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VIERSPRONGROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Di.  24 dec. 19.30 Bolsward Communieviering NtW 
Di.  24 dec. 19.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Di.  24 dec. 22.00 Workum Communieviering NtW 
Di.  24 dec. 22.00 Bolsward Eucharistie AB 
Wo. 25 dec. 09.30 Workum Eucharistie AB 
Wo. 25 dec. 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Wo. 25 dec. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Wo. 25 dec. 15.00 Bolsward Kindje wiegen AB 
Wo. 25 dec. 15.30 Workum Kindje wiegen Parochian. 
Do.  26 dec. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  27 dec. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.  28 dec. 19.00 Bolsward Gebedsviering AB 
Zo.  29 dec. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  29 dec. 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.  29 dec. 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
Zo.  29 dec. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.  31 dec. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Di.  31 dec. 19.00  Bolsward Oudjaarslof AB 
Wo.   1 jan. 11.00 Witmarsum Eucharistie AB 
Do.   2 jan. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.    3 jan. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.   4 jan. 19.00 Bolsward Communieviering Parochian. 
Za.   4 jan. 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.   5 jan 09.30 Makkum Communieviering Parochian. 
Zo.   5 jan. 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.   5 jan. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.   6 jan. 10.30 Avondrust Communieviering NtW 
di.   7 jan. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.  8 jan. 08.00 Workum Kinderviering AB 
Wo.  8 jan. 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.   9 jan. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr. 10 jan. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za. 11 jan. 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  11 jan. 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo. 12 jan. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  12 jan. 09.30 Witmarsum Communieviering NtW 
Zo.  12 jan. 09.30 Workum Communieviering Parochian. 
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Zo.  12 jan. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
zo.  12 jan. 12.30 Bolsward Doopviering AB 
Di.  14 jan. 09.00 Janningkapel Communieviering Parochian. 
Wo.  15 jan. 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do.  16 jan. 09.00 Bolsward Communieviering NtW 
Vr.  17 jan. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochian. 
Za.  18 jan. 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Zo.  19 jan. 09.30 Workum oec. viering (Gertrudisk.) NtW 
Zo. 19 jan. 09.30 Burgwerd oec. viering 
Zo.  19 jan. 11.00 Makkum oec. Viering (Doniakerk) NtW 
Zo.  19 jan. 09.30 Witmarsum Communieviering Parochian. 
Zo.  19 jan. 11.00 Bolsward Communieviering Parochian. 
Di.  21 jan. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 22 jan. 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.  23 jan. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Vr.  24 jan. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
 
 
 

Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

Vrijdag      20 december  t/m zondag    5 januari pastoor    Bultsma 
Maandag    6 januari  t/m  zondag 19 januari       pastor       Ten Wolde 
Maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari pastoor    Bultsma 
 

 
Proficiat. En nog vele jaren in goede gezondheid! 
 

Wanneer op Oudjaarsavond de klok twaalf keer slaat, er alom gedronken is op het 
nieuwe jaar en ondertussen de eerste vuurpijl richting het zwerk is geschoten, 
hebben we als parochiegemeenschappen een grote stap gezet. We zullen op dat 
moment samengevoegd zijn tot één parochie, onze nieuwe Zalige Titus 
Brandsmaparochie.  
Dit fusiemoment is eigenlijk niet meer dan een tel in de tijd. Niemand merkt er op 
dat moment iets van. Geen ontploffing, geen luide sirene of wat dan ook. En zelfs 
daarna zullen veel parochianen en andere betrokkenen er niet meteen iets van 
zien. Het gewone leven in wat eerst parochies waren en dan locaties zijn, gaat 
gewoon door. Wie gewend is op zaterdagavond of zondagmorgen op een vaste 
tijd naar de kerk te gaan, zal dat nog steeds kunnen doen en treft daar de 
vertrouwde gezichten aan. 
Gaat er dan niets veranderen? Hopelijk wel. Onze samenvoeging heeft namelijk 
geen ander doel dan de levendigheid en de levensvatbaarheid van onze  
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geloofsgemeenschappen te vergroten. Dat gaat natuurlijk niet in een luttele 
seconde. Maar doordat een nieuw parochiebestuur vanaf 1 januari 2014 de 
bestuurlijke zorgen overneemt voor alle vier locaties samen, kan er per locatie 
meer tijd en energie gestoken worden in waar het eigenlijk om gaat. Dat blijft 
weliswaar een werk van lange adem, maar onze kansen worden een stuk beter. 
Om de verdere versterking van de vier parochielocaties nog meer te bevorderen, 
zullen de locatieraden anders georganiseerd worden dan we nu gewend zijn. Op 
een duidelijke manier zal er meer aandacht zijn voor jongeren, gezinnen, 
alleenstaanden en senioren. Bovendien zullen verschillende locaties ook 
nadrukkelijk aandacht gaan besteden aan wat we voorlopig noemen: gastvrijheid 
en ontmoeting. Terwijl het nieuwe bestuur zich gaat buigen over de vraag hoe we 
meer inkomsten kunnen verwerven, zullen de locatieraden veel meer aandacht 
besteden aan de mensen die samen de geloofsgemeenschap vormen. Aan ons 
allemaal dus. 
Onze fusie is daarom niet zozeer een organisatorische uitdaging, maar voor alle 
een stap in geloof. Het is zelfs een geloofsbelijdenis. Het toont namelijk dat we 
hoe dan ook vertrouwen hebben in God en waarde hechten aan de kerk. We 
willen met meer plezier en met meer vrucht uitdrukking geven aan de zending die 
we allemaal hebben ontvangen: het Goede Nieuws van Gods liefde vieren en 
uitdragen. Met elkaar, voor elkaar en voor heel de wereld.  
Vanaf 1 januari aanstaande is de Zalige Titus Brandsmaparochie onze parochie. 
Net zoals tot dan toe de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Werenfridus, de 
heilige Nicolaas van Tolentijn of de heilige Martinus van Tours dat was. We mogen 
samen veel goeds van onze parochie verwachten, net als nu. We mogen samen 
met hulp van God veel goeds van onze parochie maken, net als nu. We mogen 
elkaar wat dat betreft echt en van harte geluk wensen met deze heugelijke 
gebeurtenis: proficiat. En nog vele jaren in goede gezondheid! 

 

pastoor A. Bultsma. 

 
Even bijpraten….. 
 

