vrijdag 11 juli - vrijdag 8 augustus 2014
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VIERINGENROOSTER
Datum
Vr. 11 juli
Za. 12 juli
Za. 12 juli
Zo. 13 juli
Zo. 13 juli
Zo. 13 juli
Zo. 13 juli
Di. 15 juli

Tijd
19.00
16.30-17.30
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
09.00

Wo. 16 juli
Do. 17 juli
Vr. 18 juli
Za. 19 juli
Za. 19 juli
Zo. 20 juli
Zo. 20 juli
Zo. 20 juli
Di. 22 juli
Wo. 23 juli
Do. 24 juli
Vr. 25 juli
Za. 26 juli
Za. 26 juli
Zo. 27 juli
Zo. 27 juli
Zo. 27 juli
Zo. 27 juli
Di. 29 juli
Wo. 30 juli
Do. 31 juli
Vr. 1 aug
Za. 2 aug
Za. 2 aug
Zo. 3 aug
Zo. 3 aug
Zo. 3 aug
Zo. 3 aug
Ma. 4 aug

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

Plaats
Huylckenstein
Bolsward
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Janningkapel

Viering
Voorgang.
Eucharistie
AB
Biechtgelegenheid AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Communieviering Parochian.
Communieviering Parochian.
Eucharistie
AB
Communieviering past. A.
Jellema
Bloemkamp
Eucharistie
AB
Bolsward
Eucharistie
AB
Huylckenstein
Eucharistie
AB
Bolsward
Communieviering Parochian.
Workum
Eucharistie
AB
Makkum
Communieviering Parochian.
Witmarsum
Eucharistie
AB
Bolsward
Eucharistie
AB
Janningkapel
Eucharistie
AB
Bloemkamp
Eucharistie
AB
Bolsward
Eucharistie
AB
Huylckenstein
Eucharistie
AB
Nij Mariënakker Eucharistie
AB
Bolsward
Gebedsviering
AB
Makkum
Eucharistie
AB
Witmarsum
Communieviering Parochian.
Workum
Communieviering Parochian.
Bolsward
Eucharistie
AB
Janningkapel
Eucharistie
AB
Bloemkamp
Eucharistie
AB
Bolsward
Eucharistie
AB
Huylckenstein
Eucharistie
AB
Bolsward
Communieviering NtW
Workum
Eucharistie
AB
Makkum
Communieviering Parochian.
Witmarsum
Eucharistie
AB
Wommels
Oec. Freuleviering
NtW
Bolsward
Eucharistie
AB
Avondrust
Communieviering NtW
Algemeen
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Wo. 6 aug
Do. 7 aug
Vr. 8 aug

09.00
10.00
09.00
19.00

Janningkapel
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein

Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie

AB
Vrijwilligers
AB
AB

Uitvaartwacht in de Viersprong
vrijdag 11 juli t/m zondag 27 juli
maandag 28 juli t/m zondag 10 augustus

