St.Franciscusparochie Bolsward
St. Werenfridusparochie Workum
St. Martinusparochie Makkum
H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 7 oktober – vrijdag 4 november 2011
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

Workum

Makkum

Witmarsum

19:00 u vd. Wal

xxx
9:30 u ten
Wolde

Za 8 oct

19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u ten Wolde

xxx

Zo 9 oct

10:00 u vd Wal

9:30 u Parochianen xxx

Vr 7 oct

Za 29 oct

10:00 u vd Wal
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u. ten Wolde xxx
10:00 u vd Wal
9:30 u ten Wolde
10:00 u Parochianen
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u Parochianen
Huylckenstein
16:00 u de Wolff
19:00 u de Wolff
Nij Mariënacker
10:00 u
9:30 u de Wolff
Parochianen
10:00 u vd Wal
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u vd Wal
xxx

Zo 30 oct

10.00 u v.d. Wal

9.30 u Parochianen Zie Witmarsum

Di 1 nov

19:00 u ten Wolde xxx

Wo 2 nov.

19:00 u vd Wal
10.00 u vd Wal
Bloemkamp

Wo 2 nov

19:00 u. vd Wal

xxx

19:00 u ten Wolde

Do 3 nov
Za 5 nov.

9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19.00 u ten Wolde

19.00 u vd. Wal

xxx

Zo 6 nov.

10.00 u v.d.Wal

xxx

9:30 u ten Wolde

Wo 12 oct
Do 13 oct
Vr 14 oct
Za 15 oct
Zo 16 oct
Wo 19 oct
Do 20 oct
Vr 21 oct
Za 22 oct
Zo 23 oct
Wo 26 oct
Do 27 oct
Vr 28 oct

