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

vrijdag 4 november – vrijdag 16 december 2011
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Viersprongrooster
Datum

Bolsward

Vr 4 nov

19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19.00 u ten Wolde
10.00 u v.d.Wal

Za 5 nov.
Zo 6 nov.

Workum
19.00 u vd. Wal
xxx

Ma 7 nov.

Vr 18 nov

10.00 u ten Wolde
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u ten Wolde
10:00 u vd Wal
10.00 u vd Wal
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein

Za 19 nov

19:00 u de Wolff

Zo 20 nov
Di 22 nov

10:00 u vd Wal
19:00 u Taizeviering
10.00 u Parochianen
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u Parochianen xxx
10:00 u vd Wal
9:30 u Parochianen
10.00 u vd Wal
Bloemkamp
08.00 uur, kinder09:00 u vd Wal
viering T. de Wolff,
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u ten Wolde 19:00 u vd Wal
10:00 u vd Wal
xxx

Wo 9 nov
Do 10 nov
Vr 11 nov
Za 12 nov
Zo 13 nov
Wo 16 nov
Do 17 nov

Wo 23 nov
Do 24 nov
Vr 25 nov
Za 26 nov
Zo 27 nov
Wo 30 nov
Do 1 dec
Vr 2 dec
Za 3 dec
Zo 4 dec

16:00 u de Wolff
Nij Mariënacker
9.30 u ten Wolde

Do 8 dec
Vr 9 dec
Za 10 dec
Zo 11 dec

10.00 u vd Wal
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein
19:00 u ten Wolde
10:00 u vd Wal

