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Viersprongrooster 
 

 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang.  
Vr. 12 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za. 13 juli 19.00 Bolsward Eucharistie AB 

Zo. 14 juli 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo. 14 juli 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo. 14 juli   geen viering in Witmarsum:                
Zo. 14 juli 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
wo. 17 juli 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwillig. 
Do. 18 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  19 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 

Za.  20 juli  Let op: geen viering in Bolsward 
 

Za.  20 juli 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  21 juli  geen viering in Makkum 
Zo.  21 juli 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  21 juli 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Wo. 24 juli 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  25 juli 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  26 juli 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  27 juli 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  27 juli 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.  28 juli 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  28 juli  geen viering in Witmarsum:  
Zo.  28 juli 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.  28 juli 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Wo. 31 juli 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.   1 aug 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   2 aug 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.   3 aug 19:00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.   3 aug 19.00 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.   4 aug 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.   4 aug 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.   4 aug 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.  5 aug 10.30 Avondrust Eucharistie AB 
Wo.  7 aug 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.   8 aug 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   9 aug 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
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Uitvaartwacht in de Viersprong 
Vrijdag      12 juli – t/m zondag 28 juli pastoor  Bultsma 
Maandag 29 juli – t/m zondag 11 augustus pastor Ten Wolde 
 

Patroonsfeest 
 

In deze zomervakantie mogen we alvast voor het eerst een beetje ons nieuwe 
patroonsfeest gaan vieren. Met dat we namelijk als aanstaande nieuwe parochie 
een naam kregen, was daarmee ook de datum van het patroonsfeest bepaald. De 
zalige Titus Brandsma wordt kerkelijk gevierd op 27 juli. Deze dag valt dit jaar op 
een zaterdag en het toeval wil dat we dan de eucharistie vieren om 19.00 uur in 
de kerk van Bolsward. Tijdens deze viering zullen we zeker bijzonder stilstaan bij 
de persoon van Titus Brandsma. Vanzelfsprekend bent u allen uitgenodigd. 
Dit gezegd zijnde, kunnen we ons afvragen wat nu precies de oorsprong en de zin 
van het kiezen van een parochiepatroon is. Wat betreft het eerste is daar 
helemaal niet zo gemakkelijk een antwoord op te geven. De gewoonte om een 
parochie de naam van een heilige (of zalige) te geven is weliswaar heel oud, maar 
hoe dit ontstaan is blijft wat onduidelijk. Wel weten we dat bisschop Ambrosius 
van Milaan in de 4e eeuw er al over spreekt. Ook is bekend dat vanuit de 
toenmalige Romeinse belevingswereld, patronage met bescherming te maken 
heeft. Je had namelijk voorname mensen die minder kansrijke personen onder 
hun vleugels namen en zo vooruit hielpen op de maatschappelijke ladder.  
Tegenwoordig vinden we het moeilijk om zo naar een parochiepatroon te kijken. 
Vooral omdat – terecht! – weer meer dan wel eens het geval is geweest de 
persoon van Jezus Christus centraal staat. Het is de door Hem en de Vader 
gezonden heilige Geest die onze kracht en inspiratie is. Dat maakt het echter nog 
niet zinloos om ook vandaag de dag een parochie te verbinden met de persoon 
van een heilige. Als eerste niet, omdat we geloven dat ons leven op aarde zijn 
voltooiing mag vinden in de goedheid van God. We vieren als kerk onze 
heiligverklaarde medegelovigen, om daarin bemoedigd te worden. Van de 
heiligen hebben we de rotsvaste overtuiging dat zij reeds helemaal thuis zijn bij 
God. Wat hun gegeven is, is ook ons als belofte gedaan! Daar mogen we naar 
uitzien.  
Voorts is het goed om bij de heiligen stil te staan, omdat het levensverhaal van 
elke heilige weer op een eigen manier laat zien hoe het evangelie actief omarmd 
en geleefd kan worden. Al die heiligen, al die levensverhalen: ze zijn verschillend, 
maar evenveel een weerglans van wat leven in het spoor van Jezus betekent. Het 
maakt duidelijk dat christelijk geloof niet een kwestie is van jezelf in de mal van 
het “heilig boontje” te laten drukken, maar veeleer een voortdurende zoektocht 
betekent.  
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Een zoektocht naar hoe het evangelie in je eigen concrete levensomstandigheden 
gestalte kan krijgen en je bestaan steeds meer mag omvormen tot een “boek” 
waaruit omstanders Gods liefde kunnen ontdekken. 
Een parochiepatroon is zo bezien een aansporing om op het pad van het christelijk 
geloof en de naastenliefde te blijven; erop vertrouwend dat deze weg eindigt in 
de warmte van het leven in God. Bovendien is het levensverhaal van de 
parochiepatroon een soort leesbril, die ons helpt met meer gemak de boodschap 
van het evangelie tot ons te nemen. Wat dat betreft hebben we het echt 
getroffen. Onze nieuwe patroon is niet alleen uit onze eigen omgeving (hij spreekt 
onze taal), maar ook zo goed als uit onze tijd en bovendien zo veelzijdig gebleken, 
dat bijna iedereen wel op de een of andere manier door Titus Brandsma wordt 
aangesproken. Niet om dan bij hem te blijven staan, maar om met hem verder te 
kijken naar Degene van wie we ons heil verwachten: Jezus Christus onze Heer. 
 

Pastoor A. Bultsma. 

Even bijpraten….. 
 

Tsjerkepaad – Als sinds 10 jaar wordt in de zomervakantie het initiatief genomen 
diverse kerken in Friesland open te stellen voor publiek. Helaas is het heel moeilijk 
om kerken altijd gewoon open te laten, zodat mensen gemakkelijk naar binnen 
kunnen om te bidden of gewoon even in alle rust rond te kijken. Tsjerkepaad 
biedt dan in elk geval de mogelijkheid toch ook eens buiten de vieringen om naar 
binnen te gaan. Meer informatie: www.tsjerkepaad.nl. 
Vieringenrooster – Vanwege de zomervakantie hebben we het vieringenrooster 
wat moeten aanpassen. Het is daarom aan te raden om alvorens ter kerke gaan 
even goed te zien waar u heen kunt om samen te vieren. 
 

Pastoor A. Bultsma. 
 