pastoor Bultsma
pastor Ten Wolde

Triatlon
Onze tijd vraagt erom, dat we ons niet alleen bezighouden met onze kerntaken
als geloofsgemeenschap, maar omwille van het Evangelie en de samenleving ook
wegen gaan die nog ongebaand zijn. In 2014 willen we op elke locatie de
geloofsgemeenschap op een verrassende manier voor het voetlicht brengen in
de plaatselijke samenleving. In Bolsward heeft dit voorjaar de Passie
plaatsgevonden, op locaties door de hele stad heen, geschreven en gespeeld
door hoofdzakelijk jongeren. In Makkum zijn bij het 75-jarig bestaan van het
kerkgebouw alle scholen betrokken door een bouwplaat en een kleurplaat aan
de kinderen aan te bieden. Het project van Workum komt dit najaar, en in
Witmarsum zullen we als kerken (oecumenisch, dus) present zijn bij de Triatlon,
die daar op 31 augustus voor de tweede keer zal worden gehouden.
Als gezamenlijke kerken gaan we de dorstigen laven, door bij de finish flesjes
water uit te delen met een etiket om over door te denken. De Koepelkerk is
open om op adem te komen (letterlijk en figuurlijk). Op verzoek van de
triatlonorganisatie doen voorgangers van de Witmarsummer kerken mee als
trioteam. Aan het einde van de dag is bij ons RK kerkgebouw de Neisit, de
gelegenheid om samen iets te drinken en verhalen te delen. Dit zal uitlopen op
een themaviering rond 16.30 uur, waarin we met toepasselijke popsongs,
kerkliederen en teksten het Bijbels denken over lichaam en bewegen voor het
voetlicht brengen. Dit losjes gestructureerd volgens de onderdelen van de
triatlon: zwemmen, fietsen en hardlopen.
Hoe ontstaat zoiets? Het uitgangspunt is eigenlijk heel eenvoudig: als het dorp of
de stad ergens vol van is, willen de kerken niet ontbreken. Dat wil niet zeggen
dat het ons altijd zal lukken, maar wel dat we betrokken willen zijn. Sportdorp en
de triatlon zijn belangrijk voor Witmarsum. Er zijn letterlijk honderden mensen
als sporter of vrijwilliger bij betrokken. De meeste van hen horen tot de jongere
generaties, die wij meestal maar moeilijk weten te bereiken.
Algemeen
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van de rijkdom van het Evangelie – letterlijk (ons flesje met het etiket), maar ook
gewoon door er te zijn, door op een positieve manier in het evenement te
stappen. Bovendien hebben we een waardevolle bijdrage, die specifiek vanuit
het geloof komt en heilzaam is. Dat komt tot uitdrukking in onze rustplaats/
stilteplek, de Neisit en de gebedsdienst.
Wat brengt het de kerk? Het brengt de kerken allereerst verbinding. Ons
meedoen heeft ons in contact gebracht met Dorpsbelang en vertegenwoordigers
van praktisch alle verenigingen, zodat we inmiddels makkelijke contacten
hebben en (weer) een stukje van het netwerk zijn geworden. Het brengt contact
met een doelgroep die wij meestal niet bereiken, en het geeft ons de kans om op
een nabije manier iets van de vreugde van ons geloven te laten zien. We
ontdekten dat de kernwaarden van het Sportdorp-project waren: participatie,
inspiratie en mienskip. Daar hebben we als kerken nog heel wat bij te dragen!
In zo’n project ga je als kerk echt ongebaande wegen. Je weet niet wat de
volgende bocht brengt, en ook zijn de wegen ten leven niet altijd makkelijk van
dwaalwegen te onderscheiden. We zoeken de mensen waar ze zijn, en gaan een
weg die wij niet kennen. Op hoop van heil voor de mensen, en zegen van God.
Lof zij de Heer, die ons lichaam zo schoon heeft geweven!
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.
Inschrijven voor de triatlon, individueel of als trioteam, kan nog tot en met 15
augustus: www.triatlonwitmarsum.nl.
Zowel de kerken (secretariaat@zaligetitusparochie) als de organisatie van de
triatlon (triatlonwitmarsum@gmail.com) zoeken nog vrijwilligers.

Even bijpraten…..
Vakantieperiode – Dit parochieblad valt in de vakantieperiode. Veel
medeparochianen zullen er op uit trekken, terwijl we als parochie weer veel
vakantiegangers hopen te mogen verwelkomen. Het is misschien goed om te
weten dat ook in de vakantie de doordeweekse vieringen gewoon doorgaan.
Dinsdags vieren we om 09.00 uur te Workum, woensdags om 10.00 uur in de
kapel van Bloemkamp te Bolsward, donderdags om 09.00 uur in de parochiezaal
van Bolsward en vrijdags om 19.00 uur in de kapel van Huylckenstein. We
wensen alle vakantiegangers een goede reis en een behouden thuiskomst.

Algemeen

-5Patroonsfeest – Nu we sinds een half jaar een nieuwe parochie zijn geworden
met een nieuwe naam, hebben we ook een nieuwe datum voor ons
patroonsfeest. De feestdag van de zalige Titus Brandsma valt is 27 juli, wat dit
jaar precies op de zondag valt. In alle vieringen van dit weekend zal daarom niet
de zondag gevierd worden, maar onze patroon. Zowel de lezingen, de gebeden
als de liturgische kleur worden daartoe aangepast. We hopen met velen dit
patroonsfeest te mogen vieren om God te danken voor het eerste halfjaar als
nieuwe parochie en natuurlijk op voorspraak van pater Titus zegen te vragen
voor de tijd die komen mag.

