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Datum Tijd Plaats Viering Voorgang.  
vr 14 juni 19.00 Huylckenstein Communieviering NtW 
Za 15 juni 19.00 Bolsward Communieviering NtW 

zo 16 juni 09.30 Makkum Eucharistie AB 

zo 16 juni 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
zo 16 juni 09.30 Workum Communieviering NtW 
Zo 16 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo 16 juni 11.00 Hartwerd oec. Viering NtW 
Di 18 juni 19.00 Doopsgez. Kerk (Bols.) Taizeviering 
wo 19 juni 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwillig. 
do 20 juni 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
vr 21 juni 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
za 22 juni 19.00 Bolsward Communieviering Parochian. 
za 22 juni 19.00 Workum Eucharistie AB 
zo 23 juni 09.30 Makkum Communieviering Parochian. 
zo 23 juni 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 23 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
wo 26 juni 08.00 Workum Kinderviering NtW 
wo 26 juni 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
do 27 juni 09.00 Bolsward Communieviering NtW 
vr 28 juni 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
za 29 juni 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
za 29 juni 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
zo 30 juni 09.30 Makkum Eucharistie AB 
zo 30 juni 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
zo 30 juni 09.30 Workum Communieviering NtW 
zo 30 juni 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
ma 1 juli 10.30 Avondrust Eucharistie AB 
wo 3 juli 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
do 4 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
vr 5 juli 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
za 6 juli 19.00 Bolsward Gebedsviering NtW 
za 6 juli 19.00 Workum Eucharistie AB 
zo 7 juli 09.30 Makkum Communieviering NtW 
zo 7 juli 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
zo 7 juli 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
wo 10 juli 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
do 11 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
vr 12 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
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Uitvaartwacht in de Viersprong 
 14 juni – t/m 16 juni   pastoor  Bultsma 
17 juni – t/m 30 juni   pastor    Ten Wolde 
  1 juli -   t/m  14  juli   pastoor  Bultsma 
 

Meditatief moment 
 

Een poosje geleden vond ik ergens een humoristisch bedoeld gedicht dat ging 
over bidden. God: alarmnummer of informatienummer? Heette het. Zoek je 
alleen contact met God in geval van nood, of praat je regelmatig even bij? Later 
had ik het erover met iemand, die zich afvroeg of God ook een antwoordapparaat 
had, voor als Hij in gesprek was. En of je dan in zou mogen spreken. Of what’s 
app. “Het lijkt me mooi om zo met God te praten”, zei hij.  
Soms draven mensen weleens door in dit soort fantasieën, tot op het 
oneerbiedige af, maar in dit geval had mijn gespreksgenoot oprecht verlangen 
naar nabijheid van God, naar gemakkelijk en regelmatig contact met Hem. 
Volgens mij zijn er heel veel gelovigen die dat precies zo ervaren: zo rechtstreeks 
en gewoon met God praten, wat zou dat fijn zijn. Het probleem dat velen met 
bidden hebben is, dat we het gevoel hebben dat er geen antwoord komt, of 
misschien wel dat de lijn dood is. Er zijn heel wat mensen die zich daarom 
afvragen, of er eigenlijk wel een ontvanger is voor ons gebed.  
Zelf ben ik begonnen te bidden met eigen woorden. Eerst bedanken, dan belijden 
wat ik verkeerd had gedaan en om vergeving bidden, en tenslotte mocht ik God 
wat vragen (maar eigenlijk niet voor mezelf). Zo had ik dat als kind geleerd. 
Daarna heb ik een tijd gebeden met de woorden van onze traditie: het 
rozenkransgebed, het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U 
over mij, zondaar”. En daarna hield het, buiten de vieringen, op met de woorden. 
Daarna ben ik gaan luisteren. Heel bewust stil proberen te worden, ruimte te 
maken, en ontvankelijk te zijn. Dat, het stil zijn, heeft mij dichterbij God gebracht 
dan de woorden. Gewoon maar gaan zitten en al het andere loslaten, om bij Hem 
te zijn. Tot je gebed opnieuw geboren wordt, als je je mededogen en je zorg om 
mensen met Hem wil delen. Binnenkort is het voor velen onder ons vakantie. 
Vakantie komt van het Latijns “vacare”: leeg zijn, ruimte maken. Vacare Deo is 
tegelijk een monastieke term, voor de kloosterling betekent het: je van binnen vrij 
maken om op God te wachten. Ruimte te maken zodat Gods stem gehoord kan 
woorden. Ook in onze vakantie zal het stiller zijn: in de straten, in onze agenda’s, 
en hopelijk ook in onze hoofden en in onze harten. Hopelijk zal die stilte u goed 
doen, ruimte geven. Een luisterend oor voor een ander. Voor uzelf, voor uw 
diepste verlangen. En voor wat God u te zeggen heeft (en andersom).  Een zomer 
vol ruimte en stilte die u goed doet, dat wens ik u van harte toe. 

 

Pastor Nelleke ten Wolde.  
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Even bijpraten….. 
Vakantierooster – Met rasse schreden naderen de maanden juli en augustus, 
traditioneel de vakantiemaanden. We zullen in deze periode vanwege 
onvoldoende bemensing het vieringenrooster iets aanpassen, door hier en daar 
vieringen te laten uitvallen. Het is daarom aan te raden goed naar het in dit en het 
komende parochieblad gepubliceerde rooster te kijken. 
Kinderopvang – Er zijn momenteel wat zorgen met betrekking tot de voortgang 
van de kindercrèche tijdens de zondagmorgenvieringen om 11.00 uur te 
Bolsward. Het streven is om elke week kinderopvang te kunnen blijven aanbieden. 
Om dat te doen zoeken we een aantal parochianen die bereid zijn deze zorg op 
zich te nemen. Mocht u/jij interesse hebben, neem gerust contact op met het 
secretariaat.  
Eucharistie & diaconie – maandag 17 juni om 19.30 te Bolsward zal onze 
diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar een avond houden over eucharistie 
en diaconie. Deze avond is de derde in een succesvolle reeks over onze liturgie. 
Eerder spraken we al over het kerkelijk jaar en de spiritualiteit van de eucharistie. 
In het najaar volgt nog een reeks avonden om tot een verdere verkenning en 
verdieping te komen. De avond van 17 juni is alvast warm aanbevolen: iedereen is 
welkom! 
 

