh=94&tbnw=240&ndsp=21&ved=1t:429,r:25,s:100,i:79
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Bolsward 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van drie weken, € 1.020,80 
opgebracht.  
Opbrengst deurcollecte van 17/18 november voor de Diocesane Jeugd bracht  
€ 102,40 op. 
Opbrengst deurcollecte van 8/9 december  voor kerstattentie voor zieken en 
bejaarden heeft € 219,80 opgebracht. 
 

De collecte tijdens de Lessons & Carols heeft  € 303,68 opgebracht. 
Dit bedrag gaat naar  “Tuin project Bolsward”. Met dit tuin(participatie)project 
wordt op verschillende manieren voor mensen met een minimuminkomen de 
drempel verlaagd om in een permacultuur-tuin aan de slag te gaan.  
om zo deels te kunnen voorzien in hun eigen voedselbehoefte. 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
 

Collectes 
12 t/m 27 januari wordt de Landelijke Actie Kerkbalans gehouden. 
 

 

 
 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Zo.2 3 dec. 16:00 uur Generale  rep. Combokoor Kerk 
Wo. 2 jan. 15.00 uur Kerkbalans Parochiezaal 
Vr.  4 jan. 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
Zo.  6 jan. 11.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Ma.  7 jan. 19.30 uur Bezoekgroep dhr. Bucking Parochiezaal 
Ma. 7 jan. 20.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Wo.  9 jan. 14.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Do.  10 jan. 09.00 uur KBO Parochiezaal 
Do.  10 jan. 13.00 uur Schoonmaak kerk Parochiezaal 
Vr. 11 jan. 19.00 uur Buitenschoolse catechese  Parochiezaal 
Vr.  11. jan. 20.00 uur Solid Friends Parochiezaal 
Di.  15 jan. 18.00 uur  Taizegebed Parochiezaal 
Di.  15 jan. 20.00 uur KVG Parochiezaal 
Wo.  16 jan. 20.00 uur Parochiebestuur Bovenzaal 
Vr. 18 jan. 19.30 uur KPO Parochiezaal 
Ma.  21 jan. 19.00 uur Gebed van eenheid RvK Parochiezaal 
Di.  22 jan. 19.00 uur Gebed van eenheid RvK Parochiezaal 
Di. 22 jan. 20.00 uur Eerste Communie ouderav. Parochiezaal 
Wo.  23 jan. 13.00 uur Klok rapen Parochiezaal 
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Bolsward 
 

Wo. 23 jan. 14.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Wo. 23 jan.  19.00 uur Gebed van eenheid RvK Parochiezaal 
Wo.  23 jan. 20.00 uur Steunfonds 75 Bovenzaal 
Do. 24 jan 19.00 uur Gebed van eenheid RvK Parochiezaal 
Vr.  25 jan 19.00 uur Gebed van eenheid RvK Parochiezaal 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
 

Zondag 6 januari 2013 houdt het parochiebestuur haar nieuwjaarsreceptie. 
Alle parochianen zijn van harte welkom in de parochiezaal na afloop van de 
zondagmorgenviering. Onder het genot van een hapje en een drankje elkaar 
ontmoeten en een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.  

 

Namens het parochiebestuur, 
Cecilia Bekema, Coördinator Communicatie. 

 
KBO Donderdag 10 Januari 2013 Nieuwjaarsreceptie. 
 

09.00 uur Eucharistieviering. Na de viering kunnen we elkaar 
nieuwjaarwensen in de parochiezaal, waar ook inmiddels de koffie 
klaar staat. Terugblik via dia's op onze prachtige bustocht naar 
Amsterdam. Daarna wordt er een diareportage vertoond van de reis die onze 
voorzitter met zijn vrouw in 2012 door India maakten. 
Het KBO bestuur wenst een ieder een zalig Nieuwjaar toe.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        Het bestuur. 
 
 

KVG Dinsdag 15 januari 2013 
 

Op reis: De heer Bergsma, die al eerder bij ons was met zijn verhaal 
over de Trans Siberië-Express, komt met een nieuw reisverhaal. Hij 

neemt ons mee langs de pelgrimsplaatsen en wel die in Egypte, Sinaï, Jordanië 
en Israël. Door zijn manier van vertellen en mooie presentatie belooft het een 
interessante avond te worden. De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal. 
 

