PAROCHIEKLOK
van de parochie van de H. Franciscus te Bolsward
vrijdag 24 september - vrijdag 22 oktober 2010
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Viersprongrooster
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Hoopvol
We hebben er een prachtig startweekend opzitten. Prachtig, maar ook
bijzonder en hoopvol.
Bijzonder, omdat het voor het eerst was dat de verschillende kerken in
Bolsward samen een activiteit voor het weekend organiseerden. Onder het
motto : “Samen spelen, samen delen” waren er allerlei spellen voor jong en
oud rond de Martinikerk georganiseerd. Bijzonder was ook dat onze broeders
en zusters van het Keerpunt mee deden. Op deze dag hebben veel christenen
elkaar op een plezierige manier ontmoet. Jong en oud.
Hoopvol was het weekend ook: het kan dus: christenen samen één lichaam in
één Geest. Ondanks de verschillen. Dat geeft hoop op verdere samenwerking
in de toekomst. Dat geeft hoop voor de leefbaarheid in de stad. Hoopvol
waren ook de verhalen die bewoners van Bolsward vertelden in de startdienst.
Hoopvol was het verhaal uit de Apocalyps, over een nieuw Jeruzalem.
Hoopvol, dat God ons mensen een perspectief biedt dat uitstijgt boven alle
dagelijkse zorg, leed en verdriet.
Hoopvol mogen wij het nieuwe seizoen ingaan. Het is hoopvol dat
verschillende werkgroepen meewerken aan het samenwerkingsproces in de
Viersprong. Werkgroepen uit de vier parochies die samen om de tafel gaan om
te zoeken naar wegen van samenwerking. Hoopvol zijn de reacties van
parochianen op de ontmoetingen rond het project “Geloven Nu”. Als u er ook
meer van wilt weten: op de parochievergadering van 24 november wordt er
uitgebreid over verteld.
Wij zijn een volk dat graag klaagt, Nederlanders staan er om bekend. Over
bovenstaande zaken valt ook vast een en ander te klagen. Maar vanuit de hoop
komen we vaak verder op de weg van God met mensen dan vanuit de klacht.
De klacht zet ons vast op de plaats, de hoop zet ons in beweging.
Ik hoop dat wij door alle negatieve verhalen van deze tijd de positieve
gebeurtenissen blijven zien: dat de positieve gebeurtenissen ons vertrouwen
geven om door te gaan op de weg van het katholieke geloof in onze tijd.
Pastor Germa Kamsma-Kunst
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VIERINGEN VAN DE ZONDAG:
Huylckenstein:
Parochiekerk:

vrijdag om 19.00 uur
zaterdag om 19.00 uur
zondag om 10.00 uur

VIERINGEN DOOR DE WEEK:
Parochiekerk:
Bloemkamp:

donderdag om 09.00 uur
woensdag om 10.00 uur

VIERINGEN VAN DE 26E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag in het licht van de aartsengel Michaël, de engel van het oordeel. De
engel met de weegschaal van goed en kwaad. De profeet Amos en Jezus
spreken beide een hard oordeel uit over de onrechtvaardige rijken die zwelgen
in weelde terwijl de armen verkommeren. In deze dagen geen populaire
boodschap.
Liturgische kleur: groen, bloemen: Herfstasters, lampionplanten.
Vrijdag 24 september H.Vincentius Strambi
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 25 september H. Sergius van Radonesh
19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het dameskoor
Zondag 26 september H. MM. Cosmas en Damianus, Fryske Leaffroudei
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Cantus Deokoor,
preek: zr. Lambertina
Dit weekend is de deurcollecte voor PAX CRISTI, VREDESWEEK
Vieringen door de week:
Woensdag 29 september Heilige Aartsengel Michaël, Patroan fan Frisia
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 30 september H. Kerkvader Hieronymus
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal.
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VIERINGEN VAN DE 27E ZONDAG DOOR HET JAAR
Jezus spreekt vandaag over het geloof als een mosterdzaadje. Kleine zaadjes
worden planten die de rotsen breken. De profeet Habakuk wordt beproefd in
zijn geloof. Het lijkt wel of God niet luistert. Paulus roept ons op sterk te zijn
in ons geloofsvertrouwen. In dat vertrouwen kunnen we de toekomst aan.
Liturgische kleur: groen, bloemen: Zonnebloemen van sint Franciscus.
Vrijdag 1 oktober H. Theresia van Lisieux,
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 2 oktober HH. Engelbewaarders
19.00 uur Woord- en Communieviering SINT FRANCISCUSFEEST
Zang wordt verzorgd door de st. Maartenschool
Zondag 3 oktober Translatio van Liudger
10.00 uur Eucharistieviering HOOGFEEST VAN SINT FRANCISCUS
m.m.v. het dames en herenkoor
Inwijding van het vernieuwde kerkplein. Waterwijding.
Vieringen door de week:
Maandag 4 oktober SINT FRANCISCUS VAN ASSISIE
Dinsdag 5 oktober Sint Maurus
19.00 uur Taizéviering
Woensdag 6 oktober Sint Bruno
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 7 oktober Rozenkransfeest. MM. Sergius en Bacchus
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal.
VIERINGEN VAN DE 28E ZONDAG DOOR HET JAAR
Deze zondag horen we het verhaal van de genezing van de tien melaatsen in
het grensgebied tussen Galilea en Samaria. De overwinning op de melaatsheid
is één van de grote prestaties van de christelijke praxis. Niet wegstoppen, niet
vluchten, maar de strijd aangaan. Jezus gaat ons daarin voor.
Vrijdag 8 oktober H. Amor van Munsterbilsen
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 9 oktober H. Dionysius “Dennis”
19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het dameskoor
Zondag 10 oktober Sint Victor van Xanten
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor
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Vieringen door de week:
Dinsdag 12 oktober H. Wilfried
Woensdag 13 oktober H. Abt Gerbrand fan Klearkamp
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 14 oktober H. Paus Callixtus
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal.
VIERINGEN VAN DE 29E ZONDAG DOOR HET JAAR
‘Ego clamavi’ Heer, ik roep tot U. Deze zondag leren we over het gebed. Uit
het oude testament horen we het verhaal van de biddende Mozes bij de strijd
tegen de roofzuchtige Amelekieten. Het vasthoudend gebed wordt verhoord.
Evenzo vertelt Jezus in gelijkenissen over de kracht van het gebed. Het gebed
is een niet aflatende energiebron.
Liturgische kleur: groen, druiven en maiskolven.
Vrijdag 15 oktober H. Theresia de Grote
19.00 uur Viering in Huylckenstein
Zaterdag 16 oktober H. Gerardus Majella
19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Joachimkoor
Zondag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Cantus Deokoor
Vieringen door de week:
Woensdag 20 oktober H. Grootmartelaar Artimius
10.00 uur Viering in Bloemkamp
Donderdag 21 oktober H. Martelares Ursula en haar gezellinnen
09.00 uur Eucharistieviering in de parochiezaal.
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Lectoren, acolieten en misdienaars
za. 25 sept. lector:
acolieten:
zo 26 sept.

za. 2 okt.
zo. 3 okt.

za. 9 okt.
zo. 10 okt.

za. 16 okt.
zo. 17 okt.

P. de Boer
Anna-Nynke Kamsma en Marloes
Roodbergen
lector:
M. Krijnsen
acolieten: Mireille de Vreeze en Dianne Palstra
misdienaars: Elias Abdo en Delia Visser
Deze viering wordt verzorgd door de St. Maartenschool
lector:
M. Koeleman
acolieten: Fanny Molenmaker en Henny Brouwer
misdienaars: Vera en Mathijs Zut, Lucas-Jan en
Lydia Hoitinga
lector:
B. Lops
acolieten: Sietske Kamsma en Liesbeth Roodbergen
lector:
J. Hooghiemstra
acolieten: Renée Terpstra en Doriet Veenendaal
misdienaars: Picabo Tienstra en Nicole Steigenga
lector:
M. Nota
acolieten: Laura Soolsma en Mirella Ypma
lector:
Liesbeth Roodbergen
acolieten: Thierry de Vreeze en Nico Bootsma
misdienaars: Jelmer en Karin Bootsma

Familieberichten
Overleden:
1 sept.
6 sept.
8 sept.