Over liturgie gesproken: offer.  
Als we spreken over liturgie, dan betreft dat niet alleen de eucharistieviering. 
Toch is dit wel de belangrijkste liturgische viering, die de christenheid rijk is. Het is 
een viering die ons door Jezus Christus zelf is opgedragen, al snel na Jezus’ Pasen 
is gepraktiseerd en zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De viering van de 
eucharistie is daarmee de meest veelzeggende liturgie die we hebben en veel, zo 
niet alles, duidelijk maakt over waar het in christelijke liturgie én in christelijk 
leven überhaupt om gaat. Vandaar dat ik me in deze rubriek heb geconcentreerd 
op de eucharistische liturgie. Het hart van de eucharistieviering wordt zonder 
twijfel gevormd door – inderdaad – de eucharistische dienst. In antwoord op het 
inspirerende Woord van God en in opdracht van Jezus zelf, brengen we onze 
gaven bijeen. Daaronder naast het geld van de collecte brood en wijn. Deze 
gaven, onze gaven (!), symboliseren de diepere bedoeling van dat moment. Ze 
willen uitdrukken dat wij onszelf, ons eigen leven, met Christus aan God de Vader  
aanbieden. De gaven die bestemd zijn voor de zorg in de gemeenschap, zoals de 
collecte, worden bij het altaar op de grond gezet. De gaven van brood en wijn 
worden de priester aangereikt en komen op het altaar te staan.  
In het Evangelie lezen we hoe Jezus bij het Laatste Avondmaal brood en wijn nam, 
daarover het dankgebed sprak, het Brood vervolgens brak en uitdeelde aan zijn 
leerlingen. Precies ditzelfde gebeurt nu in de kerk. De priester neemt het Brood  
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en de wijn, dat is de offerande die wordt afgesloten met het gebed over de gaven. 
Vervolgens bidt hij het dankgebed, het eucharistisch gebed. Tijdens het zingen 
van het Lam Gods breekt hij het Brood. De communie is het moment dat het 
Brood, het Lichaam van Christus, wordt uitgedeeld. In dit verband is het misschien 
goed om twee zaken wat te verhelderen. De priester gaat als eerste ter 
communie, wat raar kan overkomen. Toch is dit een tamelijk wezenlijk punt. Want 
hoewel de priester zijn stem leent aan Christus en zodoende de Heer zelf 
gelegenheid geeft om (op de manier van een sacrament) zichzelf op het altaar aan 
ons te geven, op het moment van de communie is de priester eerst als mede-
gelovige voorganger en aanvoerder. Hier wordt zodoende gedemonstreerd dat 
niet de priester, maar Christus zelf de Gastheer is. Pas als de priester zelf Christus 
als gave heeft ontvangen, kan hij anderen dezelfde gave aanbieden. Pas nadat de 
priester zelf het, in gelovig vertrouwen, gewaagd heeft zijn leven door de 
communie geheel en al met dat van Jezus te verbinden, kan hij anderen vragen 
hetzelfde te doen. Het tweede punt van verheldering is dat Christus zich geeft aan 
ons. Daarom laten we de hostieschaal niet rondgaan. Een gelovige die de 
communie wil ontvangen komt naar voren en ontvangt de hostie. De 
communicant neemt niet zelf, omdat de hostie een gave is. Een cadeau van Jezus 
Christus. Hiermee komen we bij waarom de eucharistieviering een offer is. Ergens 
ligt het voor de hand. Onze gaven, onze zelfgave, is een offer aan God. Maar dit 
wordt niet als eerste bedoeld. Onze gaven zijn een reactie op een ander offer. Het 
offer namelijk van Jezus Christus aan het kruis. Daar offerde Hij zijn leven, daar gaf 
Hij zijn leven aan zijn hemelse Vader. Voor alle duidelijkheid: niet omdat God 
bloed wilde zien. Nee, God snakt alleen maar naar liefde als antwoord op zijn 
liefde. De kruisdood was het ultieme gevolg van door dik en dun volgehouden 
liefde voor God. Die liefde kreeg het ultieme antwoord: nieuw leven; wat de 
onstuitbare aanvang van de nieuwe schepping betekende – heroprichting van het 
Paradijs. Tijdens de eucharistieviering wordt dit offer en het antwoord daarop 
(dus alles wat we van Witte Donderdag tot en met Paaszondag vieren) herinnerd 
en present gesteld. Preciezer: de ene, enige en ultieme zelfgave van Jezus aan zijn 
hemelse Vader wordt voor ons door de woorden van het eucharistische gebed en 
in het bijzonder de consecratiewoorden, actueel gemaakt. Om het baud te 
zeggen: zonder dat we het kunnen zien gebeurt het voor onze ogen. We moeten 
het daarbij echter vooral hebben van ons gehoor, door goed te luisteren naar de 
woorden die de priester bidt in het eucharistisch gebed worden we het mysterie 
gewaar. Dit is mijn Lichaam, zo horen we de Heer elke keer opnieuw zeggen 
tijdens het uitspreken van de consecratiewoorden over de gaven van brood en 
wijn. Gaven die wij als symbool van onze zelfgave op het altaar hebben geplaatst. 
Tijdens de communie krijgen we die zelfde gave terug. Op het oog althans, want 
in werkelijkheid is het Lichaam van Christus.  
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We mogen dat ontvangen en er amen op zeggen. Ons leven zodoende met dat 
van Christus verbonden weten. Een uitwisseling van gaven dus, al is Christus' gave 
aan ons altijd groter.  
 

Pastoor A. Bultsma. 
 

M25 in Huylckenstein 
 

In de afgelopen maanden heb ik u regelmatig geïnformeerd over 
het jongerenproject M25. M25 is een project dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in 
de samenleving die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. M25 wordt 
voor en met jongeren georganiseerd met voldoende begeleiding, maar ook ruimte 
voor eigen ideeën en plannen. De naam M25 (uitgesproken in het Engels) is 
afgeleid van de Bijbeltekst Mattheüs 25 waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat 
het belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. 
Door het land verspreid zijn er inmiddels verschillende M25 groepen actief. Ik ben 
als diaconaal opbouwwerker de afgelopen tijd bezig geweest om ook binnen de 
Viersprong een tweetal M25 groepen van de grond te krijgen. In Bolsward heeft 
dit inmiddels geresulteerd in een activiteit waarover Vincent onderstaand verslag 
heeft geschreven. Ze hebben afgesproken dat ze in september als groep een 
nieuwe activiteit gaan bedenken en uitvoeren en we houden u hier natuurlijk van 
op de hoogte.       
 