Vr 4 nov

xxx

xxx

9:30 u Parochianen

9:30 u
Parochianen

xxx

10.30 u ten Wolde
Avondrust

Ma 7 nov.
Wo 9 nov

xxx
19:00 u vd Wal
9:30 u Parochianen xxx

10.00 u ten Wolde
Bloemkamp

xxx
9.30 u ten
Wolde
xxx
19:00 u.
Parochianen

xxx
9:30 u
Parochianen
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ALGEMEEN
Kennismaken
Vlak voor de zomervakantie was ik in Bolsward voor het gesprek met pastor Kamsma
over de overdracht van de werkzaamheden. Daarna ben ik even een rondje gaan
lopen. Het eerste wat ik altijd doe als ik op een nieuwe plek ga beginnen is het kopen
van een stadsplattegrond en langs de VVV, vandaar. Even verder dan het Gijsbert
Japickxhuis kwam ik in een klein parkje terecht, en daar stond een beeld dat precies
paste bij mijn gevoel van dat moment en trouwens ook van nu, nu ik net een maand
in uw midden aan het werk ben.
Het beeld laat een oude gevel zien, hoog oprijzend. Het loopt uit op een soort toren.
Bij mijn kennismakingswandeling door Bolsward vertelde mijn gids mij vandaag, dat
de kunstenaar geïnspireerd was door het Gemeentehuis. Onwetend deed het mij
toen erg aan een kerk denken. Er zit een deur(tje) in met een ronde bovenkant
(Romaans, voor de kenners). Die deur wordt wagenwijd open gehouden door een
reus, die wel bijna twee keer zo groot is als het deurtje, maar lang niet zo hoog als de
“kerk”. Op de sokkel staat, dat het beeld “Gastvrijheid” heet.
Dit beeld is voor mij een gelijkenis voor het beginnen in deze parochies. De deur is
natuurlijk de entree, het beginnen zelf. Die reus, dat bent u met z’n allen: de
verzamelde geloofsgemeenschappen van Makkum, Workum, Bolsward en
Witmarsum. Zoveel mensen, zoveel groepen, zoveel geschiedenis, zoveel verhalen.
Zoveel kerk zijn. De gevel staat voor mij voor de parochiestructuren waarin we ons
geloof beleven: het heeft zeker stevigheid als aards huis, het wijst ook beslist naar
de hemel. Maar dan als een soort torentje. Want voor velen is het geloof lang niet
meer zo’n ondubbelzinnige pijl naar God en eeuwigheid als een ouderwetse
torenspits met z’n ranke, doelgerichte lijnen.
Ook onze parochiestructuren staan lang niet meer zo vast als ze het eeuwen gedaan
hebben. Maar zonder enige twijfel wijst ons parochieleven altijd weer, al
eeuwenlang en nu nog steeds, naar dat wat groter is, wijder in tijd en in ruimte dan
deze aarde, onze levens. Naar Die wij God noemen. Tot nu toe bent u weliswaar wat
overweldigend, in de omvang van 4 parochies tegelijk en vooral ook omdat u
allemaal tegelijk nieuw voor mij bent, maar u bent tot nu toe wel een buitengewoon
vriendelijke reus. In de middeleeuwen beschreven mensen zichzelf als dwergen op
de schouders van reuzen: dankzij de reuzen konden ze zelf net zo ver kijken. Of soms
zelfs iets verder. Daar hoop ik eigenlijk op.
Maar het allermooiste aan het beeld is, dat de reus uitnodigend de deur open houdt
naar de ruimte. De blauwe lucht, de groene haag, de stad en de regio daarbuiten. De
hemel daarboven. De ruimte van het geloof, de ruimte en de stilte van onze God.
Van harte hoop ik, dat wij in die ruimte op adem mogen komen bij elkaar en bij Hem.
Als ik twee sleutelwoorden mee mag geven aan het begin van pastor-zijn in uw
midden, dan hoop ik dat het inspiratie en ontspanning mogen zijn: adem en ruimte.
pastor Nelleke ten Wolde.
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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.
VIERINGEN VAN DE 28E ZONDAG DOOR HET JAAR
‚Als Gij zonden blijft gedenken‘. Zondag van het Hemels Bruiloftsmaal.
De oogst is binnen, er kan feest gevierd worden. Als de opbrengst van de akkers,
de wijngaarden en de veekudden goed gweest is, kunnen er bruiloften gevierd
en vooral ook betaald worden. Bij zo’n bruiloftsfeest, speciaal van de erfgenaam
is er overvloed van alles en iedereen is welkom. Deze zondagen gebruikt Jezus de
symboliek van de wijngaard, de heer, de zoon, de pachters, de werkers en de
bruiloftsgasten, om zijn plan met de wereld uit te leggen.
Liturgische kleur: groen. Bloemen: Chrysanthen, rozenbottels, druiven.
Vrijdag 7 oktober Rozenkransfeest. MM. Sergius en Bacchus
Zaterdag 8 oktober H. Amor van Munsterbilsen
Zondag 9 oktober H. Dionysius “Dennis”
Maandag 10 oktober Sint Victor van Xanten
Dinsdag 11 oktober H. Maria, Moeder van de Kerk Vaticanum II
Woensdag 12 oktober H. Wilfried
Donderdag 13 oktober H. Abt Gerbrand fan Klearkamp
Ziekencommunie: West
VIERINGEN VAN DE 29E ZONDAG DOOR HET JAAR
‚Heer ik roep‘. Als de oogst binnen is moet er belasting betaald worden. Jezus
grijpt het voorbeeld van de belastingmunt aan, niet om de mensen ertoe aan te
zetten de belasting te ontduiken - al was de toenmalige belasting zeer corrupt maar om te laten zien dat de mens, Gods beeld, hoog verheven is boven de
politieke machten en ten diepste God moet gehoorzamen.
Lit. Kleur: Groen. Bloemen: Bloeiende klimop, hortensia.
Vrijdag 14 oktober H. Paus Callixtus
Zaterdag 15 oktober H. Theresia de Grote
Zondag 16 oktober H. Gerardus Majella
Maandag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië
Dinsdag 18 oktober EVANGELIST LUCAS
Woensdag 19 oktober Gedenkdag van de Missionarissen-martelaren
Donderdag 20 oktober H. Grootmartelaar Artimius
Ziekencommunie: Oost
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VIERINGEN VAN DE 30E ZONDAG DOOR HET JAAR
‘Vreugde voor hen die zoeken naar God’. Jezus en zijn leerlingen zijn in de
tempel van Jeruzalem aangekomen. Vooral voor de Joden, maar ook voor
Islamieten en Christenen een Heilige Plaats. Daar ‘in het centrum van de wereld’
openbaart Jezus het centrum van zijn leer: de liefde tot God en tot de naaste. De
naastenliefde is het Christelijke antwoord op de vreemdelingschap. Een Christen
voelt zich thuis, overal op aarde. Deel van een levend lichaam.
Lit. Kleur: groen. Bloemen: gekleurde bladeren, pompoenen.
Vrijdag 21 oktober H. Martelares Ursula en haar gezellinnen
Zaterdag 22 oktober Zalige Josefine Leroux Mart.
Zondag 23 oktober Zalige Niels Stensen
Maandag 24 oktober H. Antonius Maria Claret
Dinsdag 25 oktober H. Tabita
Woensdag 26 oktober Grootmartelaar Demetrius
Donderdag 27 oktober H. Martelaar Nestor
Ziekencommunie: West
VIERINGEN VAN DE 31E ZONDAG DOOR HET JAAR
De tijd van het oordeel breekt aan. De rekening wordt na de oogst opgemaakt.
De kwaliteit van de binnengehaalde vruchten. Wat wordt in de schuren
opgeslagen, wat wordt weggeworpen? Zo komt ook het oordeel over ons leven.
Het oordeel begint bij het Altaar. Jezus somt de zwakke plekken op van de
geestelijke leiders. Voor ons allen geldt dat uiterlijke schijn waardeloos is; alleen
wat of wie goed is tot in de kern, is werkelijk ‘heilig’.
Liturgische kleur: Groen. Bloemen: Chrysanten. Kalebassen en pompoenen.
Vrijdag 28 oktober H. Apostelen Simon en Judas
Zaterdag 29 oktober H. Bisschop Narcissus
Zondag 30 oktober H. Serapion op de Karmel
Maandag 31 oktober Sankt Wolfgang
Ref. : alle Heiligen en martelaren uit de tijd der Reformatie
VIERINGEN VAN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Dinsdag 1 november Allerheiligen. Hoogfeest. Kleur wit
Woensdag 2 november Allerzielen, kleur paars
Donderdag 3 november H. Martinus de Porres
Zaligverklaring van Titus Brandsma
Ziekencommunie: Oost
In de maand oktober is er iedere zaterdagmiddag om vijf uur rozenkransbidden
in de kerk
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Inwerkperiode
Hoewel pastor Ten Wolde pas 4 weken aanwezig is in de parochies, ligt toch de
continuïteit binnen het pastorale team bij haar. Zowel pastoor Van der Wal als
pastor Teake de Wolff zullen per 1 februari stoppen, en pastoor Bultsma zal op
die datum zijn werkzaamheden in de Viersprong pas beginnen. De zorg om de
continuïteit vraagt van de inwerkperiode van pastor Ten Wolde, dat ze zo snel
mogelijk zo goed mogelijk op de hoogte komt met de stand van zaken in de vier
parochies, en dat allereerst op bestuurlijk en organisatorisch terrein. Bijzondere
aandacht zal daarbij uitgaan naar de samenwerking zelf, en naar die activiteiten
die het gevaar lopen, verloren te gaan als het nieuwe pastorale team er niet mee
op de hoogte is.
Voor het werk van pastor Ten Wolde deze maanden betekent dit, dat ze naast
het lopende werk (vooral vieringen en catechese), in elk van de vier parochies
een kennismakingsdag en –viering zal doen in de periode tot de herfstvakantie
(half oktober). Daarna zijn in november eerst de samenwerkende werkvelden en
werkgroepen aan de beurt, en genoemde bijzondere activiteiten. Pastoor Van
der Wal en pastor De Wolff werken hier aan mee, enerzijds door kennis en
contacten over te dragen, anderzijds door zelf wat meer uitvaarten en pastorale
ontmoetingen op zich te nemen.
Dit betekent ook, dat voor de werkgroepen van de vier parochies apart voorlopig
maar weinig tijd beschikbaar is, zelfs niet voor kennismaking. ls er aandacht
nodig, dan bespreken we in het pastorale team wie daar het beste in kan
voorzien. Bovendien zal pastor Ten Wolde waarschijnlijk maar mondjesmaat aan
individueel pastoraat toe komen. In de praktijk zullen sommige werkgroepen en
ook individuele parochianen wel wat te kort komen. Dat kan eigenlijk niet
anders, hoe moeilijk misschien ook.
Het is verre van ideaal om in zo korte tijd met zoveel wijzigingen in de pastorale
bezetting van de parochies geconfronteerd te worden, dat realiseren we ons als
pastores ten volle. We kunnen ons ook voorstellen dat de rek er wat uit begint
te raken. Maar we hopen toch, dat u het komend jaar begrip en geduld zult
kunnen blijven opbrengen. En daar hebben we ook het volste vertrouwen in!
Het pastoresteam.

