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Viersprongrooster 
Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum 

Vr 15 juli 
19:00 u.vd Wal  
Huylckenstein   

Za 16 juli 19:00 u. de Wolff 
16:00 u.de Wolff  
Nij Mariёnacker 

xxx xxx 

Zo 17 juli 
10:00 u. vd Wal/ 
Kamsma/deWolff 

Zie Bolsward Zie Bolsward Zie Bolsward 

Wo 20 juli 
10:00 u. Parochianen 
Bloemkamp   

Do 21 juli 9:00 u vd Wal 
  

Vr 22 juli 
19:00 u. vd Wal 
Huylckenstein   

Za 23 juli  19:00 u. Kamsma xxx xxx xxx 
Zo 24 juli 10:00 u. vd Wal 9:30 Parochianen 9:30 u. Kamsma 9:30u Parochianen 

Wo 27 juli 
10:00 u. vd Wal 
Bloemkamp   

Do 28 juli 9:00 u vd Wal 
   

Vr 29 juli 
19:00 u. vd Wal 
Huylckenstein 

 
  

Za 30 juli 19:00 u. vd Wal xxx xxx xxx 

Zo 31 juli 
10:00 u. 
Parochianen 

9:30 u vd Wal Zie Workum Zie Workum  

Wo 3 aug 
10:00 u. Parochianen 
Bloemkamp   

Do 4 aug 9:00 u vd Wal 
  

Vr 5 aug 
19:00 u.vd Wal  
Huylckenstein   

Za 6 aug  19:00u Parochianen   19:00 u. vd Wal xxx xxx 
Zo 7 aug 10:00 u. vd Wal      xxx 9:30 u Parochianen 9:30u Parochianen  

Ma 8 aug 
 

 
10.30 u. Parochianen  
Avondrust 

Wo 10 
aug 

10:00 u Parochianen 
Bloemkamp   

Do 11 aug 9:00 u vd Wal  
  

Vr 12 aug 
19:00 u.vd Wal  
Huylckenstein  

Za 13 aug 19:00 Parochianen    xxx 19:00 vd Wal xxx 
Zo 14 aug 10:00 u. vd Wal 9:30u Parochianen   xxx 9:30u Parochianen 
Ma 15 aug 19:00 u. vd Wal   

Wo 17 aug 10:00 u. vd Wal 
Bloemkamp   

Do 18 aug 9:00 u vd Wal   

Vr 19 aug  
19:00 u.vd Wal  
Huylckenstein  
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ALGEMEEN 
 
Afscheid nemen: terugkijken, loslaten en vooruitkijken 
 

Terugkijken: In oktober 1990 kwamen Dominicus en ik naar Bolsward toe. Al vrij 
snel was ik bij de kinderwoorddienst en wat later vroeg pater Stolk of wij 
gastouders wilden worden voor de jongerencatechese. Dat hebben we toen met 
veel plezier gedaan. Daarna namen we de organisatie voor de jongerencatechese 
van mevrouw Twerda over. Toen pater Stolk ziek werd, vroeg hij of ik ook de 
begeleiding van de gastouders wilde over nemen. Ondertussen was ik begonnen 
met de studie Theologie in Utrecht. In die periode zijn onze drie dochters 
geboren en heb ik een gespreksgroep voor volwassenen opgezet (de Schakel) en 
enkele jaren later een aantal bijeenkomsten voor jongeren van 15+ 
(’t Schakeltje).  
In januari 2001 ben ik gestart als pastoraal werker in de parochie Bolsward. Nog 
voor mijn presentatieviering mocht ik al de eerste uitvaart verzorgen! Er zouden 
er nog vele volgen… Ik heb veel geleerd van pastoor van der Wal, die mij veel 
ruimte in het werk heeft gegeven. 
 Ik was eerstaanspreekbare voor jongeren en jonge gezinnen. In de afgelopen 
tien jaar heb ik geprobeerd voor deze doelgroepen diverse activiteiten te 
organiseren, in samenwerking met de pastores en vrijwilligers. Ik heb dat altijd 
met heel veel plezier gedaan.  
Vanaf het begin was er al sprake van een samenwerking tussen de vier 
parochies. Als pastoraal team verzorgden we de weekendliturgie voor alle vier 
parochies en om het jaar was er een jaarthema voor die vier parochies. Rond dat 
jaarthema organiseerden we allerlei activiteiten met diverse werkgroepen. Er is 
ook een paar jaar een hongerdoek gemaakt voor elke parochie. Deze 
samenwerking is in de loop van de tijd steeds verder uitgegroeid, totdat het in 
de afgelopen anderhalf jaar in een soort stroomversnelling kwam. Het was fijn 
dat ik een jaar geleden fulltime voor de Viersprong kon gaan werken en mee kon 
helpen bij die samenwerking. Op de vrijwilligersdag vanwege mijn afscheid zal 
over de plannen voor verdere samenwerking  informatie gegeven worden, en ik 
hoop dat de vrijwilligers ook hun reacties op deze informatie geven. 
 Ik kijk in grote dankbaarheid  en met goede herinneringen terug op deze jaren, 
op al die aardige mensen en die fijne contacten die ik mocht hebben, de goede 
gesprekken en de grote hulp van sommige mensen bij de activiteiten.  

Loslaten: Tot nu toe ben ik nog steeds actief met diverse werkgroepen in de vier 
parochies, om het seizoen af te ronden en om alvast plannen met hen te maken 
voor volgend seizoen. En dan moet ik het loslaten….. Overdragen aan de nieuwe 
pastor. Dat is vreemd, en het gevoel van loslaten is er nog niet.  
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Algemeen 
 

Ik verwacht dat dat gaat komen na 17 juli, na de afscheidsviering en wanneer 
voor mij de activiteiten met de werkgroepen zijn afgesloten. En hoewel mijn pad 
een andere richting gaat nemen, blijven we toch allemaal op reis richting Gods 
koninkrijk (Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort. Breekt 
uw tent op, gaat op reis, naar het land dat Ik u wijs…….). Zo blijven wij toch met 
elkaar verbonden. 

