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VIERINGENROOSTER
Datum
Tijd
Plaats
Vr. 18 apr.
15.00
Bolsward
Vr. 18 apr.
15.00
Witmarsum
vr 18 apr.
15.00
Workum
Vr 18 apr. 16.00-17.00
Bolsward
Vr. 18 apr.
19.00
Makkum
Za. 19 apr.
20.00
Workum
Za. 19 apr.
22.00
Bolsward
Zo. 20 apr.
09.30
Makkum
Zo. 20 apr.
09:30
Witmarsum
Zo. 20 apr.
09.30
Workum
Zo. 20 apr.
11.00
Bolsward
Ma. 21 apr.
11.00
Bolsward
Di. 22 apr.
09.00
Janningkapel
Wo. 23 apr.
10.00
Bloemkamp
Do. 24 apr.
09.00
Bolsward
Vr. 25 apr.
19.00
Huylckenstein
Za. 26 apr.
19.00
Bolsward
Za. 26 apr.
19.00
Workum
Zo. 27 apr.
09.30
Makkum (MFC)
Zo. 27 apr.
09.30
Witmarsum
Zo. 27 apr.
09.30
Workum (Tent)
Zo. 27 apr.
11.00
Bolsward
Di. 29 apr.
09.00
Janningkapel
Wo. 30 apr.
Bloemkamp
Do. 1 mei
09.00
Bolsward
Vr. 2 mei
19.00
Huylckenstein
Za. 3 mei
16.00
Nij Mariënakker
Za. 3 mei
19.00
Bolsward
Zo. 4 mei
09.30
Makkum
Zo. 4 mei
09.30
Witmarsum
Zo. 4 mei
09.30
Workum
Zo. 4 mei
11.00
Bolsward
Zo. 4 mei
19.00 Witmarsum Koepelkerk
Ma. 5 mei
10.30
Avondrust
Di. 6 mei
09.00
Janningkapel
Wo. 7 mei
08.00
Workum
Wo. 7 mei
10.00
Bloemkamp
Do. 8 mei
09.00
Bolsward

Viering
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Biechtgelegenheid
Goede Vrijdagvier.
Paaswake
Paaswake
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
oec. Viering
Eucharistie
oec. Viering
Communieviering
Communieviering
GEEN VIERING
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
oec. viering
Communieviering
Eucharistie
Kinderviering
Eucharistie
Eucharistie

Voorgang.
AB
Parochian.
NtW
AB
AB/NtW
AB/NtW
AB/NtW
AB
NtW
Parochianen
AB
AB
AB
NtW
AB
AB
NtW
AB
ds. Durksz
AB
NtW
NtW
Parochianen
NtW
Parochianen
AB
AB
AB
Parochian.
Parochian.
AB
DGZ F.Visser
NtW
AB
AB
AB
AB
Algemeen

-3Vr. 9 mei
Za. 10 mei
Za. 10 mei
Zo. 11 mei
Zo. 11 mei
Zo. 11 mei

19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
14.00

Huylckenstein
Bolsward
Workum
Witmarsum
Bolsward
Makkum

Eucharistie
AB
Communieviering NtW
Eucharistie
AB
e
1 Communie
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
de Korte/AB en

Di. 13 mei
Wo. 14 mei
Do. 15 mei
Vr. 16 mei

09.00
10.00
09.00
19.00

Janningkapel
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein

Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Communieviering

NtW

AB
NtW
AB
Parochianen

Uitvaartwacht in de Viersprong
vrijdag 18 april t/m zondag 4 mei
maandag 5 mei t/m zondag 18 mei