Het bestuur.  

Secretariaat 
 

Van 22 december 2012 tot en met 1 januari 2013 is het secretariaat gesloten. U 
kunt uw boodschap inspreken op de voicemail van het secretariaat, 
tel. 0515.576998 of per email: info@franciscuskerk.nl 
Voor pastorale zaken kunt u terecht  bij pastoor Bultsma, tel. 0515 572206 of  
Pastor ten Wolde, tel. 0515 572528. 

 

mailto:info@franciscuskerk.nl
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  H. Werenfridusparochie Workum 
 

     Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor 
 

Maandag  24 dec.:Hans Flapper, Gerard Schutten, Renate Wahle –
Flapper, Wouter Yntema, overl. fam. T. Groenstege-Mensink, Henk 

en Neeltje Saan –de Vries, fam.Ypma-Dijkstra, Leen van Poelje sr. en fam., Piet 
en Griet Yntema en fam., Susanna van Kalsbeek, Leendert van Kalsbeek, Pietje 
van Poelje -Bouma 
Dinsdag  25 dec.: Reyer en Therisia Flapper-Rijpma, Titus en Theodora Galama-
Dijkstra, Fetje van der Meulen, Sybren van der Me ulen, overl . fam. van der 
Meulen  -Brouwer 
Zondag 30 dec.: Andries en Dirk de Jong en overl. ouders, uit dankbaarheid, dank 
voor het goede en zegen voor 2013 
Zaterdag  5 jan. : overl. fam.de Jong- Sierkstra 
Zondag  13 jan.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong- 
Postma 
Zaterdag  19 jan.: Marten Jellesma, Titus en Theodora Galama- Dijkstra,  
overl .fam. W. Westendorp- Dijkstra 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Ma.   24 dec. Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra 
Di.     25 dec. Lector: H. de Jong 
      Misdienaars: Jesse Yntema en Marich Flapper 

Zo.   30 dec.       Lector: A. Yntema 
Di.      1 jan. Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Danique Wahle en Ilse Boomsma 
Za.     5 jan. Lector:  A. Kramer 
  Misdienaars:  Silke van Poelje en Marije Zijlstra 

Wo.  9 jan. Misdienaars:  Jesse Yntema en Lisa van der Meer 

Zo.    13 jan. Lector: A. Kramer 
Za.    19 jan. Lector:  H. de Jong 
  Misdienaars:  Marich Flapper en Rudmer de Ringh 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand Dec. M. Walta tel.  543812 
Maand Jan.       Jan.  tot en met  15 febr. Margriet en   
 José 
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Workum 
 

Koren     Kosters  

 

Ma.  24 dec.  Gregorius Magnus    Ma. 24 dec. L. Buren en A. de Ringh 
Di.  25 dec. Ludgerkoor    Di.   25 dec. H. Rijpma 
Zo.  30 dec.  Volkszang      Zo.  30 dec.  R. de Ringh 
Di.    1 jan.  Ursulakoor    Di. 1 jan. A. de Ringh 
Za.    5 jan.  Gregorius Magnus   Za. 5 jan. L. Buren 
Zo.  13 jan.  Gregorius Magnus   Zo.   13 jan. R. de Ringh 
Za.  19 jan.  Ursulakoor    Za.   19 jan. H. Rijpma 
 

Collectanten: 
 

Ma.  24 dec.  H. de Bruin en R. van Wier 
Di.    25 dec.  Joh. de Jong en Tj. Ketelaar 
Zo.   30 dec.  G. de Boer en Joh. van Dijk 
Di.     1 jan.  Tj. Hettinga en G. Galema 
Za.     5 jan.  Tj. Ketelaar en A. de Ringh 
Zo.   13 jan.  L. de Ringh en N. Terwisscha 
Za.   19 jan.  Joh. de Jong en R. van Wier 
 

Deurcollectes  
24 dec. t.b.v.  Advent   
25 dec. t.b.v.  Advent 
30 dec. t.b.v.  Onderhoud kerk  
  1 jan. t.b.v.  Koren 
13 jan. t.b.v.  Jeugdwerk 
19 jan. t.b.v.  Onderhoud 
 

