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

vrijdag 9 augustus - vrijdag 6 september 2013

-2Algemeen

Viersprongrooster
Vr. 9 aug
Za. 10 aug
Zo. 11 aug
Zo. 11 aug
Zo. 11 aug
Zo. 11 aug
wo. 14 aug
Do. 15 aug
Vr. 16 aug
Za. 17 aug
Za. 17 aug
Zo. 18 aug
Zo. 18 aug
Zo. 18 aug
Wo. 21 aug
Do. 22 aug
Vr. 23 aug
Za. 24 aug
Za. 24 aug
Zo. 25 aug
Zo. 25 aug
Zo. 25 aug
Zo. 25 aug
Wo. 28 aug
Do. 29 aug
Vr. 30 aug
Za. 31 aug
Za. 31 aug
Zo. 1 sept
Zo. 1 sept
Zo. 1 sept
ma. 2 sept
Wo. 4 sept
Wo. 4 sept
Do. 5 sept
Vr. 6 sept

19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
10.00
09.00
19.00
16.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
10.00
09.00
19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
10.30
08.00
10.00
09.00
19.00

Huylckenstein
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Nij Mariënakker
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward
Avondrust
Workum
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Gebedsviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Kinderviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

AB
AB
AB
Parochian.
NtW
AB
Vrijwillig.
AB
AB
NtW
AB
NtW
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
NtW
Parochian.
AB
NtW
AB
AB
NtW
AB
NtW
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

-3Algemeen

Uitvaartwacht in de Viersprong
Vrijdag
9 augustus t/m zondag 11 augustus pastor Ten Wolde
Maandag 12 augustus t/m zondag 25 augustus pastoor Bultsma
Maandag 26 augustus t/m vrijdag 6 september pastor Ten Wolde

Meditatief moment
In Bolsward hangt op dit moment kunst in de kerken. Dat is ieder jaar zo, en het is
een kwestie van vertrouwen wat je als kerk voor kunst krijgt. Ik vind het zelf mooi,
wat we dit jaar hebben gekregen. Het gestileerde corpus, de schilderijen in de
toren…. Maar mijn favoriet is de surfplank met vier figuren van witte kunststof in
de zijbeuk. De voorste is kleiner dan de andere drie, en het zijn duidelijk heiligen:
ze hebben een halo om hun hoofden.
De kunst kwam eerst, en pas een tijdje later kwam de schriftelijke toelichting
erbij. Voor mij was dat maar goed ook. Als er uitleg is bij kunst lees ik het altijd, en
dan bepaalt de uitleg daarna wat ik er nog in zie. Maar nu waren mijn eigen
associaties eerst.
Vele jaren geleden heb ik De reis van Sinte Brandaan gelezen. Ik maakte kennis
met de bijzondere spirituele traditie van de Keltische (Ierse en Schotse) monniken
om zeereizen te ondernemen. Op hoop van zegen vervulden ze hun mystieke
wens om hun aardse thuis te verlaten en zich helemaal toe te vertrouwen aan de
wil van God. Als ze ooit ergens behouden zouden aankomen, dan zouden ze, in
navolging van Jezus, rond gaan trekken onder die vreemde volkeren om hen het
Evangelie te verkondigen. En zo niet, dan zouden ze behouden aankomen in hun
hemels vaderland.
Wij hebben ons christelijk geloof eigenlijk aan deze spiritualiteit te danken.
Bonifatius, Willibrord en Werenfridus zijn erfgenamen van deze traditie. Maar wel
in een latere tijd: zij hadden primair de bedoeling om te missioneren en namen de
gevaarlijke reis op de koop toe, maar oorspronkelijk was het de reis zelf waar het
om begonnen was. Het je volledig toevertrouwen in gelovige overgave en wat dat
betekent voor jou, in jouw relatie met God.
Die surfplank in de kerk in Bolsward, met die kleine gestalte voorop, die drukt dat
zó mooi uit. Ze surfen op het licht, en in stil evenwicht gaat dat nog goed ook. Het
Christuskind gaat immers voorop?
Laten wij het ook maar zo proberen, als gelovigen en als geloofsgemeenschappen.
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen .
P.S. de uitleg bij het beeld en het verhaal van de kunstenaar zelf zijn ook heel
mooi. Kom maar kijken!
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Even bijpraten…..
Maria ten Hemelopneming – Op 15 augustus a.s. vieren we het feest van de ten
hemelopneming van de heilige Maagd Maria. Een belangrijk hoogfeest, omdat het
ons helpt te beseffen dat de vruchten het Pasen van Jezus werkelijk bedoeld zijn
voor ons gewone mensen. We vieren deze dag ’s avonds om 19.00 uur de
eucharistie in de parochiekerk van Bolsward – zelf een Maria bedevaartsplaats. De
eucharistie om 09.00 uur ’s morgens komt deze dag te vervallen.
Doordeweekse vieringen te Workum – Vanaf 1 oktober zullen we elke
dinsdagmorgen om 09.00 uur de eucharistie vieren in de parochiekerk van
Workum. Wanneer de temperatuur het toelaat kiezen we voor de Janningkapel,
anders voor de grote kerk. Na afloop van de viering zal er koffie en thee zijn. Nog
voor de zomervakantie hebben we een periode op woensdagmorgen gevierd. Na
overleg is gebleken dat we toch beter voor de dinsdag kiezen. De maandelijkse
schoolmis blijft gewoon op woensdag.
Pastoor A. Bultsma.

