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Viersprongrooster 

 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Vr.    1 nov 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Vr.    1 nov 19:00 Witmarsum Allerheiligen (4-sprong) AB/ NtW 
Za.   2 nov 19:00 Bolsward Allerzielen (Euchar.) AB 
Zo.   3 nov 9:30 Makkum Allerzielen (Euchar.) AB 
Zo.   3 nov 9:30 Witmarsum Allerzielen (Comm.) Parochian. 
Zo.   3 nov 9:30 Workum Allerzielen (Comm.) NtW 
Zo.   3 nov 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.   4 nov 10:30 Avondrust Eucharistie AB 
Di.     5 nov 9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.  6 nov 8:00 Workum Kinderviering AB 
Wo.  6 nov 10:00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.   7 nov 9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.    8 nov 19:00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   9 nov 19:00 Bolsward Gebedsviering NtW 
Za.   9 nov 19:00 Workum Eucharistie AB 
Zo. 10 nov 9:30 Makkum Communieviering NtW 
Zo. 10 nov 9:30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo. 10 nov 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.  12 nov 9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 13 nov 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  14 nov 9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  15 nov 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.  16 nov 16:00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  16 nov 19:00 Bolsward Vormsel (Work. Bols.) de Korte/NtW 

Zo.  17 nov 9:30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  17 nov 9:30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.  17 nov 9:30 Workum Communieviering NtW 
Zo.  17 nov 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.  19 nov 9:00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.20 nov 10:00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do. 21 nov 9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  22 nov 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.  23 nov 19:00 Bolsward Communieviering Parochian. 
Za.  23 nov 19:00 Workum Eucharistie AB 
Zo.  24 nov 9:30 Makkum Communieviering Parochian. 
Zo.  24 nov 9:30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.  24 nov 11:00 Bolsward Eucharistie AB 
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Di.    26 nov 9:00 Janningkapel Communieviering Parochian. 
Wo. 27 nov 10:00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  28 nov 9:00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.   29 nov 19:00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
 
 

 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

Vrijdag         1 november  t/m zondag 10 november    pastor    Ten Wolde 
Maandag  11 november  t/m zondag  24 november      pastoor  Bultsma 
Maandag  25 november  t/m vrijdag     29 november         pastor    Ten Wolde 
 

 

Het nuttige met het aangename verenigen 
 

“We zijn Rooms en weten dus niets van de Bijbel”. Dat heb ik ooit eens iemand 
horen zeggen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij steekt zo’n opmerking. 
De Bijbel, met al die mooie verhalen, heeft ons zoveel te vertellen: het is echt 
jammer dat we er niet meer mee doen. Natuurlijk zijn er best een flink aantal 
parochianen die regelmatig een stukje uit de Bijbel lezen. En natuurlijk is het zo, 
dat wanneer je ‘s weekends naar de kerk gaat je veel Bijbelteksten hoort. Elke 
zondag standaard al vier stukken: 1e lezing, de psalm, 2e lezing en het evangelie.  
Toch willen we u allemaal heel graag uitnodigen om nog wat uitgebreider kennis 
te nemen van onze heilige Schrift, die we niet zomaar Gods Woord noemen. 
Verderop in dit parochieblad kunt u lezen over een Oecumenische Bijbelquiz, die 
in het najaar van 2014 in onze regio wordt gehouden. We hebben onze (nieuwe) 
parochie alvast ingeschreven en hebben nu een jaartje de tijd om ons samen goed 
voor te bereiden. Een jaar waarin we het nuttige met het aangename verenigen: 
het aangename van het Bijbellezen en het nuttige van de quiz! (of andersom 
natuurlijk). En om u nog een klein extra zetje te geven om vooral met ons mee te 
doen, hierbij nog een paar citaten uit een preek van de heilige bisschop Caesarius 
die in 543 overleed. Oude woorden die nog steeds actueel zijn: 
 

“Christus zij u genadig, broeders en zusters. Moogt gij met zijn hulp steeds vol 
verlangen openstaan voor de lezing van de heilige Schrift. [...] Maar als gij wilt dat 
het woord van God zoet wordt in uw hart en dat gij, zoals het behoort, baat vindt 
bij Gods geboden, onttrekt u dan enige tijd aan uw gewone bezigheden om ook 
thuis de heilige woorden te lezen en u geheel te wijden aan Gods barmhartigheid.” 
 

“Als kooplieden zich niet tevreden stellen met het maken van winst op één artikel, 
maar hun koopwaar uitbreiden om hun inkomsten te kunnen vergroten, en als 
landbouwers verschillende soorten zaad uitstrooien om voldoende voedsel voor  
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zichzelf en hun gezin te kunnen hebben, hoeveel te meer geldt dit voor u inzake 
geestelijk voordeel. Het moet u niet voldoende zijn de schriftlezingen te horen in 
de kerk. Maar ook thuis, tijdens de maaltijd en daarbuiten, moet gij aandacht 
schenken aan de lezing van Gods woord. Vooral als de dagen kort zijn, moet gij 
hieraan ‘s avonds geruime tijd besteden. Op deze wijze zult gij in de 
voorraadschuur van uw hart geestelijke tarwe opslaan en de parels van de 
Schriften bewaren in de schatkamer van uw ziel.” 
 

Afijn, u begrijpt, wij willen als pastoraal team proberen er een mooi “Bijbeljaar” 
van te maken. We hopen van harte dat u meedoet. En dat de Bijbel daardoor niet 
dat dikke onleesbare boek blijft, maar ontdekt mag worden als een verzameling 
prachtige teksten over God en geloof. Veel plezier! 
 

pastoor A. Bultsma. 
 
 

Even bijpraten….. 
 

Liturgieavonden – Van de drie avonden “Ons vieren toegelicht” is inmiddels de 1e 
geweest. U kunt zich natuurlijk nog aansluiten voor de nog komende twee: 
donderdag 14 november en woensdag 11 december. Deze beide avonden 
beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in de Brouwershof (Brouwersdyk 
20) te Workum. 
Allerheiligen – Het hoogfeest van Allerheiligen op 1 november valt dit jaar op een 
vrijdag. We zullen de gezamenlijke viersprongviering houden in de kerk van 
Witmarsum om 19:00 uur ’s avonds.  
Allerzielen – De viering van Allerzielen is per parochie dit jaar anders gepland. Het 
overzicht vindt u in het vieringenrooster. Veelal zal deze viering samenvallen met 
de reguliere weekendviering. De viering op 3 november om 11.00 uur te Bolsward 
zal echter een gewone zondagsviering zijn. 
 

Eerste communie 2014 
De werkgroep 1e communie is weer gestart met de voorbereidingen voor de 1e 
communievieringen in 2014. De volgende data zijn alvast geprikt: 
 

*   Op zondag 18 mei 2014 om 09.30 uur zal de 1e communieviering te Workum   
worden gehouden. 

*   Op zondag 25 mei 2014 om 11.00 uur zal de 1e communieviering te Bolsward 
zijn. 
 