 
Koffieschenken  

 

 Zo.  30 dec. M. Rijpma en A. de Boer 
 Zo.  13 jan.  H. Zijlstra en M. Rijpma 
 

 
 
Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 12 januari a.s. is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint  om 16.00 uur.  
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Schramp en N. Terwisscha.  
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Workum 
 

Zingen bij de kribbe 
 

Dinsdag 25 december op eerste kerstdag vieren 
we ’s middags om 15.30 het kerstfeest samen met 
alle kinderen (en ouders en grootouders 
natuurlijk). Dit gebeurt voor in de Sint 
Werenfriduskerk bij de kerststal. We luisteren en 

kijken naar het kerstverhaal, afgewisseld met de bekende kerstliedjes die 
iedereen mee kan zingen. Dit alles onder muzikale begeleiding met  gitaar en 
dwarsfluit. Komt allen! Want hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 

Werkgroep gezinsvieringen. 

 
Wel en Wee: 
 

* Tankber en bliid met de berte fan har’n famke en suske Nieke, berne op 29 
november 2013,binne  Iwan, Lieseth, Arjen, Marije en Hidde Galema Miedema.  
Wij willen hun feliciteren met dit heuglijke gebeuren, dat Nienke voorspoedig 
mag op groeien. 
* 1e Kerstdag 25 december is er weer het traditionele zingen bij de kribbe in 
onze kerk. Iedereen is van harte welkom. 
 * Op nieuwjaarsdag is er een Eucharistieviering om 11.00 uur in onze kerk. Met 
als voorganger pastoor Bultsma. Na de viering is er in Walrickhiem de 
nieuwjaarsreceptie. Waarbij een ieder wordt uitgenodigd. 
* De Werkgroep Communicatie is op zoek naar een naam voor onze nieuwe 
Parochie, waarin alle 4 Parochies worden samen gevoegd. Er is een taart te 
winnen voor de gene van wie de naam wordt uitgekozen. 
* Vanaf 10 januari a.s. gaat de Kerkbalans weer van start. U kunt dus de wijk- 
vertegenwoordigers weer verwachten. 
* Zaterdag 12 januari a.s. is er een Eucharistieviering in Ny Mariënacker, de 
voorganger is pastoor Bultsma. 
* Het contact tussen het Pastoraal Team en de Parochianen lijkt soms heel ver 
weg. Mocht u iets kwijt willen bij ziekte of iets dergelijks kunt u altijd terecht bij  
de contactpersonen van uw Parochie. Deze zorgen dat het bij het team terecht 
komt. 
* Onze zieken wensen we veel sterkte en beterschap. 
* Ook willen wij u een Zalig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2013 
wensen. 

                                   De contactpersonen.   
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Workum 
 

Filmavond 
 

De commissie Vorming en Toerusting  van de Protestantse Gemeente Workum 
organiseert op maandag 14 januari 2013  om 19.30 uur een filmavond in het 
Filmtheater  Workum, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De kosten 
bedragen € 5.00 (incl. koffie/thee). Omdat er een beperkt aantal stoelen 
beschikbaar zijn,   is vooraf  aanmelden bij Lammie de Vries Tel. nr. 0515-541984    
of  via dila.de.vries@tele2.nl gewenst. 
 

Tree of life (Terrence Malick, Brad Pitt 2011)  
 

Naastenliefde, verwondering, hoop: hoever kom je 
daarmee in een wereld waarin het recht van de 
sterkste de norm lijkt? 
Hoofdpersoon Jack O'Brien is een man in verwarring, 
die terugkijkt op zijn jeugd. Hij probeert in het reine te 
komen met de strenge opvoeding door zijn vader en 
de liefdevolle aanwezigheid van zijn moeder. Aan het 
begin van de film wordt meteen een ingrijpende 
gebeurtenis belicht: één van zijn twee broertjes 
overlijdt op jonge leeftijd. Jack worstelt daarmee. 
Waar was God? 
De vader van Jack wordt gespeeld door Brad Pitt. Hij 
speelt een strenge 'jaren vijftig'-vader, maar is verre 