Uitnodiging voor de diaconale werkgroepen en alle
parochianen van de Zalige Titus Brandsmaparochie i.o.
Beste parochianen,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om op 24 september a.s. aanwezig te zijn
tijdens een bijeenkomst in het Arkje te Witmarsum waarvoor alle diaconale
werkgroepen van de zalige Titus Brandsmaparochie i.o. zijn benaderd.
Deze uitnodiging geldt naast de mensen van de diaconale werkgroepen voor alle
parochianen die de diaconie een warm hart toedragen. De avond begint om 20.00
uur. De opzet van de avond is om met elkaar in gesprek te gaan over het begrip
diaconie. Wat verstaan wij hieronder en hoe kunnen we elkaar daar in vinden.
Er zal gesproken worden over wat er allemaal aanwezig is binnen de 4-sprong
aan diaconale activiteiten en op welke diaconale gebieden we op dit moment
samen werken. De vraag die daar uit volgt is waar willen we met zijn allen en dan
specifiek als diaconale werkgroepen, naar toe als straks de Zalige Titus
Brandsmaparochie een feit is? Wij vinden het belangrijk om elkaar op te zoeken
en daar waar mogelijk samen te werken om nu en in de toekomst vanuit onze
parochie iets te kunnen betekenen voor de kwetsbare medemens.
Wij zien uit naar uw komst,
Namens de voorbereidingsgroep,
Agatha Vreeling en
Kees van Kordelaar
Diaconaal opbouwwerker.
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Beste Mensen
Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De
Viersprong. Door een themaochtend over mensen met psychische
problemen is duidelijk geworden dat in de regio Zuidwest Friesland
behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning voor de kring rondom
mensen met een psychiatrisch problemen. Als deze naasten goed ondersteund
worden, dan kunnen ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander.
Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin
mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen met hun verhaal en
ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor koffie/thee, een
gesprek of een luisterend oor.
De werkgroep wordt ondersteund door Kees van Kordelaar diaconale
opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Snee consulent van de PKN,
Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum.
De avond zal plaatsvinden op woensdag 18 september van 20.00 uur tot 21.30 uur
in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf
19.30 uur.
De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven bij elkaar te
komen. De volgende datums zijn; 30 oktober en 11 december.
We nodigen u van harte uit.
Werkgroep De Bolder.
Agatha Vreeling (0517-532115).