Geloven nu!
In het kader van geloofscommunicatie zijn het afgelopen jaar een aantal groepen
bij elkaar geweest om over geloof en levensvragen te praten met Bijbelverhalen
als uitgangspunt. Deze groepen bieden elkaar de gelegenheid om in kleine kring
naar elkaar te luisteren en elkaar iets te vertellen over belevingen, vragen en
verwachtingen met betrekking tot het geloof en de zin van het leven.
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Alsmede de toepassing van het geloof in het dagelijks leven.
Vanwege de positieve ervaringen is in overleg met pastor ten Wolde besloten
om een tweede jaar geloofscommunicatie te starten. Indien er bij u behoefte
bestaat om zich aan te sluiten bij de bestaande groepen, dan kan dat uiteraard.
Dit komende werkjaar zullen er in Bolsward weer twee groepen starten. Eén
groep komt wisselend op maandag dan wel dinsdagavond bij elkaar. De
avondgroep heeft de data al gepland. Deze zijn: 25 oktober, 21 november,
20 december, 23 januari 2012, 21 februari, 19 maart en 17 april.
De leiding van deze groep bestaat uit Fred van der Werf, Ans Galama en Riemke
Koopmans. Voor wat betreft de middaggroep, deze vangt in januari 2012 aan. Er
zal daarover nog overleg plaatsvinden met de huidige deelnemers welke data
dat gaan worden. De leiding van deze groep berust bij Marga van der Meer.

Gelukkig ben je dat je mag en kan geven….
Ja, de advent is in aantocht en daarmee ook de bisschoppelijke Adventsactie.
De adventsactie in een nieuw jasje werft fondsen voor missie en
ontwikkelingswerk dat geworteld is in de Katholieke gemeenschap en daarmee
een bijdrage levert aan een wereld zoals God het bedoelt…
De adventsactie zoekt de mens achter het project, dat kleinschalig is en daarmee
veel overzichtelijker. Door geld te geven aan de adventsactie laten we zien, dat
wij geven om de andere mens, die het soms erg moeilijk heeft. Bovendien is het
een goede manier om binnen de Katholieke gemeenschap te getuigen van onze
verbondenheid met God en de lijdende mens.
VOM werkgroep (Vrede, Ontwikkeling en Missie) Bolsward heeft dit jaar gekozen
voor “Kinderen van Kilimanjaro”, een kleinschalig project in Tanzania.
Zie website: www.adventsactie.nl STEUN DE ADVENTSACTIE EN GEEF GUL
(van harte aanbevolen door de VOM werkgroep)
Wordt vervolgd.

Diaconale Werkavond 2011: Zorg voor het land
De jaarlijkse diaconale werkavond voor de regio Zuidwest van het Vicariaat
Fryslân-Noordoostpolder staat in het teken van duurzaamheid. Gesproken wordt
door Anton Stokman, veehouder uit Koudum en de eerste veehouder met een
Vrije Keuze Stal in Nederland en door Gerard Venhuizen, predikant en voorzitter
van de werkgroep Kerken en Landbouw. 31 oktober, aanvang 19.30 uur.
Zalencentum St. Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, St. Nicolaasga.
Aanmelding via Corry Brouwer, tel. 0515-427291, e-mail corrybrouwer@home.nl

-8Algemeen

Beste parochianen
Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De
Viersprong, bestaande uit de parochies Workum, Witmarsum,
Bolsward en Makkum. Door een themaochtend over mensen met
psychische problemen is duidelijk geworden dat in de regio
Zuidwest Friesland behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning
voor de kring rondom mensen met een psychiatrische stoornis. Als deze naasten
goed ondersteund worden, dan houden ze het beter vol om er te zijn voor de
ander. Om op deze behoefte in te spelen, willen we een huiskamergroep gaan
beginnen waarin deze mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen
met hun verhaal en ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor
koffie/thee, een gesprek of een luisterend oor. De werkgroep wordt
ondersteund door Harry van der Snee consulent van de PKN en Jan Bosman van
Solidair Friesland. We willen u graag uitnodigen voor een informatieavond over
onze werkgroep, waarin we uitleg willen geven over ons doel, onze doelgroep en
de bijeenkomsten. Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 5
oktober 2011 van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20,
8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 19.30 uur.
We hopen van harte u dan te mogen begroeten,
Werkgroep De Bolder; Joke v.d. Tol, Crietje Cuperus
Mini Dekker en Agatha Vreeling.