xxx
9:30 Parochianen

Witmarsum

xxx
xxx
9:30 u ten Wolde 9:30u Parochianen
10.30 u ten Wolde
Avondrust

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

Ma 5 dec
Wo 7 dec

Makkum

xxx
9:30 u ten Wolde

xxx

xxx

9.30 u de Wolff

xxx

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

xxx
xxx
9:30 u ten Wolde 9:30u Parochianen
10.30 u ten Wolde
Avondrust

19:00 u vd Wal
xxx

xxx
9:30 u ten Wolde

-3Wo 14 dec
Do 15 dec
Vr 16 dec

10:00 u ten Wolde
Bloemkamp
9:00 u vd Wal
19:00 u vd Wal
Huylckenstein

ALGEMEEN
Einde en Nieuw Begin
Een passende titel voor een Parochieblad rond het einde van het kerkelijk jaar.
De bladeren vallen van de bomen, de ‘lijst overledenen’ wordt opgemaakt voor
Allerzielen, Sint Maarten is onderweg en de eerste kerstbomen zijn gekapt.
Kerkelijk gezien is het een mooie tijd. Na de verdrietige herinneringen van begin
november en de dreigende visioenen van de oordeelszondagen, laten wij de
aardse zorgen achter ons en gaan we op weg naar Bethlehem. Wat is er mooier
dan de geboorte van een kindje? Vooral als dat Kindje de lang beloofde Koning
van de Vrede is? Gesterkt en geïnspireerd beginnen we een week daarna aan het
nieuwe jaar.
Voor mij persoonlijk is deze jaarwisseling heel anders dan andere jaren. Veertien
jaar lang, sedert 1996, betekende de advent: het optakelen van de adventskrans,
de opbouw van kerststallen, oefenende koren en al die andere activiteiten
gericht op een waardige en feestelijke viering van Kerstmis. Dit jaar is het
anders: álles’ de laatste keer als pastoor, in een steeds leger en kaler wordend
huis. Straks de drukte van verbouwing en vernieuwing. Tegelijk is er het nieuwe
begin: het stapje voor stapje inrichten van de nieuwe ‘eigen’ woonplek in
Franeker. Gelukkig word ik bij het verhuizen bijgestaan door familie en
parochianen.
Ook voor de parochianen is het een periode van einde en nieuw begin. In januari
het afscheid van mij en van Pastor Teake de Wolff die in korte tijd een bekend en
gewaardeerd gezicht in onze parochies is geworden. Het nieuwe wordt al
zichtbaar in Pastor Nelleke ten Wolde die al met vele mensen en groepen kennis
heeft gemaakt en in Pastoor Arjen Bultsma die de basis legt voor de nieuwbouw
van woning en pastoraat. We gaan op weg naar een bijzonder Kerstmis en een
hoopvol nieuw begin!
Pastoar Jan R. van der Wal.
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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 ROND DE 32E ZONDAG DOOR HET JAAR
‘Laat mijn gebed tot U komen’ . Deze zondag rond het feest van Sint Willibrord
en Sint Maarten denken we aan de tijd dat het geloof naar onze streken kwam.
Het Licht van het Evangelie verlichtte onze voorouders en entte hen als jonge
takken aan oude religieuze tradities van Israël en de Christelijke kerk. Het is nu
aan de jonge generatie om de lampen brandende te houden.
Kleur: groen, bloemen: wit, kalende takken, kleurende bladeren.
Vrijdag 4 november Sint Carolus Borromeus
Zaterdag 5 november H. Abdis Bertilla
Zondag 6 november Alle Heilige verkondigers van het geloof in onze streken
Donderdag 10 november Paus Leo de Grote, ziekencommunie: West
VIERINGEN ROND DE 33E ZONDAG DOOR HET JAAR
‘Zo spreekt de Heer’. Oordeelszondag. Het Evangelie roept ons op onze van God
ontvangen talenten goed te gebruiken. Als voorbeeld van iemand die dat
voortreffelijk doet is de ‘sterke vrouw’ een tekst vanouds geliefd op bidprentjes
en als lezing bij een uitvaart. Maar nog steeds realiteit: Moeder de vrouw is hèt
beeld van Gods Wijsheid als basis van gezin, kerk en maatschappij.
Kleur: groen. Bloemen: vruchten
Vrijdag 11 november Heilige Martinus van Tours
Zaterdag 12 november Ald Allerheljen, Heilige Lebuinus
Zondag 13 november H. Stanislaus Koska. Bolsert: FRYSKE MISSE.
Donderdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije, ziekencommunie: Oost
VIERINGEN VAN HET HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING
‘Het Lam is waardig alle eer ter ontvangen’. Christus Koning dit jaar zonder de
traditionele gezamenlijke viering. Met zoveel gezamenlijke vieringen achter ons
en voor ons, in het kader van het samenwerkingsproces en het komen en gaan
van pastores, leek het de pastores van dit moment beter dat we het kerkelijk
jaar afsluiten in de vertrouwde sfeer van de eigen parochie. Wat er ook gebeurt:
de Werken van Barmhartigheid blijven actueel!
Bloemen: koninklijk geel en rood.
Vrijdag 18 november Kerkwijding van de Basiliek van Sint Pieter
Zaterdag 19 november H. Mechtild van Hackeborn
Zondag 20 november H. Bernward patroon der Architecten
Donderdag 24 november H. Martelaren van Vietnam, ziekencommunie: West
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VIERINGEN ROND DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Ad te levavi: Naar u Heer hef ik mijn ziel. Begin van het nieuwe kerkelijk jaar. In
het Evangelie roept Jezus ons op waakzaam te zijn. De Israëlieten in ballingschap
waren als bladeren, los van de boom, verwaaiend op de wind. Als wij ons contact
met God verliezen, zullen ook wij losraken, zonder zin en samenhang, zonder
levensdoel. Lit. kleur: paars. Bloemen: Klimop, kale takken en paarse bloemen.
Vrijdag 25 november H. Catharina van Alexandrië
Zaterdag 26 november H. Abt Sylvester.
Zondag 27 november H. Oda
Donderdag 1 december H. Eligius die de eerste Friezen doopte,
Ziekencommunie: Oost
VIERINGEN ROND DE TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT
‘Volk van Sion’. In de hele wereld, tot op de tropische eilanden, slepen de
mensen in deze dagen met sparrenbomen. Soms echt maar steeds vaker van
kunststof met nagemaakte sneeuw en nagemaakte zilveren ballen. Naarmate
het Christendom verder in de verdediging wordt gedrongen worden de ‘religieneutrale bomen’ groter. Toch: deze zondag spreekt over de boom als beeld van
de kosmos die door God zal worden vernieuwd.
Lit kleur: paars, Bloemen: kale takken en enkele paarse bloemen.
Vrijdag 2 december S. Bibiana, Profeet Habakuk, Zalige Joannes Ruusbroec
Zaterdag 3 december H. Franciscus Xaverius, H. MM. Walfried en Radfried.
Zondag 4 december H. Barbara
Donderdag 8 december. HOOGFEEST VAN ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Ziekencommunie: West

VIERINGEN ROND DE DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
‘Zondag Gaudete’: Zondag van het licht, stralend in de duisternis. Teken van het
komende Verlosser. In de woorden en visioenen van de profeet Jesaja, maar ook
in het aloude ritueel van ‘Sintelesij’ Sint Lucia, vooral gevierd in de landen van
het Noorden waar het soms nauwelijks dag wordt. In de gezinsviering in
Bolsward zullen we, samen met de Sint Maartensschool de draagster van het
Licht begroeten.
Lit. Kleur Roze. Bloemen: Roze Chrysanten.
Vrijdag 9 december Juan Diego Cuyauhtlatoatzin
Zaterdag 10 december Onze Lieve Vrouw van Loreto
Zondag 11 december Sint Joost “Judocus”
Donderdag 15 december Zalige Hadewych, ziekencommunie: Oost
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13 December 1980 was de dag van mijn priesterwijding. Van uw goede gaven in
2005 kon ik de Pylgeralmanak ‘on line’ zetten. Juist dezer dagen passeerde de
teller de miljoenste bezoeker. Ook in de toekomst hoop ik verder aan de site, vol
‘natuur, cultuur en historie’, te bouwen.
Pastoar.