pastor Ten Wolde
pastoor Bultsma

Een nieuw begin
Het paasfeest heeft te maken met opnieuw beginnen. Voor veel mensen is dat
het meest verbonden met het voorjaar, wanneer in de natuur alles weer gaat
groeien en bloeien. Daar kun je moed uit putten en hoop. Ons christelijke
paasfeest staat daar niet los van, maar heeft tegelijkertijd wel iets meer in te
brengen dan alleen het feest van jong leven na een al dan niet dorre winter. Al is
het maar omdat wat ons aanspreekt in de natuur te maken heeft met een zich
steeds herhalende cyclus. Elk jaar opnieuw wordt het na de winter weer lente,
waarna de zomer volgt die weer uitloopt in de herfst, waarop de winter weer
aanbreekt. Dat gaat steeds zo door. Ons kerkelijk jaar, onze vieringen volgen in
hoge mate dat rondgaande patroon. Toch is wat we vieren niet cyclisch, maar
lineair. Met andere woorden, de gebeurtenissen waar we al vierend bij stilstaan
hebben niet te maken met het zich herhalen van gebeurtenissen, maar hebben
van doen met vooruitgang. Christelijk geloof is wat dat betreft vooruitstrevend.
En dat op een bijzondere manier.
Denk alleen maar aan de Verrijzenis van Jezus zelf. Terwijl Hij als opgestane Heer
herkend werd als Jezus die gekruisigd was, duurde het soms even voordat
mensen het doorhadden en bleek Hij bovendien dingen te doen die eerst niet
gingen. Binnenkomen, bijvoorbeeld, terwijl alle ramen en deuren gesloten
waren. Daarmee is gezegd dat het eerdere niet wordt weggedaan. Het oude
wordt meegenomen in het nieuwe.
Daarmee hebben we misschien ook zelf wel ervaringen. Allerlei ervaringen die
we in ons leven opdoen, positief of negatief, bepalen mede wie we zijn en hoe
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maken, die ervaringen maken er deel van uit. Ze worden niet weggepoetst, maar
krijgen – hopelijk – op een goede manier plaats in een mogelijke nieuwe en
wellicht betere situatie.
Laatst spraken we in ons nieuwe parochiebestuur even over wat er allemaal
gebeurt in en door de parochie. Veel is denk ik nog niet zo zichtbaar, maar een
flinke groep mensen zet het beste been voor om van de Zalige Titus
Brandsmaparochie het beste te maken. En onderweg leren we bij, ontdekken we
wat we nodig hebben en op welke manier we een en ander het beste
organiseren. Ikzelf voel grote dankbaarheid als ik dat allemaal zie en merk bij
mezelf en anderen veel vertrouwen in de toekomst. En ook hierbij geldt: het
nieuwe poetst het oude niet weg, maar neemt dat mee en geeft het nieuwe
glans. Ik heb het vast al eens eerder gezegd of geschreven, maar nogmaals: in
onze kerk draait alles om Pasen. Alles wat we doen is in feite een viering van
Jezus’ overwinning op de dood. Dat geldt niet alleen voor onze vieringen of onze
dienst aan de mensen, speciaal die het moeilijk hebben. Het geldt ook voor
zoiets als een fusie. Het dient geen ander doel dan de vooruitgang die God voor
ons wenst. Het dient het nieuwe leven, dat God ons in Jezus heeft geschonken.
Zalig Pasen!
pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten…..
Paasvieringen – 20 april vieren we het grote paasfeest, dat Jezus als eerste van
ons allen uit de dood mocht verrijzen en deel kreeg aan de nieuwe schepping.
Op 1e paasdag zijn er in alle vier kerken vieringen (zie het schema voorin dit
blad). Tweede paasdag vieren we als parochie om 11.00 uur in de kerk te
Bolsward.
1e communie – Op verschillende locaties heeft u inmiddels kennis kunnen maken
met de 1e communicanten van 2014. De 1e communievieringen staan alweer
voor de deur. 11 Mei is de eerste viering te Witmarsum. De 18e mei te Workum
en de 26e mei te Bolsward. Graag vragen we uw gebed voor de
eerstecommunicanten, dat ze een mooie dag mogen hebben en steeds dichter
naar Jezus Christus en zijn kerk mogen toegroeien.
Maria van Sevenwouden – In 2015 mogen we als parochie 500 jaar Maria van
Sevenwouden vieren. Het was in 1515 dat het Mariabeeld dat in de kerk van
Bolsward staat op bijzondere manier gered werd en er sindsdien een bedevaart
op gang is gekomen. Daar willen we op feestelijke wijze uitgebreid aandacht aan
gaan besteden. Verderop in dit blad vindt u daarover al meer informatie.
Columns in Bolswards Nieuwsblad – Het is u misschien opgevallen dat de
voorgangers van de Bolswarder kerkgemeenschappen sinds een aantal weken
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een andere gemeenschap een bezinnende of informatieve tekst aangeleverd.
We hopen daarmee een groter publiek te bereiken en meer mensen vertrouwd
te maken met wat er zoal in en om de kerken gebeurt.
Biechtgelegenheid – Zoals reeds eerder vermeld, willen we in onze parochie
maandelijks gelegenheid geven om het sacrament van Boete en Verzoening te
vieren. In het vieringenschema aan het begin van het parochieblad zullen deze
momenten worden opgenomen. Het is mogelijk gebruik te maken van de
biechtstoel, maar ook van een spreekkamer. Uiteraard bent u niet gebonden aan
deze maandelijkse biechtmomenten. Maakt u liever een afspraak voor een ander
moment, dan staat u dat helemaal vrij.
Stagiair – Tot de zomer loopt Harmke Louwsma uit Franeker stage in onze
parochie. Zij is eerstejaarsstudent theologie aan Windesheim te Zwolle. Deze
kleine stage betreft het kennismaken met het pastorale werk. Ze zal met de
leden van het pastoraal team meelopen en ook kennismaken met het werk van
de diaconaal opbouwwerker. We heten haar welkom en wensen alle succes.

Bijbelquiz
Antwoorden op de vragen van vorige keer:
1. Wat is het eerste wat Nehemia doet wanneer hij in Jeruzalem
aankomt?
De stadsmuren onderzoeken en laten herbouwen. (Neh. 2, 11-20)
2. Hoe lang vieren de Israëlieten feest als ze weer voor het eerst Loofhutten
vieren?
Zeven dagen, op de achtste dag is er een feestelijke vergadering (Neh. 8, 19)
3. Hoe raakt Tobit verblind:
A: Door mussendrek (Tobit 2, 10)
4. Judith was een krachtige vrouw. Wie verloor daardoor zijn hoofd?
B: Holofernus (Judith 13, 8)
5. Op wiens ‘advies’ had Ester niet tegen de koning gezegd dat ze joodse was?
Mordekai, de pleegvader van Ester. (Ester 2, 10)
Nieuwe vragen:
1. Waarmee vergelijkt de psalmist in de eerste psalm de bozen?
A:
Rotte eieren
C:
Doornstruik
B:
Kaf
D:
Woestijn
2. Hoe kostbaar is volgens psalm 19 het Woord van de Heer?
A:
Kostbaarder dan een koningskroon
B:
Kostbaarder dan een kudde schapen
Algemeen
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D:

Kostbaarder dan de kleren van Salomo
Kostbaarder dan goud

3. Wat was de aanleiding voor het componeren van psalm 51?
4. Het boek der Psalmen bestaat uit vijf delen. Met welke psalm eindigt het 2 e
deel?
A: Psalm 41
C: Psalm 72
B: Psalm 52
D: Psalm 106
5. Psalm 111 is zo gecomponeerd dat de eerste letters van elke zin samen het
Hebreeuwse alfabet vormen. Hij bestaat zodoende uit 22 regels. Wat is de 10e
letter van dit alfabet?
A: Alef
C: Kaf
B: Jod
D: Taw

Bijbelleesrooster
APRIL
18 Marcus 13,14,15

APRIL
29 Psalm 30,31,32,33

19 Marcus 16, Esther
1,2
20 Esther 3,4,5
21 Esther 6,7,8
22 Esther 9,10; Psalm
1,2,3,4
23 Psalm 5,6,7,8
24 Psalm 9,10,11,12
25 Psalm
13,14,15,16,17
26 Psalm 18,19,20
27 Psalm 21,22,23,24
28 Psalm
25,26,27,28,29

30 Psalm 34, 35,36

MEI
8 Psalm 67,68,69
9 Psalm 70,71,72,73
10 Psalm 74,75,76,77

MEI
1 Psalm 37,38,39

11 Psalm 78,79
12 Psalm 80,81,82,83,84
13 Psalm 85,86,87,88

2 Psalm 40, 41, 42-43
3 Psalm 44,45,46,47
4 Psalm 48,49,50,51
5 Psalm 52,53,54,55,56
6 Psalm 57,58,59,60,61
7 Psalm 62,63,64,65,66

14 Psalm 89,90,91
15 Psalm 92,93,94,95,96
16 Psalm
97,98,99,100,101,102
17 Psalm 103,104,105
18 Psalm 106,107
19 Psalm 108,109,110,111