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

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Lectoren/ misdienaars/acolieten:
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:
Overige websites:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 10 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, voor kinderen en
kleinkinderen, herdenking sterfdag echtgenoot 48 jaar geleden
Zondag 11 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Durk Henkes en Bets Henkes-v.
Nie, Pietsie Terbraak-Teerenstra, Hille v.d.Weide, Sieb Altena
Woensdag 14 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 15 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, Sim v.d.Berg, Aukje Galama-Ypma, Bout Visser
Vrijdag 16 aug. Huylckenstein: jrd. Francisca v.d. Meer
Zaterdag 17 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 18 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, jrd. Augustina Margaretha Galama- Ypma, Sjoerd
Hettinga, Theo de Jong en Alie de Jong-Sikkes, Irene Huitema
Woensdag 21 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 22 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners
Zaterdag 24 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 25 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen
Brattinga, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Catharina Kuipers, jrd. Johanna
Bootsma-Claassen, Leo Bos en Toos Bos-v.d. Zijden, Ysbrand en Lena KramerYpma, Johan Visser, kinderen en kleinkinderen
Woensdag 28 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 29 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 31 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 1 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Titus en
Berber Terwisscha -v. Scheltinga-Asma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia MulderEttema, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, voor de zielenrust van Jacob
Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma
Woensdag 4 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 5 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, uit dankbaarheid fam. v.d. Werf
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Ruzie of vrede? Gebedsdienst Bolsward 17 augustus.
Op zaterdagavond 17 augustus a.s. is er om 19.00 uur een gebedsdienst in de
St. Franciscuskerk in Bolsward. Pastor Ten Wolde zal deze avond voorgaan. We
laten ons leiden door de lezingen van de zondag, met name door het Evangelie:
Lucas 12: 49-53. Jezus zegt daar dat Hij geen vrede is komen brengen, maar
verdeeldheid. Hij spreekt over hoog oplopende meningsverschillen binnen één
gezin door Zijn toedoen.
Wie met zijn of haar verhalen over ruzie en/of nader tot elkaar komen bij wil
dragen, of het gewoon spannend vindt om over het thema na te denken en/of
een keer een gebedsviering voor te bereiden is van harte welkom op
maandagavond 12 augustus om 20.00 uur, in de parochiezaal van Bolsward.
Pastor Ten Wolde.

Oecumenische vijverdienst
Zondag 11 augustus a.s. is er voor het eerst een Oecumenische vijverdienst in
Burgwerd om 11.00 uur. Voorganger is Ds. Liuwe Westra. Vanaf de
Burgwerderhoek is het vlak voor het dorp Burgwerd links tussen de bomen.
Iedereen is van harte welkom.
De oecumenische werkgroep
Burgwerd, Hartwerd, Hichtum.

Familieberichten:
Overleden:
21 juli

Magda Boekema-Buikstra, 88 jaar
Corr. adres: Leliestraat 1, 8012 BK Zwolle

29 juli

Ida Anna Berends-van der Zee, 76 jaar
It Waarlamke 54, 8702 CV Bolsward

Dat zij mogen rusten in vrede.
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Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken,
€ 1.108,- opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Collecte
In het weekend van 24 en 25 augustus is de deurcollecte voor de Missie
Verkeersmiddelen Aktie. (MIVA)

Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Wo. 7 aug.
Do. 8 aug.
Wo. 14 aug.
Wo. 21 aug.
Do. 22 aug.
Za. 24 aug.
Ma. 2 sept.
Di. 3 sept.
Wo. 4 sept.
Vr. 6 sept.
Vr. 6 sept.

13.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
16.30 uur
13.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

viersprongblad rapen
kerk schoonmaken
omzien naar elkaar
parochiebestuur
overleg acolieten
TBM
viersprong fusiebespreking
jeugdkoor
viersprongblad rapen
ABTB
Taizégroep

parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
bovenzaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal

Koren
Za.
Zo.
Do.
Za.
Zo.

10 aug.
11 aug.
15 aug.
17 aug.
18 aug.

Herenkoor
Dameskoor
Dames en Herenkoor
Dameskoor
Herenkoor

Za. 24 aug. Cantrix C. Bekema
Zo. 25 aug. Cantus Deo
Za. 31 aug. Herenkoor
Zo. 1 sept. Dameskoor

11 september 2013 KBO Bolsward organiseert voor haar leden
en belangstellenden uit de hele gemeente Súdwest-Fryslân
een bustocht, onder begeleiding van een gids naar
Noordwolde, Frederiksoord en Willemsoord. Onderweg wordt
koffie gedronken, met iets lekkers erbij en de dag wordt
afgesloten met een uitgebreide broodmaaltijd
Vertrek :13.00 uur PLEIN 1455. We zijn terug om ca. 20.00 uur.
Vóór 1 september opgeven bij Lies Velthuis Tel.: 0515.572662.
De kosten voor deze plezierige en interessante tocht bedragen € 41,00 p.p. te
voldoen aan W.S. Teernstra, bank: 308755081 of contant bij het inschrijven.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 11 aug.: Kees van der Leij, Foppe Eiling, Titus en Theodora
Galama –Dijkstra, overl. fam. W. Westendorp -Dijkstra
Zaterdag 17 aug.: Kees van der Leij, Jan Beuker, Mieke VisserMulder, Wim en Neeltje Saan - de Vries, overl. fam. Brandsma –Ypma, Julia
Westendorp –Wheda, Fetje en Sybren v.d. Meulen
Zondag 25 aug.: Andries en Dirk de Jong, Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en
Elizabeth de Jong – Postma
Zaterdag 31 aug.: Sjoerd de Boer, overl. fam. Galema - Jellesma

Lectoren en misdienaars
Zo. 11 aug.