Bijbelquiz
Antwoorden:
1. Welke zegswijze is te vinden in het boek Jesaja?
B. Zij die geloven haasten niet (Vgl. Jes 28, 16).
2. Met welke belofte troostte Jesaja de zieke koning Hizkia?
A. Je zult nog 15 jaar leven en God zal je bevrijden uit de handen van de
koning van Assyrië. (Vgl. Jes 38, 4-6)
3. Wat zou volgens Jesaja voor Hizkia het teken zijn dat God zijn nood heeft
gezien?
C. De zon zal 10 graden terug bewegen. (Vgl. Jes 38, 7-8)
4. Wat profeteerde Jesaja aan Hizkia toen hij de koning van Babylon al zijn
schatten had getoond?
D. Alles zal naar Babylon worden getransporteerd. Niets zal achterblijven.
(Vgl. Jes 39, 36)
5. Waarom kan Jeremia volgens hemzelf niet spreken?
B. Hij is te jong (Vgl. Jer 1,6)
Nieuwe vragen:
1. Wie was Nebukadnessar?
A. Koning van Babel
B. Profeet van Israël
C. Schatbewaarder van de Farao
2. Wanneer zal volgens Jeremia in zijn brief aan de ballingen de Babylonische
ballingschap voorbij zijn?
A. na 40 jaar
C. na 60 jaar
B. na 50 jaar
D. na 70 jaar
Algemeen

-63. Waarom wordt Jeremia in de put geworpen?
A. Een door hem gedane profetie was niet uitgekomen
B. De leiders waren bang dat zijn woorden de soldaten ontmoedigden
C. Als gevolg van een weddenschap tussen een aantal vorsten
4. Wat was Ezechiël toen hij tot profeet geroepen werd?
A. Landbouwer
C. Priester
B. Herder
D. Ambtenaar
5. Waarvoor staan de beenderen die weer tot leven worden gewekt?
A. Het huis van Israël
B. De volken van de gehele wereld
C. De leiders van het volk

Bijbelleesrooster
JULI
11 Jeremia 22,23
12 Jeremia 24,25,26
13 Jeremia 27,28,29
14 Jeremia 30,31
15 Jeremia 32,33,34,35
16 Jeremia 36,37,38
17 Jeremia 39,40,41,42
18 Jeremia 43,44,45,46
19 Jeremia 47,48,49
20 Jeremia 50,51,52
21 Klaagliederen 1,2,3

JULI
22 Klaagl 4,5 ; Ezechiël
1
23 Ezechiël 2,3,4
24 Ezechiël 5,6,7
25 Ezechiël 8,9,10
26 Ezechiël 11,12,13
27 Ezechiël 14,15,16
28 Ezechiël 17,18,19
29 Ezechiël 20,21,22
30 Ezechiël 23,24,25
31 Ezechiël 26,27,28

AUGUSTUS
1 augustus Ezechiël
29,30,31
2 Ezechiël 32,33,34
3 Ezechiël 35,36,37
4 Ezechiël 38,39,40
5 Ezechiël 41,42,43,44
6 Ezechiël 45,46,47,48
7 Daniël 1,2
8 Daniël 3,4

Het vragenuur zal plaatsvinden op vrijdag 1 augustus van 09.30 tot 10.30 uur in
de bovenzaal van de pastorie van Bolsward (Grote Dijlakker 7, 8701 KV).

VAKANTIE SECRETARIAAT
In verband met de vakantieperiode is het parochiesecretariaat gesloten van
7 juli tot en met 31 juli 2014.
Wel worden post en e-mails 1 x per week gelezen.