Vanaf januari zullen de kinderen worden voorbereid. Er worden voor de 
voorbereiding twee groepen gevormd. Een te Bolsward en een te Workum. 
Uiteraard kunnen ouders zelf kiezen aan welke groep ze hun kind willen laten 
deelnemen. De ouders van kinderen die in onze ledenadministratie vermeldt  
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staan, zijn inmiddels per brief uitgenodigd hun kind op te geven voor de 1e 
communie. Het is echter heel goed mogelijk dat niet alle kinderen bij de 
ledenadministratie bekend zijn. Mocht u niet benaderd zijn en toch een kind 
hebben dat in groep 4 zit en graag de 1e communie wil doen, neem dan alstublieft 
contact op met het parochiesecretariaat. Het gemakkelijkst gaat dat per e-mail: 
info@franciscuskerk.nl of anders op maandagmorgen, woensdagmorgen of 
vrijdagmorgen via 0515 576998. U kunt eventueel ook contact opnemen met de 
pastoor. Op 28 november 2013 is er een informatieavond over de 1e communie 
gepland. Ouders kunnen daaraan vrijblijvend deelnemen. We geven informatie 
over het project, we stellen de begeleiders voor en er is alle ruimte voor vragen. 
Deze avond wordt gehouden van 20.00-21.30 uur in de Brouwershof 
(Brouwersdyk 20) te Workum. 
 

Namens de werkgroep,  
Pastoor A. Bultsma. 

 

Bijbelquiz 
 

Op een bijeenkomst van dominees en pastores is het plan geboren, in onze streek 
een bijbelquiz te organiseren. De datum is 29 oktober 2014. Als parochie willen 
we meespelen in deze quiz. Het pastorale team ambieert daarbij de rol van 
gevaarlijke outsider. Daarvoor moet er natuurlijk wel wat gebeuren.  
Hou jij/houdt u van competitie? Had jij/u altijd al het idee om de Bijbel eens 
helemaal te lezen? Of wilt u weleens weten hoeveel u eigenlijk van de Bijbel 
weet?  Doe mee!!  

 

- Vanaf vandaag tot aan de quiz zal er iedere maand een leesrooster in dit 

blad verschijnen. Wie per dag de drie voorgeschreven hoofdstukken leest, 

zou in de loop van het jaar de gehele Bijbel gelezen moeten hebben. 

- bij het Bijbelrooster staan alvast een aantal quizvragen opgenomen, 

waarop je het antwoord tegen zult komen bij het lezen. 

- elke eerste zondag van de maand, te beginnen op 1 december, is er 

aansluitend aan de viering van Makkum (na de koffie) van 11.00 tot 12.00 

“training”: tijd voor vragen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, een 

mini-quiz,  en  uitwisseling: wat doet het met je geloven  om zo met de 

Bijbel bezig te zijn? De bijeenkomst op 1 december wordt geleid door 

pastor Nelleke ten Wolde.  

Opgave bij het secretariaat, graag met e-mailadres zodat de deelnemers af en toe 
een stimulerend of interessant mailtje toegestuurd kunnen krijgen!  
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LEESROOSTER NOVEMBER 

1 Genesis 1,2,3 11 Gen. 31,32,33 21 Ex. 11,12,13 

2 Gen. 4,5,6 12 Gen. 34,35,36 22 Ex. 14,15,16 

3 Gen. 7,8,9 13 Gen. 37,38,39 23 Ex. 17,18,19 

4 Gen. 10, 11, 12 14 Gen. 40,41,42 24 Ex. 20,21,22 

5 Gen. 13,14,15 15 Gen. 43,44,45 25 Ex. 23,24,25 

6 Gen. 16,17,18 16 Gen. 46, 47,48 26 Ex. 26,27,28 

7 Gen. 19.20.21 17 Gen. 49,50. Exodus 1 27 Ex. 29,30,31 

8 Gen. 22,23,24 18 Ex.2,3,4 28 Ex. 32,33,34 

9 Gen. 25,26,27 19 Ex. 5,6,7 29 Ex. 35,36,37 

10 Gen. 28,29,30 20 Ex. 8,9,10 30 Ex. 38,39,40 
 

Wanneer u een Bijbel wilt aanschaffen: kies er een MET zogenoemde 
“Deuterocanonieke boeken”. (In ieder geval géén kinderbijbels of bloemlezingen!) 
Wilt u wel meedoen, maar wordt het lastig een bijbel te bekostigen of wilt u eerst 
proberen of een vertaling u ligt? Op www.biblija.net vindt u een ruime keuze. Bij 
het secretariaat ligt de komende weken een kleine voorraad gebruikte bijbels 
(voor liefhebbers gratis af te halen); het restant neemt Pastor Ten Wolde  mee 
naar de bijeenkomst op 1 december.   
 

Bijbelquiz, trainingsvragen 
Bij een quiz gaat het er natuurlijk om dat vragen goed beantwoord worden. Bij 
een Bijbelquiz gaan de vragen over de Bijbel en het kunnen allerlei soorten vragen 
zijn. Om u dus wat te helpen bij het lezen van de Bijbel, zullen we elke maand wat 
oefenvragen opnemen. De antwoorden zijn te vinden in de hoofdstukken die in 
het leesrooster worden opgegeven. In het volgende parochieblad maken we 
steeds de antwoorden bekend. 
 

vraag 1:  Welke mens krijgt het eerste een naam in de Bijbel? 
  A: Adam   C: Kaïn 
  B: Eva   D: Abel 
vraag 2:  Tussen welke grote rivieren lag het Paradijs? 
vraag 3:  Wie was de eerste dronken man in de Bijbel? 
  A: Abraham  C: Noach 
  B: Mozes  D: Kenan 
Vraag 4:  Na hoeveel plagen ging in Egypte het licht uit? 
  A: 2   C: 6 
  B: 4   D: 8 
Vraag 5:   Hoe antwoordde God op de klacht van het volk Israël over het  
  vegetarische menu in de woestijn? 
 