Viering Lourdes Nederlandse Bedevaart op 18 oktober 2011 via internet
te bekijken
Op dinsdag 18 oktober 2011 om 08.30 uur is de viering van de Nederlandse
Bedevaart vanuit de grot van Lourdes rechtstreeks via onderstaande link op
internet te bekijken. Aan de viering werken onder andere Cecilia Bekema
(dirigente) en Boudien Janssen-Terbraak (organiste) mee. De viering duurt tot
ongeveer 09.30 uur. Aan de Nederlandse Bedevaart wordt door een groep van
37 mensen uit Bolsward en omstreken deelgenomen.
http://www.lourdes-radio.com/player_live/player_live_nl/player-token_nl.php#
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven, verbreekt de verbinding
automatisch na 15 min, om te verifiëren of de kijker wel degelijk bij zijn
computer zit om TV LOURDES te bekijken. Gebeurt dit, dan kunt u opnieuw op
play drukken. Via deze link is Lourdes 24 uur per dag te volgen.
Met vriendelijke groet, De Lourdeswerkgroep
“Wij kiezen voor genoeg”! Project Leefbaar Friesland. Zie pag. 16.

-9-

St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor
Zaterdag 8 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie
Zondag 9 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam.
Haye Huitema en Jourica de Boer, voor kinderen en kleinkinderen, jrd. Simke
Sonsma
Woensdag 12 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 13 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 15 okt. : voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma, overl. ouders en broers Brouwer-v.d. Bos
Zondag 16 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sjoerd
Hettinga, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra,
Woensdag 19 okt. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede
toekomst voor de kinderen,
Donderdag 20 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,
Zaterdag 22 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Zondag 23 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, voor kinderen en kleinkinderen, Piet Bergsma
Woensdag 26 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 27 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne,
Zaterdag 29 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Henk
Brattinga
Zondag 30 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam.
Miedema-Muller, overl. fam. Dooper-Zijlstra, Rein de Wit en Akke de WitBekema, Harmen Brattinga, foar âlders en fam. Rients en Antonia MiedemaMuller, voor 50 jarig huwelijk en uit dankbaarheid en om kracht naar Kruis voor
Nico en Lien Scheltinga
Woensdag 2 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Allerzielenviering 19.00 uur: Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Jaap
Witteveen, Pieter Flapper en Waltruda Flapper-v.d. Werf, Ferdi Zijlstra,
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Fetsje Mulder-de Jong, overl. ouders Hepke v.d. Zee en Maria v.d. Zee-Huisman,
overl. ouders Feike Dijkstra en Johanna Dijkstra Yntema en hun zoon Ulbe, Hille
v.d. Weide, Willy Miedema, overl. ouders Douwe en Trude v.d. Berg-Dijkstra
Donderdag 3 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, fam. Galama-Ypma

Familieberichten
Overleden:
8 sept.

Tjeerd Haarsma, 93 jaar
Corr. adres: Waltawei 6, 8765 LP Tjerkwerd

Dat hij rust in vrede.

Koren
Za. 8 okt.
Zo. 9 okt.
Za. 15 okt.
Zo. 16 okt.
Za. 22 okt.

Dameskoor
Herenkoor
Herenkoor
Dameskoor
Dameskoor

Zo. 23 okt.
Za. 29 okt.
Zo. 30 okt.
Di. 1 nov.
Wo. 2 nov.

Cantus Deo
Dameskoor
Herenkoor
Dames en Herenkoor
Dames en Herenkoor

Deurcollecten: 5 en 6 november Willibrordzondag
Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken € 933,40
opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Voorbede Overledenen en Allerzielenviering
Op 2 november is weer de traditionele Allerzielenviering met het lezen van de
jaarlijst van de overledenen met kruisjes en kaarsen. Een verandering in het
parochieleven is dat vaker de nabestaanden van een overledene ervoor kiezen
de uitvaart buiten de parochie om plaats te doen vinden. Dat betekent dat
deze overledene niet automatisch in de Kerk wordt afgelezen bij de
mededelingen, bij de voorbede gedurende veertig dagen en met Allerzielen.
Als de pastores daarbij uit eigen initiatief anders zouden beslissen geeft dat
verdriet en ergernis. ‘Wie wel en wie niet..?’ De enige oplossing is dat
familieleden of vrienden een intentie laten lezen voor een overledene in de
rouwtijd of met Allerzielen. Dan wordt hun geliefde in de vieringen toch
genoemd. Een briefje met de naam in de brievenbus van de pastorie of naar het
secretariaat is voldoende.
De Pastores.
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Kinderwoorddienst zondag 25 september
Een vredesdienst met als thema “elk mens een veilig bestaan”. Er
kwamen 17 kinderen en twee vrijwilligers uit andere kerken om
gezamenlijk een dienst te doen, bedankt hiervoor.
Als opening hebben wij elkaar voorgesteld, kinderen en
vrijwilligers en daarop gevraagd aan de kinderen of het nu ook anders voelt nu je
elkaars naam en stem hebt gehoord. Voelt het nu ook meer vertrouwd?
Vervolgens werd het verhaal verteld van de Barmhartige Samaritaan, de
kinderen luisterden heel aandachtig en de kinderen gaven hierop leuke reacties.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gingen vervolgens vredeshandjes inkleuren en
vertelden waarbij zij zich veilig voelden bv. op de stoep of op de straat bij
mama/papa vrienden. De kinderen vanaf groep 4 hebben het verhaal
nagespeeld (rollenspel), maar dan anno 2011, hoe vind jij het als je beste vriend
je niet komt helpen? En daarna een stencil ingevuld met veilige en onveilige
situaties. De handjes en de stencils zijn aan een rode draad gehecht, de rode
draad hadden wij als symbool voor God. God loopt altijd als een rode draad door
ons leven hij is er altijd om op terug te vallen, hoe het leven ook loopt.
De volgende kinderwoorddienst is op 16 oktober. Tot dan!
Werkgroep kinderwoorddienst

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.