Algemeen

-7-

Actie Franciscaanse Gideonsbende zomer 2014:
Even de handen vrij – Een moment voor de mantelzorger
De nieuwe actie van de Franciscaanse Gideonsbende is gericht op mantelzorgers.
In Nederland verlenen 2,6 miljoen mensen mantelzorg. Zij hebben vaak geen
keus en kunnen hun taak niet stopzetten. Ze verlenen de zorg van harte en
vinden dat vanzelfsprekend, maar het gaat ook ten koste van hun eigen
behoeftes, tijd, werkzaamheden en contacten. De Franciscaanse Gideonsbende
roept op tot het geven van aandacht aan al die zichtbare en onzichtbare
mantelzorgers. Kijk in je eigen omgeving wat je voor een mantelzorger kunt
doen.
Een
flyer
met
tips
en
suggesties
is
te
verkrijgen
via:
info@franciscaansegideonsbende.nl. Kijk voor meer informatie op
www.franciscaansegideonsbende.nl.
In onze samenleving gaat het voortdurend over betrokkenheid en participatie
terwijl eigenlijk de bezuinigingen worden goedgepraat. In Nederland verlenen
2,6 miljoen mensen mantelzorg.
Je bent een ‘mantelzorger’ wanneer je langdurig en intensief zorgt voor een
naaste, voor iemand met een chronische ziekte of een beperking of iemand met
een hoge leeftijd. Wanneer je voor iemand zorgt die niet (meer) voor zichzelf kan
zorgen maar door jouw hulp zelfstandig kan blijven wonen, je langer dan drie
maanden en minstens vier tot acht uur per week onbetaalde zorg biedt.
Een mantelzorger kan zijn of haar taak niet zomaar stop zetten. Hij of zij heeft
vaak geen keus. Vooral ook omdat het gaat om de zorg voor iemand in de directe
omgeving waar al een emotionele of relationele band mee is. Dat vraagt veel aan
draagkracht! Mantelzorgers verdienen het om goed ondersteund te worden om
overbelasting te voorkomen.
De Franciscaanse Gideonsbende is een initiatief van de Franciscaanse Beweging (FB), die
staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB
twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel
van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij
andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur
en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.
De Franciscaanse Gideonsbende wil een landelijke 'bende' zijn. Dit doet zij door met
regelmaat suggesties naar buiten te brengen voor acties tegen onrecht en armoede die in
het hele land zowel individueel of samen met anderen kunnen worden uitgevoerd.
Franciscaanse Beweging, Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl Web: www.franciscaansebeweging.nl
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H. Franciscus Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 12 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma
Zondag 13 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Ele en Tineke Brandenburg
Woensdag 16 juli: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en
kleinkinderen, Ate Draaisma en fam.
Donderdag 17 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 19 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Zondag 20 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, overl. fam. Visser-Bonte, foar âlders en fam. Rients
en Antonia Miedema-Muller, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, Margaretha
Ypma, Sjoerd Hettinga, uit dankbaarheid bij een verjaardag
Woensdag 23 juli: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 24 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners
Zaterdag 26 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Zondag 27 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Ferdi Zijlstra
Woensdag 30 juli: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 31 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 2 augustus: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Anna
Huitema-Jellema
Zondag 3 augustus: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev.
en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, jrd. Sjoerdje Teerenstra-Brattinga, Francisca
van der Meer, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema
Woensdag 6 augustus: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 7 augustus: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

-9Bolsward

Verslag Kinderwoorddienst en spelletjesdag, 22 juni
2014
Volgens ons waren er vandaag wel 30 kinderen. We hebben
ook genoten van het kinderkoor. Het was Sacramentsdag. Dat was een dag om
nog eens heel goed stil te staan bij de betekenis van de Heilige Eucharistie. We
leerden dat Jezus zichzelf geeft, dat wij door de Eucharistie voedsel krijgen voor
onze ziel. Het Bijbelverhaal ging over de vijf broden en twee vissen.
Na de Kinderwoorddienst was het feest!! Lekker op het kerkplein spelen, plezier
maken, samen eten en drinken en levend ganzenbord spelen. De kinderen
vonden het heerlijk, en een lekker zonnetjes erbij. We namen afscheid van
Catharina en Judith. Bedankt voor jullie enorme bijdrages in onder andere
creativiteit, geduld en standvastigheid.
Jezus zegt: ‘’Laat de kinderen tot Mij komen’’. Om die reden staat er ook volgend
jaar een team van de KWD voor de kinderen klaar, geïnspireerd door de liefde
van Jezus.
Leiding KWD.

Familieberichten:
Getrouwd
2 juli

Hendrik Jan van de Velde en Annemiek de Boer, Sparrenburg 28,
8702 AJ Bolsward

Van harte gefeliciteerd!
Huwelijksaankondiging
16 augustus

12.30 uur

Michiel Jelgerhuis en Xanne Zantman

Van harte gefeliciteerd!
Overleden
20 juni

23 juni

Suzanna Draaisma-Stornebrink, 97 jaar
Corr. adres: G. Roskam-Draaisma, Mariahof 4,
8701 KM Bolsward
Sybrandus van der Werf, 76 jaar
Corr. adres: F. Draaisma-van der Werf, Molenkrite 16,
8608 XM Sneek

Dat zij mogen rusten in vrede.
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Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.

12 juli
13 juli
19 juli
20 juli
26 juli

Dameskoor
Herenkoor
Herenkoor
Cantus Deo
Cantrix C. Bekema

Zo. 27 juli Dames en Herenkoor
Za. 2 aug. Dameskoor
Zo. 3 aug. Herenkoor
Za. 9 aug. Herenkoor
Zo. 10 aug. Dameskoor

Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken € 1.209,10
opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

OECUMENE
Oecumenische Freuleviering
Op zondag 3 augustus a.s. vindt op het Kaatsveld van Wommels de
oecumenische Freuleviering plaats. Aanvang van de viering is 10.00 uur. Pastor
Nelleke ten Wolde-Hijwegen zal dit jaar voorgaan. Het thema van de viering is:
Leven uit de hand van God. In de viering wordt gecollecteerd voor de Trushna
Foundation, die gehandicapte kinderen in India de kans geeft om naar school te
gaan.