 

http://www.biblija.net/
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Gespreksgroep “geloven nu” 
 

Sinds kort is de gespreksgroep “geloven nu” weer van start gegaan. Een keer per 
maand komen we bij elkaar. Elke avond staat een ander bijbelverhaal centraal. 
Hebben deze verhalen ons nu nog wat te zeggen? 
Afgelopen seizoenen hebben we gemerkt dat veel verhalen nog steeds actueel en 
in deze tijd plaatsbaar zijn. Wilt u ook deelnemen aan dit gesprek dan bent u van 
harte uitgenodigd. We hopen dat het weer mooie en zinvolle avonden worden. De 
eerstvolgende avond is op maandag 18 november. 
Plaats: bovenzaal Franciscusparochie Bolsward 
Aanvang: 20.00 uur 
Nog niet eerder meegedaan? Geef u op bij Riemke Koopmans tel. 06-30002646. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

De Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie i.o. houdt 
zich bezig met de zorg voor minder bedeelden. Zij wil zich daarbij met name 
richten op de zwakkeren in de samenleving. Soms is het nodig dat de PCI in 
schrijnende situaties even bijspringt om de nood iets te verlichten. De PCI weet 
dat er ook in onze welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille 
armoede”! 
De PCI  probeert deze kwetsbare groep mensen tijdens de kerstdagen een beetje 
verlichting te geven. Ook in deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk 
ondanks alle sociale voorzieningen. 
Dit jaar hebben de besturen van de PCI van de  Zalige Titus Brandsmaparochie i.o. 
wederom besloten om de Kerstactie te doen. Wilt u hiervoor in aanmerking 
komen dan verzoeken wij u zich op te geven bij: 
- Bolsward: dhr. F. Visser tel. 06 21864122 
- Makkum: mevr. E. Postma-Lemmens tel. 0515 232801  
- Workum: dhr. B. Rijpma (na 18.00 uur) tel. 0515 542358 
- Witmarsum: dhr. F. Visser tel.06 21864122 
U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde 
informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook 
daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met een 
minimuminkomen. 
 

Commissie Kerstactie PCI. 

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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Met kinderen en jongeren naar Lourdes  
 

In de meivakantie van 2014 gaat onze nieuwe Zalige 
Titus Brandsmaparochie op bedevaart naar Lourdes. 

Een mooie gelegenheid voor parochianen uit wat nu nog de Viersprong is om 
elkaar nog beter te leren kennen. Kinderen met hun ouders en jongeren worden 
speciaal uitgenodigd om mee te gaan met deze reis. Of je nu jong of oud bent, het 
gevoel dat Lourdes je geeft valt niet onder woorden te brengen. Lourdes moet je 
zelf beleven en wordt vaak een vriendschap voor het leven! 
Kinderen (van 4 t/m 12 jaar) en jongeren (vanaf 12 jaar) doen mee met de kinder- 
en jongerenbedevaart van de VNB. Ze beleven de week in groepen, samen met 
deskundige begeleiding. Ook voor kinderen en jongeren die zorg nodig hebben 
gaan er deskundige en bevoegde vrijwilligers mee. Ze hebben ieder hun eigen 
aangepaste programma, waarin we rekening houden met de belevingswereld van 
de kinderen en jongeren. De volwassenen hebben uiteraard hun eigen 
programma. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de vele ontmoetingen die van 
Lourdes zo’n bijzondere plek maken: de ontmoeting met jezelf, de ontmoeting 
met anderen en misschien zelfs een ontmoeting met die Ander, die we vaak God 
noemen. 
De reis duurt 8 dagen en is in de meivakantie van 26 april t/m 3 mei 2014. We 
reizen ’s ochtends vroeg per bus vanuit Bolsward naar Noord-Frankrijk. Vandaar 
gaan we dan verder per TGV naar Lourdes om daar ’s avonds aan te komen. De 
reis is volledig verzorgd en medische en pastorale begeleiding is aanwezig. 
Deelname is in principe voor iedereen mogelijk: van jong tot oud, ziek of gezond, 
gehandicapt of niet-gehandicapt. Rollators en rolstoelen kunnen in Lourdes 
geleend worden. 
Heb je belangstelling voor deze reis of wil je meer informatie, neem dan contact 
op met het VNB Lourdeswerk Bolsward. Op 11 december organiseren we een 
informatieavond, om 19:30 uur in de Parochiezaal in Bolsward. 
 

Met vriendelijke groeten namens VNB Lourdeswerk Bolsward, 
 

 

Patrick en Boudien Janssen-Terbraak, Turfkade 44, 8701 JM Bolsward 
tel. 0515-580870, e-mail: pbjanssen@hetnet.nl. 

  

Uitnodiging 
 

Betreft: Uitnodiging voor de gezamenlijke regioraadsvergadering d.d. 13  
november 2013. 
Zie voor verdere informatie/opgave: www.franciscuskerk.nl 
Vicariaat Friesland-Noordoostpolder Ubbo Emmiussingel 79 9711 BG Groningen 
Telefoon: 050 - 4065888 E-mail: vicariaat.friesland-nop@planet.nl  
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 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 2 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Anna Huitema-
Jellema, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Pieter Flapper en 
Waltrude Flapper-v.d. Werf, Jaap Witteveen, overl. ouders Hepke 

v.d. Zee en Maria v.d. Zee-Huisman, overl. ouders Feike Dijkstra en Johanna 
Dijkstra-Yntema en hun zoon Ulbe, Theo Ettema en fam. v. Slooten, Sieb Altena, 
Jan v.d. Meer, Jeanne v.d. Zee -v.d. Hoven en overl. ouders v.d. Zee-Huisman, 
Romke Galema,  overl. ouders Douwe en Trude v.d. Berg-Dijkstra 
Zondag 3 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik 
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, voor 
de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma, 
Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, Hille v.d.Weide 
Donderdag 7 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp 
Zaterdag 9 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 10 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. 
Visser – Bonte, leden en overl. collectanten “St.Maarten” college  
Donderdag 14 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 16 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, David 
Dijkstra, overl. ouders en broers Brouwer-v.d. Bos, Henk Gordijn 
Zondag 17 nov.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, uit 

dankbaarheid voor een 12½ jarig huwelijk, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, 
Sjoerd Hettinga, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze -v.d. Werf, Klaas en Waltje 
Huitema-Homminga, uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk  
Donderdag 21 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 23 nov.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim v.d. 
Berg 
Zondag 24 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Wiebe en 
Fetje Mulder-de Jong, Harmen Brattinga,  overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-
Houben,  Liesbeth Agricola-de Jong, voor de lev. en overl. leden v. het Sint 
Franciscus Dames en Herenkoor    
Woensdag 27 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 28 nov.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, fam. 
Kamsma-v.d. Werf 
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Koren  
 
Za.   2 nov. dames en herenkoor Za. 16 nov. combo en koor 
Zo.   3 nov. cantrix C. Bekema Zo. 17 nov. cantus deo 
Za.   9 nov. ?????    Za. 23 nov. kinderkoor 
Zo. 10 nov. dameskoor  Zo. 24 nov. dames en herenkoor 
 
  

Opbrengst collecten 
 

De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 873,10 opgebracht.  
De deurcollecte voor “Wereldmissiedag voor de kinderen” € 167,40 en de 
deurcollecte voor Pauselijke Missiewerken heeft € 170,30 opgebracht. 
  

Allen hartelijk dank hiervoor. 

Collecte 
 

In het weekend van 2 en 3 november a.s. is er collecte voor de 
 St. Willibrordvereniging en de Raad van Kerken. 
9 en 10 November is het Radboudzondag en in het weekend van 16 en 17 
november is er collecte voor de Diocesane jeugd. 
 

Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

Vr.   1 nov.  19.30 uur ABTB parochiezaal 
Ma.   4 nov  19.45 uur Liederencommissie parochiezaal 
Di.    5 nov.  08.30 uur Kinderkerkendag kerk 
Di.   5 nov.  19.00 uur Combokoor kerk 
Wo.   6 nov.  08.30 uur Kinderkerkendag kerk 
Wo.   6 nov.  14.00 uur Parochianenbezoek parochiezaal 
Wo.   6 nov.  19.00 uur Combokoor kerk 
Wo.   6 nov.  20.00 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Wo.   6 nov.  19.00 uur Passie in Bolsward bovenzaal 
Vr.   8 nov.  19.00 uur Jongerencatechese parochiezaal 
Vr.    8 nov.  19.00 uur Buitenschoolse Catechese. Bovenzaal 
Za.   9 nov.  20.00 uur Passie in Bolsward parochiezaal 
Ma. 11 nov.  19.45 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Di. 12 nov.  19.00 uur Combokoor kerk 
Di. 12 nov.`  20.00 uur Schola Cantorum kerk 
Di. 12 nov.  20.00 uur Besturen Viersprong parochiezaal 
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Wo. 13 nov.  19.30 uur Financ. werkgroep Fusie bovenzaal 
Wo. 13 nov.  09.00 uur bestuur dameskoor bovenzaal 
Wo. 13 nov.  13.45 uur bestuur dameskoor bovenzaal 
Do. 14 nov.  13.00 uur Kerkschoonmaak parochiezaal 
Ma. 18 nov.  20.00 uur Redactie parochieblad parochiezaal 
Ma. 19 nov.  19.00 uur Combokoor kerk 
Di. 19 nov.  20.00 uur Schola Cantorum parochiezaal 
Wo. 20 nov.  20.00 uur Parochiebestuur bovenzaal 
Do. 21 nov.  14.00 uur KBO parochiezaal 
Vr. 22 nov.  19.00 uur KPO parochiezaal 
Di. 26 nov.  20.00 uur KVG parochiezaal 
Di. 26 nov.  19.00 uur Combokoor kerk 
Wo. 27 nov.  13.00 uur Klok rapen parochiezaal 
Wo. 27 nov.  20.00 uur Parochievergadering parochiezaal 
Za. 30 nov.  10.00 uur Toeleiding Bisdom parochiezaal 
 
 

Kerkbalans – Kerkbijdrage 

 

Onze parochie is financieel afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Daartoe 
neemt de parochie om de twee jaar deel aan de actie Kerkbalans en vraagt de 
parochianen voor twee jaar een bijdrage toe te zeggen. 
In januari 2013 is meegedaan aan deze actie met als motto “Wat is de kerk mij 
waard”. Er zijn ruim 1400 adressen in de parochie benaderd. Een kleine 700 
parochianen reageerden met  een toezegging van een bijdrage voor de jaren 2013 
en 2014. Totaal wordt op deze wijze jaarlijks rond € 90.000,00 ontvangen. Helaas 
niet genoeg om de kosten te dekken. Vandaar dat er de afgelopen twee jaar flink 
is bezuinigd op de uitgaven van de parochie. U moet dan met name denken aan 
personeelslasten, energiekosten en toelagen. Desondanks blijven we zitten met 
een tekort, dat alleen kan worden weggewerkt door van de parochianen meer te 
vragen. Er zijn dan twee mogelijkheden. Verbreden, d.w.z. meer parochianen er 
toe bewegen om bij te dragen. Verdiepen, d.w.z. vragen om een verhoging van de 
bijdrage. 
We komen dit jaar naar verwachting uit op een tekort van € 25.000,00. We weten 
dat er nog zo’n 700 parochianen zijn die wel zijn benaderd maar die (nog) geen 
bijdrage hebben toegezegd of hebben overgemaakt. Vandaar ons verzoek om 
alsnog een bijdrage toe te zeggen of te betalen op bankrekening 2153.06.511 van 
het RK Parochiebestuur Bolsward. Een aanvullende bijdrage is uiteraard ook van 
harte welkom. Uw bijdrage is ons en de kerk heel wat waard. 
 

Wytze Franzen, penningmeester. 
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Nieuws vanuit de beheerscommissie 
 

Goten pastorie: 
In de maand november zal worden gestart met de vervangen van de goten van de 
pastorie. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren. Er zullen steigers 
rondom de pastorie worden geplaatst, maar de ingangen van het secretariaat en 
de parochiezaal blijven bereikbaar. 
 

Kerststal: 
Dan het vernieuwen van onze buitenkerststal. Vorig jaar werd ik bij het opbouwen 
van de kerststal geroepen. Men vertelde mij dat hij wel mankementen begint te 
vertonen. Er zit al veel houtmolm in en ook een aantal plekken zijn verrot. Dus het 
idee kwam om deze stal te vernieuwen. Het bestuur vindt dat deze stal niet uit 
Bolsward mag verdwijnen. In de loop der jaren heeft deze stal zijn plaats duidelijk 
verdiend. Er is inmiddels al een tekening gemaakt en er is ook een prijskaartje 
aangekoppeld. Het is wel de bedoeling dat deze stal door eigen parochianen 
gemaakt gaat worden. Lijkt het u wat om mee te bouwen, meldt u dan aan. Voor 
de kosten van de stal gaan we op zoek naar sponsoren, dat mag u natuurlijk ook 
zijn. Aanmelding voor het bouwen bij Jan Visser, E-mail j.jvisser@home.nl 
 

Namens het bestuur Jan Visser. 

Kerstactie  
Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie i.o. besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te 
gaan doen? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit parochieblad. 
 

KBO 
 

Op donderdagmiddag 21 november as. om 14.00 uur heeft de KBO  Afd. 
Bolsward  de heer Pier Zijlstra uitgenodigd  om ons deelgenoot te maken van zijn 
reiservaringen door het Andesgebergte, Peru en Bolivia. Wie zich zijn boeiende 
verhaal over Sulawesi  herinnert, weet dat deze presentatie zeker de moeite 
waard is. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst in de Parochiezaal. 

 

KVG 
Dinsdag 26 november 2013. Kernleidstersavond. 
Deze avond wordt verzorgd door Marian Schram, Mieke Niemarkt en 

Boukje Kiewied. Het is niet de bedoeling dat zij alles zelf gaan doen, zij kunnen 
ook de hulp inroepen van leden uit hun wijk or in laatste instantie de hulp van het 
bestuur. De invulling van de avond blijft zowel voor u als voor ons een verrassing. 
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.  

 

mailto:j.jvisser@home.nl
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Bolsward 
 

 
 

WOENSDAG 27 NOVEMBER A.S. 
PAROCHIEVERGADERING BOLSWARD 

AANVANG 20.00 UUR 
IN DE PAROCHIEZAAL. 

 

DE AVOND STAAT IN HET TEKEN VAN DE SAMENVOEGING VAN 
ONZE PAROCHIE MET DIE VAN MAKKUM, WITMARSUM EN 

WORKUM. 
 