Christus Koning GEEN Viersprongviering
Het komt dit jaar erg veel voor, dat alle weekendvieringen in de afzonderlijke
parochies vervallen om op één plek samen te komen voor een Viersprongviering.
Dat hangt natuurlijk samen met afscheid en installatie van de diverse leden van
het pastorale team, maar is toch niet ideaal. Om parochianen zo min mogelijk
extra te belasten met reistijd en vieringen op andere tijdstippen en locaties,
hebben we als pastoresteam besloten, dat we de viering van Christus Koning dit
jaar 20 november “gewoon” in de verschillende plaatsen houden en dus niet als
Viersprong.
In het Viersprongrooster staan de juiste gegevens vermeld.
Namens het pastoresteam,
pastor N.G. ten Wolde-Hijwegen.

God in Gaast (volwassenencatechese)
De bijeenkomsten van God in Gaast zijn al een lange traditie in de
Driesprong die we ook dit jaar willen voortzetten, maar dan Viersprongbreed.
Dit najaar met twee bijeenkomsten en in overleg een aantal keren in het
nieuwe jaar. De eerste twee keren willen we met elkaar een aantal
bijbelverhalen lezen. Als je bekende oude verhalen weer eens herleest,
kom je samen vast weer tot nieuwe inzichten. Je krijgt dan als reactie:
Ik dacht altijd dat het zo was, maar ik zie nu dat je er nog veel meer
in kunt lezen. Een herbronning en verrijking dus. Minder bekende
verhalen zijn ook de moeite waard om eens met elkaar te lezen. Daarbij
willen wij ons afvragen wat deze verhalen bij ons oproepen aan
verbazing, ontroering, verrassing of onbegrip misschien. Daar staan we
regelmatig even bij stil, zodat Gods Woord meer en meer tot leven komt.
Het is wel nodig dat iedereen een bijbel meeneemt, het makkelijkst als
NBV uitgave (Nieuwe Bijbel Vertaling). Tot slot nog de gegevens van
plaats en tijd. We komen samen in dorpshuis De Fuke, Buren 27, 8757 JW,
Gaast. De eerstvolgende twee keren zijn op de woensdagavonden 23
november en 7 december om 20.00 uur. Van harte welkom.
Pastor Teake de Wolff.
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Hoe gaat het er mee?
Deze vraag heb ik de afgelopen zes weken heel vaak gehoord wanneer ik een
parochiaan van de Viersprong tegen kwam. Leuk, dat u zoveel belangstelling
voor mij heeft! En ik kan u melden dat het mij goed gaat. Ik kijk terug op het
geweldige afscheidsweekend, met de vrijwilligersdag, de afscheidsviering, de
receptie, het mooie boek met herinneringen van parochianen en de grote
bijdrage van u allen aan de goede doelen! Hartelijk dank daarvoor! Daarna heb ik
een week lang van alles en nog wat opgeruimd en hebben we met ons gezin
vakantie gevierd.
Ik ben hartelijk verwelkomd in Leeuwarden en het lijkt alsof ik gewoon
doorgegaan ben met de bezigheden in Gods wijngaard, alleen is de wijngaard
wat groter geworden. Maar zoals ik bij mijn afscheid schreef, zo voelt het ook: ik
blijf mij verbonden voelen met de broeders en zusters in de Viersprong, ook in
Leeuwarden. Het voelt als één grote familie, die vanuit hun achtergrond en
traditie gelooft in en meewerkt aan Gods Rijk, één familie die leeft vanuit de
blijde boodschap van het Evangelie. Met zijn ups en zijn downs. In Leeuwarden
ben ik actief op het gebied van de jongerencatechese, de diaconie en
gemeenschapsopbouw. Ook ga ik regelmatig voor in vieringen. U ziet: bijna
dezelfde activiteiten als in de Viersprong! Natuurlijk ben ik nog op zoek naar een
nieuw werkritme en is het reizen iets dat wennen moet. En het is soms zoeken
naar de juiste personen om een activiteit voor te bereiden. Maar daar is tijd voor
nodig. En langzamerhand komt dat ook wel in orde.
Ik hoop dat het u allen ook goed gaat. Dat u samen de ups en downs van de
parochies kunt delen en dragen met elkaar.
Vrede en alle goeds,
Germa Kamsma-Kunst.