Hebt u vragen zoals: Wat betekenen al die aanvullingen in Esther? Hoezo Psalm
42-43? Een kunstig lied, hoezo? Het vragenuur is op vrijdag 2 mei om 09.30 uur
in de bovenzaal van de pastorie in Bolsward, Grote Dijlakker 7. U bent van harte
welkom!!
Algemeen
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DIACONIE
Bericht van de diaconaal opbouwwerker
In april 2013 is er een kanskaartactie gedaan in Bolsward. Op een kanskaart
staan regelingen vermeldt, waar men wellicht recht op heeft bij een gering
inkomen. Vrijwilligers hebben toen op 250 adressen in de wijk Molendraai in
Bolsward huis aan huis aangebeld en de kanskaart met een korte uitleg gegeven
aan de bewoners. Zo’n 23 bewoners hebben naar aanleiding van deze actie
gevraagd om bijvoorbeeld stille hulp, schuldhulpverlening en hulp bij het
aanvragen van kwijtschelding van heffingen. Vervolgens zijn de aanvragen in
kaart gebracht en is er voor gezorgd, dat de mensen die hulp wilden in contact
zijn gekomen met Humanitas of Timpaan/De Papierwinkel. De vrijwilligers bij
genoemde organisaties zijn opgeleid om ondersteuning te bieden aan mensen
die inkomensondersteunende regelingen willen aanvragen. Deze hulp is
kosteloos.
Enkele regelingen op het gebied van zorg waar men voor in aanmerking zou
kunnen komen zijn: collectieve ziektekostenverzekering (gemeente), regeling
voor chronisch zieken en gehandicapten (gemeente), zorgtoeslag
(belastingdienst), kinderopvangtoeslag (belastingdienst) en tegemoetkoming in
schoolkosten (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op het gebied van inkomen zou
men in aanmerking kunnen komen voor: langdurigheidtoeslag, bijzondere
bijstand en huurtoeslag.
Informatie over de diverse regelingen is te vinden op de website
www.gemeentesudwestfryslan.nl.
Op deze site is ook de “Informatiebrief werk, inkomen en zorg, maart 2014” te
downloaden.

Vrijwilligers gevraagd!
In de week van 16 april tot en met 18 april worden er weer 250
kanskaarten verspreid in de wijk Molendraai. Uw hulp bij de
verspreiding en het ophalen van de kanskaarten is van harte welkom. Als groep
gaan we de kanskaarten huis aan huis brengen en ophalen. Wanneer u mee wilt
doen of meer informatie wilt over de kanskaartactie, mail dan naar
kvankordelaar@solidaifriesland.nl
Met vragen, bijvoorbeeld over dit thema, kunt u altijd contact opnemen met mij
via mijn emailadres kvankordelaar@solidairfriesland.nl of via 06-19905519.
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15 Diaconale themabijeenkomst bezoekgroepen van de zalige Titus
Brandsmaparochie…in Witmarsum
Dinsdag 11 maart 2014 kwamen weer een 30-tal geroepenen bijeen. Deze 15e
themaochtend is anders dan we gewend zijn. De zaal is ingericht als bezoekers
café. We krijgen instructies om in ontspannen sfeer in gesprek te gaan over een
casus. Een onderwerp uit de praktijk. Het is de bedoeling dat we na verloop van
tijd wisselen van plek en bij een andere casus belanden. Iedereen mag indrukken
op de tafel schrijven, zodat de volgenden er kennis van kunnen nemen.
We krijgen instructies om ontspannen te praten, deel je gedachten, spreek met
verstand en hart. Stimuleer iedereen een bijdrage te leveren aan het gesprek. Dit
zijn zoal enkele taken die ons opgedragen worden in dit café, waar we koffie met
slagroomtaart krijgen, want het is feest.
We openen met een morgenlied: De dag gaat open voor het Woord des Heren….
Prachtig. Dominicus Kamsma en Kees van Kordelaar geven steeds een inleiding
en begeleiden de ochtend over het Katholiek sociaal denken. Het verhaal van De
Barmhartige Samaritaan speelt een belangrijke rol. Hoe moeten we samenleven?
In wat voor vorm zijn we binnen de kerk actief. Kees geeft aan dat hij actief is
binnen de voedselbank. Je kunt ook andere hulp geven. De noden van iedereen,
daar gaat het om. Wat zien we in de casus gebeuren? Aan mijn tafeltje hebben
we casus 3. Het gaat om meneer G., die een identiteitsbewijs nodig heeft. De
bezoeker wordt gevraagd mee te gaan naar het gemeentehuis. Casus 2 gaat over
een vrouw, die wanhopig vraagt om financiële bijstand om de verjaardag van
haar dochter te vieren. Het drama lijkt onoverkomelijk. Wat te doen als er
vriendinnetjes komen.
Casus 1, ook een groot drama. Een man wordt beschuldigd van ontucht met
kinderen. Zijn leefgenot wordt door de buurt enorm verminderd. De man wil
samen met iemand van de kerk een gesprek met buurtgenoten.
1. Wat zien we in de casus?
2. Hoe beoordelen we de casus vanuit Katholiek sociaal denken?
3. Hoe zou ik willen handelen?
Het café ging dicht na sluitingstijd, maar toen hadden wel al weer een lekkere
maaltijd met soep achter de kiezen. Ik mijmer nog even na. In Tanzania heb ik
ook een geval: Een moeder met 3 kleine kinderen van 3 verschillende mannen. Ik
heb haar al ondersteund vanaf de middelbare school. Daarna de kans gegeven
om verpleegkundige en vroedvrouw te worden. Het lukt nog steeds niet om de
balans te vinden. Steeds weer vraagt ze om geld. Hoe moet dat nu? Die kinderen
moeten toch een betere jeugd krijgen dan zij gehad heeft?
Haar ouders zijn aan Aids gestorven toen ze nog maar 6 jaar was. Er zijn hier zo
veel van die mannen hier die eenzaam zijn.
Algemeen
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dorpen. Soms irritant als dat soort mannen, zwaar alcohol ingenomen en dan
met je een diepgaand gesprek willen.
Takt is vaak wel nodig. De jaarlijkse bijeenkomst, nu al 15 keer. Ik heb er een
gemist. Tot volgend jaar:
Jos Duindam.

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. Deze werkgroep wordt ondersteund door
Kees van Kordelaar diaconale opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der
Snee consulent van de PKN, Solidair Friesland en de Caritas instelling van
Workum. De avond zal plaatsvinden op woensdag 16 april en 28 mei 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. We nodigen u van harte uit.
Werkgroep De Bolder
Agatha Vreeling (0517-532115).