Over liturgie gesproken: zending (slot) 
 

In een aantal artikelen hebben we verschillende aspecten van onze liturgie willen 
belichten. Als eerste hebben we onderstreept dat liturgie vieren samenkomen is. 
In die samenkomst mogen we op verschillende manieren communiceren, 
gemeenschap zijn. Alles is op communicatie gericht, op het waarmaken, ervaren 
en voeden van de gemeenschap die God met ons wil vormen. Als grootste 
krachtbron geldt daarin het offer van Jezus Christus, zijn lijden en sterven als 
consequentie van volgehouden trouwe liefde voor de hemelse Vader en de 
mensen. Het is deze liefde die zijn beste antwoord kreeg in de verrijzenis. Ultieme 
liefde van de mens geworden Zoon werd aldus met even ultieme liefde 
beantwoord. Vanuit deze communicatie tussen Zoon en Vader en heilige Geest  
leven wij. Elke eucharistieviering komt ons dat heel dichtbij. 
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Liturgie kan en mag echter niet op zichzelf staan. De gemeenschap die we vieren 
en zodoende wordt gevoed, is niet bedoeld voor alleen dat ene uurtje op zondag. 
Nee, eerder andersom. Ons samen vieren zou midden in ons normale dagelijkse 
leven moeten staan, als bron en hoogtepunt ervan. Althans, zo heeft het Tweede 
Vaticaans Concilie over de eucharistieviering gesproken. Heel ons leven, ons 
samenleven tegelijk, wordt gevoed door de eucharistie. Vindt daarin zowel 
bijzondere inspiratie als een richtingwijzer naar volmaakte gemeenschap met God 
en de medemens toe. Omdat we in de eucharistieviering van die volmaakte 
gemeenschap alvast mogen proeven, is deze viering tegelijk het hoogtepunt van 
christelijk leven. Mooier dan dat krijgen we het onder het huidige gesternte 
simpelweg niet.  
 

Liturgie begint dus met samenkomen. Liturgie eindigt met wegzending, de 
opdracht om terug het dagelijkse leven in te gaan. In het Latijn van de Ordo 
Missae staat er als tekst voor de diaken: “Ite, missa est”. Oftewel “Ga, dit is/was 
de mis”. Aan de ene kant verklaart de diaken dat het erop zit, want “dit was de 
mis”. Maar je kunt ook vertalen: “Ga, want dit is de mis”, waardoor de viering van 
de Mis naar buiten wordt verplaatst. Wat we op bijzondere wijze hebben gevierd 
moet, met andere woorden, nu worden waargemaakt in het dagelijks leven. Want 
wie kan in de Kerk zingen over God die van alle mensen houdt en iedereen tot 
steun wil zijn, maar tegelijk geen oog hebben voor het welzijn van mensen? Wie in 
de kerk gemeenschap viert en met de communie zijn/haar leven daaraan 
verbindt, heeft alle andere uren van de week daaraan te werken. Liturgie en 
diaconie, vieren en dienen liggen zodoende buitengewoon dicht bij elkaar. Ze 
kunnen niet zonder elkaar. Het trachten te leven als christen zet aan tot bidden en 
vieren, terwijl het bidden en vieren weer aanzet tot actieve naastenliefde. De 
zending aan het einde van de viering is daarom niet zomaar een afsluitertje, maar 
de brug terug het leven in. Daar waar het in zowel het kleine als het grote moet 
gebeuren.  
 

Communio, goede gemeenschap met God en elkaar, staat echter niet op twee, 
maar op drie benen. Naast de liturgie en de diaconie is ook de catechese nodig. 
Vieren, dienen en leren. Rondom catechese ontstaan gemakkelijk misverstanden. 
Vaak denken we dan alleen aan de voorbereiding op de 1e heilige Communie en 
het heilig Vormsel. Catechese is meer dan dat én niet alleen maar het schoolse 
overdragen van de zo belangrijke geloofskennis. Veel meer gaat het om een 
geanimeerde uitwisseling van eigen geloofservaring. Waarom? Omdat we als 
liturgie vierende en op diaconie ingestelde christenen aan den lijve ondervinden 
dat de mond overloopt van waar het hart vol van is. Of, om het nog eens anders 
te zeggen, communiceren in de kerk vraagt om communicatie. Wie zich in de kerk 
tot elkaar verstaat als broeders en zusters van de ene Heer in het verband van  
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katholieke kerkgemeenschap, moet zich ook buiten die viering tot elkaar verstaan. 
In aanloop naar de viering toe én als antwoord op de viering is 
(geloofs)communicatie van levensbelang om elkaar te blijven begrijpen en zo één 
gemeenschap te zijn. Die ene gemeenschap, die communio, is echter meer dan 
het wisselen van woorden. Daadwerkelijke liefde dient aan elkaar en aan de 
wereld betracht te worden. Zodoende is de kerkgemeenschap, dus ook een 
parochie, als een krukje met drie poten. Als één van die poten ontbreekt of te kort 
is, kun je niet meer zitten. Je valt dan om. Met de hulp van Gods genade mogen 
we blijven werken aan een de geloofsgemeenschap met drie even lange en even 
sterke pijlers: vieren, dienen en leren. Aan het einde van de eucharistieviering 
worden we daartoe heengezonden onder de zegen van onze God die ons bij 
elkaar brengt en in wiens Naam we bijeen waren: Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

Pastoor A. Bultsma. 
 

 

 
 
 
 

De vakantieperiode staat weer voor de deur, een periode waarin het soms lijkt 
alsof het gewone leven voor even wordt stilgezet. Ondanks (of dankzij?) de crisis 
maken we weer volop vakantieplannen en wordt zon en zee opgezocht. Even weg 
uit de dagelijkse sleur, op zoek naar ontspanning, rust of vertier, de lege batterij 
weer opladen. 
Echter, voor een groeiend aantal mensen in ons land zit een vakantie er niet 
(meer) in. Door het verliezen van werk, de stijgende kosten voor levensonderhoud 
of andere omstandigheden is het dagelijks leven voor een groeiend aantal mensen 
meer overleven dan genieten van het leven. 
Als voorbeeld heb ik een artikel overgenomen uit de Arme Kant van Nederland, 
wat u hieronder kunt lezen.  
 

Men realiseert het zich niet 
Over krap zitten en rampjes 
Ik ben een alleenstaande moeder van vier te gekke puberzoons, waar er nog drie 
van thuis wonen, waarvan er twee ADHD hebben. Ik ben vorig jaar met een burn-
out thuis komen te zitten. Doordat ik een ronduit slecht arbeidscontract had, 
kwam ik na zes weken in de bijstand. Toen ik daarbovenop een paar 
belastingaanslagen te betalen kreeg, kwam ik in aanmerking voor een verwijzing 
naar de voedselbank. Daar leven we nu al bijna negen maanden mee. We komen 
rond van 840 euro per maand, ik heb ongeveer 70 euro per week over om alles 
van te betalen en elk ding dat er mis kan gaan in een gezin is een kleine ramp.  
 