OECUMENE
De World Servants groep Bolsward wil op 26 november a.s. een wintermarkt
organiseren om mensen weer enthousiast te krijgen voor World Servants.
Het is een organisatie waar alle gelovigen aan mee kunnen doen.
Daarom leek het ons een goed idee om met alle kerken hier aan mee te werken.
Bent u creatief met hout, stof, kunt u goed breien, of bakt u liever een cake?
Als u mee wilt doen of u wilt informatie bel of mail mij dan, Janke Kort, It Soal 3,
8701 LJ Bolsward, 0515 – 576466, jmkort@hotmail.com.
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Vr.
7 okt.
Ma. 10 okt.
Di. 11 okt.
Wo. 12 okt.

Do.
Zo.
Do.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

13 okt.
16 okt.
20 okt.
24 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.

Ma. 31 okt.
Wo. 2 nov.
Do.
3 nov.
Vr.
4 nov.

19.30 uur
20.00 uur
13.30-16.00 u.
19.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.00-12.00 u.
10.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
13.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.00-16.00 u.
13.00 uur
19.30 uur

ABTB
4-Sprongbesturen
KPO
KVG
KVG/KPO
Omzien naar elkaar
Lourdeswerk
Par. bestuur
KBO
Kinderwoorddienst
Kerkschoonmaak
Geloof en (samen)leven
Geloven Nu
KBO Vrijw. bijeenkomst
Joachim
Buitenschoolse catechese
Solid Friends
Catechese-werkgroep
Viersprongblad rapen
Joachim
ABTB

parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastorie
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal

KVG
Op woensdag 16 november 2011 komt een vrijwilliger van de stichting
Bolsward Sigoti ons vertellen over het werk van deze stichting. In het
eerste deel van de avond is er algemene informatie over het land Kenia,
vergezeld met dia’s en films. In het tweede deel gaat het over het project in
Kenia: de Boysschool in Sigoti. In de pauze of na afloop kunt u artikelen kopen
t.b.v. het project. Ook kunt u geld geven in plaats van iets kopen.
De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.
Het bestuur.
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45 Jaar St. Franciscus dameskoor
Op woensdagavond 21 september jl. hebben de dames gevierd dat het
St. Franciscus dameskoor 45 jaar bestaat. Dit gebeurde in de vorm van een
gezellig diner in De Groene Weide. Bijna alle leden van het koor en een aantal
ereleden waren aanwezig om samen met de dirigente en organiste dit jubileum
te vieren. Uiteraard begonnen we de avond met het zingen van ons clublied.
Drie van de huidige leden zijn sinds de oprichting in 1966 lid van het koor. Dit zijn
Tinie van der Zee, Sua van der Zee en Marieke Fiselier. Als blijk van dank voor
zoveel jaren trouwe dienst zette voorzitster Lien Scheltinga hen in de
bloemetjes. Het duo Mieke en Door Draaisma, ook trouwe leden van het koor,
hebben wat herinneringen op schrift gezet uit de jaren die achter ons liggen en
dit op een leuke manier naar voren gebracht tussen de verschillende
menugangen door. Ook hebben zij twee feestliederen gemaakt. Het eerste dat
we zongen was op de melodie van het pas ingestudeerde lied 650 (Wek mijn
zachtheid): ‘Vijfenveertig jaar, stonden wij als dameskoor steeds klaar, zingen
voor de Heer, trouw en altijd weer, vijfenveertig jaar’. Na afloop van het
heerlijke diner hebben we gezamenlijk uit volle borst het tweede lied gezongen:
’45 jaar dameskoor’, op de melodie ‘Te Boalsert op ‘e merke’. Nadat de
voorzitster het duo Mieke en Door bedankte met een bloemetje keerden alle
dames huiswaarts na deze geslaagde jubileumavond.
Bestuur St Franciscuskoor.

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. A. Mulder, Snekerstraat 25, tel. 573216.

KBO
Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van het KBO-seizoen
2011-2012 op donderdag 13 oktober 2011.
Om 09.00 beginnen we met een eucharistieviering. Daarna is er in de
parochiezaal een optreden van Gabriël Vriens met “Symfonische gedichten”.
”. Het zijn muziekstukken met een verhaal of bedoeld als een muzikaal schilderij.
Denk hierbij aan “De Moldau”of “De vier jaargetijden”.
Laat dit niet aan u voorbij gaan, dit optreden is zeker de moeite waard.
Het bestuur
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zo. 16 okt. :

Zo. 23 okt.:
Zo. 30 okt.:

Za. 5 nov.:

Zo. 9 okt.:
Maurits Kuipers, Andries en Dirk de Jong en
fam., Robertus en Maria Theodora Ketelaar -Huitema
Corrie Kuipers –Overmars, Ypke en Chatharine Flapper-Jongstra
en overl. fam., leden en overleden “Leden van Vrouwen 98” en
”op e ny” ter opening van het nieuwe seizoen
Albert Foekema, Titus Tiel Groenestege en overl.fam., overl. fam.
W. Westendorp- Dijkstra, Anna Teernstra-Tolsma
Margriet Bouma –de Bruin, Johannes en Elizabeth de Jong –
Postma, Emmie Schotanus – de Jong, Jouke en Elizabeth de JongPostma
Titus Tiel Groenestege en overl. fam., Titus Galama en overl. fam.

Lectoren en misdienaars
Do. 6 okt.
Zo. 16 okt.
Zo. 23 okt.
Zo. 30 okt.
Za. 5 nov.

Misdienaars :
Lector:
Misdienaars:
Misdienaars:
Lector:
Lector:
Lector:

Marich Flapper en Marije Zijlstra
J. Kramer
Jorn van der Meer en Lars Heins
Mink Jan Zijlstra en William Vinkx
H.de Jong
A.Kramer
H.Kienstra

Koren
Zo. 9 okt.
Zo. 16 okt.
Zo. 23 okt.
Zo. 30 okt.
Di. 1 nov.