Vooruitkijken: Ik denk dat de parochies in de Viersprong niet een makkelijke 
periode tegemoet gaan, omdat het pastoraal team vernieuwd gaat worden 
komend seizoen en omdat er zoveel belangrijke veranderingen in de organisatie 
op stapel staan. Maar ik heb veel vertrouwen in de kracht en de creativiteit van 
de diverse werkgroepen en besturen.  En ik denk dat u ook vertrouwen mag 
hebben in het pastoraal team, ook bij alle veranderingen. En ik zelf vertrouw ook 
in Leeuwarden op enthousiaste collega’s en parochianen om samen  te bouwen 
aan een levendige geloofsgemeenschap.  
 
Ik zou u allemaal nog graag een keer persoonlijk willen bedanken voor het 
vertrouwen dat u in mij had, voor de samenwerking en voor de goede tijd die we 
gehad hebben in Bolsward en de Viersprong. Dat is niet mogelijk, maar ik hoop 
op zaterdag 16 juli of zondag 17 juli nog wel veel mensen persoonlijk te kunnen 
bedanken. En voor alle andere parochianen: HEEL HARTELIJK BEDANKT,  vrede 
en alle goeds! 

  Pastor Germa Kamsma-Kunst 
 
 
 

De pastores, parochiebesturen en de redactie 
van de Viersprong wensen U een fijne,  

zonnige vakantie! 
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Algemeen 

VOORWOORD BIJ DE WEEKENDVIERINGEN 
 

De vieringen in Workum, Makkum en Witmarsum zijn op de zondagen om 
09.30 uur en in Bolsward om 10.00 uur. Op de zaterdagavond zijn alle vieringen 
binnen de 4-sprong om 19.00 uur. 
 

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
‘God is mijn Helper’. Op deze zondag nemen we afscheid van Pastor Germa 
Kamsma, zoveel jaren een bekend gezicht in onze parochies. De lezingen van 
vandaag passen heel goed bij deze gelegenheid. Op de haar zo eigen wijze wilde 
zij een ‘vriendin van de mensen’ zijn daarbij vertrouwend op de bijstand van de 
Heilige Geest. Vele mosterdzaadjes heeft zij gezaaid. Soms was de oogst 
overdadig soms moest ze tevreden zijn met een kwijnend stekje. Maar altijd was 
er haar vertrouwen in de kracht van het gist van Gods Koninkrijk. 
Lit. Kleur: groen. Bloemen: witte rozen en lathyrus. 
 

Zaterdag 16 juli O. L. V. van de Berg Karmel, Ruth 
Zondag 17 juli San Alessio, H. Osmund 
Woensdag 20 juli  PROFEET ELIA. H. mart. Margaretha 
Donderdag 21 juli H. Laurentius van Brindisi Ziekencommunie West 
 

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
“God in zijn heiligdom”.  De lezingen van deze dag passen bij de pelgrimage naar 
Santiago, waarvan de pelgrims in deze dagen in de stad aan het einde der aarde 
aankomen. Zij zijn als de zoeker naar de kostbare parel in het Evangelie. Zo gaat 
ieder mens in zijn leven op zoek naar de parel, een kostbare en van harte 
gewenst bezit. Wat is of was de parel die wij zochten? Wat betekent: ‘Zoekt 
eerst het Koninkrijk van God‘? Lit Kleur: Groen, bloemen: margrieten. 
 

Zaterdag 23 juli H. Birgitte van Zweden 
Zondag  24 juli H. Christoffel, H. Christina van Bolsena 
Woensdag 27 juli In Frisia feest. ZALIGE PATER TITUS BRANDSMA 
Donderdag 28 juli H. Paus Victor, S. Samson van Dol. Ziekencommunie: Oost 
 

ACHTTIENDE  ZONDAG DOOR HET JAAR 
‚God kom mij te hulp‘ met  deze woorden beginnen steeds de getijden in de 
kloosters en in de parochiekerken. God ga met ons mee, schenk ons het voedsel 
dat wij nodig hebben, materieel en geestelijk. De broodvermenigvuldiging zegt  
ons dat God die hulp in overvloed aan de mensen wil schenken. Wij moeten wel 
in het gras gaan zitten en ons voor zijn genade openstellen. 
Lit. Kleur: groen, Bloemen: Rode bloemen, graan.  
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Algemeen 

Vrijdag 29 juli H. Martha  
Zaterdag 30 juli H. Petrus Chrysologus  
Zondag 31 juli Heilige Ignatius van Loyola 
Woensdag 3 augustus Zalige Benno  
Donderdag 4 augustus. Heilige Joannes Maria. Pastoor van Ars, Z.C. West 
 

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
‘Respice Domine’. Denk Heer aan uw Verbond. Het verhaal van Petrus 
‘wandelend’ over het water. Een heel belangrijk verhaal uit het Evangelie, dat 
door onze fijne zeef van ‘waar of niet waar’ al voor kleine kinderen ‘raar’ is. Toch 
is het een verhaal dat in vele mensenlevens waar is geworden; De ervaring in de 
moeilijkheden te verdrinken en dan toch die hand die je vastgrijpt en weer vaste 
grond geeft.  
Lit. kleur: bloemen: langs de waterkant, zinnia’s 
 

Vrijdag 5 augustus “Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw” 
Zaterdag 6 augustus GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER “ Thabor” 
Zondag 7 augustus H. Paus Sixtus, Patroon van Seisbierrum.  
Woensdag 10 augustus HEILIGE MART. LAURENTIUS, Patroon van Kimswert. 
Donderdag 11 augustus Heilige Moeder Clara. Ziekencommunie Oost 
 

TWINTIGSTE  ZONDAG DOOR HET JAAR 
‘God, onze beschermer’. De Nederlanders – en de Friezen- zijn de laatste jaren 
steeds nationalistischer geworden. ‘Puur Hollands’ gaat uit boven het gedoe van 
de anderen. Met afgrijzen bekijken we de slechte gewoontes van de ons 
omringende volken om over die van ’hen die verre zijn’ maar te zwijgen. Jezus 
breekt vandaag op het woord van vreemdelinge de muren tussen Joden en 
Heidenen. De Katholieke Kerk is Zijn voetspoor altijd internationaal geweest. 
Kleur: groen, veelkleurige bloemen en kruiden. 
 