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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Rampjes 
Met twee ADHD-ers in huis betekent dat, dat mijn leven van rampjes aan elkaar 
hangt. "Mam, echt echt sorry, vanmorgen zaten mijn sleutels écht nog in mijn tas, 
maar nu is m’n tas weg. Gewoon weg…ja, m'n sleutels ook denk ik’. ‘Hé ma, ik bel 
maar even, kun jij even kijken of mijn fiets toevallig nog in de schuur staat? 
Anders is tie denk ik gejat…." "Ik kon toch niet weten dat ik door mijn bed heen 
zou zakken als ik gewoon een beetje aan het sparren ben met F…". "Die bal vloog 
écht niet normaal hoor mam, echt niet. Opeens ging ie zomaar helemaal naar 
rechts. Ja… nou is ’t raam van de schuur stuk…" (alweer, voor de vierde keer). "… 
’t Gaat toch nergens over dat ik m’n rekenmachine niet eens even tien minuten in 
de studiezaal kan laten liggen… ja, ik moest gewoon even naar buiten, want W 
belde al voor de tiende keer. En dan kom ik terug en istie gewoon weg, pleite… 
gaat nergens over…". 
 

Geen auto meer 
Diepe zucht. Gelukkig bestaat er bijzondere bijstand, anders zou ik het zelfs met 
een voedsel bankpasje niet redden. Buiten de rampjes zijn er de gewone kosten: 
bij pubers groeien helaas ook de voeten. Soms gaat een paar schoenen maar drie 
maanden mee. Dus ik red het niet meer met één paar per seizoen. Ze willen 
zakgeld en kleedgeld. Gelukkig mogen ze vanaf hun dertiende een krantenwijk: 
dat levert ze leuk wat geld op. Ik had een klein autootje. Ik hoopte dat hij de 
vijfentwintig zou halen, maar helaas werd ie afgekeurd op zijn vierentwintigste 
verjaardag. Er moest voor 1000 euro aan versleuteld worden. Dus nu hebben we 
geen auto meer. Mijn derde kind kwam thuis met een kop vol luizen: álles moest 
gewassen, iedereen in de Prioderm. Al mijn kinderen hebben lange haren. 
Gelukkig, want kapperskosten heb ik niet, maar áls ze dan luizen krijgen…. 
Ik moest bloed laten prikken, waarschijnlijk heb ik ijzertekort. Maar je hebt 
tegenwoordig een eigen bijdrage bij de ziektekostenverzekering. Dat is (was toen) 
€ 155,- en bloed laten prikken kost € 67,50. Nou, dan maar niet. Ik hoop dat we af 
en toe spinazie krijgen van de voedselbank en gelukkig heeft een vriendin van me 
een volkstuin: ze wilde wel spinazie zetten voor mij. 
 

Gitaar spelen 
Vriendinnen heb ik niet zo veel meer. Mensen weten inmiddels wel dat ik niet 
mee ga om in de stad een terrasje te pakken, om eens uit eten te gaan of naar de 
bioscoop. In het begin probeerden ze me nog wel eens over te halen of betaalden 
ze nog wel eens voor mij, maar dat wil ik helemaal niet. En verjaardagsfeestjes zeg 
ik af, want ik kan echt geen cadeautjes kopen. Nou dan houdt het snel op. Ik kan 
ook niet gezellig eens even bellen: ik bel zo kort en zo effectief mogelijk. Schrijven 
kan wel, e-mailen ook, dat is fijn. Ik hoop wel dat mijn pc blijft leven… dát zou pas 
echt een ramp zijn.  
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Bij de GGZ zeiden ze dat ik eens wat voor mezelf moest gaan doen. Ga eens naar 
theater, of doe een cursus. Heb je hobby’s? Jawel, ik zou graag gitaar spelen. Nou, 
dan ga je toch gitaar spelen? Met een Breda-pas kan dat voor de helft van het 
geld, da’s echt niks! Dat dat nog 50 euro per maand is, en dat ik 70 per week heb 
voor het eten, realiseren mensen zich niet. 
 

Erna 
Uit: Vrouwenspecial Arme Kant van Nederland 
 

Een verhaal waardoor een getal een gezicht en een naam krijgt. Dat is waar ik in 
mijn werk als diaconaal opbouwwerker dagelijks mee geconfronteerd wordt. 
In de krant en op de televisie lijkt armoede in Nederland nog ver weg, ondanks 
het feit dat het aantal mensen dat in armoede leeft sterk toeneemt. Als je er in je 
eigen omgeving niet direct mee geconfronteerd wordt blijft het wat onwerkelijk, 
zo is mijn ervaring. Maar tegenwoordig als diaconaal opbouwwerker, kom ik bij de 
mensen thuis die het langdurig met een zeer gering budget moeten zien te rooien. 
Vaak zijn er ook kinderen bij betrokken.  
Bewondering voel ik voor hoe ze het hoofd waardig boven water weten te 
houden. Lang gaat het vaak goed, maar er hoeft maar even iets tegen te zitten (de 
‘rampjes’) en er ontstaat een domino effect.  
Als het financieel niet goed gaat, zorgt de schaamte er voor dat men pas heel laat 
aan de bel trekt en om ondersteuning vraagt. Wat ik in mijn werk probeer te 
bereiken is om het taboe blijvend bespreekbaar te maken en daar waar mogelijk 
mensen probeer te ondersteunen zodat ze vanuit hun eigen kracht weer van het 
overleven naar het leven kunnen. Daartoe ben ik ook bezig om samen met 
anderen initiatieven te ontwikkelen zoals een kledingbank en een diaconaal 
ontmoetingscentrum en er loopt een tuinieren-plus project wat succesvol is 
Uitgangspunt is om op verschillende  manieren mensen materieel en sociaal-
emotioneel te ondersteunen. Daarnaast bezoek ik mensen thuis die het op dit 
moment niet makkelijk hebben in hun leven en probeer ik ze ondersteuning te 
bieden, soms door ze materieel te ondersteunen, vaak ook door middel van het  
koppelen aan een schuldhulpmaatje. 
 

Ik wens u allen een rustige vakantietijd toe, heb oog voor elkaar en laten we 
vanuit onze geloofsinspiratie aanwezig zijn en blijven bij die mensen die het nodig 
hebben. 
Als u behoefte heeft aan meer informatie over bijvoorbeeld bovenstaande 
initiatieven, dan nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen.     
 

Kees van Kordelaar, Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong 
Tel. 06-19905519, kvankordelaar@solidairfriesland.nl 

 



- 9 - 

Algemeen 
 

Leerweg Diaconie, 
naar een diaconale parochie. 
 