--------------------------------------

Wat gebeurt er meer in onze parochie
Za.
Wo.
Wo.
Do
Vr.

26 juli
6 aug.
6 aug
7 aug.
8 aug.

10.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
13.30 uur

Karmelgroep
Parochieblad rapen
Joachim
Kerk schoonmaken
Omzien naar elkaar

Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
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Nieuws van de locatieraad:
* Zaterdag 7 juni jl. werd de boekenmarkt gehouden, in de weken vooraf kregen
we vele boeken van u aangeleverd en dat zorgde er voor dat we het kerkplein
vol konden zetten met boeken. We hadden prachtig mooi weer en de hele dag
liep het door met liefhebbers! De totale opbrengst van deze dag is € 720. De
opbrengst van deze boekenmarkt is voor de activiteiten in onze parochie/locatie.
Iedereen die meegewerkt heeft aan deze boekenmarkt, heel erg hartelijk dank!
* Bij de Kinderwoorddienst werd er afscheid genomen van Judith Galema en
Catharina Leijenaar. Dames ontzettend veel dank voor jullie inzet de afgelopen
jaren!
* Bij de Buitenschoolse Catechese werd er afscheid genomen van Mireille de
Vreeze en Henny Brouwer. Hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen 7 jaar!
* Voor beide groepen zijn nieuwe mensen bereidt gevonden om het stokje
over te nemen. Heel veel succes en plezier gewenst.
* Door te weinig animo van jongeren stopte dit seizoen ook Solid Friends, dit
werd
verzorgd door Patrick Janssen. Heel erg hartelijk dank voor je inzet de afgelopen
jaren.
* Vanaf zondag 6 juli t/m zondag 24 augustus 2014 zal er weer Kunst in de kerk
te bewonderen zijn. Voor onze kerk zijn twee kunstenaars bezig geweest en
hebben zich laten inspireren door Franciscus en de drie-eenheid.
* Achterin de kerk kunt u kaarsen kopen met het logo van onze parochie, kosten
zijn € 5,00. Binnenkort komen er nog sleutelhangers met het logo.
* Alle werkgroepen en vrijwilligers gaan genieten van een welverdiende
zomerperiode. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
locatie. Wij wensen u allen een fijne zomerperiode toe!
Vriendelijke groet
Locatieraad Bolsward.
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Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden
* De website is inmiddels in de lucht en wordt gevuld met de
nodige informatie.
U kunt hem vinden via: www.mariavansevenwouden.nl
* Een aantal leden van de werkgroep heeft jl. een bezoekje
gebracht aan de processie in Dokkum. Daar is gekeken wat er
allemaal bij komt kijken en wat er vooral niet vergeten moet
worden.
* De bestaande afbeelding op de kaarsen van Maria van
Sevenwouden is vervangen door een andere afbeelding. Deze afbeelding
vonden we op een oude poster. Deze kaarsen zijn te koop in de kerk voor € 5,00.
Daarnaast worden er ook sleutelhangers gemaakt met de afbeelding van Maria
van Sevenwouden.
* Op dit moment zijn we aan het uitzoeken welke routes er zijn van de processie
van vroeger en welke we gaan lopen in 2015.
* Er is contact met De Friezenkerk in Rome, daar staat een replica van ons beeld
het zou natuurlijk bijzonder zijn als er een delegatie vanuit Rome aanwezig is
op
zondag 17 mei.
* De VNB wil een partner zijn in dit jubileum en we mogen via hun vele groepen
en mensen aanschrijven om een dagje Bolsward/Friesland te komen doen
volgend
jaar met het jubileum en de jaren erna natuurlijk ook.
U ziet wel achter de schermen wordt druk gewerkt aan dit bijzondere jubileum!
Na de vakantie hoort u weer van ons!
Met vriendelijke groet
Werkgroep Maria van Sevenwouden.

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. Werenfridus Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 13 juli: Hans Flapper, Andries en Dirk de Jong, overl. fam.
Brandsma-Ypma, Piet Weitenberg
Zaterdag19 juli: Jan Bootsma (jaarstonde), fam. Sjoerd de Boer-Jorna, Titus en
Theodora Galama -Dijkstra
Zondag 27 juli: Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus –de
Jong, Intje Huisman–Ketelaar en overl. fam.
Zaterdag 2 aug.: Jan Jannie Beuker-Foekema, Andries en Dirk de Jong

Lectoren en misdienaar
Zo 13 juli
Za. 19 juli
Zo. 27 juli
Za. 2 aug.