Gelukkig ben je dat je mag en kan geven…. Adventsactie 2011
VOM werkgroep (Vrede, Ontwikkeling en Missie) Bolsward heeft dit jaar gekozen
voor “Kinderen van Kilimanjaro”, een kleinschalig project in Tanzania.
Malaria, HIV en aids, ondervoeding en water gerelateerde
ziekten zijn de grote oorzaken van de hoge kindersterfte in het
district Siha in Tanzania. Ook de kinderen van Kilimanjaro
worden in het project betrokken: zij krijgen via de scholen
lessen over hygiëne en gezonde voeding. Een project dat investeert in de
gezondheid van kinderen is per definitie een duurzaam project! De Adventsactie
wil daaraan € 30.000 bijdragen. STEUN DE ADVENTSACTIE EN GEEF GUL! Van
harte aanbevolen door de VOM-werkgroep. Zie website: www.adventsactie.nl
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Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Parochiële Caritas Instellingen van het Interparochieel SamenwerkingsVerband “de Viersprong” houden zich bezig met de zorg voor minder bedeelden.
Zij willen zich daarbij vooral richten op de zwakkeren in de samenleving. Soms is
het nodig dat de PCI-en in schrijnende situaties even bijspringen om de nood iets
te verlichten. De PCI-en weten dat er ook in onze welvaartsmaatschappij nog
steeds sprake is van “stille armoede”!
Het is al sinds jaren gebruikelijk dat de PCI van Bolsward deze kwetsbare groep
mensen tijdens de kerstdagen een beetje verlichting probeert te geven. Ook in
deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk ondanks alle sociale
voorzieningen.
Dit jaar wordt de Kerstactie gezamenlijk opgepakt door de vier PCI-en van de
Viersprong. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan verzoeken wij u zich op te
geven bij:
- Bolsward: dhr. F. Visser tel. 06 21864122
- Makkum: mevr. E. Postma-Lemmens tel. 0515 232801
- Workum: dhr. B. Rijpma (na 18.00 uur) tel. 0515 542358
- Witmarsum: dhr. H. Ypma (na 13.00 uur) tel. 06 20958024
U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde
informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook
daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met
een minimuminkomen.
Commissie Kerstactie PCI.
Geloof en (samen)leven
Ouders van kinderen tot ongeveer 18 jaar kunnen ook dit seizoen weer
deelnemen aan de gesprekken over de geloofsopvoeding van hun kinderen. Er
zijn vier avonden gepland met een afgerond onderwerp voor iedere avond. Er
kan dus ook een losse avond bezocht worden. In oktober hebben we de eerste
inspirerende avond, o.l.v. pastor Ten Wolde, gehad. De andere data voor dit
seizoen zijn: maandag 28 november, 16 januari en 23 april.
Opgave (bij voorkeur omdat we dan weten op hoeveel mensen wij kunnen
rekenen) en informatie bij Truus Siemonsma. Telefoon: 0515 576839. Of bij Ria
van Wier, telefoon: 0515-521136 en Gerdy Westendorp, telefoon 0515 541804.
Graag tot ziens,
Truus Siemonsma.
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Gezocht: Diaconaal Opbouwwerker voor Bolsward e.o.
Het Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk ‘Solidair
Friesland’ ondersteund de actieve inzet voor mens en samenleving.
“Geloven op Maandag” is het motto van Solidair Friesland. Solidair Friesland
heeft in samenwerking met de R.K. parochies van De Viersprong (Bolsward,
Makkum, Witmarsum en Workum) meerjarenbeleid voor diaconie ontwikkeld.
Om de vele vrijwilligers te ondersteunen en om diaconaat goed te verankeren in
de parochies wordt een diaconaal opbouwwerker aangetrokken.
Functie:
In samenwerking met de parochiële diaconale verbanden van de kerken gestalte
geven aan de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
geloofsgemeenschappen voor de samenleving van vandaag: aanwezig en actief
zijn waar nood is en samen met anderen helpen deze te voorkomen en
misstanden op te heffen. Het beleidsplan diaconie van De Viersprong is daarin
richtinggevend.
Aantal uren:
18 (0,5 fte) bij aanvang van de functie. De functie kan uitgroeien tot 1 fte (36 uur
of 2 x 18 uur) en loopt gedurende maximaal 3 jaar.
Functie-eisen:
Theologische opleiding met agogische kennis en ervaring, dan wel agogische
opleiding met kennis of ervaring op theologisch/kerkelijk gebied; R.K.; affiniteit
met en actieve betrokkenheid bij de R.K. geloofsgemeenschap is wenselijk,
alsmede affiniteit met het werkveld diaconie; bekendheid met
armoedeproblematiek en sociale wetgeving, of bereidheid zich daar in te laten
(bij-)scholen.
CAO en inschaling:
De CAO Welzijn is van toepassing. Salarisschaal 8,0.
Aanstellingsduur:
De aanstelling geldt voor een jaar. Na evaluatie kan de arbeidsovereenkomst
met twee jaar worden verlengd. Voor de functie geldt de wettelijke proeftijd van
2 maanden.
Werksituatie:
De functionaris komt in dienst bij het Kath. Steunpunt M.A.-werk Solidair
Friesland. De werkruimte is in het parochiecentrum van de St. Franciscuskerk
te Bolsward.
Reageren en informatie:
Belangstellenden kunnen t/m 14 november reageren naar: Solidair Friesland,
Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden, info@solidairfriesland.nl
Informatie is in te winnen bij Solidair Friesland, 058-2130046.
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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 langer 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,
Jan Bosman van Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum. De eerste
avond zal plaatsvinden op woensdag 9 november 2011 van 20.00 uur tot 21.30
uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 H B te Workum.
De inloop is vanaf 19.30 uur. De bedoeling is om 1 keer per 6 weken bij elkaar te
komen. Voor dit jaar is dat nog woensdag 21 december 2011.
We hopen van harte u dan te mogen begroeten,
Werkgroep De Bolder; Joke van der Tol, Grietje Cuperus,
Mini Dekker en Agatha Vreeling (0517-532115).
Katholieke Jongerendag 6 november
Graag wil ik jullie informeren over de Katholieke
Jongerendag (KJD), die op zondag 6 november plaats
vindt in de Maaspoort aan de Marathonloop 1 in Den
Bosch. Jongeren kunnen zich tot 2 november opgeven via www.jongkatholiek.nl
Zie ook de website: www.franciscuskerk.nl
Martinusdag zaterdag 12 november
Op zaterdag 12 november vindt de Jaarlijkse vormelingendag van het bisdom
Groningen-Leeuwarden plaats in de Kathedraal en de Immanuelkerk te
Groningen. Groepen en individuele vormelingen kunnen zich aanmelden bij
mevrouw Lisette Winter: 050-4065888 of
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl tot 7 november 2011 (graag naam,
adres, postcode, plaats, geboortedatum, telnr. en email doorgeven).
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor
Zaterdag 5 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Anna Huitema-Jellema
Zondag 6 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Carl en
Regina Görner, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Gerard v.d. Werf,
Alie de Jong-Sikkes, Piet Tolsma en overl. fam., Bout Visser en kinderen en
kleinkinderen, Romke Galema
Woensdag 9 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 10 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, uit dankbaarheid
Zaterdag 12 nov. : voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper-Bruinsma,
Zondag 13 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, overl. fam. Visser-Bonte, Sjoerd Hettinga, voor leden en oudleden
collectantencollege St. Maarten, overl. ouders Ype Sible Witteveen en Henderika
Witteveen-Dijkstra, Henk Gordijn
Woensdag 16 nov. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede
toekomst voor de kinderen,
Donderdag 17 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,
Zaterdag 19 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sim van
den Berg, Klaas en Liesbeth de Vreeze-v.d.Werf
Zondag 20 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, overl. fam. Dooper-Zijlstra, Douwe v.d. Werf, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, lev. en overl. fam. Elzinga-Kruiper en fam. Wojcik,
overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben, Truus Boekema en Gerrit
Brouwer en overl. familie, voor levende en overleden leden van het St.
Franciscus dames en herenkoor
Woensdag 23 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 24 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, Fetsje Mulder-de Jong
Zaterdag 26 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Zondag 27 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
fam. Visser-Bonte, Harmen Brattinga, Sjors Visser, Julius Galama,
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Meinte Galama, Irene Huitema
Woensdag 30 nov. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
Donderdag 1 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, fam. Galama-Ypma
Zaterdag 3 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema, overl. ouders Bijvoets-Minnema
Zondag 4 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Gatske Bijvoets, overl. ouders VisserPiekema en overl. kinderen, lev. en overl. fam. Hendrik en Anna Galama
Woensdag 7 dec.: voor een goede toekomst voor de kinderen,
Donderdag 8 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 10 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Annie
Houben
Zondag 11 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de
Boer, overl. fam. Visser-Bonte, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, jrd. Sjoerd
Hettinga, Gerard v.d. Werf, Peter Boekema
Woensdag 14 dec.: voor een goede toekomst voor de kinderen,
Donderdag 15 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