De Parochies in het bisdom staan voor een aantal 
grote uitdagingen. Veel parochies zijn al volop bezig met het vormen van 
samenwerkingsverbanden voor de parochies van de toekomst. Vandaag de dag 
doet de samenleving steeds vaker en steeds indringender een beroep op de kerk 
om ook dienstbaar te zijn aan de noden van medemens en samenleving. 
Diaconie is een kans voor kerk zijn in de toekomst. Om als geloofsgemeenschap zo 
breed mogelijk antwoord te geven op de diaconale uitdagingen van onze tijd. 
Voor de integrale opbouw van de diaconale kerk van de  toekomst is een goed 
toegerust kader van groot belang. Daarvoor bieden bisdom en M.A.-werk voor de 
tweede keer een Diaconale Leerweg aan, gelijktijdig in Assen en Leeuwarden. 
Het eerste jaar start in september 2013 en bestaat ui 4 modules van elk 3 
avonden van 19.00 – 22.00 uur. Elk van de modules handelt over een wezenlijk 
aspect van de parochiële diaconie. U maakt kennis met het maatschappelijke  
werkveld waar aandacht is voor allerlei aspecten van nood en strijd, van opkomen 
voor gerechtigheid in onze moderne samenleving. 
In het tweede jaar is het de bedoeling dat u in een van de diaconale werkvelden 
en vanuit het samenwerkingsverband van uw parochies een project ontwikkelt en 
daadwerkelijk uitvoert.  
 

Op 9 september a.s. start de Leerweg met een gezamenlijke bijeenkomst in 
Beetsterzwaag. 
Overige data zijn: 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober 
(in St. Nicolaasga), 11 november, 25 november, 9 december en 23 december 
2013 en op 
6 januari, 20 januari, en 3 februari 2014. 
 

Informatie voor Fryslân: 
Jan Bosman, Solidair Friesland, 058-2130046, jbosman@solidairfriesland.nl 
 

ONTMOETINGSDAG Voor mensen die hun partner verloren hebben 
Donderdag 10 oktober 2013 van 10.00 tot 15.30 uur, parochiehuis Erica,  
Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, Telefoon 0591-301444. 
 
Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop en 
misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer de 
moeite waard kunt vinden. 
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld om 
de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner hebben  

mailto:jbosman@solidairfriesland.nl
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verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen en waarop u 
vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt. 

Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Wolvega, een  inleiding houden over 
verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De 
dag zal worden besloten met een korte viering. 

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen. 

Bijdrage in de kosten: 
Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Daarvoor ontvangt  
u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u  op de dag zelf bij 
binnenkomst voldoen. 
 

Informatie: 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met : 
Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596, Mw. M.H.A. Steen-Blom, Tel. 
0516-850820, Mw. A. van Diepen-Galama 0527-252418. 
Opgave: 
Wij willen u verzoeken zich vóór 1 oktober 2013 op te geven. U kunt zich 
telefonisch en via de email aanmelden. Tel. 050-4065888. 
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
Na opgave ontvangt u rond 3 oktober 2013 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. 
Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u! 
 

Namens de werkgroep Partnerverlies 
Voorzitter Pastor Bernard Buit. 

 

20e Diaconale Werkavond maandag 28 oktober 2013 
De omdenkers 
 

De 20e editie van de jaarlijkse diaconale werkavond voor vrijwilligers in R.K. caritas 
en diaconie in het vicariaat Fryslân-Noordoostpolder, krijgt een bijzondere 
invulling. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Jozef Wresinski 
Stichting. Het vicariaat Fryslân-Noordoostpolder en Solidair Friesland werken al 
vele jaren met deze stichting samen. Thema’s als armoede en uitsluiting worden 
door betrokkenen zelf met  theater als middel onder de aandacht te brengen van 
een breed publiek. De vraag ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ is de terugkerende 
vraag in de voorstellingen van de Josef Wresinski Stichting. 
Datum: maandag 28 oktober  Aanvang  20.00 uur (zaal open 19.30). Plaats: 
Zalencentrum te St. Nicolaasga, van Hardenbroekstraat 3 te St. Nicolaasga.  
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‘De Omdenkers’ is gemaakt en wordt gespeeld door mensen, levend in 
generatielange armoede en voormalig dak- en thuislozen. Zij werken daarbij 
samen met professionele theatermakers, muziekdocenten en vormgevers.  
‘De Omdenkers’ is geïnspireerd op hun levenservaring en die van anderen die 
leven aan de rand van onze samenleving.  
‘De Omdenkers’ is gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis. Een vrouw 
vertelt het verhaal van een groep Nederlandse mensen van wie het leven door 
armoede in het ongerede is geraakt. Zij hebben in uiterste nood hun toevlucht 
gezocht op een vakantiepark. Daar wonen zij illegaal. Hoe gaat de lokale 
samenleving hier mee om? En wat doen de armen zelf om uit hun situatie te 
geraken? ‘De Omdenkers’ stelt ons deze vraag: kunnen wij - allen samen - een 
samenleving organiseren waarin de armsten in veiligheid en waardigheid 
mogen wonen, werken en liefhebben? 
 ‘De Omdenkers’ is het vervolg op de voorstelling ‘Lazarus?’ die met veel succes in 
het gehele land is gespeeld, ook in Fryslân. 
 

Aanmelding verplicht!!! 
Vanwege de verwachte belangstelling is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij het 
secretariaat van de commissie Diaconie Zuidwest:Adres: Mw. Corry Brouwer, 
corrybrouwer@home.nl of 0515-427291. 

 

 
“DieHardDelen”  Diaconaal jongerenweekend 
18-20 oktober 2013 
 

Ben jij een iemand die zich al fanatiek inzet voor andere mensen, of 
zou je graag willen weten hoe je dit kunt doen? Dan is dit weekend 
iets voor jou! In het weekend ga je samen met een groep jongeren 

(15-25 jaar) op pad waarbij je allemaal manieren zult ontdekken waarop je 
mensen kunt gaan helpen door te delen. Tijdens het weekend is aandacht voor 
actuele thema’s die aansluiten bij de Bijbel en de maatschappij, en daardoor is het 
ook heel geschikt voor vormsel- of catechesegroepen. Tijdens de activiteiten en 's 
avonds bij het kampvuur is er natuurlijk ook alle tijd voor gezelligheid waarbij je 
ook andere (katholieke) jongeren leert kennen uit Friesland en omgeving. 
Voor maar 15,- euro kun jij er bij zijn. Geef je snel op! Opgeven als groep kan 
natuurlijk ook. 
Datum: 18-20 oktober 2013 
Plaats: Leeuwarden 
Kosten: 15,- euro p/p, inclusief slaapplaats, beddengoed, eten en drinken. 
 