Lector: A. Kramer
Lector: A. Yntema
Misdienaars: Tsjalling Oenema en Sietse Boomsma
Lector: J. Kramer
Lector: H. Kienstra
Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema

Koren
Zo. 13 juli
Za. 19 juli
Zo. 27 juli
Za. 2 aug.

Kosters
Ludgerkoor
Volkszang
Volkszang
Volkszang

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

Collectanten
Zo. 13 juli
Za. 19 juli
Zo. 27 juli
Za. 2 aug.

J. v. Dijk en Tj. Hettinga

Tj. Hettinga en G. Galema
Tj. Ketelaar en G. de Boer
N. Terwisscha en R. van Wier

Deurcollectes
Zo. 13 juli
Za. 19 juli
Zo. 27 juli

t.b.v. Jeugdwerk
t.b.v. Onderhoud
t.b.v. Koren

- 14 Za.

2 aug.

t.b.v. Onderhoud

Workum

Bloemverzorgers
Maand Juli: Monie Walta
Maand Aug.: Margriet en José

Koffieschenken:
Zo.
Zo.

13 juli
27 juli

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

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 26 juli 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur vrijwilligers: Mevr A. de Boer, Mevr. I. Heins en
Mevr. J. Ypma.

Fietstocht rond de wereld.
Ooit droomde hij ervan, nu is het werkelijkheid. Oud Workumer, oud parochiaan,
Marten Lagendijk is de wereld aan het rond fietsen. Sinds hij op 9 maart
vertrokken is en veel uit de Europese geschiedenis bekende/ beroemde/
beruchte steden bezocht heeft, is hij nu in Oost Turkije. Daarna wil hij verder via
Iran naar China, de zijderoute volgen. Behalve dat hij zelf veel, heel veel
gastvrijheid ontmoet en genieten mag van zowel natuur als cultuur, fiets hij niet
alleen voor zijn eigen plezier maar ook voor een goed doel. Hij gunt alle kinderen
op de wereld een veilig en liefdevol thuis en SOS-kinderdorpen brengt dat ideaal
op veel plaatsen wat dichterbij. Deze wereldfietser kan soms wel een steuntje in
de rug gebruiken want soms zit niet alles mee. Zo'n steuntje kan een gift zijn aan
SOS kinderdorpen via zijn blog, of een reactie op zijn foto's en avonturen die te
volgen zijn op zijn blog dat hij regelmatig bijhoudt en dat u / jullie door uw /je
mailadres
in
te
vullen
automatisch
toegestuurd
krijgt.
Via
www.martenlagendijk.com kunt u meegenieten van
zijn wereldfietsreis.
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Workum

Beste Parochianen
De kans is aanwezig dat er een nieuw slot op de deur van de pastorie komt.
Het is daarom belangrijk dat we precies weten wie er een sleutel van deze deur
heeft, zodat we weten wie er weer een nieuwe sleutel moet hebben als er een
nieuw slot op deze deur komt.
Dus als u nog niet gereageerd heeft op mijn oproep en mij nog geen mail heeft
gestuurd, of mij heeft gebeld, doe u dat dan a.u.b. alsnog. Stuur de mail aan
janennel@ziggo.nl of belt u mij: 0515-542086.
Hartelijk dank.
vriendelijke groet Jan Brouwer
(sleutel beheer).

Wel en Wee Workum:
*Als deze Wel en Wee bij U op de mat valt zitten we al weer lang en breed in de
vakantieperiode en zijn er weer heel veel onder weg naar hun
vakantiebestemming . We wensen u heel veel “nocht en wille” en heel mooi
weer.
* Groep 8 van de Basisschool heeft weer afscheid genomen en deze jeugd gaat
na de vakantie naar het voortgezet onderwijs. De start van een nieuwe periode
in hun leven. We wensen deze jongeren veel leerplezier in de toekomst.
* Op 18 Mei jl. werd Ingmar Siem, zoontje van Linda en Feike Heins v d Wal en
broertje van Jesper geboren. We wensen jullie veel geluk met dit nieuwe jonge
leven.
* We willen de jonge onfortuinlijke jongeman die zijn laatst schooldagen moest
missen door dat hij werd aangereden door een brommertje en nu met een
gebroken been een lange herstel periode in gaat, vanaf deze plaats heel veel
sterkte en beterschap wensen.
* Ook alle andere zieken thuis, in Bloemkamp of de Ielanen wensen wij heel
sterkte.
* Verder wensen we U alle goeds mocht U op vakantie gaan geniet er van en
voor de thuisblijvers geniet van de mooie dagen, ook thuis is er best wat te
beleven .
De Contactpersonen.
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H. Martinus Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 27 juli: fam. Genee-Altena
thuis en in Avondrust
Zondag
3
aug.:
fam.
Doedel,
fam.
zieken thuis en in Avondrust