Vrijdag 12 augustus  Zalige Joannes van Riétie 
Zaterdag 13 augustus HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, MM. 
Zondag 14 augustus H. Maxmilianus Maria Kolbe, Heilige Werenfridus 
Maandag 15 augustus MARIA TEN HEMEL OPNEMING 
19.00 uur Bolsward: AVONDMIS MARIA HEMELVAART 
Woensdag 17 augustus In Frisia: H. Jeroen van Noordwijk 
Donderdag 18 augustus H. Keizerin Helena. Ziekencommunie: West 
 
 

Voor wie meer wil weten “Onderweg” zie www.pylgeralmanak.nl 

http://www.pylgeralmanak.nl/
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St. Franciscusparochie te Bolsward 

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden wij voor:  
 

Donderdag 14 juli:  voor onze gezinnen en onze overleden 
weldoeners, Epke Zijlstra en Trees Zijlstra-Hettinga, uit dankbaarheid 

bij een 80
ste

 verjaardag 

Zaterdag 16 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sjoerd 
Hettinga 
Zondag 17 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
fam. Visser-Bonte, Ferdi Zijlstra, Carl en Regina Görner, Rein de Wit en Akke de 
Wit Bekema, onze lieve ouders Ele en Tineke Brandenburg, Margaretha Ypma, 
lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, uit dankbaarheid, Marina Kunst, Attie 
Kamsma-de Ree, Julius en Meinte Galama 
Woensdag 20 juli Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen, Margaretha Ypma 
Donderdag 21 juli: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Epke 
Zijlstra en Trees Zijlstra-Hettinga, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, fam. 
Miedema-Muller 
Zaterdag 23 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Elzinga-Kruiper, fam.Wojeik 
Zondag 24 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga 
Woensdag 27 juli Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede 
toekomst voor de kinderen, 
Donderdag 28 juli: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,  Epke 
Zijlstra en Trees Zijlstra-Hettinga, overl. ouders Adema-Piekema 
Zaterdag 30 juli: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 31 juli:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en 
Sjoeke Hoekstra-de Boer, jrd. Sjoerdje Teerenstra-Brattinga, Harmen Brattinga 
Woensdag 3 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag  4 aug.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Epke 
Zijlstra en Trees Zijlstra-Hettinga, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. 
Jorritsma-Riepstra, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, fam. Galama-Ypma 
Zaterdag 6 aug:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema 
Zondag 7 aug:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Ynte 
Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben, Hendrik Mulder en Julia Cecilia 
Mulder-Ettema, overl. fam. Dooper-Zijlstra 
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Bolsward 
 

Woensdag 10 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 11 aug: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,  
Zaterdag 13 aug: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim v.d. 
Berg, over. Ouders Dooper-Bruinsma 
Zondag 14 aug: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs Huitema 
en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de Boer, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, Ferdi Zijlstra 
Woensdag 17 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen 

Donderdag 18 aug.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 

 

 
Familieberichten 
 

Geboren:  
17 april  Elizabeth Sietske dochter van Fokke  van   Balen en 
   Fernande Teernstra, Polle 2, 8701 GZ Bolsward. 
11 juni Iris Helena, dochter van Edou en Baukje Schotanus-de Boer, 
  De Blink 4, 8701 LW Bolsward. 
29 juni  Ruben Hendrik, zoon van Gerrit en Ineke Teerenstra-Miedema, 
 ‘t Waarlamke 19, 8702 CT,  Bolsward 

 
Alle ouders van harte gefeliciteerd. 
 
 
Overleden:  
26 juni Mevr. Jacoba Theresia de Lange-Bakker, 84 jaar 
  Corr. adres: De Ljip 2, 8702 CG Bolsward. 
 
Dat zij ruste in vrede. 
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Bolsward 

LITURGIE 
 
 

 

Kinderwoorddiensst 
 

Kinderwoorddienst op het Hoogfeest van Pinksteren 12 juni 
2011. 
PINKSTEREN – feest waarop de Heilige Geest ons overspoelt met  
goede gaven. Op deze bijzondere zondag vierden we met 10 
kinderen samen kinderwoorddienst. Eerst vertelden we met 

een spiegelverhaal over hoe de Heilige Geest in ons dagelijkse leven kan helpen. 
Vervolgens keken we terug hoe het pinksterverhaal oorspronkelijk gebeurd is en 
in de Bijbel opgeschreven is. Met veel enthousiasme knutselden de kinderen een 
tooi met vlammetjes, waarop de zeven gaven van de geest geschreven stonden. 
In de kerk las een kind het onderstaand gedicht voor: De zeven gaven van de 
Heilige Geest: Wijsheid, Verstand, Inzicht, Sterkte, Kennis, Ontzag, Liefde 
De volgende kinderwoorddienst is pas na de zomervakantie. 