 

mailto:corrybrouwer@home.nl
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Info &opgeven: Door een e-mail te sturen naar Gabriëlle van der Veer, 
jeugdwerker Solidair Friesland, gvanderveer@solidairfriesland.nl 
Telefoon:  058-2130046.   
 

TIP: Je kan dit weekend ook gebruiken voor je Maatschappelijke Stage: de leukste 
manier om je stage-uren te besteden!! 

 
Bouwen met de Bouma’s 
 

Op dit moment is de BmB-bouwploeg in Zambia. Ze zijn op 30 
mei vertrokken en zullen op 14 juli weer terug komen. Deze 
zes weken zullen ze meehelpen met de bouw van drie 
klaslokalen in Longe.  
De bevolking van Zambia is in de afgelopen decennia heel 
hard gegroeid. De overheid probeert te zorgen voor 
voldoende scholen, maar slaagt hier niet in. De regio Kaoma 
is zo groot als de provincie Utrecht. Er zijn de komende jaren nog 900 lokalen 
nodig. De overheid bouwt er ca. 30 per jaar. Vandaar dat projecten als deze hard 
nodig zijn om te zorgen dat er meer kinderen toch naar school kunnen. 
De bouwploeg bestaat dit jaar uit Herman Bouma (Harmelen), Bas van Elswijk 
(Boskoop), Nico Lenes en Gert-Jan Zijlstra beide uit Haskerhorne. We hopen dat ze 
een goede tijd mogen beleven in Zambia.  
Wilt u weten hoe het met ze gaat? We houden u, zoveel mogelijk, op de hoogte 
via onze website www.bouwenmetboumas.nl, via Twitter en via Facebook. Geen 
internet? In december komt onze jaarlijkse nieuwsbrief weer uit met daarin hun 
verslag. 
Wilt u in de toekomst onze stichting blijven steunen? Dan kunt u uw bijdrage 
overmaken naar Rabo 1140.20.906 te De Knipe t.n.v. Stichting Bouwen met 
Bouma’s.  
 

Heel hartelijk dank voor uw steun die wij steeds weer mogen ontvangen! 
 

Ria van Wier-Bouma, 
 secretaris. 

 
                                                                                                                 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gvanderveer@solidairfriesland.nl
http://www.bouwenmetboumas.nl/
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Zomeractie franciscaanse Gideonsbende:  
Eropuit - eenoudergezinnen en vakantie 
 

De nieuwe actie van de franciscaanse Gideonsbende is gericht 
op kinderen in eenoudergezinnen die niet met vakantie 
kunnen. De bende roept op om in de zomermaanden die 
kinderen iets leuks aan te bieden, zoals een rugzakje gevuld met bijvoorbeeld 
teken- en knutselspullen, een boekenbon, iets lekkers; trein- en pretparkkaartjes 
van supermarkten; boeken en spellen die ongebruikt in de kast staan.  
Iedereen gaat graag op vakantie, maar helaas is dat niet voor alle kinderen 
weggelegd. Als je in armoede opgroeit, heeft dat effect op een heleboel terreinen. 
Dat ervaren heel wat eenoudergezinnen en ‘moedergezinnen’ in het bijzonder. 
Hun kinderen hebben minder kans om mee te doen (denk aan sportclubs, muziek, 
creatieve clubs). Vaak is er geen geld voor nieuwe kleding en gezond voedsel. 
Schoolkosten zijn soms hoog: schoolreisjes, een computer en internet: voor veel 
gezinnen een normale zaak, maar niet als je op of onder het minimum leeft. En 
zes weken vakantie is lang, als je niet op stap kunt gaan en weinig afleiding hebt. 
De situatie van armoede kan de Gideonsbende niet zomaar oplossen, maar de 
bende wil wél iets doen. Met deze zomeractie hoopt ze zoveel mogelijk mensen te 
bereiken die iets kunnen en willen doen voor de betreffende kinderen. Vraag een 
flyer aan met suggesties en tips via: info@franciscaansegideonsbende.nl 
 

De franciscaanse Gideonsbende is een initiatief van de Franciscaanse Beweging 
(FB), die staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In 
Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door 
het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een 
eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met 
respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB 
zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. De franciscaanse 
Gideonsbende wil een landelijke 'bende' zijn. Dit doet zij door met regelmaat 
suggesties naar buiten te brengen voor acties tegen onrecht en armoede die in het 
hele land zowel individueel of samen met anderen kunnen worden uitgevoerd.  
 

Franciscaanse Beweging, Van der Does de Willeboissingel 11  
 5211 CA ’s-Hertogenbosch, Tel: 073-6131340 

E-mail:  info@franciscaansebeweging.nl 
Web: www.franciscaansebeweging.nl 

                         
 

 
 

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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Wandeling vanuit Nijmegen/Heilig Landstichting met de Franciscaanse 
Beweging 
 

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 27 juli 2013 (10.30 uur - 
16.30 uur) vanuit Nijmegen/Heilig Landstichting een wandeling van ongeveer 13 
kilometer. Inschrijven voor de wandeling is mogelijk in Hotel Courage Sionshof 
vanaf 10.30 uur (Nijmeegsebaan 53, 6564 CC Nijmegen/Heilig Landstichting). Dit is 
tevens het eindpunt van de wandeling, die van start gaat om 11.15 uur.  
Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema ‘Eenvoud’, 
jaarthema van de Franciscaanse Beweging. Er wordt gelopen in groepjes onder 
leiding van iemand van de FB. Het is een mooie, afwisselende wandeling ten 
oosten van Nijmegen, door bossen, langs akkers en over glooiende, open vlaktes 
met fraaie vergezichten.  
Welkom vanaf 10.30 uur, afsluiting: rond 16.30 uur. 
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50). Lunchpakket graag zelf 
meenemen.   
Aanmelding en meer informatie: via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of 
telefonisch: 073-6131340. 
Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en 
bezinningsdagen en reizen, en naast de uitgave van boeken en tijdschriften, 
organiseert de Franciscaanse Beweging ook wandelingen. Met haar 
wandelprogramma speelt ze in op de belangstelling van mensen om in deze tijd 
samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen geleden ook al deed. Deze 
wandelingen bieden naast ontspanning en ontmoeting ook momenten van stilte 
en bezinning. Aan het begin, aan het slot en tijdens de wandeling kan men 
gebruikmaken van teksten om zich te verdiepen en met elkaar in gesprek te raken 
over een bepaald thema.   
 

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, 
verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die 
zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van 
Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en 
andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. 
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.    
 