WIJ REKENEN OOK OP ÚW KOMST!  
 

AGENDA 
 
 

1. OPENING 
 

2. HET VERSLAG VAN DE PAROCHIEVERGADERING VAN 17 APRIL J.L. 

     (vanaf zaterdag 26 oktober, ligt het verslag, samen met   
deze agenda, achter in de kerk, om mee te nemen) 
 

3. MEDEDELINGEN, 
   
4. DE NIEUWE PAROCHIE. 

 

De heer Fred van der Werf, lid van het projectteam dat, ondersteund door een 
aantal werkgroepen,  het plan voor de bestuurlijke samenvoeging van de 4 
parochies  per 1 januari a.s. heeft gemaakt, komt over de resultaten van die 
arbeid ons bijpraten.  En uiteraard is er ruime gelegenheid om over al wat daar 
aan de orde is geweest vragen te stellen. 

 

5. NAZIT. 
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    H. Werenfridusparochie Workum 
 

      Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
     Zondag  3  nov.: Piet Postma, Andries en Dirk de Jong, over. fam. 
W.Westendorp –Dijkstra, overl. fam. de Jong-Sierkstra, overl. fam. 
Miedema- Kramer 

Zaterdag  9 nov.: Piet Postma, Annie Westendorp-Dijkstra, Sjieuwke Huisman en 
overl. fam., Titus en Theodora Galama –Dijkstra 
Zondag 17 nov. : Piet Postma, Sjoerd de Boer, Margriet Bouma-de Bruin, Fetje van 
der Meulen, Sybren van der Meulen, Jouke  en Catharina Bouma-de Jong 
Zaterdag 23 nov.: Piet Postma, overl. fam. Bouwhuis-Jellesma, Emmie Schotanus- 
de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma 
 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo.      3 nov. Lector: H. Kienstra 
Misdienaars: Jesse Yntema en Ilse Boomsma 

Wo.   6 nov. Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 
Za       9 nov.     Lector:  A. Yntema 

Misdienaars: Sietse Boomsma en Kees van Wier 
Zo.     17 nov. Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Marich Flapper en Rudmer de Ringh 
Za.     23 nov. Lector: A. Kramer 

Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra 
 

Koren      Kosters  
 

Zo.       3 nov. Gregorius Magnus   Zo.   3 nov. A. de Ringh 
Za.       9 nov. Gastkoor Brunssum   Za.   9 nov. L. Buren 
Zo.     17 nov. Ursulakoor   Zo. 17 nov. R. de Ringh 
Za.     23 nov. Gregorius Magnus   Za. 23 nov. H. Rijpma 
 

Collectanten:      
Zo.     3 nov. Herman de Bruin  en Gerard Galema 
Za.     9 nov. Pieter Teernstra en  Rudolf van Wier 
Zo.   17 nov.  Auke de Ringh en Tjebbe Hettinga 
Za.   23 nov  Lienke de Ringh en  Auke de Ringh 
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Workum 
 

Deurcollectes    
Zo.    3 nov.  t.b.v. Willibrordzondag 
Za.    9 nov.  t.b.v. Radboudzondag 
Zo.  17 nov.   t.b.v. Koren 
Za.  23 nov.  t.b.v. Onderhoud  
 

Opbrengst collectes augustus 2013 
 

Collectes eigen kerk:  € 912,53 incl. Mariënacker 
Deurcollecte Onderhoud €   32,00 
Deurcollecte Koren  €   19,55 
Deurcollectes Wereld 
Vredesmissie   €   78,80 
 

Bloemverzorgers: 

 

Maand Nov. :   Lucie Buren 
 

Koffieschenken:  
 

Zo.      3 nov. A. de Boer en S. Kramer 
Zo.    17 nov.  H. Rijpma en T. Ketelaar 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  

 

Zaterdag 16 nov. is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze viering 
begint  om 16.00 uur vrijwilligers: mevr.  A. de Boer en mevr. I. Heins en mevr. J. 
Ypma. 
 

"God-in-Gaast" 
 

De catecheseavond "God-in-Gaast", op 15 november in de Brouwershof, gaat niet 
door. Deze avond is verplaatst naar 15 januari 2014 en is dan in "het Arkje" in 
Witmarsum.  
 

Allerzielen viering in Workum 
De Allerzielenviering in onze kerk  is op Zondag  3 november  2013 en begint  om 
half 10. Pastor  Nelleke ten Wolde zal voorgaan in deze viering.  
Allerzielen, een  bijzondere  viering  waar alle overleden parochianen die in de 
periode van november tot november  bij naam  genoemd zullen worden. 
Wij willen stilstaan bij hen die een dierbare hebben verloren aan de dood,  en  een 
verlies - een afscheid hebben moeten ervaren. Er is  ruimte in de viering  om een 
lichtje aan te steken. Een ieder is dan ook van harte welkom in deze viering om 
samen als parochianen lief en leed te delen.  
En als het mogelijk is gaan we na de viering naar het kerkhof. 
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Workum 
 

Sint Maartenviering 
 

Het St. Maartenfeest zal gevierd worden in de R.K.  Werenfriduskerk op maandag  
11 november.  Het begint om 16.30 uur.  Iedereen is welkom neem je ouders  - 
broers en zussen en alle familie mee. De kinderen nemen hun lampion mee, want 
die gaan in de donkere kerk hun lichtjes laten schijnen. Dat is reuze spannend en  
misschien komt Sint Maarten ook nog langs. Natuurlijk wordt het verhaal van Sint  
Maarten verteld en worden er liedjes gezongen. Daarna gaan de kinderen bij de 
deuren langs  om hun liedjes te laten klinken en wie weet worden ze daarvoor 
beloond met wat ………………….. 

                                                            Het organiserend comité                                                                   
van St. Maarten. 

Kerstactie  
 

Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie i.o. besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te 
gaan doen? Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit 
parochieblad. 
 

Omgekeerd huisbezoek.  
 

Graag willen we u weer uitnodigen voor omgekeerd huisbezoek, en wel op 
donderdagmorgen 14 november in De Brouwershof. Aanmelding en vervoer zijn 
op de gebruikelijke wijze geregeld. Omstreeks 10.00 uur beginnen we aan het 
programma. We praten deze keer over de kerk, en dan vooral over alle 
veranderingen. Of je nu naar onze eigen parochies, het bisdom, de kerkprovincie 
of de wereldkerk kijkt: er is volop beweging. Is daar ook een rode lijn in te 
ontdekken? Welke kant gaat het dan op? En kunnen we daar van harte in mee, of 
niet?  We hopen velen van u te begroeten! 
 

namens de bezoekgroepers, 
 pastor Nelleke ten Wolde. 