Creatieve mensen gezocht!
Op 12 april gaan we in ontmoetingscentrum Ús Thús een creatieve middag
organiseren met als doel het maken van bijzondere prijzen voor de Bingo die op
10 mei wordt georganiseerd in Ús Thús. Op deze middag kunt u kennis maken
met de wereld van recycling. Onder leiding van Josje Tigchelaar, vrijwilliger van
Atelier de Ontdekkerij, kunt u naar aanleiding van een aantal voorbeelden
ervaren hoe je van kosteloos materiaal toch nog iets leuks kunt maken. U hoeft
niets mee te nemen, voor materialen wordt gezorgd.
De prijsjes moet u achterlaten voor de Bingo maar in ruil daarvoor gaat u aan het
eind van de middag met een aantal leuke nieuwe ideeën naar huis die u een hele
andere kijk geven op wat er op het gebied van recycling allemaal mogelijk is.
Plaats: Ontmoetingscentrum Ús Thús
Adres: Súvelleantsje 1
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Opgeven kan bij Kees van Kordelaar via de mail:
kvankordelaar@solidairfriesland.nl of via de telefoon op 06-19905519.
Algemeen
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Foto’s en cd van fusiefeest
Als men nog een foto wil hebben van het fusiefeest kan men mailen naar Jos
Buis buiskwerd@telfort.nl dan stuurt hij het per mail. Dat kost dus niets.
Dan is er een CD met een compilatie van foto’s met muziek eronder,
of een CD met alle losse foto's. Dat kost dan € 3 per stuk. Maar, als het op de
Titus-site staat kan met het ook daar vandaan downloaden.
Annie Altena

Doet u mee? Mariaverhalen gevraagd!
Volgend jaar vieren we op de zondag voor Pinksteren in de Zalige Titus
Brandsma-parochie 500 jaar Maria van Sevenwouden. Het is dan precies 500
jaar geleden dat het prachtige Mariabeeld uit de Franciscuskerk in Bolsward op
wonderbaarlijke manier een grote brand in Bolsward overleefde.
In het kader daarvan buigt een commissie zich over de festiviteiten op en
rondom die zondag voor Pinksteren. Zo proberen we de traditionele processie
nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat het jubileum niet slechts een
feest is voor de kerk in Bolsward, maar voor de hele stad en voor de nieuwe
parochie. De commissie bestaat uit Tom Mulder, Henny Brouwer, Jan Visser,
Pastoor Bultsma en ondergetekende.
Ook hebben we het plan opgevat om in de aanloop naar het feest
Mariaverhalen te verzamelen die onder de (oudere) parochianen leven. Veel
mensen zoeken al eeuwen lang steun bij Maria, in nood of in blije dagen. Ze
steken een kaars aan bij het beeld, of thuis bij een Mariabeeld. Ze gaan naar
Lourdes, of naar een ander bedevaartsplaats.
Soms gebeuren er dan wonderlijke zaken, of in elk geval dingen die bijna te
speciaal zijn om ‘toevallig’ te zijn.
Kent u iemand die zo’n verhaal wil vertellen, of herinnert u zich zelf een
anekdote vanuit het voorgeslacht, dan zou ik graag langskomen voor een
interview.
Het is de bedoeling dat het Bolswards Nieuwsblad elke maand een verhaal
opneemt, en dat we daar tegen de tijd van het jubileum een boekje van maken.
Zo gaan de Mariaverhalen in onze parochie met de tijd niet verloren.
Met vriendelijke groet, en uit naam van genoemde jubileumcommissie,
Marga Claus
margaclaus@gmail.com
0515 332517 / 0641032012.

H. Franciscus Bolsward
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Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 19 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas
en Regina Stienstra-Houben, Joop Gerritsma, Gerard van Weers
Zondag 20 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Maria van der Meulen, Catharina Kuipers, voor de
zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma,
Sjoerd Hettinga, overl. ouders Klaas Schuurman en Tatjana SchuurmanMackarowa en overleden broer Frans-Boke Schuurman en overleden
familieleden in Rusland, Colette Anna Susanna Yedema
Maandag 21 april: uit dankbaarheid t.g.v. 60 jarig huwelijk van Age Vallinga en
Geertruida Vallinga-de Jong, Wiebe en Fetsje Mulder- de Jong
Donderdag 24 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 26 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma, Douwe Ignatius v.d. Werf tot zekere intentie
Zondag 27 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Ynte Hooghiemstra en Agatha
Hooghiemstra-Houben
Donderdag 1 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp
Zaterdag 3 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema
Zondag 4 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Titus en Berber Terwisscha van Scheltinga-Asma,
voor de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha GalamaYpma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Klaas de Vreeze en
Liesbeth deVreeze-v.d. Werf
Donderdag 8 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 10 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Douwe
Ignatius v.d. Werf
Zondag 11 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma, uit dankbaarheid t.g.v. 60 jarig huwelijksfeest van fam.
Boersma-Kamsma
Woensdag 14 mei: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen
en kleinkinderen
Donderdag 15 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners
Bolsward
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Kinderwoorddienst 2 maart 2014
Er waren deze dag wel 15 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar!
Een lezing uit het boek Mattheus stond centraal. Daarin vertelt
Jezus ons dat Hij voor ons zorgt en dat Hij weet wat wij nodig
hebben. Als wij ons zorgen maken of piekeren heeft Jezus een vergelijking. Hij
zegt, ”kijk eens naar de lelies in het veld en de vogels in de lucht, die maken zich
geen zorgen”. Zouden wij ons dan zorgen maken over onze kleding of hoe
andere kinderen over ons denken? Een meisje vertelde dat ze haar zorgen aan
Jezus vertelde. Dat hielp dan ook. Ook hadden we een puzzel. Dan is het allemaal
wat makkelijker om de lezing te onthouden. Judith had een spel voorbereid, dat
was een quiz met vragen over as- woensdag, de betekenis van carnaval, de
vastentijd en uiteindelijk het paasfeest. Het was voor ons heel bemoedigend dat
er na de KWD kinderen besloten om te vasten. Ze vertelden het verhaal van de
KDW ook op school. En daar pakte de juf en de kinderen van de klas het verhaal
op, ook die wilden meedoen met vasten.
Leiding kinderwoorddienst.

Familieberichten:
Gedoopt:
6 april
6 april

Roos Lida en Noud Tobias, dochter en zoon van Marloes Sluijter en
Steven Koordes, Prinsenburg 19, 8702 AM Bolsward
Kurt Jan Thomas, zoon van Catharina Sluijter en Roland de Koning,
Mattias Poortvlietlaan 4, 8701 AD Bolsward

Van harte gefeliciteerd!
Overleden:
17 maart Hendrika Bijlsma-Wortman, 70 jaar
corr. adres: J. v.d. Veen-Bijlsma, Folkert Poststraat 8,
8872 NZ Midlum
17 maart

Teake Jan Haringsma, 89 jaar
corr. adres: A. Haringsma, Baerderdyk 10, 8835 XA Easterlittens

19 maart

Frederik (Fré) Boersma, 76 jaar
corr. adres: de Bunders 23, 8701 GR Bolsward.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Bolsward
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Koren
Za.
Zo.
Ma.
Za.
Zo.