Kosters
Ludgerkoor

Zo. 9 okt. R. de Ringh

Gregorius magnuskoor

Zo. 16 okt. A. de Ringh

Ursulakoor
Ludgerkoor
Ludgerkoor

Zo. 23 okt. L. Buren
Zo. 30 okt. H. Zijlstra
Di. 1 nov. A. de Ringh

Collectanten
Zo. 9 okt.
Zo. 16 okt.
Zo. 23 okt.
Zo. 30 okt.
Za. 5 nov.

Joh. De Jong en Joh. V. Dijk
G. Galema en P. Teernstra
H. de Bruin en Tjitte Ketelaar
Tj. Hettinga en A. de Ringh
P.Teernstra en G.de Boer
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Deurcollectes
9 okt.
16 okt

t.b.v. Wereldmissiedag
t.b.v. Onze koren

23 okt. t.b.v. Jeugdwerk
30 okt. t.b.v. Onderhoud kerk

Bloemverzorgers
Maand Okt.:

M. Walta

Koffieschenken
Zo. 9 okt.
J. Koopen en M. Rijpma
Zo. 16 okt.
T. Ketelaar en H. Zijlstra
Zo. 23 okt.
P. Brandsma en A. de Boer
Zo. 30 okt.
S. Flapper en T. Yntema

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 22 oktober is er een Woord en Communieviering met Pastor de Wolff,
deze viering begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers zijn dhr. en mevr. Schramp en Mevr. N. Terwisscha.

Geloven en Samen Leven
Alle ouders van kinderen tussen de 0 en 18 opgelet.
Binnenkort zijn er weer gespreksavonden voor jullie in Bolsward. We beginnen
met een uurtje over een Bijbeltekst en wat hoe deze ons vandaag de dag kan
inspireren. Daarna praten we met elkaar over onze gezinnen en wisselen we
ervaringen uit. Over allerlei zaken, ook over samen kerk zijn en geloven thuis.
Kom je een keer kijken?
Van harte welkom op maandagavond 24 oktober van 20:00-22:00 in de
parochiezaal in Bolsward.
Wij willen graag van te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Aanmelden graag bij:
Bolsward: Truus Siemonsma (0515) 576839 of per mail h.keekstra@home.nl
Workum: Gerdy Westendorp (0515) 541804 oenema@telfort.nl
of Ria van Wier ( 0515) 52 11 36 rrvwier@hetnet.nl
Witmarsum: Joke van der Tol ( 0517) 531251
Makkum: één van bovenstaande

Wel en Wee
• Misschien was u er ook bij op 4 september toen tijdens de viering pastor
Nelleke Ten Wolde – Hijwegen werd gepresenteerd aan de parochies van de
Viersprong. Veel parochianen uit Bolsward, Makkum en Witmarsum waren naar
Workum gekomen om kennis met haar te maken. Het was een mooie, warme
viering en het moet voor een nieuwe pastor fijn zijn te weten dat je zo welkom
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bent. Wij wensen haar vanaf deze plaats veel inspiratie en succes toe bij haar
werk in onze parochies.
• Voor zover het zich laat aanzien is het een rustige tijd in Workum.
Mocht u iets weten waarvan u denkt dat het goed is dat de parochie het ook
weet, geef het dan a.u.b. aan ons door. Dat geldt ook voor vermeldenswaardige
dingen die in deze rubriek afgedrukt kunnen worden. Ook geboortekaartjes,
huwelijks- en rouwkaarten zijn bij ons welkom.
• Op 9 oktober is er een gezinsviering. Alle parochianen, jong en oud zijn hierbij
van harte welkom
• Op dinsdag 1 november is er, ’s avonds om 19.00 uur, een Allerheiligen /
Allerzielenviering.
Ook daarbij zijn alle parochianen uitgenodigd, speciaal allen die afgelopen
kerkelijk jaar een dierbare hebben verloren.
Namens de contactpersonen,
vrede en alle goeds.

Wij kiezen voor genoeg!!
Op uitnodiging van Het Ruilnetwerk Bolsward, project Leefbaar Friesland, het
Marne College, de Milieugroep Bolsward en GroenLinks Súdwest Fryslân komt
mevrouw dr. Jeanine Schreurs op dinsdag 11 oktober naar Bolsward. Jeanine
Schreurs bestudeerde het gedrag van mensen die plotseling worden
geconfronteerd met minder inkomsten. Hoe gedragen we ons als we ineens veel
minder inkomsten hebben? Het zal voor menigeen in crisistijd herkenbaar zijn:
plotseling rond moeten komen met aanzienlijk minder inkomsten. Wat
verandert er in een leven na een dergelijke terugval? Hoe gaan mensen hiermee
om? En is er een verschil tussen verplicht en vrijwillig consuminderen? Eén van
de conclusies: rondkomen van minder geld kan een verrijkende ervaring zijn.
Onderzoek naar consumptiegedrag richt zich tot nu toe vooral op consumeren.
Consuminderen, ook wel ‘downshiften’ genoemd is nog relatief weinig
onderzocht. Jeanine Schreurs heeft promotieonderzoek gedaan naar de vraag
hoe minder consumeren kan bijdragen aan een duurzame samenleving.
Leerlingen van het Marne College gaan 11 oktober samen aan de slag om te
kijken hoe ze met hun zakgeld om zouden kunnen gaan. Welke keuzes kun je
maken? Keuzes die we maken als we het hebben over economie, voeding,
kleding, mobiliteit of energie. Iedereen kan dat zelf invullen.
Op dinsdag 11 oktober gaan we hierover praten met elkaar en Jeanine
Schreurs in Het Marne College om 20.00 uur. U komt toch ook?
Lees verder op: www.groenlinksswf.nl, www.marnecollege.nl,
www.milieugroepbolsward.nl.
Project Leefbaar Friesland, Greetje Schuurmans: 0515-574914.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Za. 8 okt.: fam. Adema - Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel
Zo. 16 okt.: de heer Anne Postma

Lectoren
Za. 8 okt.
Zo. 16 okt.
Zo. 23 okt.
Zo. 30 okt.