Met nog 3 meisjes (Picabo, Simone en Marrit) ben ik (Vincent Visser) spelletjes 
gaan spelen met een paar bewoners van Huylckenstein. Deze vrolijke gebeurtenis 
speelde zich af op zondag 26 mei. Zelf zijn wij vijftien of zestien jaar, maar we 
speelden tegen personen met een respectabele leeftijd. Neem bijvoorbeeld het 
echtpaar Meesters, die al 56 jaar zijn getrouwd! Wauw! In ieder geval, ik dwaal 
namelijk al af, was het een simpel idee, met een supermooi resultaat. Kees en zijn 
vriendin hebben ons begeleidt samen met Marjolein, een medewerkster van 
Huylckenstein. Ook het hondje Frodo was van de partij. De ouderen vonden de 
viervoeter maar al te leuk. Een stuk of 15 of 16 oudere mensen namen het tegen 
ons op met verschillende spelletjes. Denk hierbij aan ‘’Vallende Aapjes’’ of 
‘’TikTakBoem’’ of de klassieke spelletjes als ‘’Triominos’’ en ‘’Rummikub’’. 
Sommige jongeren kregen het nog lastig met de competitie. Er waren zeer 
ervaren tegenspelers die zich niet lieten kennen. Het was fantastisch om te zien 
hoe zo iets simpels, als een spelletje Rummikub, de ouderen kon laten glimlachen. 
Er zal in het najaar nog een activiteit gepland worden om de jongeren in contact 
te brengen met de ouderen. De eerste activiteit was een succes. Het was 
hartstikke leuk! Auteur: Vincent Visser. 
 

 

Kees van Kordelaar, Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong. 

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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Een nieuwe diaconale leerweg start in september a.s. 
 

Het bisdom, in samenwerking met Solidair Friesland  biedt opnieuw een diaconale 
leerweg aan. Ze is bedoeld voor parochianen die de motor willen zijn van de 
diaconie in onze nieuw te vormen parochie en anderen willen aansteken om ook 
mee te doen. Anders gezegd, Mensen met een warm hart voor de diaconie. 
De leerweg omvat twee jaren. Het eerste jaar is cursorisch van opzet en beslaat 4 
modules van elk 3 avonden. Elk van de modules handelt over een wezenlijk aspect 
van de parochiële diaconie. 
In het tweede jaar is het de bedoeling dat u, in eigen parochieverband, een 
project ontwikkelt en daadwerkelijk uitvoert. Daarbinnen komt u 10 avonden 
bijeen voor de begeleiding.  
De start is op maandag 9 september a.s., in Beetsterzwaag. Uiteraard wordt de 
cursist van begin tot eind stapsgewijs begeleid. Het zou heel  mooi zijn als er zich 
in onze nieuwe parochie, wellicht als groep,  4 of 5 kandidaten aanmelden.  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met o.a. Jan Bosman van Solidair 
Friesland, info@solidairfriesland.nl, maar u kunt uiteraard  ook eerst nog met 
pastor Ten Wolde of Kees van Kordelaar overleggen.   
De aanmelding regelen wij graag voor u. 
 

De parochiebesturen van – nu nog – De Viersprong. 
 

Mijn beleving! 
 

Graag wil Ik even iets vertellen over hoe ik het diaconaal platform in Sneek beleef. 
Ik vind het heel interessant om te zien hoe mensen uit Sneek, Blauwhuis, 
Roodhuis, Heeg en Bolsward zich inzetten voor andere mensen. Ik vind Agatha 
Vreeling als voorzitter erg geschikt en heb veel bewondering voor haar 
enthousiasme waarmee ze al jaren haar diaconale hart laat spreken.  
Ik voel me hier erg bij thuis en ben graag op de vergaderingen aanwezig. Het 
contact met de mensen vind ik prettig en  de onderwerpen zijn erg interessant. 
Zo hadden we laatst Dhr. Brandsma van de Schuilplaats uit Sneek als gast op het 
Platform. Hij vertelde over wat de Schuilplaats doet voor mensen die het moeilijk 
hebben in onze maatschappij. Erg zinvol en belangrijk dat dit gebeurt. 
De reden waarom ik jullie dit wil laten weten is om te zeggen dat het belangrijk is 
om contacten met elkaar te onderhouden en dat ik het fijn vind om op mijn 
manier iets voor andere mensen te kunnen betekenen.  
 

Vriendelijke groet, 
Helen Oosterbaan-Rypma. 

 

 
 

mailto:info@solidairfriesland.nl
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Vooraankondiging Wereldmissiemaand 
 

In oktober is het weer Wereldmissiemaand waarin MISSIO aandacht vraagt  
voor de katholieke geloofsgemeenschappen wereldwijd. Op 20 oktober vieren wij 
Missiezondag. Dit jaar besteedt MISSIO speciale aandacht aan de Kleine 
Christelijke Gemeenschappen in Tanzania. In de loop van de komende maanden 
kunt u meer informatie over Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en 
het campagnemateriaal op onze website verwachten (www.missio.nl).  
 

                                                                                                          Met vriendelijke groet, 
 Marianne Baijens, Coördinator Bureau Missio 

 
 

Spelletjesdag als afsluiting van de KinderWoordDiensten 
 

Op zondag 23 juni a.s. zijn er weer allerlei spelletjes te beleven in 
en om de Sint Franciscuskerk in Bolsward. De kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn hierbij van harte welkom. Ook de 
kinderen uit de parochies van Witmarsum, Workum en Makkum 
zijn natuurlijk van harte welkom. De spelletjes beginnen om 12.00 uur (na de 
viering) en zijn afgelopen om 15.00 uur. Als jullie mee willen doen dan graag even 
een mailtje naar het secretariaat van de Sint Franciscuskerk: 
info@franciscuskerk.nl  
We zien jullie graag op zondag 23 juni.  
 