van een karikatuur. Deze vader heeft het beste met zijn zoons voor, maar wil hen 
succesvol maken door er constant op te hameren dat ze zich weerbaar en 
mannelijk moeten opstellen.  
De moeder is anders. Actrice Jessica Chastain geeft met haar tedere houding op 
een bewonderenswaardige manier gestalte aan een genadevolle manier van 
leven. De moeder dringt haar levensvisie niet op, maar geeft die op zachte toon 
door via verhalen. Zoekt altijd het beste voor de ander. 
The Tree of Life onderzoekt of de 'weg van genade' geen doodlopende weg is. 
Een film die je bijblijft. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dila.de.vries@tele2.nl
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                  St. Martinusparochie Makkum 
  

         De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

        Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
  

  Zondag  23 dec. dhr. Postma, Corrie Eiling-Westra, fam. Drost en 
alle zieken in onze parochie 
 Maandag 24 dec. fam. Doedel, Corrie Eiling-Westra, Pieter 

Foekema, Elaine en Robert Gesterkamp en alle zieken in onze parochie  
 Zondag 30 dec. Theo en Catrien van Vliet, Corrie Eiling-Westra en alle zieken in 
onze parochie  
Zondag 6 jan. fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en alle zieken in onze parochie  

  Zondag  13 jan. alle zieken in onze parochie en  in Avondrust 
  Zondag 20 jan. alle zieken in onze parochie en in Avondrust 

 

Lectoren  Kosters 
 

Zo.   23 dec. Riet van der Bles Zo. 23 dec. Anneke Genee 
Ma. 24 dec. Toos van As Ma. 24 dec. Lenie Foekema 
Zo. 30 dec. Mieke van Vliet Zo. 30 dec. Watze / Jan 
Zo.  6 jan. Thilda Adema Zo. 6 jan. Mieke van Vliet 
Zo. 13 jan Bernadette de Jong Zo. 13 jan. Watze Roorda 
Zo. 20 jan. Mieke van Vliet Zo. 20 jan. Lenie Foekema 
 

Misdienaars  

Zo.   23 dec. Boukje en Ryan 
Ma. 24 dec. Hannah, Annick, Rosalie en Boukje 
Zo.   30 dec. Charlotte en Quincy 
Zo.   13 jan. Hanna en Quincy 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.   23 dec. Geerten Tros Dec.: Annemiek Bakker en 
Ma. 24 dec. Lenie Foekema Monie Simonsma. 
Zo. 30 dec. Klaas Groeneveld Jan. An van Schaick en Tiny Tromp 
Zo.     6 jan. Nico van Vliet 
Zo.   13 jan. Geerten Tros 
Zo.   20 jan. Lenie Foekema 
 

Opbrengst collecten november 2012 
€ 162,90 Collecten eigen kerk 
€   26,53 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
€   32,40 Deurcollecte Willibrordzondag 
€   22,85 Deurcollecte Diocesane Jeugdcollecte 
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Makkum 
 

Bestuurs mededelingen 
 

Het jaar 2012 is binnenkort weer voorbij en dan is het goed om 
even terug te kijken en onze zegeningen te tellen en stil te staan 
bij de ingrijpende en verdrietige momenten. Deze gebeurtenissen 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Wij zijn dankbaar dat 
God ons hierin zijn hand reikt en ons door deze gebeurtenissen heen leidt en ons 
leert te berusten en te aanvaarden. Het is niet de vraag waarom dingen zijn 
gebeurd zoals ze zijn gebeurd maar wat het ons heeft opgeleverd. Op deze wijze 
zal blijken dat al deze gebeurtenissen een betekenis hebben naar de toekomst 
toe. Niemand leeft voor zich zelf, niemand sterft voor zich zelf. Het bestuur van 
de St. Martinus parochie wenst u allen een gezegend kerstfeest toe en een 
gelukkig nieuw jaar 2013. 
 