15 sept.

Berber Terwisscha van Scheltinga- Asma, 95 jaar
Corr. adres: Skieppeleane 1, 8771, KB Nijland
Piet Terpstra, 75 jaar, Slachte 2, 8731 CJ Wommels
Anita Catharina Veronica Franzen, 50 jaar
Stedsfinne 31, 8711 GG Workum
Corr. adres: Lijnbaen 25, 8711 ES Workum
Sibbele van Houten,
R. Cammingalaan 1, 8701 AA Bolsward

Dat zij rusten in vrede.
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Misintenties
Zaterdag 25 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Henk Brattinga, Sander Aloysius Visser en zijn ouders in Zuid Korea, Wil
Negerman, Henk Gordijn
Zondag 26 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Annie Postma, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, voor de zielerust van
Jan Hidde Walta en Jeltje Vronica Walta-Wetting, Harmen Brattinga
Woensdag 29 sept. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 30 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,
Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Trees Zijlstra-Hettinga, Douwe v.d.
Werf
Zaterdag 2 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema, overl. ouders Dooper-Bruinsma
Zondag 3 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke
en Sjoeke Hoekstra-de Boer, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema,
Sim v.d. Berg, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, Sjoerd Hettinga, Piet
Bergsma en overl. fam Bos-Jorna
Woensdag 6 okt. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen,
Donderdag 7 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, Trees Zijlstra-Hettinga,lev. en overl. fam. JorritsmaRiepstra, fam. Galama-Ypma
Zaterdag 9 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, voor
kinderen en kleinkinderen
Zondag 10 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
overl. fam. Haye Huitema en Jourica de Boer, Dinie Huitema-Breteler en
Thijs Huitema, Piet Bergsma en fam. Bos-Jorna, jrd. Simke Sonsma en overl.
ouders
Woensdag 13 okt. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen,
Donderdag 14 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Gretha Veronica
Ypma, uit dankbaarheid
Zaterdag 16 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Joop v.d. Zee en Tine v.d. Zee-Ligthart en Meiny v.d. Zee, Piet Bergsma en
fam. Bos-Jorna, Hessel Kolkena
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Zondag 17 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
overl. fam. Dooper-Zijlstra, Tjaltje Couperus-Draaisma
Woensdag 20 okt. Bloemkamp: tot zekere intentie, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 21 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Trees
Zijlstra-Hettinga, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra

Gezinsviering sint Franciscus
Op zaterdagavond 2 oktober is er in onze kerk een viering speciaal voor
gezinnen met kinderen. Het schoolkoor van de sint Maartenschool zingt, en
kinderen van school zullen tijdens de viering een verhaal van sint Franciscus
uitbeelden. Alle kinderen mogen hun knuffeldier meenemen naar de kerk.
De viering begint om 19.00 uur. Tot dan!
Pastor Germa Kamsma-Kunst