 

Brunssumer mannenkoor 
 

Op zaterdag 9 november komt het Brunssumer mannenkoor bij ons zingen. 
Eerst in de kerk en daarna in de Klamaere. Pastoor Huub Adema gaat voor in de 
kerkdienst. Zondags zingen ze nog een keer in Bakhuizen s’middags om één uur 
en s ‘avonds zingen ze  met nog vier koren o.a. het Ursulakoor, Lytse kreft uit Gau, 
Eigen wize uit Nijemirdum,  Laos Deo uit Workum en het Brunssumer 
mannenkoor uit Brunssum. ‘s-Avonds begint het festival om half negen in de 
Klamaere. 
 

Geeske Jansma- Bouma. 
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Na de zomermarkt komt de kerstmarkt 
De verkoop in de toren, t.b.v. de Werenfriduskerk en het Liliane Fonds,  heeft 
deze zomer maar liefst € 7.356,- opgebracht. Hierbij willen we alle vrijwilligers en 
zij die van alles gemaakt hebben voor de verkoop, van harte bedanken voor hun 
inzet. Ook voor de spullen die tussendoor in de toren werden gebracht zeggen we 
heel hartelijk dank. Met elkaar hebben we voor een mooi resultaat gezorgd. Het 
volgende wat op het programma staat is de kerstmarkt.  Deze zal dit jaar voor de 
laatste keer in de garage van de familie Graafsma zijn en wel op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december. Voor het maken van kerststukjes kunnen we allerlei 
soorten groen en mos gebruiken. Dus als er wat gesnoeid mag worden horen we 
het graag. De snoeiploeg trekt er dan op uit om b.v. de skimmia, conifeer, hulst of 
andere struiken bij te werken. Ook kunnen we bakjes, vazen, kransen, schalen en 
bloempotten gebruiken om er weer iets moois van te maken. Voor de prijsjes 
onder de kerstboom zijn we blij met Poiesz-zegelkaarten. Afleveradressen:   
 

Tettingburren 19, Kalkwurk 15, Aldewei 6 of tel. 543451, 579512, 543894.                                                                                                                                                                                                                                            
 

Wel en Wee Workum. 
We zitten alweer dik in de herfst. De klok staat weer op de oude tijd en de dagen 
worden korter en de nachten langer. Dus is er ook nu weer een nieuwe Wel en 
Wee. 
* We kregen een geboorte kaartje van Peter Bouma en Susan Poelstra. 
Tankber en bliid binne sy mei de berte fan har’n famke,“Andrea Marije” berne op 
10– 10 –2013. Van af deze plaats willen we Peter en Susan feliciteren met dit 
nieuwe leven. 
* Vrijdag 18 oktober kwam ons het bericht dat Piet Postma op 76 jarige leeftijd is 
overleden. Zijn uitvaart hebben we op woensdag 23 oktober gevierd. Wij wensen 
zijn vrouw en kinderen veel sterkte met dit verlies. 
* Op 16 november a.s. mogen Mink–Jan Zijlstra, Wilco  Zijlstra, Juan Bouma en 
Lars Heins het H. Vormsel ontvangen. Ze doen dit samen met 4 jongeren uit 
Bolsward op zaterdagavond om 19.00 uur in de St. Franciscusparochie in 
Bolsward. Bisschop De Korte zal het Vormsel toedienen. We willen deze jongeren  
van harte feliciteren met het H. Vormsel en we hopen dat we ze nog vaak als 
parochiaan tegen mogen komen in onze gemeenschap. 
* De Parochieinformatieavond wordt gehouden op donderdag 21 november in 
de Brouwershof om 20.00 uur waarbij U van harte wordt uitgenodigd. 
Het is erg belangrijk dat U deze avond bij komt wonen, dus komt allen! ! ! *Ook 
willen we u nog attenderen op de door de weekse viering op dinsdagmorgen om 
09.00 uur in de JanningKapel. Ook daar bent U van Harte Welkom. Ook vragen wij 
aandacht voor de zieken, dat ze kracht en sterkte mogen ervaren om hun ziek zijn 
 te dragen. Verder  wensen we U alle goeds.                                              

    De contactpersonen. 
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Workum 
 
 

UITNODIGING Informatieavond FUSIE 
 

Voor de   over de aanstaande  fusie tussen onze St. Werenfridus parochie en de 
parochies van Bolsward, Makkum en Witmarsum, in de BROUWERSHOF op 
donderdag 21 november 2013 om 20.00 uur. 
Wat wil je ons vragen? 
Wat wil je aan ons kwijt? 
Hoe wil jij in dit fusieproces staan? 
Wil je blijven terugkijken op wat is geweest, of Wil je meehelpen opbouwen en 
vooruit kijken naar de toekomst?  
Wat mag je van ons als parochiebestuur verwachten? 
En ook, wat mogen wij van jullie als parochiaan vragen? 
Ben jij bereid om mee te helpen SAMEN KERK TE ZIJN, 
En wil jij je aan de kerk / de gemeenschap verbinden, op welke manier dan ook? 
Hierover willen we met jullie in gesprek. 
 

Ben je nou 18 of 88 of alles daartussen in, 
KOM DAN !!!  en LAAT VAN JE HOREN !!! 

 
Wij als bestuur willen jullie vertellen wat we tot nu zoal hebben gedaan in dit 
fusietraject. Ook Hans Hettinga (voorzitter projectgroep) zal jullie de nodige info 
verstrekken. Pastor Nelleke ten Wolde wil jullie over het pastoraal beleidsplan 
informeren. 
Kortom, 
Reden genoeg om 21 november je gezicht te laten zien. 
Wij……..Hopen op jullie aller komst. 
 

Het parochiebestuur. 
 
 
 

  
 

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 (Euch.)3  nov.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. S.K. 
Dijkstra en alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag (Comm.)  10  nov.: In herinnering aan Bert Reijns bij gelegenheid van zijn 
verjaardag, dhr. S.K. Dijkstra en alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag (Euch.) 17  nov.: fam. Altena – Genee, fam. Postma, dhr. S.K. Dijkstra en 
alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zondag (Comm.)24  nov.: Dhr S.K. Dijkstra en alle zieken in onze parochie en 
Avondrust 
Zondag  (Euch.)  1 dec.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. S.K. Dijkstra en alle 
zieken in onze parochie en Avondrust 
 

Lectoren    Kosters 
 

Zo.   3 nov. Bernadette de Jong           Zo.   3 nov.   Lenie Foekema 
Zo. 10 nov. Riet van der Bles              Zo. 10 nov.   Mieke van Vliet 
Zo. 17 nov. Mieke van Vliet                Zo. 17 nov.   Watze Roorda 
Zo. 24 nov. Toos van As                     Zo. 24 nov.   Jan Riemersma 
Zo.   1 dec. Thilda Adema                   Zo.   1 dec     Bianca Domhof 
 
  

Collectanten  Bloemschikken 
 

Zo.   3 nov. Lenie Foekema  Nov. Riet van der Bles 
Zo. 10 nov. Klaas Groeneveld  Dec. Annemiek Bakken en 
Zo. 17 nov. Nico van Vliet  Monie Siemonsma 
Zo. 24 nov. Geerten Tros 
Zo.   1 dec. Klaas Groeneveld 
 

Misdienaars      
 

Zo.   3 nov. Zoë en Annick 
Zo. 10 nov. Hannah en Boukje 
Zo. 17 nov. Jacob en Ryan 
Zo.   1 dec. Annick en Zoë 
 

Opbrengst collecten september 2013 
 

€ 314,67 Collecten eigen kerk 
€   32,80 Deurcollecte onderhoud eigen kerk 
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Makkum 
 

Kerstactie  
 

Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie i.o. besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te 
gaan doen? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit parochieblad. 