Kerstvieringen – Voorin het parochieblad vindt u gewoonte getrouw het overzicht 
van de vieringen. Uiteraard staan daar ook de kerstvieringen vermeld. We hopen 
met elkaar weer op feestelijke en waardige wijze het grote feest van de 
Menswording te kunnen vieren. U bent van harte welkom! 
1e communie – In een eerder parochieblad hebben we al aangekondigd dat de 
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie weer op het punt staan te 
beginnen. Voor de ouders is er inmiddels een informatieavond geweest. Kinderen 
in groep 4 van de basisschool kunnen niettemin nog steeds aangemeld worden.  
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Het zegenen van de kerstkindjes- Tijdens de vieringen van de 4e Adventszondag – 
dat zijn de vieringen van 21 en 22 december – willen we weer Gods zegen en 
nabijheid vragen voor ons komende kerstfeest in de kerk en thuis. Dat doen we 
door tijdens de viering een zegengebed uit te spreken over de kindje-Jezus-
beeldjes uit onze kerststallen. Graag nodigen we jong en oud uit hun beeldje mee 
naar de kerk te nemen. Graag met daaraan op een of andere manier uw naam 
verbonden. Het aardige is dat we zodoende ook elkaars beeldjes kunnen 
bewonderen. Uiteraard wordt er voorzichtig met de beeldjes omgegaan en 
daarom geen wijwater gebruikt. 
Gebedsweek voor de eenheid – Van 19 tot 26 januari 2014 vieren alle christenen 
gelijktijdig de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid. Ook binnen onze parochie 
en op diverse locaties wordt daar bijzondere aandacht aan besteed. U ziet de 
vieringen vermeld in het vieringenoverzicht. Het gebed is als het ware het 
fundament waarop de oecumene rust. Heel ons zoeken naar eenheid onder de 
Christenen kan niet bestaan als we er niet eerst samen voor bidden. We nodigen 
u daarom zeer van harte uit om ook in uw persoonlijk gebed en tijdens het bidden 
samen met uw gezin of huisgenoten aandacht te hebben voor deze zo belangrijke 
intentie: dat zij allen een zijn! 
 

 
Bijbelquiz  
 

We zijn met elkaar begonnen de Bijbel te lezen. Het lijkt wel 
of steeds meer parochianen meedoen, ook al is het misschien soms wat moeilijk 
om het ritme van elke dag een stukje lezen vol te houden. Hierbij weer de 
antwoorden op de vorige vragen en een aantal nieuwe oefenopgaven. 
 

Antwoorden: 
 

1. Wat mag volgens de voorschriften in Leviticus niet ontbreken in een meeloffer? 
D: Wierook (vgl. Lev 2,1) 
 

2. Wat moet iemand volgens de voorschriften in Leviticus roepen, wanneer hij aan 
een huidziekte lijdt?  
Onrein, Onrein ! (Vgl. Lev 13, 45) 
 

3. Van wie was volgens Numeri Bileam de zoon? 
A: Beor (Vgl. Num 22, 5) 
 

4. In welke gedaante kwam de heilige Geest over Jezus bij diens doop? 
B: Duif (Vgl. Mat 3, 16) 
 

5. Wat gebeurde er met zaad dat door de zaaier op het pad werd gestrooid? 
Vogels aten het op (Vgl 13, 4) 
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De nieuwe vragen: 
1. Deutronomium is het laatste boek van: 
A:  Het Eerste Testament  C: De kleine profeten 
B: De Tenach    D: Tora ofwel Pentateuch 
 

2. Wat moeten de Israëlieten volgens Deutronomium 6 in hun deurposten griffen? 
 

3. Eén van de Rechters was Debora. Wat was ze nog meer volgens de Bijbel? 
 A: Profetes    C: Huisvrouw 
 B: Helderziende   D: Koningin 
 

4. In het boek Ruth ontmoeten we Noömi. Wat was zij van Ruth? 
 

 A: Zus    C: Schoonmoeder 
 B: Nicht    D: Oma 
 

5. Wat moest Samuel antwoorden op de roepende stem die hem ’s nachts wakker 
maakte? 

 
Bijbelrooster voor 20 december tot en met 31 januari:  

 

 DECEMBER JANUARI 16 Jozua 14,15,16 

20 Num. 31,32,33 1 Deut 3,4,5 17 Jozua 17,18,19 

21 Num 34,35,36 2 Deut 6,7,8 18 Jozua 20,21,22 

22 Mattheüs 1,2,3 3 Deut 9,10,11 19 Jozua 23,24. 

23 Mat 4,5,6 4 Deut 12,13,14 20 Rechters 1,2,3 

24 Mat 7,8,9 5 Deut 15,16,17 21 Rechters 4,5,6 

25 Mat 10,11,12 6 Deut 18,19,20 22 Rechters 7,8,9 

26 Mat 13,14,15 7 Deut 21,22,23 23 Rechters 10,11,12 

27 Mat 16,17,18 8 Deut 24,25,26 24 Rechters 13,14,15 

28 Mat 19,20,21 9 Deut 27,28,29 25 Rechters 16,17,18 

29 Mat 22,23,24 10 Deut 30,31,32 26 Rechters 19,20,21. 

30 Mat 25,26,27 11 Deut 33,34. Jozua 1 27 Ruth 1,2,3,4. 

31 Mat 28; 
Deuteronomium 1,2 

12 Jozua 2,3,4 28 1 Samuël 1,2,3 

 13 Jozua 5,6,7 29 1 Sam 4,5,6 

 14 Jozua 8,9,10 30 1 Sam 7,8,9 

 15 Jozua 11,12,13 31 1 Sam 10,11,12 

 
Trainings- en vragenuren: zondag 12 januari en zondag 9 februari, steeds van 11 
tot 12 uur in de St. Martinuskerk in Makkum.  
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Gebedsweek voor de eenheid van de christenen 
 

Van 18 tot en met 26 januari vindt ook dit jaar weer de jaarlijkse Week van gebed 
voor de eenheid van de christenen plaats. Op al onze locaties hebben de 
oecumenische overleggroepen, resp. de Raad van Kerken van Bolsward, bij deze  
gelegenheid diensten voorbereid. Het basismateriaal was dit jaar afkomstig uit 
Canada. Het thema van de vieringen is: “Is Christus dan verdeeld?”. Een overzicht:  
 

Workum Gertrudiskerk 19 januari 09.30 uur 

Makkum Van Doniakerk 19 januari 11.00 uur 

Bolsward RK kerk 22 januari 19.00 uur 

Witmarsum Koepelkerk 26 januari  09.30 uur 
 

U bent van harte uitgenodigd!  
 

God in Gaast komt dit keer in Witmarsum!! 
 