Lector:
Misdienaars :
Lector:
Misdienaars :
Lector:
Lector:
Misdienaars:

Za 17 aug.
Zo. 25 aug.
Za. 31 aug.

A. Kramer
Ilse Boomsma en Jesse Yntema
H. Kienstra
Silke van Poelje en Rixt de Ringh
J. Kramer
A. Kramer
Danique Wahle en Luka Wahle

Koren
Zo.
Za.
Zo.
Za.

Kosters
11 aug.
17 aug.
25 aug.
31 aug.

Volkszang
Volkszang
Volkszang
Ludgerkoor

Zo.
Za.
Zo.
Za.

11 aug.
17 aug.
25 aug.
31 aug.

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

Collectanten:
Zo.
Za.
Zo.
Za.

11 aug.
17 aug.
25 aug.
31 aug.

Joh. de Jong en Joh. van Dijk
P. Teernstra en H. de Bruin
Tj. Ketelaar en R. van Wier
G. de Boer en A. de Ringh

Deurcolletctes

Bloemverzorgers:

11 aug.
17 aug.
25 aug.
31 aug.

Maand aug. Monie Walta
Maand sept. Emmy Oude Weernink

t.b.v. onderhoud
t.b.v. onze koren
t.b.v. MIVA
t.b.v. onderhourd
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Koffieschenken:
Zo.
Zo.

11 aug.
25 aug.

S. Flapper en T. Yntema
S. Kramer en T. Ketelaar

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 24 aug. is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze viering
begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers: Mevr. A. de Boer, Mevr. I. Heins en Mevr. J. Ypma.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand juli 2013:
Collectes eigen kerk:
Incl. Marienacker en begrafenissen
€ 591,65
Deurcollecte jeugdwerk:
€ 35,70
Gift
€ 25,00
Deurcollecte Koren
€ 25,70
Deurcollecte onderhoud 2 keer
€ 38,05
Allen hartelijk dank hiervoor.

Wel en Wee Workum.
Daar is die dan, die mooie lang verwachte zomer. Lange dagen en korte nachten,
nu dus maar veel genieten.
Ook het parochie gebeuren staat op een laag pitje.
Op 21 Juli jl. is overleden Jan Bootsma op de leeftijd van 85 jaar, na een huwelijk
van bijna 55 jaar. Jan was een man van het Warkumer stran, hield van zijn vee en
natuur. Hij woonde samen met zijn vrouw al heel wat jaren op de Reidikkers 13 en
waar ze samen genoten van hun pensioen. Zo gingen ze samen nog heel wat
fietstochten maken. De laatste maanden verbleef hij in Bloemkamp in Bolsward
waar hij liefdevol verzorgd werd en waar hij ook is overleden. Vrijdag morgen 26
juli werd zijn uitvaart gevierd in onze parochie kerk. In een mooie Eucharistie
viering werd hij daarna te ruste gebracht op het kerkhof. Wij wensen zijn vrouw
en kinderen veel sterkte voor de komende tijd.
1 Oktober begint de Woensdagmorgen Eucharistieviering weer om 0.9.00uur in
onze kerk. Dit was een korte wel en wee.
We wensen onze zieken veel sterkte en de vakantiegangers een fijne vakantie,
veel mooi weer en een veilige thuiskomst.
Voor de thuisblijvers, maak er ook wat moois van en voor u allen verder alle
goeds.

De contactpersonen.
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St. Martinusparochie Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 11 aug.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en alle zieken in
onze parochie en Avondrust
Zondag 18 aug.: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 25 aug.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 1 sept.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en alle zieken in onze parochie en
Avondrust
Zondag 8 sept.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 15 sept.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren
Zo. 18 aug.
Zo. 25 aug.
Zo. 1 sept.
Zo. 8 sept.
Zo. 15 sept.

Kosters
Riet van der Bles
Bernadette de Jong
Mieke van Vliet
Toos van As
Riet van der Bles

Collectanten
Zo. 18 aug.
Zo. 25 aug.
Zo. 1 sept.
Zo. 8 sept.
Zo. 15 sept.

Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

Bloemschikken
Klaas Groeneveld
Geerten Tros
Lenie Foekema
Geerten Tros
Klaas Groeneveld

Aug.: Ida en Anneke Genee
Sept. Lenie Roorda

Misdienaars
Zo. 18 aug.
Zo. 25 aug.
Zo. 1 sept.
Zo. 8 sept.