Rondje om de kerk 

 

* Deze keer in de collectezak aangetroffen een five coin munt van de United 
States of America. Ook deze munt wordt weer toegevoegd aan de collectie voor 
de zomerbraderie. 
* De ventilator rechts voor in de kerk zal binnenkort gerepareerd worden omdat 
deze nogal wat onprettig geluid produceert. Tevens zal gekeken worden naar de 
afstemming het draaien van de ventilatoren in samenhang met het opstarten 
van de kerkkachel. Dit loopt op dit moment niet synchroon met als gevolg dat de 
ventilatoren iedere zondagmorgen om 05.00 uur handmatig worden aangezet. 
Wie is die man die iedere zondag de ventilatoren aanzet? (Dank Hans). 
 

KVG-Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 18 en zaterdag 19 
januari 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. 
 
Op woensdag 9 januari 2013 zal Francine Benschop ons vertellen over “Geboren 
in het verkeerde lichaam” Wat maak je mee, hoe reageert de omgeving? 
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Makkum 
 

Wel en Wee 
 

* De nieuwe misdienaars hebben al een paar keer geoefend 
en worden vanaf 16 december ingeschakeld. Wij wensen  
Hannah, Quincy, Jacob, Zoë, en Rosalie veel succes. 

* De heer Herman Reijns is nog steeds herstellende maar het gaat gelukkig de 
goede kant op. Veel sterkte en beterschap toegewenst. 
* Het is misschien wel een goed idee om onze parochianen die in een verpleeg of 
verzorgingshuis verblijven een kerstgroet te sturen. Dit zijn Mevr. Tite Rinia in 
Bloemkamp, Mevr. A.  Foekema, Mevr. L.  Koelmans, Mevr. T. Draayer,  
Dhr. Dijkstra  in Avondrust. 
* Oecumenische Kerstnachtdienst 24 december. Aanvang 21.30 uur In de’ Van 
Donia kerk’ te Makkum. Voorganger Pastor Gerrit Visser. Thema ‘Licht’. 
Muziek en veel zingen. 
* Ik wens u allen een hele fijne en gezellige Kerst en een heel voorspoedig, 
gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. 
* Op woensdag 9 januari is er een nieuwjaarsreceptie van het KBO Wûnseradiel 
om 14.00 uur in het Sopcafe op de Holle Poarte te Makkum. Alle leden en 
toekomstige leden zijn van harte welkom. We hopen weer op een oer gezellige 
middag. 
* Op zondag 20 januari 2013 om 09.30 is er een oecumenische gebedsdienst in 
de Doniakerk. Voorgangers zijn Ds. Jeroen van Olffen, dhr. Lieuwe Durksz van de 
Doopsgezinden en pastor N. ten Wolde.  
 

Avondrust: 
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 januari 2013 om 10.30 
uur in de Tûnkeamer en de voorganger is de heer Frans van Knoppen. 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) 

 

 
 
 
 
 
 

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:  
 

Zondag  23 dec.: voor onze zieken 
Dinsdag  25 dec.: voor onze zieken, overl.  Jurjen en Aggie Ypma, Jan Jurna, Dirk 
van der Tol, Riemer en Gerard Brouwer, Tjepke Herrema, Jurjen Ypma,  Piet en 
familie Tadema-Veldman 
Zondag  30 dec.: voor alle overledenen van het afgelopen jaar en uit 
dankbaarheid  voor alle goede dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd. 
Zondag  6 jan.: voor onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma, 
Riemer en Gerard Brouwer, Jan Jurna, Antoon van Asseldonk 
Zondag 13 jan.: voor onze zieken, overl. Schelte en fam. Anema-de Jong, Douwe 
en Anna Poortstra-de Boer 
Zondag 20 jan.: voor onze zieken, overl. Jan Jurna, fam. Ypma-Galama, Schelte en 
Lena Anema-visser 
 

Attentie 
 

Op Eerste kerstdag hopen we u samen met de kinderen te ontmoeten in de 
viering om 09.30 uur. 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 23 dec.: mevr. B. de Groot (531901) dhr. F. van Koppen 
di. 25 dec.: mevr. L. Hettinga en de kinderen dhr. S. Hettinga 
zo. 30 dec.: dienst o.l.v. parochianen dhr. D. Stoffels 
zo.   6 jan.: mevr. B. de Groot (531901) dhr. H. Anema 
zo. 13 jan.: mevr. L. de Boer (642059) dhr. F. van Koppen 
zo. 20 jan.: mevr. E.van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 
 
Collecte 

   

Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag  
23 december en op 25 december een tweede collecte voor de Adventsactie en 
op 30 december voor de bijzondere onkosten aan onze kerk. Op zondag 6 januari 

is er een tweede collecte voor het reservefonds. 
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Witmarsum 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand november 2012 was als volgt: 
Parochie:  €   58,97 
Bijzondere onkosten €   40.00 
Willibrordzondag €   74,60 
 

Hiervoor allen hartelijk dank. 