 

. 
Gedicht 

Leven uit de Geest is opstaan, opnieuw beginnen, 
op weg gaan, elkaar beminnen 
zoeken naar wegen;  soms even leunen 
niets houdt je tegen. elkaar steunen 
Muren doorbreken, fouten erkennen 
moed inspreken, vergeven, verwennen 
vallen en opstaan, is leven, is liefde, is God 
toch weer doorgaan 
 

Werkgroep kinderwoorddienst 
 

Koren          
Za. 16 juli Joachim    Zo.    7 aug. Herenkoor 
Zo. 17 juli alle koren v. h. cluster  Za.  13 aug. Cantus Deo 
Za. 23 juli Dameskoor   Zo. 14 aug.  Dames en Herenkoor 
Zo. 24 juli Herenkoor   Za. 20 aug.  Herenkoor 
Za. 30 juli Herenkoor   Zo. 21 aug.  Dameskoor 
Zo. 31 juli Dameskoor   Za. 27 aug.  Dameskoor 
Za.   6 aug. Dameskoor   Zo. 28 aug.  Herenkoor 
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Bolsward 

DIACONIE 
 

Ziekenbezoek 
Wanneer u het fijn vindt om bezoek te krijgen tijdens ziekte, ziekenhuisopname, 
dan kunt u dit ons laten weten door een briefje te doen in het kistje dat hiervoor 
achter in de kerk staat. Ook kunt u bellen naar: Thea Foekema, tel. 573978 en 
b.g.g. Josefien v.d. Werf tel. 577425 of Marytsje Flapper tel. 576404. 
 

Werkgroep ziekenbezoek. 
 

 

Bezoekwerk Bolsward.  
In de parochie Bolsward is een nieuwe organisatiestructuur gekomen voor het 
bezoekwerk. Voor al het bezoekwerk in de parochie zijn er nu twee 
coördinatoren:  Marytsje Flapper en Josefien van der Werf. Zij zorgen ervoor dat 
de aanvragen voor bezoekwerk geregeld gaan worden in de diverse groepen. Dat 
doen zij in overleg met de contactpersonen van de bezoekgroepen 
parochianenbezoek,  ziekenhuisbezoek, Bloemkamp en Huylckenstein, chronisch 
zieken en omzien naar elkaar. Ook houden zij contact met de 
wijkcontactpersonen. 
Wanneer u weet dat er iemand in de parochie ziek is, naar het ziekenhuis moet, 
graag bezoek wil, of er is iets te vieren (een geboorte, een jubileum, een huwelijk 
etc.) dan kunt u dat aan de wijkcontactpersoon doorgeven of aan Marytsje 
Flapper (576404) of Josefien van der Werf (577425). 
Joke Hooghiemstra heeft  heel veel gedaan voor het bezoekwerk in de parochie, 
en met een aantal van haar taken wilde ze stoppen. Met deze nieuwe structuur 
kon zij haar taken overdragen aan diverse mensen. Wij danken Joke hartelijk 
voor haar inzet voor het bezoekwerk! 

     Pastor Germa Kamsma-Kunst. 

 
 

 

   
Wat gebeurt er meer in onze parochie? 
 

Za. 16 juli 10.00-16.00 uur Vrijwilligersdag alle zalen+kerk 
Zo. 17 juli 11.00-14.00 uur Receptie Germa parochiezaal 
Wo. 17 aug. 13.00 uur Rapen Viersprongblad parochiezaal 
 

Nieuw in de stellingkast 
Plantein  - Plantein in beeld. 
 



- 11 - 

Bolsward 

Sluiting parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat zal gedurende de zomervakantie gesloten zijn  
van 23 juli 2011 tot 5 september 2011. 
Voor dringende zaken kunt U contact opnemen met één van de pastores. 
Pastoor J.R. van der Wal: tel. 572206. 
Pastor G.M.H. Kamsma-Kunst tel. 572528 pastorie 
                                                              573923 thuis. 
Pastor Kamsma is bereikbaar t/m 31 juli 2011. 
    

Bedankt 
Zondag 26 juni jl. heeft het RK koor "Joachim" haar dertig jarig jubileum  
gevierd. Na een mooie viering werd een drietal koorleden in het  
zonnetje gezet omdat ze vanaf het prille begin tot heden koorlid zijn.  
Onder het genot van een kopje koffie in de parochiezaal werd er nog  
gezellig even nagepraat. Ook heeft het koor een aantal giften ontvangen  
ter gelegenheid van het jubileum. Hiervoor wil het bestuur alle gevers  
hartelijk danken. Zondag 3 juli is het feest voortgezet met een etentje  
voor alle huidige koorleden, dirigent en organist. Al met al kunnen we  
terug kijken op een geslaagd jubileum. 

Bestuur Joachim. 
 
 

 
 
Opbrengst collecten 
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€ 1.105,20 opgebracht.  De deurcollecte op 11/12 juni voor de Nederlands 
Missionarissen bracht € 345,30 op 

 

Allen hartelijk dank hiervoor. 
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H. Werenfridusparochie Workum 

 
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor:  

Zo. 17 juli :  Mevr. IJ. Boekema-Poelsma, Sjoerd de Boer ,Titus Galama 
Zo. 24 juli : Mevr. IJ. Boekema-Poelsma, Emmie Schotanus- de Jong  

 Johannes en Elizabeth de Jong- Postma, Yme de Boer en 
Catharina de Boer Witteveen 

Zo. 31 juli: Mevr. IJ. Boekema-Poelsma, Titus Tiel Groenestege en 
overledenen, overl. fam. W. Westendorp- Dijkstra, Reinskje 
Bouma –Kampstra, Intje Huisman –Ketelaar en overl.fam. 