Familieberichten
Gedoopt:
2 okt.
Lenthe Jasmijn, dochter van Vincent Kroon en Ida Kolkena,
Dr. Joost Halbertsmastraat 63, 8701 EV Bolsward
*
Emma Victoria, dochter van Peter Sluijter en Adele Blanksma,
De Hoants 25, 8702 CS Bolsward
*
Jente Cecilia Debby Maria, dochter van Gerard en
Sandra Draaisma, Erve Stoolhuis 16, 7577 SH Oldenzaal
*
Elizabeth Sietske, dochter van Fokke van Balen en
Fernande Teernstra, De Pôlle 2, Bolsward
16 okt.
Iris Helena, dochter van Edou Kars Schotanus en Baukje Schotanus –
de Boer, De Blink 4, 8701 LW Bolsward
23 okt.
Ruben Hendrik en Dytmer Wiebe Teerenstra
zonen van Gerrit Lambertus Teerenstra en Ineke Petra TeerenstraMiedema
Alle ouders gefeliciteerd!
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Overleden:
6 okt.
Hermanus Anselmus Jozef Hiemstra, 36 jaar
corr. adres: Ludingaweg 9, 8862 BL Harlingen
16 okt.

Nicolaas Joseph Scheltinga, 78 jaar
corr. adres: Bote á Bolswertstraat 4, 8701 CA Bolsward

19 okt.

Maria Boudina Boersma-de Boer, 94 jaar
corr. adres: Morra 21, 9204 KV Drachten

19 okt.

Gré Westhof-Palstra, 80 jaar
corr. adres: De Roeden 23, 8701 ZG Bolsward

21 okt.

Theo Simon Lotstra, 84 jaar
corr. adres: Bargefenne 4, 8701 KD Bolsward

Dat zij rusten in vrede.

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

5 nov.
6 nov.
12 nov.
13 nov.
19 nov.
20 nov.

Herenkoor
Dameskoor
Kinderkoor
Cantus Deo
Joachim
Dames en Herenkoor

Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

26 nov.
27 nov.
3 dec.
4 dec.
10 dec.
11 dec.