Op woensdag 15 januari is de tweede filmavond van God in Gaast, die deze keer 
in Witmarsum zal plaatsvinden, in ’t Arkje. Om 19.30 staat de koffie voor u klaar, 
waarna al snel de film begint. We kijken naar Les Intouchables. U bent van harte 
welkom!   

Pastor N. ten Wolde. 
 
 

DIACONIE 
 

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.  
 
 



- 8 - 

Algemeen 
 

De avond zal plaatsvinden op woensdag 22 januari  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  in 2014 zijn;  5 maart, 16 april, 28 mei, 17 
september,  29 oktober en 10 december.  
We nodigen u van harte uit. 

Werkgroep De Bolder                                                              
Agatha Vreeling (0517-532115). 

 

Uitnodiging voor een  High- Tea..  
 

Beste mantelzorgers 
Hierbij nodigt de werkgroep de Bolder van harte alle mantelzorgers rondom 
mensen met psychische problemen uit voor een gezellige High-Tea. De High-Tea 
vindt plaats op donderdag 23 januari in de Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 
HB te Workum.  We beginnen om 14.00 uur en de toegang is gratis.  
We zien uit naar uw komst! 
Voor vragen en opgave kunt u contact opnemen met Agatha Vreeling 
(0517-532115) 

 
 

Ziekenhuisbezoek 
 

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

email: info@franciscuskerk.nl 

 

                  

De redactie van de 
“Viersprong” 

wenst u een Zalig Kerstmis en een 
Gezegend Nieuwjaar! 

 
 

 
 

mailto:info@franciscuskerk.nl
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Startdag van het noorden vastenactie 2014 
 

Op zaterdag 1 februari 2014 vindt, ter 
voorbereiding op de Vastenaktie 2014, in 
Zalencentrum Balk in Zuidhorn weer de 

Startdag in het Noorden plaats. Evenals vorige jaren worden de leden van de 
VOM-groepen, de priesters, pastoraal werk(st)ers en diakens en geïnteresseerden 
vanuit de parochies hiervoor uitgenodigd. 
Dit jaar schenken we extra aandacht aan de scholen en aan het materiaal dat de 
Vastenaktie voor hen heeft ontworpen. Daarom zullen alle r.k. scholen in ons 
bisdom ook een uitnodiging ontvangen. Liesbeth van Gool, die bij de Vastenaktie 
verantwoordelijk is voor de scholen, zal op de startdag aanwezig zijn, evenals de 
nieuwe campagneleider Johan Compier. Twee gasten zullen komen vertellen hoe 
scholen, kerk en andere partners kunnen samenwerken in de campagne.  
Dit jaar staat het land Sierra Leone centraal in de Vastenaktiecampagne. De 
deelnemers zullen uitvoerig worden geïnformeerd over het land en over het 
project. Er zijn materialen te zien, enkele parochies presenteren er hun eigen 
project en er is ruimte voor u om te vertellen over uw eigen activiteiten. We 
sluiten vierend af in de r. k. kerk in Zuidhorn. 
Genoeg reden, om deze zaterdag voor vrij te houden. Reserveer hem vast in uw 
agenda. 
Begin januari 2014 ontvangt u een uitnodiging met een oproep om u op te geven 
voor deze dag. Graag tot dan.   

Henriët Lases en Herman Agterhoek. 
 
 

De parochies worden steeds meer 
betrokken bij de aanpak van armoede. 
De inzet voor de armen is in twee jaar 

tijd meer dan verdubbeld. Ook de zorg voor kwetsbare groepen vraagt steeds 
meer aandacht. Denk maar aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De kerk 
kan veel, maar hoe geef je een goed antwoord op de vragen? 
Op 8 februari kunt u elkaar inspireren rond de vraag “Wat is uw passie voor 
diaconie?” En we hebben een primeur: voorvertoning van het jongerentheater De 
Passie van Bolsward. Plaats: De Arke in Drachten. Tijd: 10.00 – 15.00 uur. 
Sprekers: Jan Eerbeek, oud-hoofdaalmoezenier van justitie, 
Erik Borgman, hoogleraar praktische theologie uit Tilburg. 
Meer informatie: www.sintmaartenconferentie.nl of 058-2130046. 

http://www.sintmaartenconferentie.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 21 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag 22 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, overl. ouders Huitema-Hoogma, 
jrd. Piet Tolsma en voor lev. en overl. fam. 
Dinsdag 24 dec. 19.30 uur 1e Kerst Nachtmis.: voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie overl. ouders Dooper-Bruinsma, lev. en overl. fam. 
Hendrik Galama, overl. ouders en fam. Bijlsma-Appelhof, overl. ouders Catrinus 
Vallinga en Catharina Vallinga-Jorritsma, kinderen en kleinkinderen, Willy 
Miedema. overl. fam. Gordijn-Adema 
Dinsdag 24 dec. 22.00 uur: Hoogmis Kerst: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie, Sim v.d. Berg, fam. Douwe Ignatius v.d. Werf, Hennie en Andries 
Visser, Johan Visser, kinderen en kleinkinderen, Gerard v. Weers, Colette Anna 
Susanna IJedema, Hille v.d. Weide, Catharina en Catrinus Vallinga-Jorritsma en 
fam., Sjoerd Hettinga, Joop Gerritsma, Klaas de Boer, Klaas en Regina Stienstra-
Houben, 
Woensdag 25 dec. Kerstmis: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, lev. en overl. fam. Terbraak-
Zeilstra, voor de zielenrust v. Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha 
Galama-IJpma, Ele en Tineke Brandenburg, Catharina en Catrinus Vallinga-
Jorritsma en fam. Gatske Bijvoets, overl. ouders Bijvoets-Minnema, bij een 
verjaardag, Sietse Brouwer, overl. ouders Antoon v.d. Meulen en Jantje v.d. 
Meulen-Terbraak 
Donderdag 26 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 28 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 29 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen 
Brattinga, Toos Bos-v.d. Zijden 
Dinsdag 31 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
ouders Dooper-Bruinsma 
2014 
Woensdag 1 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Dirkje 
Lolkema-Foekema,  
Donderdag 2 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. fam. 
Jorna Bonekamp, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 4 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 5 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. 
fam. Jorritsma-Riepstra, Willy Miedema 
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voor de zielenrust v. Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-
IJpma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Pietsie Terbraak-Teernstra, 
Anna Huitema-Jellema 
Woensdag 8 jan.: Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Donderdag 9 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 11 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Ferdy 
Zijlstra  
Zondag 12 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Maria v.d. 
Meulen,  
Woensdag 15 jan.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 16 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 18 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
Zondag 19 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Theo Boekema, Bram Oosterbaan jr. 
Woensdag 22 jan.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 24 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 

 

Familieberichten: 
 

Geboren:   
20 nov. Joanne Josephina,  dochter van Ilse en Tim Dondorp-Ketelaar , 
 Gerrit Knopstraat 3, 8701 EN Bolsward 

 

Van harte gefeliciteerd!   