19 apr.
20 apr.
21 apr.
26 apr.
27 apr.

Dames en Herenkoor
Joachim
Cantus Deo
Herenkoor
Dameskoor

Za.
Zo.
Za.
Zo.

3 mei
4 mei
10 mei
11 mei

Dameskoor
Herenkoor
Dameskoor
Herenkoor

Nieuws van de locatieraad
* Het naambordje dat we kregen van de Bisschop tijdens de viering van 23
februari heeft een mooi plaatsje aan de buitenmuur van de kerk gekregen. Daar
naast is er een mededelingenbord geplaatst voor de tijden van de vieringen en
andere info.
* De komende periode gaan we samen met de pastores ons buigen over het
pastorale beleidsplan en wat we daar mee gaan doen in onze locatie.
* Zaterdag 7 juni organiseren we een boekenmarkt in en rond de kerk.
Daarvoor zijn we opzoek naar boeken en vrijwilligers. Wilt u samen met ons er
een groot succes van maken? Opgave kan bij Henny Brouwer, 0630053969,
hennybrouwer@gmail.com.
* Wij zijn op zoek naar: Begeleid(ster)er voor de Buiten Schoolse Catechese
1x in de maand op vrijdagavond van 19.00 -20.00 uur voor kinderen van 8-11
jaar. Inlichtingen bij: Gudrid Hoitinga, gudridhoitinga@gmail.com
Begeleider(ster)er voor bij de kindercrèche. Tijdens de zondagmorgenviering van
11.00-12.00 uur oppassen op de allerkleinsten van onze locatie. Inlichtingen bij:
Martha Overdijk, martha.overdijk@online.nl
Mocht u nog tips of ideeën hebben, wij horen ze graag!
Vriendelijke groet
Locatieraad Bolsward.

KVG donderdag 22 mei 2014
Als afsluiting van het KVG seizoen is er om 09.00 uur een H. Mis ter ere
van Maria van Sevenwouden. Als de parochiezaal niet in gebruik is
kunt u daar een kopje koffie drinken.
Bij mooi weer is hierna de jaarlijkse fietstocht. Heeft u zin om mee te fietsen,
neem dan voor onderweg een lunchpakket en wat drinken mee.
Wij rekenen erop dat er weer twee van onze leden zich beschikbaar stellen om
deze fietstocht te organiseren en een mooie route uitzetten.
Het bestuur.

Bolsward
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Wat gebeurt er meer in onze parochie
Vr.
Vr.
Za.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Do.
Vr.
Vr.
Do.
Vr.
Vr.
Vr.
Ma.
Wo.
Wo·
Wo.
Vr.
Vr.
Vr.
Ma.
Wo.
Wo.
Vr.
Vr.

18 apr.
18 apr.
19 apr.
22 apr
23 apr
23 apr.
23 apr.
23 apr.
24 apr.
25 apr.
25 apr.
1 mei
2 mei
2 mei
2 mei
5 mei
7 mei
7 mei
7 mei
9 mei
9 mei
9 mei
12 mei
14 mei
14 mei
16 mei
16 mei

16.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
13.30 uur
15.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
16.45 uur
16.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
13.30 uur
16.30 uur
19.30 uur
16.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
19.00 uur

Goede Week Offer
Koorscholing
Goede Week Offer
Lourdeswerk
1e communie
Koorscholing
KVG
Locatieraad
Parochiebestuur
Jeugdkoor Scholing
Koorscholing
kerkschoonmaak
Jeugdkoor Scholing
Koorscholing
ABTB
Liederencommissie
1e communie
koorscholing
klein programmeren
Jeugdkoor Scholing
Jongerencatechese
Buitenschoolse catechese
Contactpersonen bezoekwerk
Parochieblad rapen
1e Communie
Jeugdkoor Scholing
Koorscholing

parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
bovenzaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
bovenzaal

Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken € 1.085,50
opgebracht. De deurcollecte op 23 maart jl. voor de vastenactie (Sierre Leone)
heeft € 156,70 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

Collecte
In het weekend van 10 en 11 mei is er collecte voor Roepingenzondag.
Priesteropleiding van het Bisdom. IBAN NL94INGB0650250826 t.n.v. fonds
priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.
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H. Werenfridus Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 19 april: Meye Bosman, Hylke Dijkstra, Piet Westendorp, Andries en
Dirk de Jong, Titus Tiel Groenestege en overl. fam.
Zondag 20 april: Hans Flapper, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, Emmie
Schotanus –de Jong, Wouter Yntema
Zaterdag 26 april: Hans Flapper, Rein en Marie Zeinstra-Westendorp, Jan en
Jannie Beuker-Foekema, fam. Bouwhuis-Jellesma, Nico Huisman en overl. fam.
Zondag 4 mei:Theo de Jong, Kees van der Ley, Philippus Teernstra, Reyer en
Theresia Flapper-Rijpma
Zaterdag 10 mei: voor een ernstige zieke, Titus en Theodora Galama-Dijkstra,
Jan Bootsma

Lectoren en misdienaar
Vr.
Za.

18 april
19 april

Zo.
Za.
Zo.
Wo.
Za.

20 april
26 april
4 mei
7 mei
10 mei

Zo. 18 mei

Rixt de Ringh en Ronja Bouma (15.00 UUR)
Lector: H. Kienstra
Misdienaars: Jesse Yntema en Ilse Boomsma
Lector: A. Kramer
Misdienaars: Kees van Wier en Luka Wahle
Lector: A. Yntema
Misdienaars: Sietse Boomsma en Ronja Bouma
Lector: J. Kramer
Misdienaars: Jesse Yntema en Ilse Boomsma
Lector: H. Kienstra

Koren
Za.
Zo
Za.
Zo.
Za.

19 apr.
20 april
26 april
4 mei
10 mei

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius Magnuskoor
Ludgerkoor
Gregorius Magnuskoor
Ludgerkoor

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

Collectanten
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.

19 april
20 april
26 april
4 mei
10 mei

Joh. v. Dijk en Gerard Galema
L. de Ringh en N. Terwisscha v. Scheltinga
J. de Jong en Tj. Ketelaar
Tj. Hettinga en A. de Ringh
G. de Boer en R. v. Wier
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Deurcollectes
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.