Za.  6 aug.: Mevr. IJ. Boekema-Poelsma, Jan  Beuker, Jantje Beuker –
Foekema, Annie Hettinga –Galema 

Zo. 14 aug.:  Mevr. IJ. Boekema-Poelsma, Bonifacius de Bruin, Wim en Neeltje 
Saan –de Vries 
 

Lectoren en misdienaars: 
Zo. 24 juli Viering in Makkum 
Zo. 31 juli     lector: H. e Jong 
   misdienaars : Mink Jan Zijlstra en William Vinkx 
Za.   6 aug. lector: H. Kienstra 
`  misdienaars : Jorn van der Meer en Lars Heins 
Zo. 14 aug. lector: I. Ketelaar 
 

Koren     Kosters 

Zo.  24 juli    Volkszang   Zo. 24 juli A. de Ringh 
Zo.  31 juli    Volkszang   Zo. 31 juli R. de Ringh 
Za    6 aug.   Volkszang         Za.  6 aug. H. Zijlstra       
Zo  14 aug.   Volkszang   Zo. 14 aug. L. Buren   
 

Collectanten: 
Zo.  24 juli A. de Ringh en L. de Ringh 
Zo.  31 juli P. Teernstra en Joh. de Jong 
Za.    6 aug. H. de Bruin en N. Terwisscha 
Zo. 14 aug.  G.de Boer en Joh. van Dijk 
 

Deurcollectes  
24 juli t.b.v. Onderhoud kerk  
31 juli t.b.v. Jeugdwerk 
  6 aug. t.b.v. Onderhoud kerk 
14 aug. t.b.v. Onze koren 
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Workum 
 

Bloemverzorgers:  
Maand Juli :  M. Miedema en J. Galema 
Maand aug.: R. Wahle en G. Flapper 
 

Koffieschenken:  
Zo. 24 juli R. de Jong en A. de Boer 
Zo. 31 juli M. Rijpma en J. Koopen 
Zo. 14 aug. S. Flapper en T. Yntema 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  

Zaterdag 16 juli is er een Woord en Communieviering met Pastor de Wolff, deze 
viering begint  om 16.00 uur.  
Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer 

 
Zomerdiensten Nijhuizumer Tsjerke 2011 
17 juli 19.30 uur   Ds. D.M. Hasper               m.m.v. Crescendo Workum 
31 juli 19.30 uur   Mw. G. Kamsma               m.m.v R.K. Herenkoor 
14 aug 19.30 uur Mw. F. Visser- van Enhuizen  m.m.v. Excelsior Parrega 
      
Dankzij de samenwerking van de Stichting, de voorgangers van het convent van 
Workum, de regionale muziekverenigingen en de plaatselijke commissie 
Nijhuizum, kunnen we de traditie van deze zomeravonddiensten in Nijhuizum 
t.b.v. bewoners en gasten voorzetten. 
Goede diensten toegewenst! 

De commissie. 
 

Aan de jongeren van de Werenfridusparochie Workum 
Het schooljaar zit er bijna op! 
Nu alvast een berichtje voor het komende schooljaar. 
Vanaf oktober start er een nieuwe 1e jaarsgroep van de jongerencatechese. 
Groep 8 van de Ludgerusschool heeft inmiddels bericht gehad. 
Mocht je graag mee willen doen met de jongerencatechese en je bent tussen de 
12 en 16 jaar maar je hebt nog geen bericht gehad, meld je dan even bij de 
werkgroepleden. 
Dit zijn: Karin Koopman (541227) en Anja Kuipers (541949). 
Wij wensen je een hele fijne zomervakantie en hopelijk tot ziens! 
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Workum 

Uitnodiging 
Vrijdag 22 juli a.s. om 14.00 uur  zal de wel. Eerw. heer. pastoor J. Huisman op 
het kerkplein voor de St. Werenfriduskerk, Noard 173 te Workum  het 
monument ter herinnering aan de zusters van J.M.J onthullen. 
Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 
Na afloop is er een kort samenzijn met een hapje en drankje in de 
Brouwershof.                                                                        

   De commissie. 
 

Wie gaat ons helpen? 
Al vele jaren zet een hele grote groep vrijwilligers zich in voor het laten slagen 
van de rommelmarkt, zomermarkt en kerstmarkt. De commissie die zich met  de 
organisatie bezighoudt bestaat nu nog uit 8 personen, maar er zijn een paar 
veranderingen op komst: 
-  Drie van de commissieleden hebben aangegeven, na vele jaren inzet, te willen 
stoppen met deze werkzaamheden. 
- En vanaf volgend jaar is er geen zomermarkt meer, alleen nog een 
rommelmarkt in mei en een  kerstmarkt in december. 
De 5 commissieleden die overblijven zouden graag samen met enkele nieuwe 
commissieleden een nieuwe opzet willen maken voor de markten. Nieuwe 
ideeën en een frisse kijk op het organiseren zijn van harte welkom. Hiervoor 
zoeken we enkele enthousiaste mannen om de commissie te versterken. Hebt u 
nog een beetje tijd over en wilt u ons helpen of wilt u wat meer informatie, 
neemt u dan s.v.p. contact op met de voorzitter van de commissie Leen van 
Poelje 542280, 
 

Hendrina Zijlstra, Trijnie Yntema, Ben Feenstra, Harry Jellesma, 
         Hanna en Rius Ketelaar en Emmy Oude Weernink. 

 
 

Bedankje 
Met Palmpasen en de 1e communie hadden we een prachtig kinderkoor.  
Veel mensen hebben hiervan genoten. Wij willen iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt heel hartelijk bedanken. Mede dankzij jullie werden het hele mooie 
vieringen. 

namens het Kerkbestuur  
Henny de Jong  
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Workum 
 

Voor de bezorgers van het parochieblad 
Vanwege het vertrek van pastor Germa Kamsma-Kunst en de komst van pastor 
ten Wolde-Hijwegen en omdat de parochies van Workum, Makkum en 
Witmarsum hun wel en wee ook in de vakantieperiode willen meedelen aan de 
parochianen, is besloten om ook in de vakantieperiode het parochieblad uit te 
geven. Dit betekent dat er dus niet een parochieblad komt van 15 juli tot 9 
september, maar dat er in die periode twee keer een parochieblad wordt 
uitgegeven, namelijk van 15 juli tot 18 augustus en van 19 augustus tot 9 
september.  
Voor u betekent dit dat u gevraagd wordt om ook op 17 of 18 augustus het 
parochieblad rond te brengen. Dit kan een probleem geven, omdat u dan 
wellicht met vakantie bent. Kunt u  voor een vervanger zorgen? Wanneer dit 
echt niet lukt, wilt u dan contact opnemen met de koster?  
 