Kinderwoorddienst

zondag 29 augustus

Op deze ochtend kwamen 4 kinderen naar de
kinderwoorddienst waar ze de ‘geboorte’ meemaakten van
‘De Boekrol’. U zult wel denken ”die is er toch al heel
lang?” Ja dat is waar maar voor de kinderen is dit een nieuw project. Bij elke
kinderwoorddienst komt deze boekrol op tafel en dan kunnen de kinderen daar
hun werkjes en/of verhalen in stoppen. Zo krijgen zij aan het eind van dit
seizoen een boekrol vol verhalen en bewerkingen. Deze zondag was het
thema: We mogen allemaal Gods kinderen zijn. Iedereen wordt geroepen deze
liefde aan elkaar door te geven. De aardbol met kinderen uit alle werelddelen
werd gekleurd en in hun eigen Boekrol geplakt. Deze mochten ze mee naar
huis nemen om de volgende keer, als er weer een kinderwoorddienst is, mee te
nemen. Terug in de kerk werd de grote Boekrol onthuld, deze blijft in de kerk
staan en wordt ook weer bij de volgende vieringen gebruikt.
De volgende vieringen zijn: de zondagen 26 september, 17 oktober, 28
november en vrijdag 24 december. Jullie zijn van Harte welkom.
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Kinderwoorddienst tijdens het Startweekend
Zoals pastor Kamsma het mooi verwoordde: zaterdag 11 september werd er
buitenom de kerk gezellig ‘gevierd’ d.m.v. sport en spel voor jong en oud en
zondag 12 september werd er binnenin de kerk ‘gevierd’. Het was een
oecumenische viering in de Martinikerk. De kinderen, die in grote getale
gekomen waren, moesten nog veel geduld hebben voordat ze naar hun plekje
in ‘het Convent’ konden. Daar aangekomen gingen ze het liedje ‘Dromen op
een eiland’ instuderen. Na het verhaal ‘God maakt alles nieuw’ beluisterd te
hebben werden de kinderen weer verwacht in de kerk om hun lied ten gehore
te brengen. Na dit geslaagde optreden van dit ‘ad-hoc’ kinderkoor, o.l.v. dhr.
P. Wagenaar, zochten de kinderen hun ouders weer op en ging de viering
verder……
Tot een volgende keer
Theuna Huitema.

CATECHESE/JONGEREN
Solid Friends/Schakeltje seizoen opening
Vrijdag 10 september was het weer zo ver: de seizoensopening van Solid
Friends/Schakeltje. Er kwamen weinig jongeren opdagen, maar de mensen die
er waren, waren heel enthousiast. We hebben weer veel gedaan. Het begon
zoals altijd om half 8. Toen we binnen kwamen kregen we een drankje en een
hapje. We mochten het drankje nog niet opdrinken. We moesten tweetallen
maken met de persoon die hetzelfde drankje had gekozen. Samen moesten we
onze top 5 drankjes opschrijven en daarna met de anderen delen. Dit was de
eerste van een aantal spellen en opdrachten om elkaar beter te leren kennen.
Het thema was gemaskerd feest. We begonnen met een masker op om elkaar
in de loop van de avond beter te leren kennen. Je zou denken dat van een
groep die een aantal jaren min of meer hetzelfde is dat je veel van iedereen
weet, maar niets is minder waar. We zijn veel over elkaar te weten gekomen.
We hebben van alles gedaan om elkaar beter te leren kennen. Maskers maken
met dingen over jezelf waarvan je denkt dat anderen dat nog niet weten, een
memoryspel met zelfgemaakte kaarten over je hobby’s en interesses. We
hebben ook nog een spel gedaan waarbij je in een kring zit en van stoel moet
wisselen als jouw personage genoemd werd in een verhaal.
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Als afsluiter hebben we in tweetallen zelf tompoezen gemaakt. Op de
glazuurlaag van de tompoezen moesten we kleine snoepjes gooien van een
meter afstand. Het was vrij lastig de tompoes te raken! Onze volgende
ontmoeting is vrijdag 24 september. We hopen dat er dan meer mensen
komen, dus ben je een jongere en heb je zin om met leeftijdsgenoten leuke
dingen te doen? Kom dan naar Solid Friends om half acht!
Chris ter Beke

’t Schakeltje 10 jaar!
Op vrijdagavond 8 oktober vieren we tijdens de bijeenkomst van Solid Friends
dat de jongerengroep “t Schakeltje” 10 jaar bestaat. Je bent van harte welkom
om dit met ons mee te vieren! Het thema van die avond is: “Waarheid”.