19 april
20 april
26 april
4 mei
10 mei

t.b.v. Vastenaktie
t.b.v. Onderhoud
t.b.v. Jeugdwerk
t.b.v. Koren
t.b.v. Roepingenzondag

Opbrengst collectes februari 2014.
Collectes eigen kerk € 362,43
(Inclusief Mariënacker)

Deurcollecte jeugdwerk
Deurcollecte onderhoud
Deurcollecte vastenactie

€ 33,50
€ 55,22
€ 106,57

Bloemverzorgers
Maand April L. Buren
Maand mei Monie Walta

Koffieschenken
Zo. 20 april
Zo.
4 mei

T. Ketelaar en G. Rekers
A. de Boer en H. Rijpma

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 3 mei 2014 is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur vrijwilligers: mevr. A. de Boer, mevr. I. Heins en
mevr. J. Ypma.

Zaterdag 17 mei Rommel- en boekenmarkt “rûn de tsjerke” in Workum
Van 09.00 uur tot 14.00 uur is er een rommelmarkt rond de Werenfriduskerk.
De te verkopen spullen zijn gesorteerd. Zo hebben we onder andere een kraam
voor speelgoed, glaswerk, serviesgoed, elektrisch, cd’s en lp’s en nog veel meer.
De boeken krijgen een plekje in de kerk. De opbrengst is voor bovengenoemde
kerk en de entree is gratis.
Zoals u in de vorige 4sprong hebt kunnen lezen kunnen we zaterdag 10 mei
spullen bij u thuis ophalen. Hiervoor kunt u bellen naar 542304 – 540064 –
543451 – 579512 of 543894. Door bezuinigingen van de gemeente moeten we
zelf de afvoer van niet te gebruiken goederen bekostigen. We kunnen daarom
geen matrassen, bedden, grote meubels en tv’s aannemen. We hopen dat u daar
begrip voor heeft. We hopen er samen weer een mooie dag van te maken.
Bij voorbaat dank,
de rommelmarktcommissie.

- 17 Workum

Wereldgebedsdag 2014
Al vele jaren vieren we in de Vermaning van de Doopsgezinde kerk van Workum
Wereldgebedsdag. Dit jaar waren er ruim 40 mensen om met elkaar te zingen, te
bidden en te bezinnen. Het was een mooie oecumenische viering die door
Egyptische Christenen was voorbereid en door een klein comité van
Doopsgezinden, Baptisten, Protestanten en Rooms Katholieken vorm gegeven.
Tijdens de viering hebben we gecollecteerd voor projecten in Egypte: zoals het
Salamziekenhuis en de Stichting Teje die zorgt voor voedselverstrekking aan
daklozen (in de buurt van Cairo) en de Stichting St. Paulus die zorgt voor
onderwijs (omgeving Beni Khalil).
Er is € 110,80 euro bij elkaar gebracht en overgemaakt naar het Comité
Wereldgebedsdag. Volgend jaar op de eerste vrijdag van maart vieren we weer
Wereldgebedsdag en hopen wij u te ontmoeten.

Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid
Mensen in Nood! Op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei vindt in Workum de
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:
Op vrijdag 9 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 10 mei van 09.00
uur tot 10.30 uur bij: R.K. Kerk, Noard 173, Workum.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar
een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in het
Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar
steunt. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door
overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen
(Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in
Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar
mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra
eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de
handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor India!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
extra informatie:
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling
wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.200 vrijwilligers. Met de opbrengst
steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood.
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Wel en Wee Workum.
*Het is bijna Pasen als deze Wel en Wee bij U op de mat valt. Pasen waar in we
door het donker naar het licht gaan. We vieren de verrijzenis van Jezus Christus.
Het feest van het licht we ontdekken dat alles weer gaat groeien en bloeien
De dagen worden langer en kunnen we weer genieten van het buiten leven. We
hopen dat deze tijd voor U weer nieuw leven mag brengen. Weer hoop mag
geven in de toekomst.
*In de goede week is er op goede vrijdag om 15.00 uur een kruiswegviering.
De paaswake is zaterdagavond om 20.00 uur. Op zondag morgen is er een
communieviering om 09.30 uur.
*Woensdag 23 april is de parochieavond waar u van harte welkom bent.
*18 mei is er in onze parochie de 1e H Communie.
*Waarschijnlijk is het bij velen bekend dat Mevr. Plonie Brandsma al een tijd ziek
is, de familie Brandsma laat ons weten dat zij is opgenomen in Verpleeghuis
Bloemkamp, afd. Rozemarijn kamer 5, Floridus Campuslaan 8701 AK te
Bolsward. Om haar en haar gezin tot steun te zijn vragen we U om voor hen te
bidden om kracht en troost. En een kaartje sturen mag altijd dan voelt ze vast de
warmte uit haar Workum even dichtbij.
*We wensen alle zieken en eenzame mensen veel sterkte toe. Dat ze uit elk klein
lichtpuntje weer moed en kracht mogen putten. Zodat ze weer een beetje meer
licht mogen zien in hun in leven.
Voor ieder dus heel veel goeds en hele fijne paasdagen.
*Oproep voor koorleden.
Van al de koren hebben we vernomen dat ze wel wat versterking kunnen
gebruiken, dus kun je zingen zing maar mee. Ben je tussen de 6 en 100 jaar en
wil je meedoen dat kan, geef je op voor het kinderkoor bij Ilse Ketelaar. Voor het
gemengde Ludgerkoor bij Jos Lagendijk en voor het Herenkoor bij Jan
Brouwer.
*Oproep voor organisten. Misschien zijn er mensen onder U die dit beheersen,
schroom niet en meldt U/je, voor inlichtingen neem gerust even contact op met
Lienke de Ringh telefoon 542537 te Workum.
De Contactpersonen.
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Bij de tentdienst van zondag 27 april
Elk jaar is het weer een feest om rondom Koningsdag met zoveel mensen een
oecumenischeviering in de tent te hebben. Dit jaar koos Workum Bruist als
thema ‘Circus’. In de dienst sluiten we daar bij aan met het thema: ‘Komt dat
zien.’ Een turngroep onder leiding van Jettie de Jong werkt mee, zij laten ons
zien hoe je kunt loslaten en je toevertrouwen aan een ander. Iets waarmee
Thomas, over wie we lezen in het evangelie naar Johannes, grote moeite heeft.
Verder zal het gaan over leven als ‘clown van Christus’ en nog veel meer.
Crescendo verzorgt de muziek en leden van de verschillende kerken leveren een
aandeel in de dienst. Als pastores zijn pastor Nelleke ten Wolde en
ondergetekende betrokken. De kinderen blijven in de dienst, voor hen zijn er
kleurplaten. De collecte is voor de onkosten en voor Warchild.
Namens de oecumenische voorbereidingscommissie van harte welkom,
ds. Leneke Marchand.
ds. H.M. Marchand, Aldewei 3
8711 BS Workum, 0515-795242.