Lectoren
Zo. 13 juli
Zo. 20 juli
Zo. 27 juli
Zo. 3 aug
Zo. 10 aug

voor

alle

Adema-Rinia

en

zieken
alle

Kosters
Bernadette de Jong
Riet van der Bles
Toos van As
Thilda Adema
Bernadette de Jong

Collectanten
Zo. 13 juli
Zo. 20 juli
Zo. 27 juli
Zo. 3 aug.
Zo. 10 aug.

en

Zo. 13 juli Watze Roorda
Zo. 20 juli Lenie Foekema
Zo. 27 juli Jan Riemersma
Zo. 3 aug Mieke van Vliet
Zo. 10 aug Bianca Domhof

Bloemschikken
Nico van Vliet
Lenie Foekema
Geerten Tros
Nico van Vliet
Geerten Tros

Juli: An van Schaick en Tiny Tromp
Aug.: Ida en Anneke Genee

Misdienaars
13 juli Jacob
27 juli Ryan

Opbrengst collecten juni 2014
Eigen kerk:
€ 215,55
Onderhoud gebouw: € 17,95
3 augustus: Extra collecte voor het onderhoud van de kerk

- 17 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”!

Makkum

Wel en Wee Makkum
* Een aantal misdienaars hebben bedankt omdat ze naar het vervolg onderwijs
gaan. Wij bedanken hen voor hun inzet. Dit betekent wel dat er in de komende
vieringen niet veel misdienaars meer beschikbaar zullen zijn.
* In de zomermaanden is er weer de jaarmarkt op donderdag 17 juli en een
aantal keer de zomermarkt op vrijdagavond. Ook de St. Martinuskerk doet hier
weer aan mee op 17 en 25 juli en op 15 en 22 augustus. De kerk is die dagen
open en ook is er op het kerkplein de verkoop van boeken, klein huishoudelijk
gerei en brocante. En natuurlijk het raad- en enveloppenspel. Heeft u mooie
spullen die u ter beschikking wilt stellen? Neem dan contact op met Rita Elhorst
(0515-231939/rita.elhorst@ziggo.nl) Zij coördineert de inzameling en de
bemensing van de verschillende kramen. Wilt u meehelpen; bijvoorbeeld met
opbouwen en opruimen of met verkopen? Graag!
* Het KBO Wunseradiel organiseert op woensdag 16 juli een fietstocht voor de
leden maar ook voor niet leden. We verzamelen ons om 09.30 uur bij de Jumbo
en vertrekken dan voor een mooie dag. Kosten voor leden € 2,50 en voor niet
leden € 5,00, lunchpakketje zelf meenemen. Voor opgave en inlichtingen kunt u
bellen naar Tiny Tromp, telefoonnummer 231868 maar doet u dit wel voor 13
juli a.s.

Avondrust: Maandag 4 augustus a.s. 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

- 18 De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 18 en zaterdag 19 juli en
voor augustus is het op vrijdag 22 en zaterdag 23. 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.

H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 13 juli: voor de zieken, overl. Schelte en fam. Anema-de Jong, Jan Jurna,
Sietske Boukje Anema
Zondag 20 juli: voor de zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer, fam.
Ypma-Galama, Jurjen Maurits Ypma, Boukje Anema
Zondag 27 juli: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Antoon van Asseldonk, Willem
Oudenhooven
Zondag 3 aug.: voor de zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma, Boukje
en Sjoerd van der Meer
Zondag 10 aug.: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, fam. YpmaGalama, heit Schelte Anema
Zondag 17 aug.: voor de zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer, mem
Catharina en heit Schelte Anema

Lectoren
zo. 13 juli:
zo. 20 juli:
zo. 27 juli:
zo. 3 aug.:
zo. 10 aug.:
zo. 17 aug.:

Kosters
mevr. E. van der Wei (532112)
mevr. L. de Boer
(642059)
mevr. B. de Groot (532340)
dhr. F. van Koppen (531872)
mevr. L. Hettinga
(531547)
mevr. B. de Groot (532340)

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

Collecte
Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze Locatie, daarnaast is er op
zondag 20 juli een extra collecte voor ons kerkgebouw en op zondag 3 augustus
voor het reservefonds.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collectes in de maand juni 2014 was als volgt:
Parochie:
€ 185,95
Reserve fonds
€ 30,60

- 19 Bijzondere onkosten
Missionarissen

€
€

28,50
59,30
Hiervoor allen hartelijk dank.