Werkgroep KWD. 

 
Sint Franciscus Kinderkoor bestaat 5 jaar!!!  
 

In augustus 2008 is het Sint Franciscus Kinderkoor opgericht en 
inmiddels zijn we het vijfde seizoen aan het afronden.  
Een super prestatie! 
We zijn begonnen met 11 leden. In de loop van de tijden zijn er 
leden bijgekomen, maar ook gestopt. Op het hoogtepunt telde het koor 20 leden. 
Op dit moment telt het koor 7 leden ( in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar) en 2 
potentiële leden (5 en 4 jaar oud). Iedere week (behalve tijdens de 
schoolvakanties) repeteren we op maandagmiddag een uur en bijna iedere maand 
verzorgt ons kinderkoor een viering en dat doet ze met heel veel inzet en plezier.  
Inmiddels bestaan we dus 5 jaar en dat was wel een feestje waard. Op 26 mei 
2013 zijn we met z’n allen  en 4 volwassenen naar De Vigilante in Makkum gegaan 
om te bowlen.  Er waren 2 banen voor ons gereserveerd en iedereen deed flink 
z’n best om veel punten te scoren. Tussen de bedrijven door konden de kelen 
worden gesmeerd met de nodige limonade.  

http://www.missio.nl/
mailto:info@franciscuskerk.nl
http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/473
javascript:void(0)
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Na de eerste bowlingronde stonden de borden patat met een frikandel, kroket, 
kaassoufflé of kipnuggets voor ons klaar. Smullen geblazen. Daarna was er nog tijd 
voor een tweede ronde van  40 minuten bowlen en opnieuw bowlden wij alsof 
ons leven er vanaf hing. Na afloop was er nog een heerlijk ijsje voor ons allen. We 
hebben een heerlijke middag gehad en iedereen was van mening dat dit zeker 
voor herhaling vatbaar is. We denken erover na. 
Ook enthousiast geworden en kun je een beetje zingen, dan ben je van harte 
welkom (uit welke parochie je ook afkomstig bent). Kom eens langs op een 
repetitie. We repeteren dit seizoen nog op 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli 
van 16.00 tot 17.00 in de parochiezaal van de Sint Franciscuskerk te Bolsward. Op 
30 juni 2013 verzorgen we onze laatste viering van dit seizoen. Ook daar ben je 
van harte welkom. Op 19 augustus 2013 starten we ons 6e jaar.  Wij hebben er zin 
in, jullie ook? Tot ziens, 
 

Cecilia Bekema en Boudien Janssen-Terbraak. 
 

Voor de jeugd van onze Viersprong 
 

Wij houden weer een gezellige filmavond voor al onze jongeren van o.a. 
catechese, ‘t schakeltje, misdienaars, acolieten, vormelingen en  voor alle 
jongeren van de viersprong t/m 25 jaar. 
14 juni a.s. om 20.00 uur in de parochiezaal. Rond 22.30 is het afgelopen. 
Jullie komen toch ook? Tot dan! 
 

Mirella Jellema- Ypma. 
 

Passie in Bolsward zoekt muziek! 
 

Bolsward – In het voorjaar van 2014 wordt het 
theaterspektakel “Passie in Bolsward” met en door 
jongeren georganiseerd. Het openluchtgebeuren speelt 
zich af in het Julianapark en begint en eindigt in de 
Broerekerk. Na de succesvolle auditieworkshop in maart 

wordt er nu gewerkt aan het script voor Passie in Bolsward. Voor een echt 
theaterspektakel zijn natuurlijk ook muziek en zang nodig! 
Eén van de initiatiefnemers is Enny Veens: “Wij willen graag met musici en 
zangers kennismaken en aan de weet komen wat de talenten en ideeën zijn, waar  
wij gebruik van kunnen maken in de Passie in Bolsward. Onze muzikale 
belangstelling gaat van klassiek tot rap, met alles wat daar tussen zit.” 
Iedereen die op muzikale wijze een steentje bij wil dragen aan de Passie in 
Bolsward is van harte uitgenodigd op onze Muzikale Bijeenkomst. Deze zal plaats 
vinden op woensdag 22 mei om 19.30 uur in de St.Maartenschool in Bolsward.  
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Opgeven voor de Muzikale Bijeenkomst kan via passiebolsward@gmail.com. 
Passie in Bolsward kan ook nog steeds acteurs gebruiken, belangstellenden 
hiervoor kunnen zich ook via het e-mailadres aanmelden. Oefendata voor de 
acteurs voor de vakantie zijn dinsdag 21 mei vanaf 19.30 uur en zondag 23 juni 
vanaf 13.30 uur. Locatie St Maartenschool. 
De uitvoering van Passie in Bolsward is rond Pasen 2014. In september beginnen 
de vervolg repetities. 
Meer informatie op www.facebook.com/PassieInBolsward 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Enny Veens, 0515-581144 
en Kees van Kordelaar, 06-19905519. 
 

Vakantie 
 

In de maand augustus is het secretariaat wegens vakantie gesloten. 
Berichten kunt u achterlaten op de voicemail van het 
telefoonnummer 
0515.576998 of per e-mail naar info@franciscuskerk.nl 
Voor dringende pastorale zaken kunt u altijd terecht bij de pastores, pastoor A. 
Bultsma, tel. 0515.572206 of pastor N. ten Wolde, tel. 0515.572528. 
 