Franciscaanse Beweging, Van der Does de Willeboissingel 11  
 5211 CA ’s-Hertogenbosch, Tel: 073-6131340 

E-mail:  info@franciscaansebeweging.nl 
Web: www.franciscaansebeweging.nl 

 
 

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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Lieverlede – bezinning op je levensweg 
5 weekenden in een franciscaans klooster 
 

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar 
van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun 
levensweg tot nu toe te overzien. Centraal thema van dit jaar ‘in gelovig 
perspectief’ is: ‘het gaan van een spirituele weg’. Elk weekend is een verdieping 
van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen. De 
eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2013 en eindigt in mei 
2014 (4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11 mei 
2014; van vrijdagavond 19.30 uur tot zondagmiddag 16.00 uur). Dit jaar worden de 
weekenden gehouden ’Bij de Kapucijnen’ in Velp. Kosten: € 130,- per weekend 
(korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 
mensen deelnemen.  
Kernwoorden bij het centrale thema (het gaan van een spirituele weg) zijn: 
‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘thuiskomen’ en ‘innerlijk kompas'. De 
weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals 
bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is 
nadrukkelijk een jaar in ‘gelovig perspectief’. Het is een persoonlijke leerweg die 
erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van God kan 
zijn. Er wordt gebruik gemaakt  van verworvenheden en wijsheid uit de 
psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder of waaronder) de 
spiritualiteit van Franciscus en Clara.  
 

Data: 4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11 mei 

2014 

Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur.  
Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). 
Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden 
opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging (zie boven).  
 

Secretariaat 
 

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. 

 

mailto:info@franciscuskerk.nl
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 13 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Tineke en Ele Brandenburg, overl. ouders Dooper-
Bruinsma, jrd. Fetsie Mulder-de Jong, overl. ouders Catrinus 
Vallinga en Catharina Vallinga-Jorritsma, kinderen en 

kleinkinderen 
Zondag 14 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. 
Visser-Bonte, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, uit dankbaarheid 
Woensdag 17 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 18 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zondag 21 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, foar âlders en 
fam. Rients en Antonia Miedema-Muller, Margretha Ypma, Sjoerd Hettinga 
Woensdag 24 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 25 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 27 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 28 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga 
Woensdag 31 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen  
Donderdag  1 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna- Bonekamp 
Zaterdag 3 aug.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 4 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en 
Sjoeke Hoekstra-de Boer, jrd. Sjoerdje Teerenstra-Brattinga, Hendrik Mulder en 
Julia Cecilia Mulder-Ettema, Ynte Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben, 
lev. en overl. fam.Jorritsma-Riepstra, Francisca v.d. Meer, Toos de Jong-Wilming 
Woensdag 7 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 8 aug.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
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Bolsward 

 
Familieberichten: 
 
Geboren: 
 

17 juni Clemens Festus, zoon van Joël en Liesbeth 
Kampstra-Roodbergen, Friezenburg 103, 8702 AG Bolsward 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 
Overleden: 
 

11 juni Albertus Marianus Pol, 77 jaar 
  Corr. adres: D. Popma, Zeilstraat 3, 8605 BK Sneek 
 
25 juni Tatjana Schuurman-Makarowa, 90 jaar 
  Corr. adres: Rhala 12, 9251 PH Burgum 
 
25 juni Annie Hettinga-Siemensma, 85 jaar 
  P.A. Bruinsmastraat 30c, 8701 CP Bolsward 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken,  
€ 1.052,90 opgebracht.  

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Do. 1 aug 13.00 uur Kerkdienst Nicolaas  kerk 
     Amsterdam 
Wo. 7 aug 13.00 uur  Parochieblad rapen    parochiezaal 
Do.   8 aug 13.00 uur  Kerkschoonmaak    parochiezaal 
 

Koren  
Za. 13 juli  Cantus Deo Za.   3 aug. Dameskoor 
Zo. 14 juli  Herenkoor Zo.  4 aug. Herenkoor 
Za. 20 juli  Geen viering Za. 10 aug. Herenkoor 
Zo. 21 juli  Dameskoor Zo. 11 aug. Dameskoor 
Za. 27 juli  Dames en Herenkoor  
Zo. 28 juli  Cantrix C. Bekema  
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    H. Werenfridusparochie Workum 
 

      Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

      Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zondag 14 Juli: Kees van der Leij, Rika Bootsma- Veldman, Andries en 

Dirk de Jong, overl. fam.  W. Westendorp-Dijkstra 
Zaterdag 20 juli: Kees van der Leij, Sjoerd de Boer, Hans Flapper, Yme 

de Boer en Catharina Witteveen 
Zondag 28 juli: Kees van der Leij, Intje Huisman-Ketelaar en overl. fam., Emmie 
Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma 
Zaterdag 3 aug.: Kees van der Leij, Gezine Beuker-Douma, Titus en Theodora 
Galama –Dijkstra 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.     14 juli Lector: J. Kramer 
Za.     20 juli       Lector: H. Kienstra 

Misdienaars : Rudmer de Ringh en Marich Flapper 
Zo.     28 juli Lector: A. Yntema 
Za.       3 aug. Lector : A. Kramer 

Misdienaars: Marije Zijlstra en Janny Yntema 
 

Koren     Kosters  
 

Zo.     14 juli  Greg. Magnus   Zo.   14 juli H. Rijpma 
Za.     20 juli  Volkszang    Za. 20 juli L. Buren 
Zo.     28 juli  Volkszang    Zo. 28 juli L. Buren 
Za.   3 aug.  Volkszang    Za.   3 aug. H. Rijpma  
 

Collectanten:      
 

Zo.    14 juli  Rudolf van Wier en  Pieter Teernstra 
Za.    20 juli Gerke de Boer en Tjitte Ketelaar 
Zo.    28 juli  Lienke de Ringh en  Johannes van Dijk 
Za.      3 aug. Nel Terwisscha van Scheltinga en Tjebbe Hettinga 
 

Deurcolletctes   Opbrengst collectes juni 2013 
 

14 juli t.b.v. Onderhoud Collectes eigen kerk:  € 306,43 
20 juli t.b.v. Onderhoud Deurcollecte koren: €   30,50 
28 juli t.b.v. Koren Deurcollecte jeugdwerk: €   99,85 
3 aug. t.b.v. Jeugdwerk  Deurcollecte onderhoud 2x €   67,08 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
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Workum 
 

Dank!! 
 