 
Oproep van het rk kerkkoor “st Martinus” Makkum 
 

Zo langzamerhand is ons kerkkoor te klein geworden. Daarom doen wij met klem 
een oproep voor nieuwe leden. Met wat meer stemmen zingt en werkt het beter, 
zo denken wij. Het doel van ons koor is de weekendviering te ondersteunen. 
Wij doen dat twee keer in de maand. Daarnaast zijn wij er ook voor bijzondere 
diensten door de week (rouw en trouw). 
Om de week wordt er op donderdag gerepeteerd en wel tussen 16.00 en 17.00 
uur. Onze organist en dirigent is de heer Bob Bekema waar wij in goede harmonie 
en in een gezellige sfeer mee samenwerken. 
Wie meer wil weten en denkt iets te kunnen betekenen voor ons koor kan contact 
opnemen met Watze Roorda, de Geep 24, Makkum, tel.nr. 232199. 

  
Namens het Bestuur 

An van Schaick. 

Rondje om de kerk 
 

De volgende werkzaamheden zijn met : 
* De dames schoonmaakploeg heeft de jaarlijkse schoonmaakbeurt weer met 
de nodige inspanning uitgevoerd in de kerk. Het is een grote klus en extra 
ondersteuning is hard nodig. Graag doen wij een oproep aan vooral de mannelijke 
parochianen zich aan te melden om één keer per jaar, op bijvoorbeeld op een 
vrijdagmiddag, de dames te ontlasten van de zware werkzaamheden zoals 
kerkbanken vegen en de kerkvloer schrobben. Meldt u aan bij onze coördinator 
Rita Elhorst (0515-231939). Heren laat deze kans niet voorbij gaan gezamenlijk 
een leuke inspannende middag te beleven. 
* Eveneens wordt gezocht naar twee dames die twee keer in het jaar het koper 
willen poetsen. Het kost per keer niet meer dan ander half uur. Ook hiervoor kunt 
u zich wenden tot Rita Elhorst. 
* Van het oude meubilair zijn verkocht: 4 stoelen zonder armleuning, twee 
stoelen  met armleuning en de tafel. Voor het overgebleven meubilair zal een 
goede bestemming worden gezocht. 
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Makkum 
 

Avondrust: 
 

Het aantal katholieke bewoners in Avondrust is nog maar drie. 
Mevr. Foekema, Mevr. Koelmans en Mevr. Draayer. Maar ook al zijn er nog maar 
drie katholieke bewoners de vieringen op de eerste maandag van de maand gaan 
gewoon door. Ook als parochiaan bent U welkom in deze vieringen. Om 10.00 uur 
is er koffie en om 10.30 uur begint de viering . De vieringen zijn afwisselend een 
communieviering en een eucharistieviering. 
Op maandag 4 november is er een Eucharistieviering onder leiding van Pastoor 
Bultsma. 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:  toosvanas52@hotmail.com). 

 
 

Wel en Wee Makkum 
 

* Op 14 oktober is na een lange tijd van afnemende gezondheid op 87 jarige 
leeftijd overleden de heer S.K. Dijkstra. De uitvaartdienst was op vrijdag 18 
oktober jl. waarna hij begraven is te Makkum. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. 
* De jaarlijkse St. Martinus middag voor 65+ van onze parochie vindt dit jaar 
plaats op donderdag 14 november a.s. Zij die hiervoor in aanmerking komen 
krijgen eind oktober een uitnodiging. 

 De bezoekgroep. 

 
 

KVG-Nieuws 
 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 15 en zaterdag 

16 november 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. 
 
Woensdag 13 november a.s. komt Ilona Oostenveld onze avond verzorgen. De 
eigen bijdrage is € 5,00 en opgave is noodzakelijk en mogelijk tot 6 november bij 
Lenie tel.nr. 322199 of bij Marga tel.nr. 232090. 
 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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Makkum 
 

Geachte Parochianen van Makkum en omstreken 
 

Fratelli e sorelle, buena sera, Broeders en zusters goedenavond. 
Zo sprak de nieuwe Paus op 13 maart 2013  op het St-Pietersplein aan de 
katholieke gelovigen over de hele wereld; sterker aan de gehele wereldse 
bevolking die Rome als rots een warm hart toedraagt. 
Een onbekende Argentijnse kardinaal Bergoglio, jezuïet van orde, die koos voor de 
naam Franciscus. Een paus van eenvoud, die een diepe buiging maakt voor al die 
mensen om hun gebed en zegen in ontvangst te nemen. Hij gaf blijk van gekozen 
te zijn ten dienste van alle mensen van goede wil. Een paus wars van luxe, die gaat 
voor de eenvoud, om dichter bij de gelovigen te staan. Een paus die zelf zijn 
hotelrekeningen betaalt, na de mis als een priester, pastoor de kerkgangers 
begroette, kortom zo eenvoudig mogelijk. Een paus die opkomt voor de armen, 
rechtelozen in het bijzonder. Franciscus wil de Katholieke kerk een nieuw elan 
geven zonder kritiek te uiten op zijn voorganger die meer en meer een geloofsleer 
paus was. Men kan dat lezen in zijn verschillende encyclieken die hij in zijn korte 
pontificaat heeft geschreven. 

De stelregel van deze paus zal zijn: 
1. Wees geprezen, mijn Heer, 

2. Door Broeder en wind 

3. En door lucht, bewolkt of helder 

4. En iedere jaargetijde 

5. Door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

De deuren van de kerken moeten open zodat de gelovigen elkaar het geloof als 
het waren doorgeven. Dat is ook het betoog wat ik aan de parochie St-Martinus 
wil meegeven. 
Toen ik ruim 6 jaar geleden mij weer gevestigd heb in Makkum heb ik een heel 
andere parochie leren kennen dan waar ik 26 jaar heb gewoond. Eens per maand 
een eucharistie en de rest van de vieringen onder leiding van een pastoraal 
medewerker en/of Parochiaan. Voor mij persoonlijk een armoedig geheel. Ik wil 
geenszins het werk van goede pastorale medewerkers bekritiseren. Om een citaat 
uit de Openbaring des heren te citeren: Het is niet koud, het is niet heet maar 
lauw. 
Lang niet iedere week koorzang, kortom sober, een viering waarin wij de 
communie ontvangen van  geconsacreerde hosties van een week  of meerdere 
weken daarvoor. Ik wil nogmaals geenszins het werk van de leken bekritiseren 
maar nogmaals het is geen eucharistie. De laatste twee jaar is daar gelukkig 
enigszins verandering in gekomen met de benoeming van pastoor drs. A. Bultsma.  
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Makkum 
 