 

Blauhûs – Sneon 15 juny 2013 
Fan 10.00 – 17.00 oere  
Yn de sfearfolle Pastory Tún  

Rommelmerk foar de Blauhúster Tsjerketoer 
 

TE KEAP   
Boeken – CD’s – DVD’s – Servies – Bernespultsjes – Klean – Meubels enz. MAR EK  
Bysûndere Blomstikken – Skilderijen en Mapkes mei Ansichtkaarten ‘Blauhús’    
AKTIVITEITEN 
10.00 – 17.00 oere    Rommelmerk, Draaiend Rad, Spultsjes foar de bern,  

fleurige muzyk, smulle by de Catering   
11.30 en 14.30 oere   Sponsor Springe troch Skoalbern 
16.00 – 17.00 oere    Wedstriid ‘Bou in Toer’ fan kratten troch Keten en Bedriuwen 
 

TOER BEKLIMME  
In unike kâns! De toer stiet yn de steigers, jo kinne mei in Gids nei boppe!  
Lûk de stoute skuonnen mar oan!  
Ynformaasje: www.blauhus.nl en www.sintantoniusparochie.nl   

Oant sjen, 
Restauraasje Kommisje, Sint Vitustjerke Blauhûs. 

mailto:passiebolsward@gmail.com
http://www.facebook.com/PassieInBolsward
mailto:info@franciscuskerk.nl
http://www.sintantoniusparochie.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 15 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d.Werf 
Zondag 16 juni voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, overl. ouders 

Dooper-Bruinsma, Sjoerd Hettinga, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-
Houben 
Woensdag 19 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 20 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 22 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 23 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga,  voor kinderen en kleinkinderen 
Woensdag 26 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 27 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 29 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  lev. en 
overl. fam. Terbraak-Zeilstra 
Zondag 30 juni:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga 
Woensdag 3 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen  
Donderdag  4 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna- Bonekamp 
Zaterdag 6 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 7 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. 
Visser-Bonte, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en overl. fam. 
Jorritsma-Riepstra, voor de zielenrust Jacob Michiel Galama en Augustina 
Margaretha Galama-IJpma 
Woensdag 10 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 11 juli:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
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Bolsward 
 

Gebedsviering 
 

Op zaterdagavond 6 juli a.s.is er een gebedsviering rond het thema pelgrimeren. 
Ter voorbereiding komen we één avond bij elkaar, en wel op donderdagavond 20 
juni om 20 uur bij de familie Janssen, Turfkade 44. Iedereen die mee wil praten, 
ervaringen wil delen, gedichten of liederen heeft om in te brengen is van harte 
welkom om mee te komen doen. We zouden het wel op prijs stellen als u even liet 
weten dat u komt: pastortenwolde@gmail.com of info@franciscuskerk.nl. 
Uiteraard is ook iedereen van harte uitgenodigd om mee te komen vieren op 6 
juli, 19.00 uur, in de St. Franciscuskerk Bolsward. Het Herenkoor verzorgt de 
muzikale ondersteuning van de viering.  
 

Oecumenische Openluchtdienst 
 

Zondag 16 juni a.s. is er een Oecumenische Openluchtdienst in 
Hartwerd met Dominee Rozendal en Pastor N. ten Wolde-Hijwegen. 
De dienst is bij de fam. B. Bouma op de boerderij,  achter het 
dorpshuis. De dienst begint om 11.00 uur en iedereen is van harte 

welkom op deze altijd sfeervolle dienst in de buitenlucht. Na de dienst is er  
gelegenheid om nog even gezellig met elkaar koffie/thee te drinken. U bent allen 
van harte welkom! 

De oecumenische werkgroep 
 Burgwerd, Hichtum en Hartwerd. 

 

Familieberichten: 
 

Getrouwd: 
17 mei: Eric Kaarsemaker en Janneke Powell,  
  Veilinghof 29, 1442 CV Purmerend 
 

Gedoopt: 
17 mei: Johannes Jan Kaarsemaker, zoon van Eric en Janneke Kaarsemaker, 

Veilinghof 29, 1442 CV Purmerend 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Overleden: 
15 mei: Frans Boke Schuurman, 65 jaar 
  Corr. adres: Sparrenburg 25, 8702 AH Bolsward 
22 mei: Henderika Catrina van der Werf – Jonkers, 92 jaar 
  Corr. adres: T.H. van der Werf, de Pleatsen 5, 8701 ZC Bolsward 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 

mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:info@franciscuskerk.nl
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Bolsward 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken,  
€ 1.635,40 opgebracht.  
De deurcollecte op 11 en 12 mei jl. voor de Nederlandse Missionarissen heeft 
€ 134,20 opgebracht. 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Vr. 14 juni 19.00 uur Buitensch. Catechese parochiezaal 
Vr. 14 juni 20.00 uur Solid  Friends bovenzaal 
Ma. 17 juni 19.30 uur Avond over Liturgie parochiezaal 
Wo. 19 juni 20.00 uur Parochiebestuur bovenzaal 
Do.  20 juni 10.00 uur groot oecumenisch overleg parochiezaal 
Zo.   23 juni 11.00 uur Kinderwoorddienst parochiezaal 
Zo.   23 juni 12.00 uur spelletjesdag voor kinderen parochiezaal 
Ma.  24 juni 19.30 uur KVG parochiezaal 
Di.    25 juni 19.30 uur Franciscuskoor parochiezaal 
Di.      2 juli 20.00 uur Titus Brandsma Museum parochiezaal 
Wo.  10 juli 13.00 uur Parochieblad rapen parochiezaal 
 

Koren  
 

Za. 15 juni  Cantus Deo Za.   6 juli Herenkoor 
Zo. 16 juni  Herenkoor Zo.  7 juli Dameskoor 
Za. 22 juni  Cantrix Za. 13 juli Cantus Deo 
Zo. 23 juni  St. Franciscuskoor Zo. 14 juli Herenkoor 
Za. 29 juni  Joachim Za.   20 juli Geen viering 
Zo. 30 juni  Kinderkoor Zo. 21 juli Dameskoor 
 

Vrijwilligers gezocht voor de Crèche!! 
 

Graag willen wij dat ook in de zomer de crèche kan doordraaien. Maar dit kan 
alleen als wij versterking krijgen. Hiervoor zoeken wij dan ook vrijwilligers. Vind je 
het leuk om met kinderen om te gaan en je bent 14 jaar of ouder? Meld je aan! 
Maar u, als opa of oma, mag natuurlijk ook reageren. Ongeveer één keer in de 
maand ben je dan, samen met iemand anders aan de beurt om crèche te draaien. 
Je kunt je opgeven bij Marloes Roodbergen door te mailen naar 
mnroodbergen@hotmail.com.  

Marloes Roodbergen,  
Crèchecoördinator. 