Witmarsum

Vervoersdienst
Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders niet
gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk
Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk
week 29: 14 t/m 19 juli:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

week 33: 11 t/m 16 aug.:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

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

Agenda
Beste parochianen,
VAKANTIE---VAKANTIE!!!
Ja, echt het is bijna vakantie. Ook ons koor neemt voor een paar weken een
time-out. Voor ondersteuning in de komende weken zullen er vast wel een paar
koorleden aanwezig zijn. We horen zo om ons heen dat onze koorzang, ook al is
het koor klein, zeer gewaardeerd wordt en dat doet ons goed. Het zou heel
prettig zijn als wij bij ons koor een paar nieuwe leden konden verwelkomen. Als
U dit leest en U denkt Ja dat is zeker wel iets voor mij, U bent van harte welkom.
Ik wens U namens ons koor een prettige vakantie.
Met vriendelijke groet
Jo van derTol-Tromp.
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Witmarsum

Dank
In de liturgiecommissie ontstond het idee om tijdens een dienst aandacht te
besteden aan de mensen die het moeilijk hebben in onze omgeving. Aan de
kerkgangers werd gevraagd om houdbare producten en/of kleding mee te
brengen. Tijdens deze dienst op 15 juni jl. werden deze goederen in ontvangst
genomen. Het was een hele mooie inzameling. Na contact gezocht te hebben
met de mensen van de voedselbank, heb ik dit op maandag bij hun afgeleverd.
Het blijkt dat er zo’n 50 gezinnen in en rond Bolsward gebruik maken van de
diensten van de voedselbank. Op zaterdag 21 juni was er door de voedselbank
ook een actie bij de jumbo supermarkt in Bolsward en daar is het geld besteed
wat op zondag door iemand geschonken was. De producten die hiervoor gekocht
waren konden direct op het juiste adres afgeleverd worden. Bij de voedselbank
was men erg blij met onze gave. Iedereen die op welke manier dan ook zijn
steentje hieraan heeft bij gedragen.
HARTELIJK DANK HIERVOOR.
Liesan Hettinga
locatievoorzitter.

Wel en Wee Witmarsum
Op 15 juni jl. zijn in de viering producten ingezameld voor de voedselbank en de
kledingbank in onze parochie. Veel parochianen hadden iets mee genomen en
dus kon onze locatievoorzitter Liesan Hettinga een auto vol brengen in Bolsward.
U leest hier meer over in bovenstaand verhaal.
En dan zijn de vakanties weer begonnen. Tijd om even afstand te nemen van de
dagelijkse gang van zaken en een mogelijkheid om weer te ontdekken wat
belangrijk is. Dat gunnen we iedereen. Ook mensen die niet op vakantie kunnen
om wat voor reden dan ook. Gewoon genieten van de zomer en de mensen en
de dingen die op je weg komen.
Gods zegen en een hartelijke groet van
zr. Lambertina en Elly van der Wei.

Vrijwilligers gevraagd

- 21 Zoals in het hoofdartikel al uitgebreid beschreven werd, spelen de kerken dit jaar
een rol in de Triatlon op 31 augustus. We zoeken daarvoor vrijwilligers, die bij de
finish waterflesjes willen overhandigen, een tijdje aanwezig willen zijn in de
Koepelkerk bij de stilteplek en/of tussen half 4 en half 5 gastvrouw of gastheer
willen zijn bij de Neisit. Aanmelden kan bij het secretariaat
(secretariaat@zaligetitusparochie) of bij de locatieraad.

Informatieve internetsites.
Zalige Titus Brandsmaparochie
Heiligenkalender, bloemen, foto’s zie
Overige websites:

www.zaligetitusparochie.nl .

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
www.mariavansevenwouden.nl

De redactie wenst u een fijne
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en zonnige vakantie!

VOOR DE JEUGD
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ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

- 24 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
pastores:
mevr.
J.
HettingaBergsma:pastores@zaligetitusparochie.nl
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, privé: 0515-573216
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

- 25 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.
Contactpersonen:
Zr. Lambertina
tel. 0517.579257
mevr. E. v.d. Wei
tel. 0517.532112 ellyvdwei@planet.nl
mevr. L. Hettinga (voorzitter)
tel. 0517.531547 l.hettinga@planet.nl
mevr. H. Oudenhooven (beheer) tel.
06.53679874
h.oudenhooven@kpnplanet.nl
mevr. A. Altena (bezoekersgroep)tel.0517.641070
Misintenties: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517532112, ellyvdwei@planet.nl
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
Het volgende parochieblad “De 4 - Sprong” gaat over de periode:
8 augustus – 5 september 2014
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 28 juli 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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