 

 

Overleden: 

 

20 nov. Steffen Wolthuizen, 87 jaar 
 corr. adres: De Hoppen 117, 8604 CP  Sneek 
 5 dec. Pietsie Gerritsma-Tolsma, 89 jaar 
 Corr. adres: Koarnleane 35, 8771 LB Nijland 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
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Koren  
 

Di. 24 dec.   Za.  4 jan. cantrix C. Bekema 
19.30 uur Jeugdkoor  Zo.  5 jan. Dames en Herenkoor 
22.00 uur Dames en Herenkoor Za. 11 jan. Herenkoor 
Wo. 25 dec. Cantus Deo  Zo. 12 jan. Dameskoor 
Do.  26 dec. Joachim  Za. 18 jan. Dameskoor 
Za. 28 dec. cantrix C. Bekema Zo. 19 jan. Cantus Deo 
Zo. 29 dec. Dameskoor  Za. 25 jan. Joachim 
Di. 31 dec. Dames en Herenkoor  Zo. 26 jan. Kinderkoor 
(oudejaarslof) 
 
 

KVG Dinsdag 14 januari 2014.  
 

Skûtsjes. 
Deze avond komen Piet Herrema en skûtsjeskipper Gjalt de Jong 

vertellen over de historie van de skûtsjevaart. Met zang, muziek en anekdotes 
nemen zij ons mee naar de vorige eeuw. Ook de parochiezaal wordt omgetoverd 
in de stijl van die tijd. 
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal. 

Het bestuur. 
 
 

 

KBO   Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie     
 op donderdagmorgen 9 januari 2014 in de parochiezaal. 
 

Na de Eucharistieviering van 09.00 uur drinken we gezamenlijk een kopje koffie of 
thee, waarbij we intussen met elkaar het nieuwe jaar inluiden. Om die reden, zal 
er naar keuze een glaasje wijn, rood of wit, of een advocaatje geschonken 
worden. 
Ook zal er een film vertoond worden, die u tussen de bedrijven door kunt zien.  
U bent allen van harte uitgenodigd! 

                                                                                      Het bestuur. 

Opbrengst collecten 
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van drie weken 
€ 753,-- opgebracht.  
De deurcollecte voor de kerstattentie op 7 en 8 december jl. heeft € 181,20 
opgebracht. 

Allen hartelijk dank hiervoor. 

Collecte 
 

11 t/m 26 januari: Landelijke Actie Kerkbalans 
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Bolsward 
 

De Gerarduskalender is weer verschenen 
 

De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem. Deze dagkalender 
bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die aan zijn leven meer 
diepgang wil geven. De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, spreuken, 
tal van informatie, puzzels en doorspekt met moppen. De opbrengst is bestemd 
voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid Amerika. 
De kalender is verkrijgbaar bij: dhr. W. Mulder, Snekerstraat 25, tel. 573216 of 
575924. 

 
Incasso kerkbijdragen 
 

Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt, SEPA genaamd. Daardoor 
verandert er het een en ander in het betalen en incasseren via de bank.  
Voor het incasseren van de kerkbijdragen betekent het ondermeer dat we u 
moeten informeren over een aantal zaken rond de incasso van deze bijdragen. 
In januari 2013 zijn de bijdragen toegezegd voor de jaren 2013 en 2014. Wij 
mogen voor die jaren gebruik blijven maken van de toen afgegeven machtigingen. 
Maar de afschrijving op uw bankrekening zal er anders uitzien. 
Ons IBAN bankrekeningnummer is: NL54ABNA0215306511. U kunt onze incasso 
herkennen aan ons Incassant ID: NL04ZZZ302696440744. Het kenmerk van uw 
machtiging is gelijk aan uw bankrekeningnummer zonder de IBAN-toevoegingen. 
De datum van de machtiging wordt automatisch gezet op 1 november 2009. Als 
omschrijving gebruiken we “kerkbijdrage <periode>”. De toegezegde 
maandbijdragen worden rond de laatste dag van de maand geïncasseerd. Voor de 
kwartaalbijdragen is dat rond de laatste dag van het kwartaal en voor de 
halfjaarlijkse bijdragen rond de laatste dag van het halfjaar. De jaarbedragen 
worden rond de laatste dag van het eerste halfjaar geïnd. 
Hebt u vragen naar aanleiding van deze zogenaamde pre-notificatie 
(vooraankondiging incasso) dan kunt u terecht bij ondergetekende. 

 

Namens het parochiebestuur 
Wytze Franzen, penningmeester 

Mail: wytze.franzen@home.nl. 
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Bolsward 

AGENDA 
 

Datum   Tijd  Wat is er te doen?  Waar 
 

Vr. 20 dec 14.00 uur oefenen kerstspel Parochiezaal 
Vr. 20 dec 19.00 uur Buitenschoolse catechese Bovenzaal 
Vr. 20 dec 20.00 uur Jongerencatechese Parochiezaal 
Ma. 23 dec 19.00 uur gen. repetitie (Combo/kerstspel)  kerk 
Vr. 3 jan. 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
Ma 6 jan. 13.30 uur KPO koor Parochiezaal 
Ma 6 jan. 19.45 uur Liederencommissie Parochiezaal 
Do 9 jan. 09.00 uur KBO Parochiezaal 
Do 9 jan. 13.00 uur Kerkschoonmaak Parochiezaal 
Vr. 10 jan. 19.00 uur Jongerencatechese Parochiezaal 
Vr. 10 jan. 20.00 uur Buitenschoolse catechese Bovenzaal 
Ma 13 jan. 13.30 uur KBO koor Parochiezaal 
Ma 13 jan. 20.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Di 14 jan. 20.00 uur KVG Bovenzaal 
Wo 15 jan. 14.15 uur Eerste Communie Parochiezaal 
Wo 15 jan. 19.30 uur Programmeren koren Parochiezaal 
Vr. 17 jan. 19.00 uur KPO Parochiezaal 
Ma 29 jan. 13.30 uur KPO koor Parochiezaal 
Wo 22 jan. 13.00 uur  Parochieblad rapen Parochiezaal 
 

Beste parochianen 
 

Met ingang van januari 2014 houd ik door privé omstandigheden op met het 
verzorgen van de misintenties. 
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en fijne contacten. Ook voor de goede 
samenwerking tussen het secretariaat en Anny Witteveen (redactie). 
Misschien wil één van u die dit leest het van mij overnemen? Ik hield contact met 
het secretariaat via e-mail en persoonlijk. 
 