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”!
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H. Martinus Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 20 april: mevr. T. Draaijer-de Vries en voor alle zieken thuis en in
Avondrust
Zondag 4 mei: fam. Adema-Rinia, mevr. T. Draaijer- de Vries en alle zieken thuis
en in Avondrust
Zondag 11 mei: fam. Postma, mevr. T. Draaijer-de Vries en alle zieken thuis en in
Avondrust

Lectoren

Kosters

Vr. 18 april Toos van As
Mieke van Vliet
Zo. 20 april Mieke van Vliet
Bianca Domhof
Zo. 27 april Viering in sporthal Maggenheim
Zo. 4 mei Thilda Adema
Watze Roorda
Zo. 11 mei
Riet van der Bles
Lenie Foekema
Deze viering is ’s middags om 14.00 uur!!!
Zo. 18 mei
Bernadette de Jong
Mieke van Vliet

Collectanten
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

20 april
4 mei
11 mei
18 mei

Bloemschikken
Geerten Tros
april: Lenie Roorda
Nico van Vliet
mei: Ida en Anneke Genee
Lenie Foekema (viering om 14.00 uur)
Klaas Groeneveld

Misdienaars
Vr. 18 april
Zo. 20 april
Zo. 4 mei
Zo. 11 mei

Boukje en Annick (Goede Vrijdag)
Hannah en Annick
Jacob en Ryan
Jacob, Ryan, Hannah en Annick (viering om 14.00 uur)

Opbrengst collecten januari 2014
Eigen kerk:
€ 517,24
Onderhoud gebouw: € 22,50

Extra collecten
4 mei onderhoud van de kerk
5 maart t/m 20 april: Bisschoppelijke Vastenactie (Cordaid).
Iban nl21INGB0000005850 t.n.v. vastenactie te Den Haag.
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Mededelingen vanuit de Locatieraad Makkum:
Sinds januari van dit jaar is de Zalig Titus Brandsma Parochie een feit. Dit is op 23
februari met een feestelijke viering in Bolsward in het bijzijn van Mgr. De Korte
onderstreept. Makkum is (zoals inmiddels bekend mag zijn) één van de 4 locaties
die deel uit maken van deze parochie.
Elke locatie heeft een locatieraad die verantwoordelijk is voor de praktische
zaken in onze geloofsgemeenschap. De locatieraad is in Makkum nog in
ontwikkeling en bestaat tot nu toe uit de volgende personen: Watze Roorda uit
Makkum (beheer), Rita Elhorst uit Makkum (budgethouder), Grietsje Cuperus uit
Wons (lid) en Bianca Domhof uit Gaast (voorzitter). Er wordt nog gezocht naar
verdere uitbreiding en versterking. De locatieraad wordt vanuit het pastorale
team bijgestaan door Pastor ten Wolde. Voor de contactgegevens: zie de laatste
pagina van dit blad.
Watze, Rita, Grietsje, Bianca.

Uitnodiging
Op zondag 11 mei a.s. vieren we dat de St Martinuskerk in Makkum
dit jaar 75 jaar bestaat. We doen dit met een feestelijke
eucharistieviering in de jubilerende kerk. Monseigneur De Korte zal
in deze viering voorgaan. Het koor Cantus Deo uit Bolsward zorgt voor de
passende muzikale omlijsting.
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De viering start om 14.00 uur en is in de St Martinuskerk, Kerkstraat 12, 8754 CS
Makkum.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje
en een drankje. Bisschop De Korte zal dan ook de kijkdozen en kleurplaten
beoordelen die ter gelegenheid van dit jubileum door schoolkinderen en andere
groepen gemaakt zijn en de prijswinnaars in de verschillende
leeftijdscategorieën bekend maken.
We hopen u 11 mei te kunnen begroeten!
Locatieraad Makkum.
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Oproep deelname aan kijkdoos- en kleurplaatwedstrijd!
Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de St. Martinuskerk (zie elders in
dit parochieblad) is er een wedstrijd in verschillende leeftijdscategorieën: wie
maakt de mooiste kijkdoos van de kerk en voor de groep tot 6 jaar: wie maakt de
mooiste kleurplaat?
Deze categorieën zijn: Tot zes jaar: kleurplaat
Zes – negen jaar
Negen – twaalf jaar
Twaalf jaar en ouder
De bouwplaten en kleurplaten worden via de basisscholen in Makkum verspreid.
Voor andere belangstellenden liggen exemplaren in de bibliotheek van Makkum
en achter in de kerk.
De instructies voor het inleveren worden meegeleverd.
Locatieraad Makkum.

Wel en Wee Makkum
* Even een correctie op mijn mededeling in het vorige parochieblad:
Mevrouw T. Draaijer-de Vries is overleden op 82 jarige leeftijd. Excuus hiervoor.
* In verband met de zomertijd is het koffiedrinken na de viering voorlopig
weer alleen de eerste zondag van de maand.
* Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen
en kaarten die wij mochten ontvangen op onze huwelijksdag. Hans en Leny
Gesterkamp-Foekema.
* Tijdens de Goede Week zijn er ook vieringen in de andere parochies. Mocht
u naar één van deze vieringen willen maar geen vervoer hebben dan kunt u
bellen naar Mieke van Vliet, telefoonnummer 231678.
* Op 27 april is er geen viering in onze kerk maar is er om 09.30 uur een
oecumenische viering in de sporthal MFC Maggenheim.
Avondrust: maandag 5 mei 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.
 Op 4 april is mevrouw Foekema-Altena 93 jaar geworden. Nog van harte
gefeliciteerd.
* 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)
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KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 16 en zaterdag 17
mei 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 woensdag 23 april hebben we een verrassingsavond met een hapje en een
drankje. We gaan deze avond een TAPAS avond verzorgen waarbij de leden
hun kookkunsten kunnen laten zien. Als het klaar is gaan we er met zijn allen van
zitten smullen.
De opgave voor deze avond is bij Lenie tel. 232199 of Marga tel. 232090. De
eigen bijdrage is € 5,00. U wordt van harte uitgenodigd.
Het jaarlijkse reisje is op 21 mei a.s. en de kosten zijn € 47,50 per persoon.
Opgave bij Lenie of Marga. Geeft u tijdig op!