Kosters
Thilda Adema
Mieke van Vliet
Bernadette de Jong
Toos van As

Collectanten

Za. 8 okt. Wim Foekema
Zo. 16 okt. Lenie Foekema
Zo. 23 okt. Watze Roorda
Zo. 30 okt. Wim Foekema

Bloemschikken

Za. 8 okt.
Zo. 16 okt.
Zo. 23 okt.
Zo. 30 okt.

Klaas Groeneveld
Lenie Foekema
Geerten Tros
Nico van Vliet

Misdienaars
Za. 8 okt.

Ryan en Charlotte

Okt.: Ida en Anneke Genee
Nov.: Riet van der Bles
De 1e zondag van de maand zal
één van deze dames ook het
Koffiezetten verzorgen.

Opbrengst collecten september 2011
€
€
€

314,05 collecten eigen kerk
30,60 deurcollecte onderhoud eigen kerk
188,36 collecte uitvaart W. Altena

Geplande collecten voor derden
* 2 oktober
* 16 oktober

onderhoud eigen kerk
Wereld Missiedag

Bestuursmededelingen
Goede doelen 2011
Het bestuur van de RK kerk H. Sint Martinus heeft besloten een deel van de
opbrengst van de zomerbraderie ter beschikking te stellen voor het project
Illagan op de Filippijnen. Het gaat om de projecten: “Opvang straatkinderen van
Linda” en “Voedselpakketten voor onvolledige gezinnen”. Het betreft een bedrag
van € 325,00.
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Kerstmarkt 2011
Ook dit jaar zal onze parochie deelnemen aan de kerstmarkt op zaterdag 17
december. Het werkgroepje “kerststukjes maken” zal weer prachtige stukjes
maken en hopen dat u deze komt bewonderen en nog mooier, zal kopen. Aan de
prijs zal het beslist niet liggen en u kunt een schitterend stuk op tafel zetten!

Oproep
Graag willen wij u vragen meerdere werkgroepjes op te richten en met elkaar
iets creatiefs in de kerststijl te maken. Dit kan zijn:
•
Kerstkransen en taarten bakken
•
Kerstkaarten maken
•
Vogelhuisjes timmeren
•
Kerstspullen verzamelen voor de verkoop
•
Raadspelletjes bedenken
•
Overige ideeën
Wij hopen op deze wijze geld in te zamelen voor onze kerk en het goede doel
met name het Illagan project: “Misbruikte meisjes” en “Kerstpakketten
straatkinderen”. We hopen op een mooie kerstmarkt met misschien een levende
kerststal op het kerkplein. Noteer de datum alvast en wees er snel bij om al het
moois in de kerk te bekijken en te kopen. De coördinatie is in handen van
Annemiek Bakker, telefoon 232108, na 18.00 uur.

Rondje om de kerk
Op 22 september is er een grote inspectie uitgevoerd op onze kerk en de
pastoriewoning. De resultaten van deze inspectie zullen in een rapport worden
gepresenteerd en vormt voor het bestuur een leidraad voor onderhoud op de
korte en lange termijn. In de gesprekken met de onderzoekers is duidelijk
geworden dat er de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd zullen moeten
worden. Daar waar het kan en verantwoord is zullen wij een beroep doen op
onze parochianen om mee te helpen klussen.
Op dit moment zijn meerdere vrijwilligers bezig met de renovatie van de
parochiezaal o.a. verven, laminaat leggen, schoonmaken en inrichten. Wilt u
meehelpen, neem dan contact op met Watze Roorda, telefoon 232199 of Hans
Gesterkamp, telefoon 233068.
De oude inventaris van de parochiezaal zal worden verkocht. Zij die hier
belangstelling voor hebben (uitschuifbare tafel en/of tafelstoelen) kunnen
contact opnemen met Hans Gesterkamp.
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Wel enWee
*Op 10 september is op 81 jarige leeftijd, na een langzaam afnemende
gezondheid, de heer Walter Altena overleden.
De kerkdienst is gehouden op 16 september waarna de begrafenis plaatsvond in
Makkum. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe
met dit verlies.
*Mocht u vervoer nodig hebben om een dienst te willen bijwonen dan kunt u
altijd contact opnemen met de familie van Vliet, telefoonnummer 231678 en zij
zullen ervoor zorg dragen.
*De PCOB / KBO nodigt u uit voor een lezing door Pastoor van der Wal op
woensdag 19 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het Kerkelijk Centrum “Het
Anker”. Pastoor van der Wal komt vertellen over “Feesten in Fryslân”. Voor
vervoer kunt u bellen naar L. van der Heide, telefoonnummer 232107, J. van
Dongen, telefoonnummer 233087 en T. Horjus, telefoonnummer 231327.
U bent van harte uitgenodigd en neem gerust uw vriend of vriendin mee.
*De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor de 65+ van onze parochie vindt dit jaar
plaats op donderdag 17 november. Zij die hiervoor in aanmerking komen krijgen
nog een uitnodiging.
Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 november om 10.30
uur en de voorganger is Pastor ten Wolde. 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: toosvanas@hotmail.com)