Met vriendelijke groet 
 Riet van Dongen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL411NL411&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=xIbLUlRpYCw6kM:&imgrefurl=http://plaatjesenanimatie.goedbegin.nl/&docid=_wiDCIjYNEvBkM&imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/k/kerstlijnen/lines25.gif&w=487&h=207&ei=zUWoUvadLOHH0QXQxoD4Bg&zoom=1&iact=rc&dur=140&page=1&tbnh=117&tbnw=277&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:20,s:0,i:146&tx=185&ty=89
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     H. Werenfridusparochie Workum 
 

       Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

      Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 21 dec.: Paul  Voets, Jantje Beuker-Foekema, Dominicus 
Ketelaar 

Dinsdag 24 dec.: Paul Voets, Jan Bootsma, Suzanne van Kalsbeek, Leendert van 
Kalsbeek, Pietje van Poelje –Bouma, Claudia Akke  Reitsma –de Vries, Piet en Griet 
Yntema  en fam., Leen van Poelje sr. en fam., Gerard Schukken, overl. fam. Ypma –
Dijkstra, overl. fam. Tiel Groenestege–Menssink , Robertus en Maria Theodra  
Ketelaar- Huitema, Henk en Jeltje Voets–de Vries 
Woensdag 25 dec.: Paul Voets,  Sjoerd de Boer, Wouter Yntema, Johannes en 
Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus–de Jong,  Reyer en Theresia Flapper- 
Rijpma, Titus en Theodra Galama–Dijkstra, Andries en Dirk de Jong 
Zondag 29 dec.: overl. fam. W. Westendorp–Dijkstra, uit dankbaarheid voor 2013 
en om zegen over 2014 
Zaterdag 4 jan.: Andries en Dirk de Jong 
Zondag 12 jan.: overl. fam. W. Westendorp–Dijkstra, Catharina Bouma–de Jong 
Zondag 19 jan.: Reyer en Theresia Flapper-Rijpma, Titus en Theodra Galama -

Dijkstra 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Za.      21 dec. Lector: A. Kramer 
Misdienaars : Rixt de Ringh en Janny Yntema 

Di.      24 dec.    Lector:  J. Kramer  
Misdienaars : Ilse Boomsma en Rixt de Ringh (22.00 uur) 

Wo.   25 dec. Lector: H. Kienstra 
Misdienaars: Luka Wahle en Jesse Yntema 

Zo.     29 dec. Lector: A. Yntema 
Za.       4 jan. Lector: A. Kramer 

Misdienaars: Ilse Boomsma en Jesse Yntema 
Wo.      8 jan.     Misdienaars: Sietse Boomsma en Kees van Wier 
Zo.     12 jan. Lector: J. Kramer 
Zo.     19 jan. Lector: H. Kienstra 

Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema 
 

Koren       
Za. 21 dec. Ludgerkoor    Zo.      29 dec. Ludgerkoor 
Di. 24 dec Ursulakoor    Za.  4 jan.  Greg. Magnuskoor 
Wo. 25 dec. Gregorius Magnus koor Zo. 12 jan. Ludgerkoor  
Wo. 25 dec. Kinderkoor (15.30)   Zo. 19 jan. Ursulakoor  
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Workum 
 

Kosters  
 

Zo.    21 dec. A. de Ringh 
Di. 24 dec. L. Buren  en A. de Ringh (22.00) 
Wo.  25 dec. H. Rijpma 
Wo.  25 dec. A. de Ringh (15.30)   
Zo.    29 dec. H.Rijpma 
Za.       4 jan. L. Buren 
Zo. 12 jan. R. de Ringh 
Zo.   19 jan. A. de Ringh 
 
 

Collectanten     
 

Zo.    21 dec. Pieter Teernstra  en Gerard Galema 
Di.    24 dec. Rudolf van Wier en Lienke de Ringh 
Wo.  25 dec.  Johannes van Dijk en  Auke de Ringh 
Zo.    29 dec.  Johan de Jong en Gerke de Boer 
Za.      4 jan. Tjitte Ketelaar en Tjebbe Hettinga 
Zo.   12 jan. Herman de Bruin en Pieter Teernstra 
Zo.  19 jan.  Gerard Galema  en Rudolf van Wier 
 

Opbrengst collectes oktober 2013 Opbrengst collectes november 2013 
 

Collectes eigen kerk € 621,66 Collectes eigen kerk € 703,00 
(Inclusief Mariënacker) (Inclusief Mariënacker) 
Deurcollecte Wereldmissiedag  Deurc. Willibrordzondag €  99,04 
voor kinderen €  69,70                   Deurc. Radboudzondag €  55,72 
Deurcollecte koren €  27,00  Deurcollecte koren €  29,25 
Deurc. Wereld Vredesmissie€  48,69     Deurcollecte onderhoud €   29,35 
Deurcollecte onderhoud €  28,49          Opbrengst Winterfair € 183,50 
Opbrengst Herfstmarkt € 100,- 
 

Deurcollectes    
 

Za.   21 dec.  t.b.v.  Adventsactie 
Di.   24 dec.  t.b.v.  Onderhuod 
Wo.25 dec.   t.b.v.  Adventsactie 
Zo.  29 dec.  t.b.v.  Koren 
Za.    4 jan.   t.b.v.  Jeugwerk 
Zo.  12 jan.  t.b.v.  Onderhuod 
Zo. 19 jan.   t.b.v.  Koren 
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Workum 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand December:       Monie Walta   
Maand Jan. tot en met 15 febr.: Emmy Oude Weernink 
 

Koffieschenken 
 

Zo.     29 dec. S. Flapper en T. Yntema 
Zo.     12 jan. H. Rijpma en A. de Boer 
Zo.     19 jan. R. Visser en S. Kramer 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  11 jan. 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze 
viering begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers: Mevr. T. Ketelaar, Mevr. S. Kramer en  
Dhr. G. Ketelaar.  
 

Zingend en spelend op eerste kerstdag door Workum.  
 