18 aug. Jan Riemersma
25 aug. Watze Roorda
1 sept. Lenie Foekema
8 sept. Watze Roorda
15 sept. Jan Riemersma

Jacob en Ryan
Zoë en Annick
Hannah en Quincy
Jacob en Ryan

Opbrengst collecten juni 2013
€ 182,78 Collecten eigen kerk
€ 25,72 Deurcollecte onderhoud eigen kerk
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Wel en Wee Makkum
* Zondag 15 september is de oecumenische vredesdienst in onze parochiekerk.
* Charlotte en Rosalie hebben te kennen gegeven om te willen stoppen als
misdienaar. Bedankt voor jullie inzet en trouwe opkomst. Daarom een oproep aan
de jongeren die hun eerste communie gedaan hebben om misdienaar te worden.
Na de vakantie beginnen we weer met jongeren hiervoor op te leiden.
Voor inlichtingen en opgave kunt U terecht bij Mieke van Vliet tel. 231678.

Avondrust:
De bewoners hebben zich de laatste weken erg rustig gehouden want voor velen
was het wel erg warm. Gelukkig werden ze door de kok verwend met bouillon en
verse fruit hapjes.
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 2 september 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 16 en zaterdag 17
augustus en voor de maand september is het op vrijdag de 13e en zaterdag de 14 e
en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer
zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond 16.00 uur op
slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.

Het KVG seizoen begint weer op donderdag 19 september a.s., noteert u dit vast
in uw agenda. Verdere informatie volgt in het programmaboekje en langs deze
weg.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 11 aug.: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, fam. YpmaGalama, Piet en familie Tadema-Veldman
Zondag 18 aug.: voor de zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Schelte
en familie Anema- de Jong
Zondag 25 aug.: voor de zieken, overl. Tjepke Herrema, Jan Jurna, Niek Zuurbier
Zondag 2 sep.: voor de zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Boukje Anema
Willy en Gerrit de Jong

Lectoren
zo. 11aug.:
zo. 18 aug:
zo. 25 aug.:
zo. 1 sept.:

Kosters
mevr. L. de Boer
(642059)
mevr. E. van der Wei (532112)
mevr. L. Hettinga
(531547)
mevr. B. de Groot (532340)

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op zondag 18
augustus een 2de voor de onkosten aan onze kerk en op 25 augustus is de tweede
collecte voor de Missie Verkeers Middelen Aktie (MIVA). Deze collectes bevelen
we van harte bij u aan! Op 2 september is de tweede collecte voor het
reservefonds.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand juni 2013 was als volgt:
Parochie:
€ 250,57
Bijzondere onkosten
Reserve fonds

€
€

36,25
33,35
Hiervoor hartelijk dank!
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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 32: 5 t/m 10 aug.:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Schoonmaken kerk
week 35 (26 t/m 31 aug.):
mevr. T. Jorritsma
tel. 531578
mevr. L. de Boer
tel. 642059

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.
Op 2 september a.s. is er om 20.00 uur vergadering voor de besturen van de vier
parochies in Bolsward.

Wel en wee
Na een zeer warme periode is het voor veel mensen iets aangenamer, nu het
enigszins minder warm is.
In de achterliggende tijd kwamen twee van onze parochianen vrij plotseling in het
ziekenhuis terecht en wel: mevrouw Toos Tesselaar. Na van de pijn bevrijd te zijn
kon zij weer naar huis om daar verder te herstellen.
Vervolgens werd Akke Jorna met hevige pijn opgenomen en geopereerd. Na elf
dagen ziekenhuis is ook Akke weer thuis, waar zij bezig is om geheel te herstellen.
Wij wensen Toos en Akke veel sterkte en beterschap toe en algeheel herstel voor
zo ver dit mogelijk is. Dat wensen wij beiden toe.
Voor zover U nog met vakantie bent of nog gaat heel veel mooie dagen en als u
thuis blijft of al weer thuis bent een mooie zomertijd en succes bij alles wat u
onderneemt.
Met een hartelijke groet en Gods zegen ,
Zr. Lambertina.
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
Bolsward:
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE,
Grote Dijlakker 7, 8701 KV, 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: nr. NL 54ABNA021.53.06.511 of
nr. NL96RABO0308705483
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: nr. NL76RABO0372112900, 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
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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: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,
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. NL96RABO0371500761 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:
6 september – 4 oktober 2013
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 26 augustus 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
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