Vervoersdienst 
 

zo. 23 dec.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
di.  25 dec.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 30 dec.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo.   6 jan.:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 13 jan.:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
zo. 20. jan.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
 
 

Schoonmaken kerk   Schoonmaken parochiehuis 
 

week 2: 7 t/m 12 jan.:   Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer 
mevr. D. Brouwer (531923) 
mevr. B. de Groot (531901) 
mevr. G. van Popta (531305) 
 

Agenda 
zo. 23 dec.: koffiedrinken na de viering 
zo. 30 jan.:  koffiedrinken na de viering 
zo.   6 jan.:  Nieuwjaarsreceptie na de viering 
zo. 13 jan.:  koffiedrinken na de viering 
zo. 20 jan.:  koffiedrinken na de viering 
   

Ouderenmorgen in Witmarsum 
 

De oudermorgen op 22 november jl. werd zeer goed bezocht en met koffie en 
kruidkoek voelden we ons thuis. Pastor Nelleke had een kaart mee waarop alle 
vier parochies waren aangegeven en wij moesten allemaal ons eigen plekje 
aankruisen en daarbij een geloofsbelevenis vertellen.  
En zo kregen we allemaal verhalen te horen: Over geboorte en  opgroeien in een 
kleine roomse kern. Over op commando te biecht, de eerste communie waarbij 
je nog nuchter moest zijn. De catechese bij de dominee. De militaire dienst, waar 
saamhorigheid werd gekweekt. Het huwelijk met een hilarische thuisrit. Over 
opgroeien als katholiek buiten de dorpsgemeenschap.  
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Witmarsum 
 

En iemand paste niet op de kaart en was zwervend en zo was ze al zwervende 
door deze contreien tot geloof gekomen. Het kloosterleven waarover Zuster 
Lambertina vertelde dat ze een opdracht kreeg waarvan ze dacht: "Dat kan ik 
nooit" en ze doet het nu al 35 jaar. Over ziek zijn en geloof. Dat je soms door de 
ziekencommunie jezelf echt gedragen voelt door God en ook bij sterven kunnen 
we niet om ons geloof heen. We zijn meestal opstandig, maar kunnen toch niet 
zonder God.  
De morgen werd afgesloten door pastor Nelleke, die Witmarsum een rijk, 
begeesterd dorp noemde en ons allen dankt voor de verhalen en het 
vertrouwen. Met een gedicht over hoop van Paul van Vliet werd de ochtend met 
dank aan Jo, Suus en zr. Lambertina afgesloten. 
 

Wel en wee Witmarsum 
 

Bij het schrijven van dit Wel en Wee zijn we al midden in de Advent. In de kerk 
en in onze huizen worden de tekenen van de naderende Kerst zichtbaar en ook 
de kinderen bereiden zich voor. In de vieringen nemen ze ons spelenderwijs 
mee. Er is een heus marktplein ingericht in onze kerk en op eerste kerstdag 
zullen ze het hele verhaal onthullen. Dit jaar is er in Witmarsum geen 
Kerstnachtdienst. We hopen u te ontmoeten op eerste Kerstdag om samen met 
de kinderen de geboorte van onze Heer te vieren. Ook kunt u op kerstavond de 
kerstnachtviering in Makkum of Bolsward bezoeken. De tijden vindt u in het 
rooster aan het begin van deze Viersprong. 
Zuster Lambertina verblijft bij haar familie in Brabant. Haar zwager is erg ziek en 
het is goed om dan samen te zijn. Tijdens haar verblijf heeft ze zelf ook even het 
ziekenhuis moeten bezoeken. Gelukkig is er niets ernstigs aan de hand. Ze laat u 
weten dat het goed met haar gaat. We wensen haar en haar familie sterkte! We 
wensen u een goede voorbereiding op het komend Kerstfeest en hopen dat het 
voor u dagen  van stilte, verwondering en ontmoeting mogen worden. 
Op zondag 6 januari kunnen we elkaar een goed en gezegend Nieuwjaar wensen 
tijdens het koffiedrinken na de viering. Ik mag u een hartelijke groet en Gods 
zegen overbrengen van Zuster Lambertina.     