Mijns inziens een heel kundige, intelligente pastoor, die als een van zijn 
opdrachten heeft meegekregen van vier zusterparochies één parochie te maken. 
Zowaar geen gemakkelijke opdracht. Echter, we zien dat in de naaste omgevingen 
ook. Van 63 parochies moeten er uiteindelijk 19 overblijven. De redenen die zijn 
bij de meesten bekend; secularisatie en financiën. 
Mij is opgevallen na 6 jaar dat voornamelijk de Parochie Makkum er sobertjes 
uitziet vooral het kerkbezoek. Gemiddeld tel ik er 25 a 30 mensen. Deze kunnen 
een gemeenschap niet draaiende houden. Parochianen, het is 7 minuten voor 
twaalf. Wordt wakker, voordat het te laat is. Vrijblijvendheid is een toverspreuk 
die bij vele parochianen de boventoon voert. Het is hier binnen onze 
gemeenschap een piramide vorming. Een geselecteerd groepje trekt de kar en de 
rest hobbelt slapend mee. Als ik met name mijn zwager, die penningmeester van 
het bestuur is  en met zijn handicap keihard werkt om de zaak draaiende te 
houden en daarnaast overige vrijwilligers heb ik diep respect. Echter dit is op 
lange termijn niet voldoende. Enige jaren geleden ben ik ook benaderd zitting te 
nemen in het bestuur. Na lang nadenken heb ik besloten dit niet te doen. Twee 
familieleden op een schip is geen verstandig besluit. 
Ik hoop en bid dat dit alles met de nieuwe Titus-Brandsmaparochie gaat lukken en 
Makkum saamhorigheid en de schouders eronder zetten. 
 

Vrede en groet Wim Foekema. 
 
 
 
 

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 

                      
 
 
 
 
 
 

 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/


- 24 - 

H. Nicolaas van Tolentijnparochie 
                          Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Vrijdag  1 nov.:  voor de zieken en overledenen van de 4 parochies 
Zondag 3 nov.:  voor de zieken, overledenen Niek Zuurbier, Tjepke Herrema,   
Jan en Dirk van der Tol, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Jan Jurna 
Zondag  10 nov.: voor de zieken, overleden familie Ypma-Galema 
Zondag 17 nov.: voor de zieken, overledenen Jan Jurna, Schelte en familie Anema- 
de Jong 
Zondag  24 nov.: voor de zieken, overledenen  Piet en familie Tadema-Veldman 
 

Lectoren     Kosters 
 

vr.  1 nov.:  mevr. L. de Boer  (642059) dhr. S. Hettinga 
zo. 3 nov.: mevr. E. van der Wei (532112)          dhr. D. Stoffels 
zo. 10 nov.: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. H. Anema 
zo. 17 nov.: mevr. B. de Groot (532340) dhr. F. van Koppen 
zo. 24 nov.: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 
zo.  1 dec.: mevr. L. de Boer (6452059) dhr. D. Stoffels 
 

Collecte 
 

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie, is er op zondag  
3 november  een tweede collecte voor de Williebrordvereniging  en zondag  
17 november voor de bijzondere onkosten aan onze kerk. 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand september 2013 was als volgt: 
Parochie:  € 176,30 
Bijzondere onkosten €   24,30 
Reserve fonds €   35,65 

Hiervoor allen 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 47: 18 t/m 23 nov.:  week 50: 9 /m 14 dec.:   
 

mevr. T. Jorritsma (531578) mevr. D. Brouwer (531923) 
mevr. L. de Boer (642059) mevr. B. de Groot (532340) 
      mevr. G. van Popta (531305) 
 

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. 
* Vrijdagavond  1 november 19.00 uur Allerheiligenviering  in Witmarsum. 
* Dinsdag 12 november, Parochiebesturen 4-Sprong , 20.00 uur Bolsward. 
* Woensdagmorgen 10.00 uur Omgekeerd huisbezoek in `t Arkje. 
* donderdag 14 november Liturgie vergadering in `t Arkje 
* donderdag 21 november Bestuursvergadering  in  `t Arkje. 
 
 

Omgekeerd huisbezoek 
 

Graag willen we u weer uitnodigen voor omgekeerd huisbezoek, en wel op 
woensdagmorgen 13 november in ‘t Arkje. Vervoer en aanmelding zijn op de 
gebruikelijke wijze geregeld. Omstreeks 10.00 uur beginnen we aan het 
programma. We praten deze keer over de kerk, en dan vooral over alle 
veranderingen. Of je nu naar onze eigen parochies, het bisdom, de kerkprovincie 
of de wereldkerk kijkt: er is volop beweging. Is daar ook een rode lijn in te 
ontdekken? Welke kant gaat het dan op? En kunnen we daar van harte in mee, of 
niet?  We hopen velen van u te begroeten! 
 

Namens de bezoekgroepers, 
 pastor Nelleke ten Wolde. 

 
Kerstactie  
 

Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie i.o. besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te 
gaan doen? 
Voor verdere informatie zie elders in het algemene gedeelte van dit parochieblad. 
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Witmarsum 
 

Wel en wee  
 

Wat is er te melden? Kort geleden was Kees van Kordelaar in Witmarsum voor 
parochianen van de 4-sprong, diaconie en bezoekerswerkgroepen. Daarbij kwam 
onder meer aan de orde dat er in Bolsward in het vroegere gebouw van de 
woningbouwstichting  een winkel  is geopend waar mensen die financieel krap 
zitten kleding kunnen halen.  Het is ook mogelijk om kleding, dat schoon en heel  
is, daar te brengen zodat je daar mensen mee kunt helpen. 
Dan zou de Bezoekers-werkgroep graag horen als iemand in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. U kunt  dit melden bij Annie Altena, tel. 0517-64070. 
Iedere viering is er een lector aanwezig, doch het groepje lectoren wordt kleiner, 
daarom zou het fijn zijn als U, man of vrouw, eens in de zoveel weken de lezingen 
en de voorbede zou willen verzorgen. 
Helaas zijn er geen misdienaars meer in onze parochie. Als er nu kinderen 
zijn, jongens of meisjes, die dat zouden willen dan  kunnen zij zich daarvoor 
opgeven bij ondergetekende. 
Dan wens ik u alle goeds  een hartelijke groet en Gods zegen.  

Zr. Lambertina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie 

 facebook   Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte 

          van het laatste nieuws in onze parochies! 
       Help ons naar de laatste 100 “vind-ik-leuks”!   

  

http://www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie
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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, 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, 8710 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 

 

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: 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: 
 

29 november – 20 december 2013 (let op: 3 weken!!!) 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  18 november  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: toosvanas52@hotmail.com 
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl 
Derde jaargang 2013 nr. 11 

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