 

mailto:mnroodbergen@hotmail.com
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    H. Werenfridusparochie Workum 
 

      Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

      Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zondag 16 juni: Dominicus Ketelaar, Minke Ypma, overl. fam. de 
Jong-Sierkstra ,  overl. fam. W. Westendorp-Dijkstra 

Zaterdag  22 juni: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –
Postma, Andries en Dirk de Jong, overl. fam. Brandsma -Ypma 
Zondag  30 juni: Wiebe Hylkema, Anna Teernstra-Tolsma, Titus Tiel Groenestege 
en overl. fam.  
Zaterdag  6 juli:  Ypkje Boekema-Poelsma, Johannes de Vries, Titus en Theodora 
Galama –Dijkstra 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.      16 juni Lector :  A. Yntema 
  Misdienaars : Ilse Boomsma en Jesse Yntema 
Za.      22 juni     Lector: H. Kienstra 

Misdienaars: Danique Wahle en Rudmer de Ringh 
Wo.    26 juni  Misdienaars:  Luka Wahle en Janny Yntema 
Zo.      30 juni Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Marich Flapper en Marije Zijlstra 
Za.        6 juli Lector: A. Kramer 

Misdienaars: Silke van Poelje en Danique Wahle 
 

Koren     Kosters  
 

Zo.     16 juni Volkszang    Zo.   16 juni H. Rijpma 
Za.     22 juni Volkszang    Za. 22 juni R. de Ringh 
Zo.      30 juni Volkszang    Zo. 30 juni L. Buren 
Za.    6 juli  Ludgerkoor    Za.   6 juli A. de Ringh  
 

Collectanten:      
 

Zo.    16 juni  A. de Ringh en  L. de Ringh  
Za.    22 juni Nel Terwisscha en Tj. Hettinga  
Zo.    30 juni  Joh. de Jong en Joh. van Dijk 
Za.      6 juli  H. de Bruin en Tj. Ketelaar 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand Juni   Margriet Miedema en José Galema 
Maand Juli     Lucie Buren 
 

javascript:void(0)
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Workum 
 

Koffieschenken 
 

Zo. 16 juni H. Rijpma en A. de Boer 
Zo. 30 juni  R.Visser en S. Kramer 
 
 

Deurcollectes  Opbrengst collectes mei 2013   
16 juni t.b.v. Onderhoud Collectes eigen kerk:     € 465,96 
22 juni t.b.v. Onderhoud Deurcollecte jeugdwerk:     €   64,25 
30 juni t.b.v. Koren Deurcollecte Ned. Missionarissen.: €   41,20 
6 juli  t.b.v. Jeugdwerk  Deurcollecte koren:    €   80,69 
     Deurcollecte onderhoud:    € 185,62 
 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
 
 

Openluchtdienst / jeugddienst 30 juni op de Merk  

 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de oecumenische dienst van 30 
juni a.s. Dit zal een openluchtdienst worden op de Merk en bij slecht weer wijken 
we uit naar de St. Gertrudiskerk. Het thema voor deze dienst is: Ik ga op reis en 
neem mee……Het belooft een mooie dienst te worden. Vocal Roses komt diverse 
liederen zingen en de jeugd heeft met z’n allen ook wat ingestudeerd. Dominee 
Giel Schormans en pastor Nelleke ten Wolde zullen samen voorgaan.  
Voor deze dienst hebben we vrijwilligers nodig om ’s - ochtends de stoelen op de 
Merk klaar te zetten. Wie o wie helpt de jeugd?  
U kunt zich opgeven bij Trijnie Groen tel. 541277 of via trijniegroen@online.nl.  
Vele handen maken licht werk ! 
 

Met vriendelijke groet, 
De jeugddienstcommissieleden van de PKN 

 en de groepen jongerencatechese van de R.K. parochie. 
 
 

 
Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
Zaterdag 29 juni is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers: Mevr.A. de Boer, Mevr. I. Heins en Mevr. J. 
Ypma.  
 

 
 
 
 
 

mailto:trijniegroen@online.nl
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Workum 
 

Wel en Wee Workum. 
 

Al weer een maand voorbij . Wat vliegt de tijd toch, dus maar weer aan de slag. 
De Rommelmarkt is weer geslaagd, ook al was het een koude en regenachtige 
dag.  Toch  werd er weer een mooi bedrag  van bijna 2800.00 euro op gehaald, 
voor de kerk en een aantal goede doelen. De harde werkers worden weer bedankt 
voor hun vele werk en inzet. 
In de pastorietuin is nu een leuk  zitje gemaakt. 
De vogelkooi die in vervallen staat was is weg gehaald, in plaats daarvan is nu een 
leuk zitje gemaakt.  Voor de liefhebbers een mooi vertoeven, om te genieten van 
de rust en stilte. De heren Leen v. Poelje  en Rius Ketelaar die deze klus hebben 
geklaard, worden bedankt namens de parochie en de mensen die ervan mogen 
genieten. 
Op 26 mei mochten Tess Flapper, Kevin Kampstra, Nynke Kuipers, Jelte 
Folkertsma, Meike de Jong, Milan de Ringh, Bjorn Yntema, Frits Dierick, Laurens 
Bergsma, Bram de Ringh, Jelmer de Jong, Luna v.d. Meij, Yasmine Visser, Sterre v. 
Poelje en Hidde de Vries  uit onze Parochie hun eerste H. Communie ontvangen.  
De kerk was prachtig versierd en de kinderen straalden want nu horen ook zij 
erbij. Een geweldig feest en vele mensen kwamen dit met hun mee vieren. 
Wij willen hen feliciteren met deze heugelijke dag. 
Op 8 juni mochten Riemer Miedema, Freark van der Werf, Foek Weitenberg, 
Freark Kramer, Jan Bootsma, Melanie Heins, Eva van Balen en Anna Hettinga  Het 
Heilig Vormsel ontvangen . Van Harte Gefeliciteerd allemaal. 
 

Misdienaarsdag. 
Ook kijken we terug op een zeer geslaagde MISDIENAARSDAG op 25 mei 2013 in 
Appelscha. Er waren ongeveer 400 misdienaars uit het hele Bisdom en die dag 
werd aangeboden als een “dank je wel “zo sprak  Bisschop de Korte die voorging 
in de viering. Een echte opsteker die heel goed was georganiseerd. We hebben 
allemaal een fijne dag gehad en zeggen “dank je wel” tegen Bisdom 
Groningen/Leeuwarden.    
29 juni  start de Patersrountsje tocht  van af ons kerk plein. 
Dit was het weer, we wensen onze zieken sterkte en beterschap  en u allen verder 
u alle goeds.  