DIACONIE
Vastenactie MALAWI 2010 (2)
De voorlopige opbrengst van de vastenactie 2010 heeft tot nu toe een totaal
bedrag van € 2.855,86. De giften per overschrijving, (rechtstreeks
overgemaakt naar de Vastenactie) hebben de overhand, vergeleken met de
collectebak achter in de kerk. Deze schriftelijke overschrijvingen worden bij
de Vastenactie bijgeschreven op basis van de postcode en huisnummer uit de
parochie Bolsward. De opbrengst voor Malawi 2010 sluit pas op Aswoensdag
2011, dus u heeft altijd nog de mogelijkheid dit bedrag te verhogen.....
Het definitieve bedrag van de Parochie H Franciscus/ Bolsward van de
Vastenactie 2009 (van Aswoensdag 2009 tot Aswoensdag 2010) is bekend en
bedraagt € 4.559.65
Namens de mensen in ontwikkelingslanden willen we graag hun grote dank
overbrengen voor uw bijdragen voor Vastenactie 2009 (Oeganda) en voor
Vastenactie 2010 (Malawi).
U kent inmiddels ons verhaal: we zoeken nog steeds nieuwe leden in onze
VOM werkgroep. MET MEER LEDEN KUNNEN WE ZOVEEL MEER
DOEN....
U kunt ons bereiken onder telefoonnummers: 575894 (Sietze), 573177
(Hellen), 575964 (Gonnie).
Namens de VOM Groep/ Bolsward:
Marlies Breeuwsma.
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SAMEN-DOE-DAG 2010
GA JE MEE? GAAN WE SAMEN
Deze dag is voor allen die betrokken zijn

bij kerkelijke activiteiten samen met
mensen met een verstandelijke beperking.
Iedere twee jaar wordt er bij toerbeurt in één van de noordelijke provincies een
Samen Doe Dag georganiseerd door de stichting Kerken en Mensen met een
Verstandelijke Handicap Noord Nederland. Deze dag is bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beperking en voor de vrijwilligers en pastores uit de
kerken die als maatje, begeleider, catecheet of op een andere wijze contact
hebben met mensen met een verstandelijke beperking uit hun gemeente of
parochie.
Dit jaar vindt de Samen Doe Dag plaats in Fryslân op:
zaterdag 16 oktober 2010,
van 09.30 – 16.00 uur in de Oerdracht te Joure.
Het thema is: ‘Ga je mee? Gaan we samen!’
’s Morgens zijn bisschop G. de Korte van de R.K. Kerk, Ds.L. Bergstra,
voorzitter van de Algemene Classikale Vergadering (ACV) van de PKN in
Fryslân en Ds. R. Veenboer, voorzitter van de Friese Raad van Kerken
aanwezig. ‘s Middag’s zijn er werkwinkels in het teken van de Friese
Elfsteden. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende
Elfsteden-activiteiten en zal daarbij worden aangemoedigd door de drie exvoorzitters van de Elfstedentochten! De dag wordt afgesloten met een viering,
waarin alles van de dag zijn plaats zal krijgen.
Telefonische opgave bij Wilma Altena 0561 – 616 216 (na 18.00 uur)
De kosten à € 11,- per persoon moeten vóór 1 oktober 2010 worden
overgemaakt naar: giro 79 50 686 t.n.v. Stg. Kerken en Mensen met een
Verstandelijke Handicap N – Nederland te Assen o.v.v. van Manifestatie 2010
en uw naam + woonplaats.
Ciel Huitema,
Waarnemend voorzitter werkgroep Samen Doe Dag 2010
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WAT GEBEURT ER MEER IN ONZE PAROCHIE?
Activiteitenkalender:
Zondag:
Tijdens de viering van 10.00 uur crèche
koffiedrinken na de H. Mis.
19.00-20.30 uur rep. Joachimkoor
Maandag:
14.15-15.30 uur rep. KBO-koor 13 sept.
15.30-17.00 uur kinderkoor
Dinsdag:
19.30 uur rep. Dameskoor
iedere 1e dinsdag van de maand
donderdag: 19.30 uur rep. dames- en herenkoor
19.15-20.30 rep. Cantus Deo-koor
Za. 25 sept.
Ma. 27 sept.
Di. 28 sept.
Wo. 29 sept.
Vrij. 1 okt.
Za. 2 okt.
Ma. 4 okt.
Di. 5 okt.
Wo. 6 okt.
Vrij. 8 okt.
Di. 12 okt.
Wo. 13 okt.
Do. 14 okt,
Zo. 17 okt.
Ma. 18 okt.
Di. 19 okt.
Wo.20 okt.