Al tientallen jaren gaat een groepje zangers onder leiding van enkele muzikanten, 
op de eerste kerstdag zingend door Workum. Je houdt van zingen en hebt geen 
moeite om vroeg op te staan, dan is dit kans om dit een keer mee te maken! 
We starten om 6.00 uur vanaf de Merk en eindigen bij Nij Marienacker, waar 
kerstbrood e.d. voor ons klaarstaat. Misschien tot ziens.  

Wiebren Koopen. 

Zingen bij de kribbe 
 

Op eerste kerstdag 25 december is er weer “Zingen bij de 
Kribbe” in de St. Werenfriduskerk in Workum. 
Het begint om 15.30 uur. Je kunt ook iets eerder binnen- 
lopen om alvast de kerststal te bekijken. 
Het koortje van Tim en Ilse zal meezingen. 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Beste parochianen,  
 

Vanaf februari 2014 ga ik voor 2 jaar naar Ghana. Ik word als leken-missionaris 
uitgezonden via de katholieke missionaire organisatie SMA; de Sociëteit voor 
Afrikaanse Missiën. In Ghana zal ik een project ondersteunen voor de ‘meiden van 
de straat’. Er leven namelijk veel meiden op de straat in Ghana, omdat ze hun 
ouders hebben verloren of doordat ze geen geld hebben om naar school te 
kunnen gaan. Deze jonge meiden komen dan vaak in de problemen, omdat ze 
geen geld hebben en op straat moeten zien te overleven. Zij komen daardoor vaak 
in aanraking met prostitutie of drugs of werken als koerier in grote drukke steden, 
zoals Kumasi.   
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Workum 
 

Ik zal mij de komende 2 jaar inzetten voor dit project. Een onderdeel van dit 
project is het ‘vocational training centre’. In dit centrum worden meisjes 
opgevangen die op straat leven. Tevens wordt hen een opleiding aangeboden, 
zodat zij belangrijke vaardigheden leren die hen kunnen helpen in de toekomst. 
De meiden krijgen bijvoorbeeld een opleiding voor kapster, kleermaakster of 
boekhoudster. We proberen ze zo van de straat af te halen en perspectief te 
bieden. Wilt u meer over mij weten en/of het project? Dan kunt u mij volgen via 
de website: http://opmissieinafrika.jimdo.com/.  Elke steun (financieel of moreel) 
voor dit project is zeer welkom. Financiële bijdragen voor mijn uitzending kunnen 
gestort worden op:  Rekeningnummer: 40.06.14.030 (IBAN: 
NL12ABNA0400614030) (ABN AMRO)  Ten name van: Bresillac Foundation    Te: 
Cadier en Keer   Onder vermelding van: Uitzending Robin Rijpma, credit nummer 
600.606.  Ik dank u zeer.   

Robin Rijpma. 

 
Kerstconcert Workum 
 

U wordt allen van harte uitgenodigd bij het Kerstconcert in de Grote kerk van 
Workum. Dit traditionele Kerstconcert vindt plaats op zondagmiddag 22 
december om 16.00 uur. Dit jaar met medewerking van: brassband ‘Crescendo’ 
uit Workum, het Chr.Fries Seniorenkoor (met leden uit Workum en wijde 
omgeving), een kinderkoor uit Workum, koor ‘Nijefurd Sjongt’, sopraan Inkje 
Bakker, trompettist Siebe Bokma en organiste Klaske Deinum. 
De optredens worden afgewisseld met het samen zingen van bekende 
Kerstliederen. De toegang is gratis (na afloop wordt een collecte gehouden). 
Van harte welkom!! 
 “Sjong en spylje foar de Hear op nije wize, 
Ja, rûnom moat it lofliet rize. 
Fan blidens moat de himel tille 
De ierde jubelje fan wille. (psalm 96) 
 

Met vriendelijke groet 
 Klaske J. Deinum. 
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Workum 

Wel en Wee Workum. 
 

Daar zijn we weer met een nieuw Wel en Wee. 
* 28 November waren er bijna 60 parochianen aanwezig op de bijenkomst over de 
fusie  van onze parochie. Er werd ons duidelijk gemaakt hoe het een en ander nu 
gaat werken. Vanaf januari worden de parochies locaties en elke locatie blijft op 
zichzelf, er worden geen kerken gesloten. Ook de weekendvieringen blijven.  
Kerk zijn we samen net als bij een voetbal club. Als je lid bent moet je er ook 
regelmatig zijn. 
* 23 November overleed op 78 jarige leeftijd Paul Voets. Tot ons grote verdriet is 
mijn lieve man en onze avontuurlijke Papa en Opa aan zijn laatste reis begonnen, 
zo stond op de rouw kaart. Op vrijdag 29 november vierden wij in een volle kerk 
zijn uitvaart. Samen door zijn kinderen en kleinkinderen werd zijn leven herdacht. 
Na de viering werd hij in Goutum gecremeerd. Wij wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
* Op 1 februari nemen we afscheid van onze organist Bennie de Vries. De  koren 
Gregorius Magnum en het Ludgerkoor zingen in deze viering samen. Voor alle 
duidelijkheid; er is elke dinsdag om 09.00 u een H Eucharistieviering in de Janning 
Kapel waar u hartelijk welkom bent. 
* 1 Januari is er alleen een viering in Witmarsum daarna is de nieuwjaarsreceptie 
in het Arkje. 
* Mochten er veranderingen in uw gezin voorkomen dan graag door geven aan 
het secretariaat.  
* Op dit moment verblijft P. Weitenberg in Bloemkamp heel veel sterkte gewenst.  
Mochten er nog andere parochianen in Bloemkamp of de Ielânen verblijven willen 
we ook deze zieken heel veel sterkte wensen om hun ziek zijn te dragen. 
Ook  hun familie en naasten die hun bij staan willen we sterkte wensen in deze 
moeilijke en onzekere tijd. 
Alle  zieken thuis en die in het ziekenhuis verblijven of inmiddels al weer thuis zijn 
wensen we van harte beterschap. 
Ook  voor  allen die in deze donkere tijd zich alleen of eenzaam voelen, hopen  we 
dat er ook voor hen in deze tijd weer een beetje licht mag schijnen. 
Verder wensen we U alle goeds een hele fijne kerst en een zalig en gezond 2014 
Dat we er in 2014 steeds voor elkaar mogen zijn. 
                              

 De contactgroep. 