  Met vriendelijke groet,  
 pastor Germa Kamsma-Kunst 

Wel en Wee   
Op vrijdag 17 juni zijn Rick Mulder en Harmke de Bruin   getrouwd, we wensen ze 
veel geluk en een goede toekomst ,namens de parochie toe. 
Woensdagmorgen  6 juli is Mevr. IJ. Boekema-Poelsma overleden, zaterdag   9 
juli was er voor haar een gezongen Requiemmis, aansluitend was de begrafenis 
op ons kerkhof, wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies. 
De geslaagden van de  verschillende scholen  feliciteren wij en wensen hun een 
goede toekomst toe. 
Voor de parochies van de Viersprong is er op 17 juli om 10.00 uur een 
gezamenlijke viering in Bolsward. Tijdens deze viering wordt er afscheid 
genomen van pastor Kamsma, na de viering is er een afscheidsreceptie. 
Op 31 juli is er voor de clusterparochies van Witmarsum, Makkum en Workum 
om 09.30 uur een gezamenlijke viering, maar nu in Workum. 
 

Verder een  ieder een fijne vakantie !!!! 
De contactpersonen. 

Oecumene 
Op zondag 31 juli om 19.30 uur is er een oecumenische viering in het kerkje van 
Nijhuizum.  Hierin gaat pastor Germa Kamsma-Kunst voor. Het herenkoor zal de 
liederen ondersteunen. Het thema van deze viering is:  “Verbonden met God”. U 
bent allen van harte welkom!  

   Pastor Germa Kamsma-Kunst 
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St. Martinusparochie Makkum 

 
De vieringen: zie het 4-Sprongrooster pagina 2 
Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Zo. 17 juli:   De heer Guus Dijkstra (sterfdag)  
Zo. 13 aug.: Fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en  
                       dhr. Anne Postma   

 

Lectoren  Kosters 
Zo. 17 juli Dienst in Bolsward Zo. 17 juli Dienst in Bolsward 
Zo. 24 juli Mieke van Vliet Zo. 24 juli Watze Roorda 
Zo. 31 juli Dienst in Workum Zo. 31 juli Dienst in Workum 
Zo.   7 aug. Riet van der Bles Zo.   7 aug. Wim Foekema 
Za. 13 aug. Thilda Adema Za. 13 aug. Mieke van Vliet 
 

Collectanten Bloemschikken 
Zo.  17 juli Dienst in Bolsward Juli: An van Schaick en  
Zo. 24 juli Geerten Tros Tiny Tromp 
Zo. 31 juli Dienst in Workum Augustus: Ida en Anneke Genee 
Zo.   7 aug. Klaas Groeneveld De 1e zondag van de maand zal 
Za. 13 aug. Nico van Vliet één van deze dames ook het 
   koffiezetten verzorgen. 
 

Opbrengst collecten juni 2011 
€ 201,15 collecten eigen kerk 
€   22,26 deurcollecte onderhoud eigen kerk 
 

Geplande collecten voor derden 
* 7 augustus deurcollecte onderhoud van de kerk 
*   28 augustus Missie Verkeersmiddelen Actie  
 

Bestuursmededelingen 
Op dit moment worden de bestuurs- en werkgroepleden van de “4-Sprong” 
overstelpt met allerlei activiteiten die in het teken staan van de toekomstige 
samenwerking/fusie zoals: 

 Extra vergaderingen inzake de samenwerking. 

 Opstellen beleidsplannen voor deze samenwerking. 

 Opstellen scenario’s voor de gevolgen van bovenstaand. 
De eerst volgende plenaire vergadering is 10 oktober a.s. In deze vergadering zal 
moeten blijken of er een breinaald door de opgestelde beleidsplannen en visies  
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Makkum 
 

gestoken kan worden. In de periode tot dan zullen de bestuursleden naast de 
welverdiende vakantie menige aantekening maken voor het denkproces naar de 
toekomst. 
Het bestuur van de St. Martinusparochie wenst u allen een goede vakantie toe 
en bovenal een behouden thuiskomst. 
 

Misintenties 
Graag wil het bestuur u attenderen op de mogelijkheid tot het laten gedenken 
van uw dierbaren die overleden zijn of een vermelding van dankbaarheid voor 
iemand waarvoor een bijzondere gebeurtenis geldt in de vorm van een 
misintentie tijdens de viering. 
U kunt dit over het hele jaar doen in een viering die op of dicht bij de datum van 
overlijden van uw dierbare ligt. 
Op de laatste pagina van het parochieblad kunt u lezen hoe u dit kunt regelen. 
 