Do. 21 okt.

08.30 uur
19.00-20.00 uur
20.15-22.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00-20.30 uur
19.00-19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
13.30-16.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
13.30-16.00 uur
10.00 uur
20.00-22.00 uur
18.30-19.30 uur
19.45-21.30 uur
13.00 uur
19.00-20.30 uur
13.00-15.00 uur

Kerkplein leeg maken
Terugkomavond 1e comm.cantjes
Besturen Viersprong
Ziekenhuisbezoek
Taizérepetitie
TBM vrijwilligers
ABTB/KPO
Viering St.Maartenschool (kerk)
Jong.catech. groepen 1, 2 en 3
Taizéviering
TBM
Solid Friends
KVG
KPO
Par.Bestuur
KBO Openingsviering
Joachim
Kinderwoorddienst
Diaconie
Taizé-repetitie
Gregoriaans project
Klokrapen
Jong.Catech.groep 1
kennismaken.
Kerkschoonmaak
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Pastorie/bovenzaal:
Wo. 29 sept. 20:00 uur
Do. 30 sept.
19.30 uur
di. 5 okt.
20.00 uur
Wo. 6 okt.
20.00 uur
Ma. 11 okt.
14.00 uur
Di. 12 okt.
10.30 uur
13.30 uur
20.00 uur

Ouders jongerencatechese 1
PCI
Catechese-comm.
Communicatie-comm.
Agenda-comm.
Wijkcontactpersonen
Omzien naar elkaar
Zien en Geloven

Nieuw in de stellingkast parochiezaal:

Bisdom Groningen/Leeuwarden

Het Bisdomblad sept.2010

Afscheid pastor Draisma
Op zondag 7 november zal er een gezamenlijke viering voor de hele
Viersprong zijn in Workum. In deze viering wordt afscheid genomen van
pastor Draisma. Voor parochianen van Bolsward een gelegenheid om na
afloop van de viering pastor Draisma een hand te geven. Pastor Draisma gaat
16 oktober voor de laatste keer voor in Bolsward.
Pastor Germa Kamsma-Kunst.

Missiekalenders
Dit jaar zullen de kinderen van de groepen 8 van de Sint Maartenschool NIET
bij u langs komen met de missiekalenders. Parochianen die graag een kalender
willen ontvangen kunnen daartoe contact
opnemen met de Sint
Maartenschool (572418). Dan zal een van de leerlingen de kalender bij u thuis
bezorgen.
Natuurlijk kunt u ook op school komen om een kalender af te komen halen.
De kosten bedragen € 8.
A.M. Huitema
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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.

Bolswarder bijbelquiz
In de afgelopen jaren is gebleken dat de
Bijbelquiz het meest populaire onderdeel van de
Bijbeltiendaagse is. De Bijbeltiendaagse vindt
dit jaar plaats van vrijdag 29 oktober tot en met
zondag 7 november 2010. Het thema is ‘Toekomst’.
In heel Nederland kunnen mensen zich straks tijdens de Bijbelquiz het hoofd
breken over lastige en leuke vragen rondom de Bijbel en het Bijbelwerk. Op
maandagavond 1 november a.s. worden namelijk in het hele land
Bijbelquizzen georganiseerd.
De Martinigemeente, Gasthuiskerk, de RK-parochie, de doopsgezinde kerk
en hopelijk ook andere Bolswarders willen op 1 november ook in Bolsward
deze quiz organiseren. U speelt met uw eigen wijk (dus allerlei geloven en
ongeloven door elkaar heen) tegen een andere wijk van de stad. Zal blijken dat
Altenburg de grootste Bijbelkennis heeft? Of weet Centrum de prijs in de
wacht te slepen?
De avond begint om 20.15 uur in het Convent (Groot Kerkhof 1a) en de
leiding is in handen van een vrouw die boven de partijen staat: onze eigen
burgemeester Mw. W. Chr. Vroegindeweij.
Iedereen is welkom en we hopen velen te begroeten.