 
 

   
          

 



- 20 - 

        St. Martinusparochie Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

        Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 22dec.: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en in Avondrust                                                                 
Woensdag 25 dec.: Pieter Foekema, Elly en Rob Gesterkamp en alle zieken in onze 
parochie en in Avondrust 
Zondag 29 dec.: voor  alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
Zondag 5  jan. 2014: voor alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
Zondag 12  jan.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel en alle zieken in 
onze parochie en in Avondrust 
Zondag 19  jan.: voor alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
Zondag 26  jan.: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en in Avondrust 
  

Lectoren   Kosters 
 

Zo.  22 dec. Mieke van Vliet              Zo.    22 dec  Watze Roorda 
Wo. 25 dec. Toos van As                    Wo.  25 dec.  Jan Riemersma   
Zo. 29 dec. Thilda Adema                 Zo.    29 dec.  Lenie Foekema 
Zo.   5 jan. Riet van der Bles              Zo.        5 jan.  Mieke van Vliet 
Zo. 12 jan. Bernadette de Jong         Zo.    12 jan.  Jan Riemersma 
Zo. 19 jan. Oec. dienst Doniakerk      Zo.    19 jan.  Oec. dienst Doniakerk 
Zo.   26 jan. Toos van As                    Zo.   26 jan.     Watze Roorda 
  
 

Collectanten   Bloemschikken 
 

Zo. 22 dec. Geerten Tros   December:  Annemiek Bakker en 
Wo. 25 dec. Klaas Groeneveld  Monie Siemonsma 
Zo. 29 dec. Lenie Foekema  Januari:  An van Schaick en  
Zo.   5 jan. Nico van Vliet  Tiny Tromp 
Zo. 12 jan. Geerten Tros 
Zo. 19 jan. Oec. Viering Doniakerk 
Zo. 26 jan. Klaas Groeneveld 
 

Misdienaars    Opbrengst collecten november 2013 
  

Zo.  22 dec. Annick en Zoë € 197,50 collecten eigen kerk 
Wo. 25 dec. Hannah en Boukje €  45,40  deurcollecte Willibrord zondag 
Zo. 29 dec. Jacob en Ryan  €  28,85   deurcollecte Radboudzondag 
Zo. 12 jan. Annick en Zoë   €   27,45  diocesane Jeugdcollecte 
Zo. 26 jan. Boukje en Hannah 
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Makkum 
 

Extra collecten: 
 

Bisschoppelijke Adventsactie van 1 t/m 22 december 
5 januari extra collecte voor het onderhoud van de kerk  
 

Rondje om de kerk 
 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 
* Een kerstboom van maar liefst 6 meter hoog is geplaatst tegen de vlaggenmast 
op het kerkplein. Tjebbe Witteveen en Watze Roorda hebben de verlichting van 
de boom verzorgd. De boom is geschonken door Caritas waarvoor hartelijk dank. 
* De pastoriewoning is eveneens opgesierd met gepaste kerstverlichting. 
* De ruimte van het koor en organist is weer schoongemaakt door een van de vele 
vrijwilligers op de achtergrond die onze kerkgemeenschap rijk is, Esther Postma, 
hartelijk dank. 
 

Wel en Wee Makkum 
 

* Op donderdag 19 december is er een kinderkerstviering van onze school in de 
kerk. Uiteraard zijn hierbij ook de andere parochianen van harte welkom. 
* Er is dit jaar geen kerstnachtviering in onze kerk. Wel is er 24 december om 
21.30 uur een oecumenische viering in de Doniakerk. Voorganger is Ds. Van Olffen 
en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Halleluja. 
Er zijn wel kerstnachtvieringen in de andere parochies van de Viersprong. Zie voor 
tijd en plaats pagina 2 van het parochieblad. 
* Zondag 19 januari is de week van de Eenheid en is er in onze kerk geen viering. 
Ook dan is er een oecumenische viering in de Doniakerk om 11.00 uur. 
Voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde, Ds. Durksz en Ds. Van Olffen. 
* Dinsdagavond 28 januari (2014) houd het kerkbestuur een EXTRA algemene 
parochieavond. Op deze avond sluiten we als het ware ons zelfstandig bestaan als 
parochie af, wat per 1 januari 2014 een feit wordt, en gaan we over naar een 
zogenaamde locatie met behoud van eigen kerk en diensten. Op deze avond geeft 
het aftredend kerkbestuur voor het laatst in hun samenstelling rekening en 
verantwoording van hun bestuurswerk. De locatie Makkum gaat nu verder met 
een locatieraad. Een lid van de projectgroep zal aanwezig zijn om al uw 
eventuele vragen omtrent de fusie te beantwoorden. 
De avond wordt gehouden in Het Anker, aanvang 20.00 uur 
We hopen op een grote opkomst. Namens het vv  Annemiek Bakker. 
* De samenwerking met de St. Martinusschool is weer opgepakt met name door 
Pastor Nelleke ten Wolde. Aangezien veel mensen niet meer op de hoogte zijn 
van wie daar nu eigenlijk hoofd van de school is heb ik gevraagd of het hoofd zich 
langs deze weg zou willen voorstellen en hierbij zijn bijdrage: 
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Makkum 
 

Mijn naam is Ad Bastiaansen en per 1 augustus van dit schooljaar ben 
ik gestart als directeur van de Sint Martinusschool. Ik ben 55 jaar, 
woonachtig in Stadskanaal, getrouwd en heb drie kinderen in het 
voortgezet onderwijs. 
Gedurende mijn loopbaan in het onderwijs heb ik veel ervaring 
opgebouwd als leerkracht, directeur en onderwijsadviseur, zowel in 

het Nederlandse en internationale onderwijs. Mijn ervaring en kennis deel ik 
graag met anderen en ik denk dat ik deze goed kan gebruiken om het onderwijs 
op de Sint Martinusschool verder te verbeteren.  
De Sint Martinusschool heeft op dit moment 95 kinderen. Een aantal dat hoger 
ligt dan de afgelopen jaren. Op dit moment zijn we bezig om de school 
herkenbaarder te maken. We kijken kritisch naar ons eigen Dalton-onderwijs en 
onze Katholieke identiteit. Bij dit laatste krijgen we ondersteuning van Pastor ten 
Wolde en Berto Merx. Zo hebben recent alle kinderen een bezoek gebracht aan 
de St. Martinuskerk en zal daar onze kerstviering plaats vinden. 
Met een enthousiast team, betrokken ouders en hulp uit de gemeenschap werken 
wij aan een veilige en uitdagende leeromgeving voor de kinderen. 
 

Avondrust 
 

Maandag 6 januari is er een communieviering onder leiding van pastor Nelleke 
ten Wolde. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie 
klaar. 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) 

KVG-Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 10 en zaterdag 
11 januari en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u 

uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 
 ’s middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid. 

 Bedankt. 
 