                                                                De contactpersonen. 
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Workum 
 

Rommelmarktcommissie                                                                                                                    
 

Nu de rommelmarkt weer voorbij is starten we met de zomerverkoop in de toren 
bij de Gertrudis. De opbrengst is voor de  Werenfriduskerk en het Lilianefonds. 
Van juni tot september zijn we, van maandag tot en met zaterdag, elke middag 
open van 13.00 uur tot 17.00 uur en ’s woensdags vanaf  10.00 uur ’s morgens. 

We hebben weer veel vrijwilligers bereidt gevonden om mee te draaien in de 
verkoop. Met z’n allen gaan we er weer voor. Maar er zijn nog gaten in het 
rooster, mocht u zin  en tijd hebben om uw steentje bij te dragen….van harte 
welkom! Mocht u nog spulletjes voor de verkoop hebben dan kunt u die wel 
afgeven op Tettingburren 19 of Aldewei 6. (tel 543451 of 543894).  
Komt u ook eens bij ons binnenkijken?  Tot ziens, de rommelmarktcommissie.                                                                                                             

 
 

Nieuwe werkgroep Vieren met Gezinnen 
 

Onlangs zijn er twee werkgroepen in Workum samengevoegd. 
De werkgroep Kinderviering, die de vieringen op de 
woensdagochtend voorbereidt, en de werkgroep 
Gezinsvieringen, die op dit moment vooral de vieringen van 
Palmpasen en Zingen bij de Kribbe organiseert.. 

Beide werkgroepen hadden een paar vertrekkende leden en bovendien het idee 
dat ze elkaar zouden kunnen versterken. We hopen op een prettige 
samenwerking.  
We willen de vertrekkende leden: Froukje van Poelje, Annemarie de Vries, Elly 
Hettinga en Gerda Zijlstra hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet. 
Op 26 juni a.s. is er nog een kinderviering waarin we stilstaan bij het afscheid van 
groep 8. Hieraan zullen Elly en Gerda nog meewerken. 
Het is misschien goed om ook alle leden die blijven nog even op een rijtje te 
zetten:  Bertina Boersma, Beitske de Boer, Monique Bergsma, Marianne Silvius en 
Ria van Wier 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

Ziekenhuisbezoek 
 

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

mailto:info@franciscuskerk.nl
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       St. Martinusparochie Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

        Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 16  juni: Voor alle zieken in onze parochie en  Avondrust 
Zondag 23  juni: Voor alle zieken in onze parochie en Avondrust 

  Zondag 30  juni: Voor alle zieken in onze parochie en Avondrust 
  Zondag    7 juli: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust 

Zondag 14  juli: fam.  Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel en alle zieken in 
onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren   Kosters 
 

Zo. 16 juni Bernadette de Jong         Zo.  16 juni  Bianca Domhof 
Zo. 23 juni Mieke van Vliet              Zo.   23 juni  Jan Riemersma 
Zo. 30 juni Toos van As                    Zo.   30 juni  Watze Roorda 
Zo.  7 juli Thilda Adema                    Zo.    7 juli   Lenie Foekema 
Zo.  14 juli Riet van der Bles               Zo.   14 juli  Mieke van Vliet  
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo. 16 juni Nico van Vliet Juni: Riet van der Bles 
Zo. 23 juni Klaas Groeneveld Juli:  An van Schaick en Tiny Tromp 
Zo. 30 juni Geerten Tros                     
Zo.   7 juli Lenie Foekema 
Zo.  14 juli Nico van Vliet 
 

Misdienaars      
 

Zo    16 juni Charlotte en Annick   
Zo    30 juni Hannah en Quincy   
Zo      7 juli Jacob en Ryan   
Zo     14 juli Annick en Zoë 

 
Opbrengst collecten mei 2013    
   

 € 172,82 collecten eigen kerk 
 €   56,50 deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 €   33,40 deurcollecte Missionarissen 
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Makkum 
 

KVG-Nieuws  

 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en zaterdag 15 

juni, voor de maand juli is het op vrijdag de 12e en zaterdag de 13e 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. 
 

 
 

Wel en Wee Makkum 
 

*Op zaterdag 25 jl. mei zijn een aantal van onze misdienaars naar de 
misdienaarsdag in Duinesathe in Appelscha geweest. Ze hebben een geweldige 
dag gehad. Zeker voor herhaling vatbaar. 
* Op 26 mei is de Eerste Heilige Communieviering in Workum gevierd en samen 
met de kinderen van Workum hebben Luna van der Mey en Frits Dierick hun 
eerste communie ontvangen. Nog van harte gefeliciteerd met deze bijzondere 
dag. 
* De gezondheid van Bernhard Rinia gaat langzaam achteruit. Hij vraagt of wij als 
parochianen voor hem willen bidden. Wij wensen hem heel veel kracht en sterkt 
toe. 
* Het is weer een spannende tijd voor alle scholieren die hun examens net achter 
de rug hebben. Wij hopen dat een ieder een goede uitslag mag krijgen. 
* Voor wie al op vakantie gaat of is hopen wij op een warme zomer want iedereen 
kan wel wat zon gebruiken, ook al blijf je thuis. Een fijne tijd toegewenst en een 
goede thuiskomst. Misschien moeten we ook even denken aan allen die om welke 
reden dan ook niet met vakantie gaan of kunnen gaan, laten we hen niet 
vergeten. 
 
Avondrust: 
 

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 1 juli 2013 om 10.30 uur in 
de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10 uur is er koffie. U 
wordt van harte uitgenodigd. 
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst. 
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst. 
 