De vrijwilligers van de Wereldwinkel Workum zijn de jeugdraad van de 
Protestantse Gemeente Workum en van de Rooms Katholieke Parochie heel 
dankbaar voor het ter beschikking stellen van de collecte tijdens de prachtige 
Oecumenische Jeugddienst op de Merk!  
De opbrengst was 313 euro, geweldig!!!!!  
Heel hartelijk dank. 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand Juli     Lucie Buren 
Maand aug.   Monie Walta 
 

Koffieschenken 
 

Zo.     14 juli T. Ketelaar en G. Rekers 
Zo.      28 juli J. Koopen en S. Hettinga 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag 27 juli is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers: Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer.  

 

Vakantie  Vakantie  Vakantie !!!!!! 
 

In verband met vakantie gaarne de berichten van de volgende viersprong naar de 
heer Jan Brouwer Noord te Workum email:  janennel@ziggo.nl 
Tel: 0515-542086. 
 

Wel en Wee Workum. 
 

We zitten nu al volop in de vakantietijd, het wordt een tijd van genieten. Voor de 
een ver weg misschien een ander misschien in de achtertuin. Genieten dus. 
* Op 24 juni hebben de (klein)kinderen afscheid moeten nemen van Kornelis v d 
Leij bijna 88 jaar oud. Kees woonde in Mariënacker. Hij hoopte  de zomer nog mee 
te mogen maken maar jammer genoeg liet zijn gezondheid dat niet meer toe. 
Zaterdag werd zijn afscheid gevierd in een mooie gebedsviering, daarna vond zijn 
crematie plaats in Sneek. Wij wensen zijn (klein)kinderen veel sterkte bij dit 
verlies van hun lieve (schoon)hait en pake. 
* Zondagmorgen om 09.30 uur was er een mooie openlucht viering op de Merk. 
Het thema was.” Ik ga op reis  en neem mee”. De jongeren van onze parochie 
hadden samen met die van de PKN kerk de voorbereidingen gemaakt. Pastor 
Nelleke ten Wolde en dominee Giel  Schormans waren de voorgangers. 
Met mooi weer en een volle Merk was dit een fijne viering. 

mailto:janennel@ziggo.nl


- 20 - 

Workum 
 

* Op 12 juli geven Paul van Dijk en Lydia Altenburg elkaar het ja woord in de St 
Gertrudiskerk. Wij wensen hun een fijne dag en een mooie toekomst. 
* Dan wensen we u allen mooi weer en een fijne vakantie toe. Onze zieken 
wensen we veel sterkte en U allen verder alle goeds. 

 

                                                                De contactpersonen. 
 

 
BELANGRIJK  BELANGRIJK  BELANGRIJK   
Geachte vrijwilligers verbonden aan de St. Werenfridus Parochie Workum. 
 

Het is voor ons, als parochiebestuur erg belangrijk, te weten hoe we u / jullie zo 
vlug en gemakkelijk mogelijk kunnen bereiken en met jullie kunnen 
communiceren. Om alle vrijwilligers weer even compleet op een rijtje te krijgen,  
EEN VRIENDELIJK VERZOEK : 
Wilt u / willen jullie ons de volgende gegevens opsturen ? 
                    
* Uw telefoonnummer en graag ook uw e-mail adres.  
  
Dit kunt u mailen naar:   lienkederingh@hotmail.com.   
secretariaat van Workum of bellen naar  0515-542537 secretariaat  van  
Workum.  
 

Alvast hartelijk dank voor U medewerking  
 
Secretariaat en ledenadministratie 
Lienke de Ringh 
Pothuswijk 1 
8711 BB Workum 
Tel 0515-542537 
 
 
 
 
                            
 

 

Ziekenhuisbezoek 
 

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u 
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, 

email: info@franciscuskerk.nl 
 

 
 
 
 
 

mailto:lienkederingh@hotmail.com
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 14  juli: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel en 
voor alle zieken in onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren   Kosters 
 

Zo. 14 juli Riet van der Bles             Zo.  14 juli    Mieke van Vliet  
Zo. 28 juli Mieke van Vliet               Zo.  28 juli    Jan Riemersma 
Zo.    4 aug. Toos van As                      Zo.    4  aug. Mieke van Vliet 
Zo. 11 aug. Thilda Adema                   Zo.  11 aug. Bianca Domhof 
  

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo. 14 juli: Nico van Vliet Juli:    An van Schaick en Tiny Tromp 
Zo. 28 juli: Geerten Tros Aug.: Ida en Anneke Genee 
Zo.   4 aug.: Nico van Vliet 
Zo. 11 aug.: Mieke van Vliet  
 

Misdienaars      
 

Zo.    14 juli Annick en Zoë 
Zo.    28 juli Charlotte en Hannah 
Zo.    11 aug. Annick en Quincy 
 

Opbrengst collecten    
   

Niet bekend i.v.m. vakantie 
 

Wel en Wee Makkum 
 

* Op 19 juni is op 65 jarige leeftijd overleden Rob Elhorst, echtgenoot van Rita en 
vader van Arian en Yvonne en trotse opa van Danica. Het gemis van deze 
bijzondere man zal voor hen groot zijn. Wij wensen hen heel veel kracht en 
sterkte toe. Rita Elhorst meldt mij het volgende: 
“ Ik wil alle parochianen van de St. Martinusparochie veel dank zeggen voor de 
aandacht die jullie in al de jaren van zijn ziekte aan hem hebben gegeven. 
Hij voelde zich thuis bij onze parochiegemeenschap”. 
* 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, laten we hen niet vergeten. 
* Deze keer weinig nieuws te melden vanwege vakantie van diverse informanten! 
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Makkum 
 

Avondrust: 
 

* De eerstvolgende Eucharistie is op maandag 5 augustus 2013 om 10.30 uur in 
de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10.00 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) 

 
 
KVG-Nieuws 
 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 12 en zaterdag 13 

juli. Voor de maand augustus is het op vrijdag de 16e en zaterdag de 17e  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. 
 
 
 

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                                                               
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:toosvanas@hotmail.com
http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie 
                          Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 14 juli:  voor de zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong,  Jan 
Jurna, Boukje en Sietske  Anema 
Zondag  21 juli:  voor de zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra -de Boer, fam. 
Ypma- Galama,  Aggie en Jurjen  Ypma 
Zondag  28 Juli: voor de zieken,  overl. Jan Jurna, Antoon van Asseldonk, Willem 
Oudenhooven  
Zondag  4 aug: voor de zieken, Overl.  Wiebe en Wiekje Bergsma-Palsma, Boukje 
en Sjoerd  van der Meer 
Zondag  11 aug: voor de zieken,  overl.  Jan Jurna, Boukje Anema,  fam. Ypma -
Galama 
 

Attentie:  Zondag 14 en 28 juli is de viering in Makkum,  21 juli komt               
Makkum naar Witmarsum. 
 