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en zaterdag 15
oktober en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud
papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond
16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
Woensdag 12 oktober is er een excursie naar Partoer waar keramiek gemaakt en
verkocht wordt en wat is gemaakt door verstandelijk gehandicapten.
Woensdag 9 november zal er een lezing worden gehouden door Notaris Detmar
en dit zal gaan over erfrecht. De avond begint zoals gewoonlijk om 19.45 uur.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 9 okt.: onze zieken,
overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Boukje Anema, Schelte en
Lena Anema-Visser
za. 15 okt.: onze zieken
overl. Jan Jurna, Hanny en Hennie Jorritsma, familie Tonies
zo. 23 okt.: onze zieken
overl. familie Ypma-Galama, Schelte en familie Anema-de Jong.
zo. 30 okt.: onze zieken
overl. Dirk van der Tol, Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Jan Jurna
wo. 2 nov.: ALLERZIELEN. We bidden voor de overledenen van het afgelopen
jaar: Aggy Ypma, Rein Ludema en al onze overledenen
zo. 6 nov.: onze zieken
overl. Niek Zuurbier, Gerrit en Willy de Jong
ATTENTIE
Woensdag 2 november is het Allerzielen. In de viering van 19.00 uur gedenken
we al onze overledenen. Bij goed weer gaan we na afloop naar het kerkhof om
een bloemetje of kaarsje te brengen. Na de viering is er koffie in `t Arkje.

Lectoren
zo. 9 okt.:
za. 15 okt.:
zo. 23 okt.:
zo. 30 okt.:
wo. 2 nov.:
zo. 6 nov.:

Kosters
mevr. E. van der Wei (532112)
mevr. L. de Boer
(642059)
parochievoorgangers
mevr. L. Hettinga
(531547))
parochievoorgangers
parochievoorgangers

dhr. H. Anema
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie is er op 23 oktober een tweede
collecte voor de pauselijke missiewerken, op 30 oktober voor de bijzondere
onkosten aan onze kerk en op 6 november voor het reservefonds.

Witmarsum
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De opbrengst van de collectes in de maanden augustus en september 2011 was
als volgt:
Parochie:
€ 212,86
Reservefonds
€ 59,22
Bijzondere onkosten
€ 36,70
Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
zo. 9 okt.: fam. L. Nota
za. 15 okt.: fam. J. van der Tol
zo. 23 okt.: fam. Y. J. Ypma
zo. 30 okt.: fam. P. de Boer
wo. 2 nov.: fam. L. Nota
zo. 6 nov.: fam. J. van der Tol

tel. 532260
tel. 531251
tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260
tel. 531251

Schoonmaken kerk
week 43: 24 t/m 28 oktober:
mevr. T. Jorritsma
(531578)
mevr. L. de Boer
(642059)

week 46: 14 t/m 18 november:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
zo. 9 okt.:

09.30 uur. Eerste viering pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen in onze
kerk met koffie drinken na de viering in `t Arkje.
11.00 uur oecumenische jongerenviering in de tent
do. 20 okt.: bijeenkomst voor de alleengaanden om 14.30 uur bij J. van der Tol .
do. 27 okt.: Bestuursvergadering.
Wel en wee Witmarsum
Het was een feestelijk gebeuren op zondag 18 september. Elf parochianen uit
onze parochie ontvingen het Sacrament der zieken, waarbij ook familieleden
aanwezig waren. Pastoor van der Wal ging voor in de viering waarin hij allen
persoonlijk de hand oplegde en zalfde. Het was heel indrukwekkend.
Daarna was er koffie met toebehoren, een glaasje en een hapje.
Met elkaar was het feestelijk. En we feliciteren allen die dit Sacrament hebben
ontvangen en we hopen en wensen hen toe dat het hen lange tijd tot kracht mag
zijn.
Witmarsum

- 22 De heer Fons van Koppen is opgenomen geweest in het ziekenhuis. We wensen
hem sterkte en een goed herstel.
Op vrijdag 7 oktober komt Pastor Nelleke ten Wolde naar Witmarsum om
kennis te maken met het bestuur en zal zij met parochianen, bij goed weer ,
door de parochie fietsen. Bij slecht weer wordt het de auto en dat gaat dan door
Schettens, Pingjum, Arum, Kimswerd en weer Witmarsum. Wij heten haar van
harte welkom en wensen haar veel succes.
Voor U allen een hartelijke groet, alle goeds van
Zr. Lambertina

Beste parochianen
Waar blijft de tijd, wat is het alweer een tijd geleden dat wij als werkgroep
“Omgekeerd huisbezoek” weer een ochtend voor U hebben georganiseerd.
Er is een nieuwe datum geprikt en wel op 10 november a.s. om 10.00 uur in ‘t
Arkje. Thema zal zijn; “De Advent staat voor de deur”
Hoe we deze ochtend in zullen vullen, daar wordt nog hard aan gewerkt.
Wij hopen U allen te ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie weer
eens gezellig bij te praten, want er is veel gebeurd de laatste tijd en dus stof
genoeg om bij te praten.
Met vriendelijke groet,
Zr .lambertina – Suus Ypma-Galama en Jo .v.d.Tol-Tromp

Vriendschap is …………
Op zondag 9 oktober vieren we tijdens het Oktoberfeest een oars as oars
jeugddienst in de feesttent achter de Potstal in Witmarsum.
Het thema van deze dienst is ´Vriendschap is …`en alle facetten van vriendschap
komen hierin op vele manieren aan de orde. Het wordt een dienst met zang,
toneel, film en nog veel meer. De koffie staat om 10.30 uur klaar en de dienst
start om 11.00 uur. Dus pak je vrienden bij de hand en kom ook op 9 oktober
naar de feesttent in Witmarsum!!! Namens het Oecumenisch Overleg
Jeltje Terpstra
Informatieve internetsites voor alle parochianen van “De 4-Sprong”
Lectoren/misdienaars/acolieten en overige informatie zie:
www.Franciscuskerk.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.pylgeralmanak.nl
ALGEMENE INFORMATIE

- 23 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 N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com, vrije dag: dinsdag
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,-)
Makkum:

- 24 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:
4 november – 2 december 2011
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 24 oktober 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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