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

 

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 16 juni: Voor de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, familie Brouwer- 
Anema, familie Ypma-Galama 
Zondag 23 juni: Voor de zieken, overl. Dirk van der Tol, Gerard Tesselaar 
Zondag 30 juni:  Voor de zieken, overl. Jan Jurna,  Sjoerd van  der Meer. 
Zondag  7 juli:  Voor de zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Gerard en 
Riemer Brouwer, Willibrordus Dijkstra 
Zondag 14 juli: Voor de zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong, 
Jan Jurna, Boukje en Sietske Anema 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 16 juni: mevr. B. de Groot (532340) dhr. F. van Koppen 
zo. 23 juni: mevr. L. de Boer (642059) dhr. S. Hettinga 
zo. 30 juni: dhr. F. van Koppen (531872) dhr. D. Stoffels 
zo.   7 juli: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. H. Anema 
zo. 14 juli: geen viering in Witmarsum 

 
Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op 23 juni een 2e 
collecte voor de bijzondere onkosten op 7 juli voor het reservefonds. 

 
 

Opbrengst collectes  
 

De opbrengst van de collectes in de maand mei 2013 was als volgt: 
Parochie:  €   337,46 
Bijzondere onkosten €     32,35  
Reservefonds €     26,70 
Nederlandse Missionarissen      €     46,40 
    

 

Hiervoor hartelijk dank! 
 

 

Vervoersdienst 
 

Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders 
niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of 
Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer. 
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Witmarsum 

 
Schoonmaken kerk:   
 

week 26: 24 t/m 29 juni:  week 29:  15 t/m 20 juli: 
mevr. D. Brouwer (531923)  mevr. A. de Wit  (532351) 
mevr. B. de Groot (532340) 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 
 

Elke zondag na de viering is er koffie in `t Arkje, waar iedereen welkom is 
 

di.  18 juni:  bestuursvergadering 20.00 uur in`t Arkje.  
do. 20 juni : 14.30 uur Alleengaanden-groep, bij zr. Lambertina, Pingjum 
 

Vervolg "Nieuwe gasten in Kagera". 
 

Projecten zien. 
De gasten zijn gekomen om projecten te zien en dat moet snel, er is geen tijd te 
verliezen. Eerst bosbouwprojecten rond Mugana met Filemon en Silvery. Scholen 
zijn begonnen met eigen bosprojecten, zodat kinderen leren met respect om te 
gaan met natuur. We hebben ook projecten met weduwen, die een speciaal stuk 
bos onderhouden. Onderweg zien de gasten het prachtige heuvellandschap, maar 
ook hoe bananenbier gemaakt wordt en zelfs gedestilleerd in kleine bedrijfjes in 
de open lucht. Goedkope alcohol geeft veel ellende en verslaving. Maar met 
plezier drinken we ’s avonds ons eigen biertje. 
Het busje brengt ons naar meer bosbouwprojecten, die door Greenchoice 
ondersteunt worden, maar vooral de mensen erachter spreken de bezoekers sterk 
aan. Een private school in de “middle of nowhere”. Kleine kinderen krijgen 
meteen les in het Engels. Een opleidingscentrum waar meisjes opgeleid worden 
tot religieuze. We werden verwelkomd met Engelengezang door 13 en 14 jarigen. 
Daarna de voorstelling met zang en dans door Novicen. Wandelen door 
bosprojecten, zeepmakerij en daarna een heerlijke lunch samen met de zusters. 
Wat een andere samenleving dan bij ons.  
Na deze dag een heerlijke boottocht over het enorme Victoriameer, bezoek aan 
een eiland en snel terug, want het begint weer te waaien. Het bootje is maar zo 
smal….. 
Zie voor het gehele reisverslag: www.stichtingwakk.nl 
 

                                                                          Jos Duindam.   
 

http://www.stichtingwakk.nl/


- 22 - 

Witmarsum 
 

Wel en wee Witmarsum 
 

Wat was het een geweldige warme viering met een voelbare gespannen sfeer  op 
Hemelvaartsdag in een volle kerk, waar de gedragen schoenen van Titus 
Brandsma voor in onze kerk stonden. Tot op het laatst van de viering bleef  de 
verwachting: "Hoe zal de naam zijn van de nieuwe fusieparochie? En zó zullen de 
vier parochies voortaan gezamenlijk heten: de Zalige Titus Brandsma parochie. De 
vier kerken behouden de eigen naam. Zo blijft de H. Nicolaas van Tolentijn voort 
leven in de kerk van Witmarsum. Dank aan de voorbereidingsgroep en het 
pastoraal team. Zij hebben veel werk verzet! Onze kerk was ook weer zeer goed 
gevuld op zondag 13 mei met gelovigen van onze zusterkerken. Voorganger was 
pastor N. Ten Wolde, geholpen door de mensen van het Oecumenisch Overleg. 
Het was een zeer goede viering. 
Begin mei was de Alleengaande groep bijeen bij mevrouw Etha Nielen- Thiemen. 
Na een zeer goed gesprek met elkaar mochten we genieten van een heerlijke 
rijsttafel. Bedankt Etha. 
Op vrijdag 24 mei zijn Jaring Huitema en Tineke Meekma getrouwd. We feliciteren 
hen van harte met hun huwelijk en wensen hen een lang en gelukkig leven samen. 
Op 14 juli zal er geen viering zijn in onze kerk. Onze bisschop wil u graag 
ontmoeten als hij voorgaat in de kerk van Makkum. 
Dan wens ik allen veel gezondheid, een hartelijke groet en Gods zegen. 
   

Zr. Lambertina. 
 

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

Lectoren/ misdienaars/acolieten:                            www.franciscuskerk.nl  

Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:               www.pylgeralmanak.nl                          
Overige websites: www.franciscaansebeweging.nl      
  www.werkplaatsvoordeziel.nl                                                                    
  www.abultsma.nl 
Reisverslag van Jos Duindam Witmarsum               www.stichtingwakk.nl                                                               
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
http://www.stichtingwakk.nl/
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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.  
Contactpersonen:  
Geartsje Weitenberg,  tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl  
Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en  Henny de Jong, tel. 0515.542912 
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 
www.fondsnaastenliefde.nl. Opgave nieuwe leden: via e-mail: 
naastenliefde@live.nl 

 

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/
http://www.fondsnaastenliefde.nl/
mailto:naastenliefde@live.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 
Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070 
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: 
 

 12 juli – 9 augustus  2013  
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  1 juli  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 
 

Derde jaargang 2013 nr. 6.  

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