16
Koffieconcert
Daar de torenkapel van onze kerk over een fraaie akoestiek
beschikt, zal er op zondag 3 oktober a.s., evenals vorig jaar, een
koffieconcert van ongeveer 20 minuten gegeven worden door
onze medeparochiaan Sietze Leenstra.
Hij zal op verschillende blokfluiten enkele werken spelen uit de
middeleeuwen, de renaissance, de barok en uit deze tijd.
Aanvang direct na de viering van 10.00 uur.

KVG dinsdag 12 oktober 2010
Wij openen ons KVG-seizoen om 19.00 uur met een viering in de St.
Franciscuskerk. Daarna gaan we naar de parochiezaal voor de jaarvergadering
waarbij we afscheid nemen van onze bestuursleden Marietje de Jong en
Wietske Boekema.
Na de pauze wordt de avond verzorgd door enkele van onze kernleidsters, die
vast weer voor een gezellige en ontspannende avond zorgen.
Het bestuur.

KBO-openingsmorgen, seizoen 2010/2011
Donderdag 14 oktober 2010
Om 09.00 uur is er een Eucharistieviering met medewerking van ons KBOkoor. Na de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in de parochiezaal. Na de
koffie presenteert dhr. E. de Leeuw een diaserie met als titel:

“Juf”
Het hoogst gelegen bergdorp van Zwitserland. U kunt genieten van prachtige
natuuropnames.
Het bestuur.
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“Het nieuwe ouder worden”
Op zaterdag 9 oktober organiseert De Stichting Ouderenwerk Bolsward samen
met de drie plaatselijke ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB de
manifestatie “ het nieuwe ouder worden” in het Marne College aan de
Schoolstraat in Bolsward.
De manifestatie wordt een groot festijn en duurt de gehele dag van 10.00 –
16.00 uur. In de ochtend verzorgt Jan Baars, bij uitstek een deskundige op het
gebied van ouderenbeleid, een lezing over het nieuwe ouder worden. Er zijn
diverse workshops, er vinden muzikale optredens plaats en er zijn diverse
stands met allerlei informatie.
Noteer alvast de datum 9 oktober 2010 in uw agenda.
Sible Huitema.

Werkplaats voor de ziel
De Werkplaats biedt:
− geestelijke begeleiding
− trainingen, bezinningsdagen, workshops, retraites voor groepen,
organisaties, bedrijven
− pelgrimsreizen
− bezinningsdagen/retraites in de zomer en in de winter.
I: www.werkplaatsvoordeziel.nl
E: info@werkplaatsvoordeziel.nl
T: 06-36124607

Levenskunst zondag 3 oktober 2010
Een lezing door Joke Litjens; verschillende workshops; informatiemarkt van
13.30 uur-17.00
Informatie en aanmelden:
Conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet
Prijs: Gratis, deze lezing wordt aangeboden door deelnemers van Zinweb zie

www.zinweb.nl
I: www.zinweb.nl
E: info@mennorode.nl
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Meditatief wandelen en begeleide meditatie
18 t/m 20 oktober 2010
Lichaam en ziel komen bij elkaar in de verstilling.
Begeleide meditatie en wandelen is een ideale combinatie om te ontspannen
en om dichter bij jezelf te komen en bij de bron van je leven. Het brengt
lichaam en ziel tot elkaar. De rode draad in de herfst is ‘loslaten’. Joke Litjens
leidt deze tweedaagse in het Dominicanen Klooster.
Informatie en aanmelden:
Dominicanenklooster Huissen
Prijs: Tarief A € 169,00, Tarief B € 249,00, Tarief C € 299,00
I: www.dominicanenkloosterhuissen.nl
E: info@kloosterhuissen.nl
T: 026-3264422