Dameskoor
Herenkoor
Cantus Deo
Joachim
Dameskoor
St. Maartenschool

Deurcollecten: 26 nov. t/m 18 december Adventsactie. Giro nr. 65.31.00.000
t.n.v. Adventsactie te Den Haag

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken
€ 1.163,70 opgebracht.
Opbrengst deurcollecte voor de Wereld Missiedag op 22 en 23 oktober jl. heeft
€ 281,40 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Kinderwoorddienst
Zondag 16 oktober hebben we Mattheus 22, 15-21 voorgelezen.
Het ging over het volk, die belasting moest betalen aan de keizer.
Het volk, de farizeeën, wilden weten wie Jezus werkelijk koos.
Jezus, die altijd eerlijk en betrouwbaar is. Daarom stelden zij de
lastige vraag: "Moeten wij nou belasting betalen of niet?" Zou Jezus voor het
volk of voor de keizer kiezen. Maar Jezus antwoordde op hun vraag: "Wie staat
er op de munt?" Het volk zei: de keizer. Waarop Jezus zei: "Geef dan het geld
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aan de keizer terug en geef God wat God toekomt. Wij hebben aan de kinderen
gevraagd, wat betekent "Geef God wat God toekomt?" Aan God denken, goed
met elkaar omgaan, denken om een ander, God bedanken voor alle het goede.
We hebben munten bekeken en op de oude munten stond nog de spreuk "God
zij met ons", Dat God altijd bij ons is. Wij hebben toen ons eigen munten
gemaakt. Geluksmunten met een wens erop. Als we deze aan een ander geven,
dan kan die er heel gelukkig mee zijn. Later in de kerk hebben we deze
bijzondere munten bij de collecte gedaan. En we hebben een dankgebed
uitgesproken. Pastoor v.d. Wal heeft nog enkele wensen voorgelezen. Waarna
Marrit en Johannes nog een gebed hebben voorgelezen. Na de eucharistie heeft
Pastoor gevraagd of de kinderen de munten aan de koning wilden geven. De
kinderen hebben dit gezamenlijk in goed overleg bij het icoon van de Koning
neer gelegd. "Geef God wat God toekomt". Het overleg tussen de kinderen was
uit de kerk gezien een mooi gezicht. Zo kwam er aan deze kinderwoorddienst
een leuk einde. De volgende kinderwoorddienst is op zondag 20 nov. en op 4
dec. Zien we jou dan ook?
Werkgroep kinderwoorddienst.

Gezinsviering Sint Lucia
Op zondag 11 december zal de Eucharistieviering in het licht staan van Zondag
Gaudete ‘Weest blij!’ De kinderen van de Sint Maartensschool, speciaal het
schoolkoor onder leiding van Margreet Enequist, zullen de viering opluisteren
met ‘het spel van Sint Lucia’. Gaudete met een Zweeds accent!
OECUMENE

Oecumenische Adventsviering
In de avond van de eerste zondag van de Advent, 27 november om 19.00 uur,
openen we met een oecumenische Vesper het nieuwe kerkelijk jaar en de
adventstijd. De viering waaraan verschillende pastores deelnemen wordt
gehouden in de Doopsgezinde kerk aan het Skilwyk. De zang wordt ondersteund
door Cantus Deo. U bent van harte welkom!

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.
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Za.
Ma.
Di.
Wo.

5 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

Do.
Za.

10 nov.
13 nov.

Ma.
Di.
Wo.
Do.

14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.

Vrij. 18 nov.
Zo. 20 nov.
Ma. 21 nov.

Di.

22 nov.

Wo. 23 nov.
Do. 24 nov.
Ma. 28 nov.
Di.
Do.

29 nov.
1 dec.

Vrij.
Zo.
Di.
Wo.
Do.

2 dec.
4 dec.
6 dec.
7 dec.
8 dec.

Vrij. 9 dec.
Zo. 11 dec.

13.30-17.00 u.
19.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
20.00-22.00 u.
19.30 uur
20.00-22.00 u.
13.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00-1930 u.
19.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
19.30 uur
13.00 uur
16.00-17.00 u.
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.00 uur
16.00-17.00 u.
20.00-22.00u.
10.00 uur

Lourdesreünie
Taizégroep
Joachim
Bezoekwerk
Parochiebestuur
Joachim
Friese Eucharistieviering
St.Maartenmaal
Ouderavond Jong.cat.2
Joachim
KVG
Joachim
Kerkschoonmaak
repetitie kerstspel
Buitensch.catechese
Solid Friends
Kinderwoorddienst
Liederencommissie
Geloven Nu
4-Sprongbesturen
Taizéviering
Joachim
Parochievergadering
KBO
Bijeenkomst Jong.catech.1
Geloof en samenleven
Joachim
Joachim
repetitie kerstspel
ABTB
Kinderwoorddienst
Joachim
Beheer
Joachim
repetitie kerstspel
Solid friends
Luciaviering

parochiezaal
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
kerk
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
pastoriezaal
parochiezaal
kerk
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastoriezaal
pastoriezaal
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
kerk
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Di.

13 dec.

Wo. 14 dec.

Do.