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
Email: info@franciscuskerk.nl
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H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 20 apr: paaszondag, voor de zieken, overl. Tjepke
Herrema, fam. Ypma-Galama, Yeb en Catharina Ypma-Terpstra, Schelte en
familie Anema-de Jong
zondag 27 apr: voor de zieken, overl. Gerard en Riemer Brouwer, Jan Jurna,
Willem Oudenhooven
Zondag 4 mei: voor de zieken, overl. Nico Yntema, Wiebe en Wiepkje Bergsma,
Trees en Dick Agterberg
Zondag 11 mei: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Riemer en Gerard Brouwer,
Douwe en Anna Poortstra-de Boer
Zondag 18 mei: voor de zieken overl. Schelte en familie Anema-de Jong, familie
Ypma-Galama

Vieringen Goede Week
17 april:
18 april:
18 april:
19 april:

Witte Donderdag
Kruisweg
Goede Vrijdag
Paaswake

20 april:
21 april:

Pasen
2e Paasdag

19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

Bolsward
Witmarsum
Makkum
Workum
Bolsward
Witmarsum
Bolsward

Lectoren

Kosters

vr. 18 apr: dhr. F. van Koppen
zo. 20 apr: mevr. B. de Groot (532340)
zo. 27 april: mevr. E. van der Wei (532112)
zo. 4 mei: mevr. L. de Boer
(642059)
zo. 11 mei: mevr. L. Hettinga
(531547)
zo. 18 mei: mevr. B. de Groot (532340)

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

Collecte
Naast de collecte voor het werk in onze Locatie is er op zondag 27 april een 2de
collecte voor de bijzondere onkosten aan ons kerkgebouw en op zondag 4 mei
voor het reservefonds.

- 25 Witmarsum

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collectes in de maand maart 2014 was als volgt:
Parochie:
€ 154,65
Reserve fonds
€ 40,10
Vastenactie
€ 155,05
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.

Schoonmaken kerk
week 17: 21 t/m 26 april:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

week 21: 19 t/m 24 mei:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Schoonmaken parochiehuis:
Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda
vr. 18 april:

di. 22 april:

Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg met kruishulde in onze kerk.
19.00 uur Goede vrijdagviering in Makkum
vergadering Locatieraad in `t Arkje

Kerkhof Witmarsum
Geachte mensen
Gaarne wil ik vragen aan U die een bloemetje of een plantje plaatsen op het
kerkhof, dan ook de oudere materialen e.d. weer mee terug nemen zodat het
geheel netjes blijft. Anders moeten andere mensen het opruimen en dat zal de
bedoeling niet zijn.
Namens beheer R.K. kerkhof
Henk Anema.
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Oecumenische Dienst 4 mei
Op zondag 4 mei 2014 verzorgt het Oecumenisch Overleg een dienst in het kader
van de dodenherdenking. Daarom duurt de dienst van 19.00 tot 19.45 uur en
heeft het karakter van een vesper. Aansluitend kunt u dan meedoen aan de
dodenherdenking. Deze dienst wordt gevierd in de Koepelkerk van Witmarsum
en wordt voorgegaan door mw. Flora Visser-Van Enkhuizen, voorganger van de
Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek.
Dit kerkelijk jaar collecteert het OO tijdens haar diensten voor het project van de
familie Giliam te Pingjum.
Tot ziens op zondag 4 mei 2014!
Oecumenisch Overleg.

Wel en Wee Witmarsum
Als u dit leest zitten we midden in de Stille of Goede week, een week om stil te
staan bij het lijden en sterven en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, en
tegelijkertijd denken we aan de velen die sterven door oorlog en geweld, wat
mensen elkaar aan doen. Een week om ons te bezinnen, hoe sta ik hier in en hoe
kan ik mee werken aan vrede om ons heen. Op Goede Vrijdag is de kruisweg in
onze kerk, waarbij ook de kruishulde. U kunt hiervoor een bloemetje mee
nemen.
De zusjes Slagman en Nynke Herrema stelden zich op Palmzondag voor omdat ze
in mei graag hun eerste Communie willen doen. Liesan Hettinga bereidt hen
samen met de kinderen van Bolsward voor op deze voor de kinderen grote dag.
Getroffen door ziekte is Michiel de Groot al enige tijd thuis, wij wensen hem van
harte beterschap en heel veel sterkte toe.
Voor u allen hele fijne paasdagen, samen genieten van de vrije dagen en de
paaseitjes. Moge de Verrezen Heer met u allen zijn.
een Zalig Paasfeest en een hartelijke groet,
zr. Lambertina.

Informatieve internetsites.
Lectoren/ misdienaars/acolieten
Bolsward:
Heiligenkalender, bloemen, foto’s zie
Overige websites:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
secretariaat van de pastores: mevr. J. Hettinga-Bergsma:pastoresztb@gmail.com
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
Parochiesecretariaat: Postbus 209, 8700 AE, Grote Dijlakker 7, 8701 KV,
telefoon: 0515.576998; e-mail: secretariaat@zaligetitusparochie.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Nieuwe parochianen /wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het secretariaat.
Locatieraad Bolsward:
Voorzitter: Henny Brouwer, 06-30053969, hennybrouwer@gmail.com
Koster: Dhr. A. Mulder, Telefoon: Pastorie: 0515.575924,
Bezoekwerk: Josephine v/d Werf, 0515-577425, josephinevdwerf@gmail.com of
via het secretariaat
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, Grote Dijlakker 7 of
doorgeven aan het secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail:
secretariaat@zaligetitusparochie.nl
Locatieraad Workum
Contactpersonen: Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail:
joh.weitenberg@comveeweb.nl Ytsje Heins, tel. 0515.541979, Henny de Jong,
tel. 0515.542912 Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 e-mail:
lienkederingh@hotmail.com
Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur,
H. 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
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Locatieraad Makkum:
Postadres: Locatieraad H. Martinus, 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
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.
Locatieraad Witmarsum:
Postadres: Locatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89,
8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165
Contactpersonen:
Zr. Lambertina
tel. 0517.579257
Mevr. L. Nota
tel. 0517.532260
Mevr. J. van der Tol
tel. 0517-641482
Mevr. A. Altena (bezoekersgroep)
tel. 0517.641070
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
Het volgende parochieblad “De 4 - Sprong” gaat over de periode:
16 mei 2014 – 13 juni 2014
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 5 mei 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
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