Op donderdag 19 december hebben we onze kerstviering. Deze avond begint om 
18.30 uur. Opgave is noodzakelijk en dat kunt u doen bij Lenie 232199 of Marga 
232090. Ook houden wij deze avond de verloting voor Zr. Truus Lemmens dus 
denkt u er aan om een cadeautje mee te nemen!!! Op woensdag 8 januari 2014 
verzorgt de heer Rinkema een lezing over Mercyships. (Medische diensten en 
ontwikkelingswerk aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden). 

 

mailto:toosvanas52@hotmail.com
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie 
                          Witmarsum 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
Zondag 22 dec.: voor de zieken,  overl.  Rein Ludema, Antoon van Asseldonk, 
Schelte en Lena  Anema-Visser              
dinsdag  24 dec.: Kerstavondviering, voor  de zieken,  overl. Dirk en Jan van der 
Tol, Riemer en Gerard Brouwer, Jan Jurna, Hanny Jorritsma, Piet en fam. Tadema-
Veldman 
Zondag 29 dec.:  voor de zieken,  overl. Jurjen en Aggie Ypma,  Dirk van der Tol, 
fam. Ypma-Galama 
Woensdag  1 jan.: Nieuwjaarsviering voor de Viersprong om 11.00 uur in 
Witmarsum                     
Voor de zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Antoon van  Asseldonk, Riemer 
en Gerard Brouwer 
Zondag 5 jan.:  voor de zieken, overl. Schelte en familie Anema de Jong,  Jan Jurna 
Zondag 12 jan.:  voor  de zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Douwe en Anna 
Poortstra-de Boer 
Zondag 19 jan. voor de zieken, overl.Riemer en Gerard Brouwer,  Jan Jurna 
 

Lectoren     Kosters 
Zo.  22 dec.:  dhr. F. van Koppen dhr. S. Hettinga 
Di.  24 dec.:  mevr. L. Hettinga (531547) dhr. D. Stoffels 
Zo.  29 dec.: parochievoorgangers                    dhr. H. Anema 
Wo.       1 jan.: mevr. B. de Groot(532340) dhr. F. van Koppen 
Zo.        5 jan.: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 
Zo.  12 jan.:    mevr. L. de Boer (642059) dhr. D. Stoffels 
Zo.  19 jan.: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. H. Anema       
 

Collecte 
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op kerstavond en 
2e collecte voor de Adventsactie, op 1 januari een 2e collecte voor het 
reservefonds en op 20 januari voor de bijzondere onkosten aan ons kerkgebouw.  
 

Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in de maand november 2013 was als volgt: 
Parochie:  €  207,80 
Reserve fonds €    31,70 
Willibrordzondag €    25,90 

Hiervoor allen 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  50: 9 t/m 14 dec.:   
week 1: 30 dec.- 4 jan.:  week 4: 20 - 25 jan.:   
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. 
Di.  24 dec.: 19.30 uur Kerstavondviering 
Wo.  25 dec.: 09.30 uur Kerstviering in Makkum 
Wo.      1 jan.: Nieuwjaarsvering 11.00 uur Witmarsum. Koffie in de kerk 
Zo.  12 jan.:  Scheppingsgave zingt in de viering van 09.30 uur  
Do.  16 jan.:  Bestuursvergadering, 20.00 uur `t Arkje 
Ma.  27 jan.: 20.00 uur Jaarlijkse Algemene Parochieavond 
       

Uitnodiging algemene parochieavond op maandagavond 27 januari 2014  
Beste parochianen,  
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de algemene parochieavond op maandag 27 
januari 2014. De vergadering begint om 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur in ’t 
Arkje te Witmarsum.  De avond zal voornamelijk gaan over de samenvoeging in de 
nieuwe: ”Zalige Titus Brandsmaparochie”. Zo stellen afgevaardigden van het 
nieuwe parochiebestuur en de leden van de locatieraad zich aan u voor.  
 De agenda:   

1. Welkomstwoord  
2. Openingslied door ons allemaal 
3. Verslag parochievergadering / jaaroverzicht  2013 
4. Financiën toegelicht door E. Hofstra 
5. Samenvoeging parochie naar Zalige Titus Brandsmaparochie 
6. Voorstellen nieuw parochiebestuur/locatieraad 
7. Caritas  

    6.    Rondvraag 
Hierna een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. 
Wij rekenen op u allen! 

Namens het bestuur Paulus de Boer.  
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Witmarsum 
 

Wel en wee  
 

Nog een paar dagen, als u dit leest, en we vieren de geboorte van onze Heer  in 
onze wereld. In de vieringen zien we hoe de kinderen de Adventskaars ontsteken 
en vervolgens naar `t  Arkje gaan en daar onder leiding van Liesan Hettinga 
worden voorbereid op het kerstfeest. 
Het is ook een spannende tijd. Uiteindelijk is dit de laatste Viersprong van de 
parochie H. Nicolaas van Tolentijn,  parochie Witmarsum. Want op 1 januari zullen 
onze vier parochies, één parochie zijn onder de naam: Zalige Titus Brandsma. 
Onze kerk blijft wel de naam van de H. Nicolaas van Tolentijn houden. U kunt daar 
alles over horen op maandag 27 januari. Dan is er de jaarlijkse Algemene 
parochieavond in `t Arkje waar ook het nieuwe bestuur aanwezig zal zijn. 
Met deze laatste viersprong van 2013 willen we graag allen die zich op enigerlei 
wijze hebben ingezet voor onze parochie hartelijk danken. Zo werken we samen 
aan het bestaan van onze parochie. Mogen we in 2014 weer op U vertrouwen 
Dan wens ik U allen een Zalig en Vredig Kerstfeest. Moge Onze  Heer de 
Vredevorst opnieuw geboren worden in ons hart en met ons gaan in het nieuwe 
jaar 2014. Moge het een jaar van licht, hoop en  vreugde worden voor U allen.  
Een Zalig  Kerstfeest en Gezegend 2014. 
Met een hartelijke groet,             zr. Lambertina. 
 
P.S. De kopij voor de volgende “Viersprong” moet ingeleverd worden bij zuster 
Lambertina: lm.tonies@telfort.nl 
 

 

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 
                                                                  www.bisdomgroningenleeuwarden.nl 

 
 

 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”!   

 
 

mailto:lm.tonies@telfort.nl
http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.abultsma.nl/
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
http://www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie
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KERSTKLEURPLAAT VOOR DE JEUGD 
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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 ode,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/
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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: 
 

 24 januari – 21 februari 2014 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG  13 januari 2014 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. 13 

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