Wel enWee 
*De schoolverlaters vanaf 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de catechese 
welke een traject zal zijn naar het H. Vormsel. Ook jongeren van 13, 14 en 15 jaar 
die nog niet gevormd zijn kunnen zich hiervoor opgeven. Doe dit zo spoedig 
mogelijk bij: Watze Roorda, tel. 232199 of bij Marion Zeilstra, tel. nr. 233432.  
*Worls Servants: Langs deze weg willen zij iedereen, particulieren, bedrijven en 
de kerken bedanken die hen het afgelopen seizoen gesteund hebben om het 
bedrag van € 12.000 bij elkaar te krijgen. De eigen inleg is € 3.000. Er zijn diverse 
acties geweest in de diverse dorpen van onze gemeente.  
Ze kunnen gaan! We wensen Femke, Henk, Elske, Ymke en Dieuwke heel veel 
succes. 
*Als u met vakantie gaat dan wensen wij u een fijne tijd toe. We hopen dat u 
gezond en uitgerust weer veilig thuis zult komen. 
Denkt u ook aan degene die door welke omstandigheden dan ook niet op 
vakantie kunnen want een beetje aandacht is altijd fijn. 
*Overdenking: Het Lichtje: 
Iemand zei dat het licht in de tunnel niet moet komen van iemand die jou 
toevallig met een zaklamp zoekt! Maar hoe mooi kan het zijn als dat wel 
gebeurt?  
Als je namelijk in een periode van problemen of depressie zit lijkt het alsof je in 
een tunnel zit. Dan zie je soms niet meer dat er nog andere mogelijkheden zijn, 
of dat er mensen zijn die jou willen helpen. 
In de duisternis van die tunnel zijn mensen vaak eenzaam en in zichzelf gekeerd. 
In zichzelf op zoek naar: het Licht. En dan komt er ineens een mens voorbij, 
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Makkum 
 

al lijkt die misschien een toevallige passant. Iemand die er voor jou wil zijn, 
iemand die naar jou op zoek is en die wel dat Lichtje draagt. 
Dus draai het maar eens om: het Licht in de tunnel kan ook komen van iemand 
die jou met een zaklamp zoekt. En dan hoop ik maar dat jij dat Licht(je) ziet. 
(Bron: In de Peiling, blad van de Marine) 
 

Avondrust: 
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 8 augustus om 10.30 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd. De vieringen worden elke maand gehouden en 
dat zal ook zo blijven. 
De viering in juli is nog gedaan door Pastor Kamsma en is tevens haar laatste 
keer geweest in Avondrust. 
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst. 
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.  
 

           Toos van As, tel. 232564, (mailadres toosvanas@hotmail.com) 
 

 
 
 

KVG-Nieuws 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 22 en zaterdag 23 
juli en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud 

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

Bedankt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Voorgangers: zie 4-Sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
zo. 16 juli: Bolsward 10.00 uur 
 onze zieken: Hellen Oudenhooven, Gerard Huitema                 
                       overledenen: Rein Ludema, Jan Jurna, familie Ypma-Galama, 
zo. 24 juli: onze zieken:  Hellen Oudenhooven, Gerard Huitema                 
                       overledenen:  Rein Ludema, Jan Jurna, familie Ypma Galama, 
zo. 31 juli:    Gezamenlijke viering in Workum 

 onze zieken:  Hellen Oudenhooven, Gerard Huitema 
                      overledenen: Jurjen Ypma, Piet en familie Tadema-Veldman. 
zo. 7 aug.:    onze zieken: Hellen Oudenhooven, Gerard  Huitema. 
       overledenen:  Boukje Anema,  Schelte en familie Anema-de Jong. 
zo. 14 aug.:  onze Zieken: Hellen Oudenhooven, Gerard Huitema. 
                       overl.:  Antoon van Asseldonk, Douwe en Anna Poortstra-de Boer 
 

ATTENTIE                                 
za. 16 juli: geen dienst in Witmarsum. Zondags 17 juli is de afscheidsviering van 

pastor Germa Kamsma in Bolsward. Indien nodig kunt u bellen met 
Leny Nota voor vervoer. 

Lectoren   Kosters 
zo. 24 juli: mevr. B. de Groot (531901) dhr. F. van Koppen 
zo. 31 juli: viering in Workum 
zo.   7 aug.: mevr. L. de Boer (642059)  dhr. D. Stoffels 
zo. 14 aug.: mevr. E. van der Wei (532112) dhr. H. Anema 
za. 20 aug.: dhr. F. van Koppen (531872)  dhr. F. van Koppen 
zo. 28 aug.: viering in Bolsward 
 

Collecte 
Naast de gewone collecte is er  een tweede collecte op zondag 7 augustus  voor 
het reservefonds. 
 

Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in de maand juni 2011 was als volgt: 
Parochie  €  492,31 
Reservefonds €    25,60 
Bijzondere onkosten €    36,95 
Ned.Missionarissen Pinksteren €    99,10 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
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Witmarsum 
 

Vervoersdienst 
zo. 24 juli: fam. J. van der Tol   tel. 531251 
zo. 31 juli: viering in Workum    tel.531251 
zo.   7 aug.: fam.  Y. J. Ypma   tel. 532159 
zo. 14 aug:  fam. L. Nota   tel. 532260 
za. 20 aug.:  fam. P. de Boer   tel. 642059 
zo. 28 aug.: fam. J. van der Tol   tel. 531251 
 

Schoonmaken kerk 
week 31: 1 t/m 5 aug.:   week 34: 22 t/m 26 aug.:  
mevr. T. Jorritsma 531578  mevr. D. Brouwer 531923 
mevr. L. de Boer 642059  mevr. B. de Groot 531901 
      mevr. G. van Popta 531305 
 

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

Agenda 
za. 16 juli: vrijwilligersdag voor de “4-Sprong” 10.00 uur Bolsward 
zo. 17 juli:  10.00 uur Afscheidsviering van Pastor Germa Kamsma-Kunst. 
zo. 24 juli:   Radio uitzending vanuit de R.K.kerk  Witmarsum 
wo. 27 juli: bijeenkomst voor de Alleengaanden  
 bij mevrouw E. Nielen te Pingjum 
zo. 31 juli: 09.30 uur Gezamenlijke viering in Workum. 