Elly van der Wei. 

 
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 

 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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Liturgisch jaar 
 

De tijd door het jaar 
Als afsluiting van de kersttijd wordt op de zondag na 6 januari, het hoogfeest van 
de Openbaring des Heren, het feest gevierd van de Doop van de Heer. Op de 
daarop volgende maandag begint de eerste liturgische periode met de naam 'tijd 
door het jaar', die loopt tot Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. 
Kenmerkend voor deze tijd van het liturgisch jaar is dat het geen bijzondere 
feesten kent, al is er natuurlijk het duidelijke verschil tussen de zondag en de 
weekdagen. In Algemene normen voor het liturgisch jaar, nr. 43 wordt dit aldus 
verwoord: ‘Naast de liturgische tijden die elk een eigen karakter hebben,’ wordt 
in die periode ‘geen bijzonder aspect van het Christusmysterie gevierd, maar 
wordt daarin veeleer dit mysterie van Christus in heel zijn volheid herdacht, met 
name op de zondagen.’ Juist door de beleving van deze ‘gewone’ tijd kan men 
des te beter de betekenis van de grote liturgische feesten afmeten. 
 
Betekenis van de tijd door het jaar 
De tijd door het jaar is een periode waarin wij de rijkdom van de liturgie op een 
eenvoudige wijze kunnen beleven, haar kunnen uitdiepen en overwegen, zodat 
de liturgie zelf met heel haar rijkdom in ons vrucht kan dragen. Alles waarmee 
wij overladen zijn in de bijzondere liturgische tijden met de herdenking van de 
verschillende aspecten van het Christusmysterie kunnen wij nu laten bezinken. 
De tijd door het jaar is dus beslist geen ‘doodse tijd’. Bovendien is de liturgische 
kleur van de tijd door het jaar groen. Dat is de kleur van de wasdom en van de 
levenskracht in het dagelijkse leven. Als men de bijzondere liturgische tijden, 
met name de paastijd, beschouwt als de zaaitijd, dan kan men de tijd door het 
jaar zien als de tijd van de geloofsgroei in ons bestaan. Deze wordt ondersteund 
door de drie schriftlezingen op zondag en op de weekdagen door de 
doorlopende lezingen uit de heilige Schrift. 
 
Geloofsbeleving in het dagelijks leven 
Hoe het paasgebeuren in ons persoonlijk leven en dat van de 
geloofsgemeenschap gedurende de tijd door het jaar het best geleefd wordt, 
wordt kort maar duidelijk verwoord in het openingsgebed van zaterdag voor 
Pinksteren: ‘Almachtige God, geef – vragen wij U – dat wij die de viering van het 
Paasfeest voltooid hebben, in ons leven en levenswijze ons met uw hulp richten 
naar dit paasmysterie.’ Het gaat erom het heil, het geestelijk welzijn, in het 
paasmysterie aan ons geschonken, in het leven van alle dag een plaats te geven 
en eruit te leven. 

 
Uit parochiebladenservice  

 



- 26 - 

VOOR DE JEUGD 

 
 



- 27 - 

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. Contactpersoon: Geartsje Weitenberg, 0515-54 36 51, e.mail: 
joh.weitenberg@comveeweb.nl 
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 
Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel. 
0515.542050 (kosten:  €8,-) 
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl 
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode, 
tel.06.42243477. Opgave nieuwe leden: dhr. G. Graafsma, Noord 24, tel. 
515.542692 

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:joh.weitenberg@comveeweb.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: 
 

25 januari – 22 februari 2013  
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 14 januari  2013 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. 13 

mailto:parochieklok@hotmail.com
mailto:ellyvdwei@planet.nl