15 dec.

Vrij. 16 dec.

13.30-16.00u.
19.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
16.00-17.00u.
19.00 uur

KPO
Joachim
klokrapen
Omzien naar elkaar
Parochiebestuur
Joachim
kerkschoonmaak
repetitie kerstspel
Joachim

parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
pastoriezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
kerk
kerk

Nieuw in de stellingkast
Narratio

Contact. Jaargang 9 nr. 2

Nieuw in de bibliotheek.
Gerben D. Wijnja

Weeskind tegen wil en dank

In memoriam Theo Lotstra
Een kleurrijk koorlid is van ons heengegaan.
Theo was een enthousiast zanger en zeer betrokken bij het wel en wee van zijn
mede-koorzangers. Vanaf 1957 duidelijk aanwezig; lange tijd als secretaris en
later nog enkele jaren als voorzitter. Ook altijd bereid om iets te organiseren.
Theo was zeer goed thuis in het Gregoriaans en niemand wist zoveel van de
geschiedenis van het Sint Franciscuskoor als Theo. Zo ontdekte hij dat ons koor
in 1868 was opgericht onder bewind van Pastoor Hondvorst.
Als iemand uit het koor een jubileum had te vieren was Theo altijd bereid om op
zijn onnavolgbare wijze een voordracht op de jubilaris te maken, met een leuke
mengeling van ernst en humor. Op zijn 81ste verjaardag, 7 april 2008, bereikte
ons zijn “ontslagaanvraag” wat hem dus van harte werd gegund. Hij is toen
benoemd tot Erelid van het Sint Franciscuskoor. Ruim 50 jaar mochten we Theo
in ons midden hebben. We zullen hem missen.
Bestuur en leden van het Sint Franciscuskoor.

Film avond
Voor alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar organiseert “Het Schakeltje” weer
een erg leuke filmavond!! Welke film we draaien blijft nog even een verrassing!
Komt allen op vrijdag 18 nov om 19.30 uur in de parochiezaal!
Mirella Ypma.

KVG
Woensdag 14 december 2011. De kerstavond is dit jaar niet op
vrijdagavond maar op woensdagavond, dit in verband met de groep die
voor ons op gaat treden. Zie voor verdere informatie boekje.
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KBO
Op donderdag 24 november a.s. aanvang 14.30 uur in de parochiezaal
Neemt Anneke Kuipers uit IJlst ons mee de natuur in. Bijdrage
koffie/thee € 2, p.p.. Zie voor meer informatie in het boekje.
Het bestuur.

UITNODIGING
voor de parochievergadering op woensdag 23 november a.s.
om 20.00 uur in de parochiezaal.
AGENDA
1.

Opening door pastor ten Wolde, en aansluitend, speciaal voor degenen
die haar nog niet eerder hebben ontmoet, een nadere kennismaking.

2.

Verslag van de parochievergadering van 27 april jl.
2.1
stand van zaken van besproken punten
2.2
vaststellen van het verslag

3.

Mededelingen
3.1
beleidszaken
3.2
beheer aangelegenheden

4.

Parochianen aan het woord
-inspreekmogelijkheid-

5.

Begroting van de parochie voor 2012

6.

Rondvraag
Na de pauze

7.
Pastoor van der Wal neemt in februari a.s. afscheid van de parochie.
Vanavond blikt hij terug op zijn jaren in Bolsward aan de hand van een groot
aantal foto’s dat door hem in de loop van de jaren is gemaakt.
Het verslag van de vorige vergadering ligt samen met de agenda voor 23
november en de hoofdzaken uit de begroting 2012, vanaf 12 november achter in
de kerk voor u klaar.
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Za. 5 nov.: Titus Tiel Groenestege en overl. fam., Titus Galama en overl. fam.,
Rein en Piet Miedema
Zo. 13 nov. : Iwo Huitema, Annie Westendorp-Rijpma, Sjieuwke Huisman en
over.fam., Andries en Dirk de Jong en fam., overl.fam. de Jong -Sierkstra
Zo. 20 nov.: Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, Andries Vogelzang,
Wouter Yntema, Sjoerd de Boer en overl.fam., overl. fam. Brandsma-Ypma,
over. fam. Bouwhuis-Jellesma
Zo. 27 nov.: Herre Huisman, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, Emmie
Schotanus – de Jong, Titus Tiel Groenestege en overl.fam., overl. fam. W.
Westendorp-Dijkstra
Za. 3 dec.: Annie Hettinga –Galema, Titus Galama en overl.fam., Wim en Neeltje
Saan –de Vries, uit dankbaarheid
Zo. 11 dec.: Femmie de Jong –Adema, Dominicus Ketelaar

Lectoren en misdienaars
Za. 5 nov.
Do. 1 dec.
Za. 3 dec.

Lector:
Misdienaars:
Misdienaars:
Lector:
Misdienaars:

H. Kienstra
Susan Hettinga en Demy Visser
Jamie Bouma en Ilse Boomsma
J. Kramer
Sara van der Staaij en Willemien van Dijk

Koren
Za. 5 nov.
Zo. 13 nov.
Zo. 27 nov.
Za. 3 dec.
Zo.11 dec.