Lectoren     Kosters 
 

zo. 21 juli: mevr. L. de Boer (642059) dhr. D. Stoffels 
zo. 28 juli: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. H. Anema 
zo. 4 aug.: mevr. B. de Groot (532340) dhr. F. van Koppen 
zo. 11 aug.: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 

 
Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op zondag 21 
juli een 2de voor de onkosten aan onze kerk, op 4 aug. 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! 
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Witmarsum 
 

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. 
 

Schoonmaken kerk:   
 

week 29:  15 t/m 20 juli:  week 32: 5 t/m 10 aug.: 
mevr. A. de Wit  (532351) mevr. R. Zandbergen (531407) 
mevr. T. Heeringa (531738) mevr. B. Jorna  (531216) 
mevr. A. Jorna  (531471) mevr. M. Ypma  (531384) 
 

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 
 

Koor 
 

Beste parochianen, 
Voor u allen even een mededeling en daarmee laat ik jullie weten dat het vakantie 
tijd is en dus ook voor ons koor. Het is tijd om onze stemmen even de rust te 
geven, al hoewel diegene die in de zondagsviering in de kerk aanwezig zijn zullen 
zeker hun stem nog wel laten horen. 
Ook onze organiste Ali Geel zal in de maand augustus ook nog wel eens een keer 
aanwezig zijn, wat wij natuurlijk zeer op prijs  stellen. De vakantie van het koor is 
gepland met de schoolvakanties en wel van 7 juli t/m 25 augustus. Ook U allen die 
op vakantie gaan wens ik namens het koor veel plezier en mooi weer. 
 

Met vriendelijke groet  
                                                           Jo. van der Tol-Tromp. 

 

Vervolg "Nieuwe gasten in Kagera"  
De wereld uit. 
 

De  laatste dagen gaan we weg uit Mugana, naar Kituntu en Nyakashozi, waar 
stichting WakK ook projecten heeft. Het is 4 uur rijden over een hobbelweg. 
Verharde wegen zijn er niet in dit gebied. In Kituntu is een centrum gebouwd met 
steun van WakK, waar meisjes een vak leren. Het centrum is bijna klaar. We zullen 
hier overnachten. Er is wat stroom uit de 8 zonnepanelen. Er is water uit de 
regentonnen. Er is een buitentoilet met een gat in de grond. Daar doen we het 
mee. We zitten als Afrikanen op de grond te eten. Ook hier wonen veel mensen.  
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Witmarsum 
 

Ze zijn enorm enthousiast over de bosbouwprojecten en het nieuwe centrum. We 
worden uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen ter ere van ons bezoek. We 
kwamen zo ver om bomen te zien, maar tegen de lokale regels ingaan, is niet 
handig in de Afrikaanse cultuur. Een meerstemmige mis met een fantastisch 
Afrikaans koor met allerlei muziekinstrumenten is hun cadeau voor ons. De gasten 
uit Nederland weten niet wat hen overkomt. Daarna veel eten en veel speeches. 
Dat hoort zo in Afrika. Bomen zien we niet, maar er is wel een voetbalwedstrijd. 
Het is de finale van de lokale kampioenschappen, speciaal georganiseerd, zodat 
wij er ook van kunnen genieten. 
 

Bomen planten: 
Als sluitstuk van de dag, is een boom planten georganiseerd voor alle deelnemers. 
Het wordt al schemerig en ik vrees een debacle. Toch tegen beter weten in, zetten 
de mensen van Kituntu door. In processie lopen we naar de kwekerij. Bij de 
evenaar is het meteen donker. De schemer duurt maar een paar minuten. 
Gelukkig hebben mobieltjes tegenwoordig ook een zaklamp. Dat is onze redding. 
De gasten doen allemaal hun lamp aan en een te planten boom in de andere. We 
dalen af naar het dal, waar de bomen een mooi plekje krijgen. Terwijl allen hun 
lampje richtten op degene die plantte, ontstond er een fantastische 
samenwerking, waarbij degene die een boom plantte eigenlijk door de anderen in 
het zonnetje werd gezet. Het was pikkedonker, maar de planter van de boom 
werd verlicht. Zo werden er 10 lokale  Mihumula ‘s aan de aarde toevertrouwd en 
we zagen dat het goed was.  
Dit werd het slot van de reis. De volgende dag nog een interview bij het lokale 
radiostation en weg waren ze, snel terug naar Entebbe om het vliegtuig niet te 
missen. Onze rust keerde terug. Met openbaar vervoer gingen we terug naar 
Mugana om weer lekker de hangmat te voelen en de heerlijke lokale vruchten 
met ’s middags de wandeling. Groetend: Habari gani? Hoe gaat het met u? Habari 
nzuri. Het gaat goed.   

 JosDuindam.  www.stichtingwakk.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingwakk.nl/
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Witmarsum 
 

Wel en wee Witmarsum 
 

Het is weer vakantietijd en veel mensentrekken er weer op uit, jongeren zijn  
geslaagd, daarmee feliciteren wij hen van harte en wensen hen een goede 
toekomst. Voor hen die het helaas niet haalden, zet hem op er komt een betere 
tijd. Kinderen  die de basisschool gaan verlaten wensen we alvast heel veel succes 
op het voorgezet onderwijs. 
Voor allen een fijne vakantie, als u erop uit trekt geniet van de schepping en 
elkaar zodat u weer nieuwe energie opdoet voor het komende jaar. 
Zoals u ziet is er op 14 en 28 juli geen dienst in Witmarsum en zou bisschop G. de 
Korte naar Makkum komen, om de viering te doen. Helaas waar mensen werken 
worden er wel eens vergissingen gemaakt, zo ook op het bisdom. Zo was de 
agenda van de bisschop ingevuld dat hij elders moest zijn, en ook al ben je 
bisschop, op 2 plaatsen te gelijk zijn is nog altijd niet mogelijk. Daarom zal pastoor 
Bultsma dan voor gaan.  
Op zondag 7 juli jl. werd dominee Flora Visser-Enkhuizen geïnstalleerd als 
Dominee van de Doopsgezinde kerk. 
Dan wens ik u alle goeds, een hartelijke groet en Gods zegen. 
Dhr. Fons v. Koppen is door een knieoperatie even uitgeschakeld, wij wensen hem 
beterschap en sterkte toe.  

       Zr. Lambertina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De redactie van de Viersprong wenst 

iedereen een fijne en zonnige vakantie!! 
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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 en ledenadministratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 
e-mail: lienkederingh@hotmail.com 
Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur St. 
Werenfridus te Workum 
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: 
 

9 augustus – 6 september  2013  
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  29 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. 7.  

mailto:parochieklok@hotmail.com
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