 
Koor 
Beste Parochianen, 
Als ik dit berichtje zit te schrijven is het 26 juni en is de zomer begonnen. 
De vakantie staat voor menigeen voor de deur, zo ook voor ons koor. 
Op zondag 24 juli zingen we nog en de eerstvolgende koorrepetitie is daarna op 
5 september a.s. We hopen dan de draad weer op te pakken en natuurlijk zingen 
we dan weer graag voor jullie. 
Ik heb al eens eerder een gokje gewaagd en aan U gevraagd: kunt U zingen zing 
dan mee. Versterking in ons koor is van harte welkom! 
De versterking die we krijgen voor de hoogtijdagen is altijd weer geweldig. 
Gezien de Vries, Lenie de Boer, Gerda van Popta en Dirk Stoffels, ook nu weer 
bedankt. Het koor en de parochianen waarderen dat ten zeerste. 
Ik wens U allen een mooie en goede vakantie en weer gezonde thuiskomst. 

 

                                                                                                             Namens het koor, 
  Jo van der Tol-Tromp. 
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Witmarsum 
 

Wel en wee Witmarsum 
Na een paar maanden revalidatie in Beetsterzwaag is Gerard Huitema weer 
thuis. Hij gaat nog een paar dagen per week voor revalidatie naar Sneek. Wij zijn 
blij voor Gerard, Tiny en de jongens dat hij weer zo ver is. Ook al gaat het 
langzaam, wij blijven hopen en bidden dat de genezing mag doorzetten. Gerard, 
heel veel moed en sterkte. 
Donderdag jl. heeft Vicaris van Ulden, pastoor te Sneek, afscheid genomen. Wij 
danken hem voor de vele keren dat hij in Witmarsum voorging en het vele werk 
in het bisdom en hopen dat vicaris van Ulden een goede tijd tegemoet mag gaan. 
A.s. zaterdag en zondag zal Pastor Germa Kamsma- Kunst afscheid nemen. Nog 
even een rustpauze en vakantie en daarna zal zij haar taak opnemen in 
Leeuwarden. Wij danken Germa voor haar geweldige inzet voor de vier 
parochies, voor haar woord tot ons gesproken. Het was altijd muisstil tijdens 
haar overwegingen en dat zegt dat het boeiend was om naar te luisteren. 
Germa, bedankt daarvoor en ook voor de persoonlijke begeleiding van 
parochianen. Je zult gemist worden, maar we gunnen je ook om weer iets 
nieuws te beginnen en daarbij wensen we je heel veel succes. Het ga  je goed, 
dat wensen de parochianen van Witmarsum je van harte toe. 
Voor u allen, de jongeren en de kinderen van de basisschool, wensen  wij dat het 
een goede vakantietijd mag worden, waarin we omzien naar elkaar en van elkaar 
en de natuur kunnen genieten. En als de zon het laat afweten, wees dan zelf het 
zonnetje in huis. Met een hartelijke groet en Gods zegen.  

Zr. Lambertina. 

 

 
 
 

 
          

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”: 
Misdienaars/acolieten/ lectoren en overige informatie zie: 
                                                                              www.franciscuskerk.nl   
                                                                              www.werkplaatsvoordeziel.nl      
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Voor onze jeugd van de Viersprong 
 

Een fijne vakantie! 
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ALGEMENE INFORMATIE 

Pastores: 
Pastoor J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 572206, 
e-mail: JR.Wal@planet.nl, vrije dag: maandag 
Pastor G.M.H. Kamsma-Kunst, Iepenburg 4, 8702 AP, Tel: Pastorie: 572528, 
thuis: 573923, e-mail: gmh.kamsma@gmail.com, vrije dag: donderdag 
Pastor T. de Wolff, Chopinlaan 3, 9402 SB Assen, tel. 06.15020448,  
e-mail: tdewolff@home.nl, werkdagen: woensdag en donderdag  
 

Bolsward: 
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE 
Grote Dijlakker 7, telefoon: 576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl 
Openingstijden:  maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur  
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan 
het parochiesecretariaat.  
Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward, 
telefoon 576126, e-mail: janterra@planet.nl 
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB,  
Telefoon: Pastorie: 575924,Thuis: 573216, vrije dag: woensdag 
Financiële zaken:  Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511 
Rabobank nr. 30.87.05.483 
Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de 
envelop) deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. 
van Dongen, Pater Schuurmanstraat 22, tel.574579 e.mail: dong2103@planet.nl 
 

Workum  
Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.  
Contactpersonen parochie:  
Mevr. R. Visser   tel. 0515.541302 
Dhr. A. de Ringh   tel. 0515.542537 
Mevr. M. Lagendijk   tel. 0515.542357 
Ledenadministratie: Mevr. C. Galama, Brouwersdijk 12, 8711 AN Workum, 
tel. 0515.542325 
Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900 
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl 
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode, 
tel.06.42243477. 
Opgave nieuwe leden: dhr. G. Graafsma, Noord 24, tel. 0515.542692Opgave 
misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel. 0515.542050 
(kosten:  €8,-) 
 

mailto:JR.Wal@planet.nl
mailto:gmh.kamsma@gmail.com
mailto:tdewolff@home.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
http://www.caritasworkum.nl/
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Makkum: 
Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum 
Contactpersonen: 
Mevr. A. Reijns   tel. 0515.231709 
Mevr. T. Adema   tel. 0515.231036 
Dhr.   A. van Schaick  tel. 0515.231285 
Mevr. T. van As   tel.  0515.232564  
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum 
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,  
Opgave misintentie's kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, 
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068. 
De kosten bedragen € 8,00 per intentie. 
 

Witmarsum:  
Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89, 8748 AC 
Witmarsum, tel. 0517.532165 
Contactpersonen:  
Zr. Lambertina  tel. 0517.579257 of 532165 
Mevr. L. Nota  tel. 0517.532260 
Mevr. J. van der Tol  tel. 0517.641482 
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij 
mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260 
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v. 
RK kerkbestuur Witmarsum 
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,  
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961 
Opgave misintenties:  Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 532165  

 
 
 

 

Het volgende parochieblad “De 4-Sprong”  gaat over de periode: 

19 augustus tot 9 september 2011 (3 weken!!) 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 8 augustus 2011 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: toosvanas@hotmail.com 
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl 
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