Kleine Kerkgemeenschap – Huisgemeenten
zaterdag 30 oktober 2010
Een Kleine Kerkgemeenschap is de kleinste eenheid waarin je kerk kunt zijn.
Ze bestaat uit acht tot vijftien mensen die regelmatig bij elkaar komen om het
leven met elkaar te delen, om te bidden, de Schrift te lezen, zorg voor hun
medemens te hebben, zo mogelijk ook samen te eten.
We bieden een informatiebijeenkomst hierover, waarin we ook een aanbod
doen voor toerusting. Iemand van zo’n groep uit Lelystad deelt van haar
ervaringen.
Marianne Baijens verzorgt de inleiding (zij introduceerde deze vorm van kerkzijn in ons land). Peter Denneman en Joke Litjens begeleiden de workshop
van 14.00 – 16.30 uur.
Informatie en aanmelden:
Benedictushof, Abdij van Egmond Prijs: € 5,00
E: benedictushof.@abdijvanegmond.nl
T: 072-5061415
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de moeite waard!
Hoewel er in de vakantietijd meestal minder nieuws is, vormt dit
jaar een uitzondering. Als afdelingsraad hebben wij een programma opgesteld
voor de bijeenkomst op 9 oktober het klooster van Ter Apel. De historie van
orde van de Kruisheren (die 800 jaar bestaat) en de betekenis van het klooster
voor de omgeving worden toegelicht en er is een rondleiding door het klooster.
Kent u Ter Apel nog niet? s-Morgens kunt u - op eigen gelegenheid - de RK
Kerk aan de Hoofdstraat bezoeken (opbouw Engels orgel, ramen – uitleg
aanwezig), of een wandeling van één of meer uren in het Klooster Bos maken.
Wilt u meer weten, via ons e-mailadres: afdelingsraad.groningenleeuwarden@kro.nl kunt u het programma aanvragen of zich opgeven.
Toegang voor leden en één introducé is gratis. Er is plaats voor 75 personen.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.
Dominic Brügemann, Voorzitter Afdelingsraad Groningen - Leeuwarden
E - post: brujoule@planet.nl

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.003,20 opgebracht.
De deurcollecte voor de MIVA op 28/29 augustus jl. heeft € 156,29
opgebracht.
ALLE GOEDE GEVERS HEEL HARTELIJK DANK!

De volgende parochieklok loopt van 22 oktober tot 19 november.
Kopij en misintenties voor de volgende klok graag inleveren
vóór woensdag 13 oktober 2010.
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Parochie Sint Franciscus van Assisi te Bolsward
www.franciscuskerk.nl
Parochiesecretariaat: telefoon: 576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag 09.00-12.00 uur en woensdag 09.00-12.00 uur
E-mail: Pastorie, koster, huishouding: JR.Wal@planet.nl
Secretaris parochiebestuur: Dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 576126, E-mail: janterra@planet.nl
Parochieklok: Anny Witteveen, Laag Bolwerk 33, tel. 574580
E-mail: parochieklok@hotmail.com
Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie of
doorgeven aan Mevr. R. van Dongen, Pater Schuurmanstraat 22,
tel.574579 e.mail: dong2103@planet.nl
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het parochiesecretariaat. Tel. 576998;
E-mail: info@franciscuskerk.nl
Pastoor: J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV
Telefoon: 572206, Pers. E-Mail: JR.Wal@planet.nl
vrije dag: maandag
Pastoraal Werker: G.M.H. Kamsma-Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP
Telefoon: Pastorie: 572528, thuis: 573923
E-Mail: gmh.kamsma@gmail.com vrije dag: donderdag
Koster: A. Mulder, Sneekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie: 575924,
Thuis: 573216, vrije dag: woensdag
Huishouding: M.C. Douma, Prinsenburg 23, 8702 AM, Tel. 575004,
vrije dag: woensdag
Financiën: Giro Parochiebestuur St. Franciscusparochie: 81 50 58
Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483
Dat kost lood: ABN Amrobank nr. 55.24.12.511
Zieken:
Langdurige zieken of ziekenhuisopname kunt U doorgeven aan:
Thea Foekema, tel. 573978 en b.g.g. Joke Hooghiemstra tel. 575058 en aan
Truus Yntema tel. 574880
Heiligenkalender, bloemen en foto’s: www.pylgeralmanak.nl