Kosters
Gregorius Magnuskoor
Ursulakoor
Gregorius Magnuskoor
Ludgerkoor
Gregorius Magnuskoor

Collectanten
Za. 5 nov.
Zo. 13 nov.
Zo. 27 nov.
Za. 3 dec.
Zo. 11 dec.

P. Teernstra en G. de Boer
L. de Ringh en N. Terwisscha
A. Kramer en R. van Wier
G. de Boer en N. Terwisscha
Tj. Hettinga en H. de Bruin

Crèche
13 nov.: Geartsje en Lisa Weitenberg

Za. 5 nov. L. Buren
Zo. 13 nov.

A. de Ringh

Zo. 27 nov. R. de Ringh
Za. 3 dec. H. Zijlstra
Zo. 11 dec. L. Buren
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Koffieschenken

Bloemverzorgers

Zo. 13 nov. R. de Jong en P. Brandsma
Zo. 27 nov. H. Zijlstra en S. Hettinga
Zo. 11 dec. M. Rijpma en A. de Boer

Maand nov: E. Oude Weernink
Maand dec: M. Miedema en
J. Galema

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 19 november is er een Woord en Communieviering met Pastor
de Wolff, deze viering begint om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn Mevr. A. de Boer,
Mevr. I. Heins en Mevr. J. Ypma.

Omgekeerd Huisbezoek
Het idee begint al aardig te wennen; parochianen die bij de pastor op bezoek
gaan in plaats van andersom. Het blijkt een goede manier te zijn om met elkaar
in contact te blijven en/of kennis met elkaar te maken. Voor alle duidelijkheid;
het betekent beslist niet dat de pastor helemaal geen huisbezoeken meer af
legt! Het volgende Omgekeerde Huisbezoek, dat bedoeld is voor alle oudere
parochianen, is gepland op woensdag 16 november a.s. van 10.00 – 11.30 uur in
de Brouwershof. Met pastor De Wolff als gastheer belooft het weer een goede
bijeenkomst te worden. Wanneer u meer informatie wilt over dit omgekeerd
huisbezoek, of wanneer u vervoer nodig heeft op deze ochtend, dan kunt u
bellen met Mini Dekker, tel. 06-43234257 of met Sjoerdtsje Hylkema, tel.
543894. Zou u graag eens een bezoekje willen hebben van één van de mensen
van onze bezoekgroep, dan kunt u ook daarvoor contact opnemen met
bovengenoemde personen. Graag tot ziens op 16 november a.s.
De bezoekgroep.

Van zomermarkt naar kerstmarkt
De zomermarkt is afgesloten. Ondanks het natte weer hebben we dankzij veel
vrijwilligers toch een mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld voor onze kerk en voor
het Liliane Fonds. We hebben van het Liliane Fonds een brief ontvangen waarin
zij hun dank uitspreken voor onze bijdrage. Een stukje uit deze brief: “In
ontwikkelingslanden moeten we roeien met de riemen die we hebben. Maar één
ding is zeker: behalve revalidatie is elke vorm van onderwijs voor een kind met
een handicap dé sleutel die de wereld voor hen opent. Die enorme verandering
heeft ook u met uw donatie mogelijk gemaakt. Wij hebben deze keer uw donatie
gekoppeld aan de hulpvraag van kinderen en jongeren in de Filippijnen. Met uw
bijdrage heeft onze lokale contactpersoon Bernadeth Rivera 70 kinderen kunnen
helpen. Hartelijk dank namens alle kinderen die geholpen zijn.” Dit was helaas de
laatste zomermarkt in de garage van de Graafsma’s. We zullen het missen en zijn
Gerard en Mini veel dank verschuldigd voor het gebruik van deze goede
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verkoopplek. Maar we gaan verder. We zullen weer met man en macht aan de
slag gaan om een sfeervolle kerstmarkt te organiseren. Om dit mogelijk te
maken hebben we spullen nodig, zoals bakjes, schalen, bloempotjes en allerlei
kerstartikelen, maar ook zegelkaarten van o.a. Poiesz kunnen we goed
gebruiken. Mocht u deze spulletjes over hebben, wij houden ons van harte
aanbevolen. U kunt ze kwijt op één van de volgende adressen: Algeraburren 24 –
Tettingburren 19 – Brouwersdyk 15 – Aldewei 6, of belt u even naar 542280.
De kerstmarkt zal zijn op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2011 op het Noard
24 te Workum. De goede doelen die we dit jaar steunen zijn de Werenfriduskerk
Workum, Stichting Otjiruze Children Fund Namibië en Stichting Trijntje Beimers
Tanzania. Zondag 11 december zullen we voor en na de kerkdienst kerstkaarten
verkopen in het kerkportaal!
De kerstmarktcommissie.

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook voor uw parochie geldt?
Voor verdere informatie zie blz. 8 in het algemene gedeelte van dit parochieblad.

Wel en Wee
*Van harte gefeliciteerd, José Galema en Sjoerd Reitsma. Zij zijn op 23
september getrouwd in het kerkje van Piaam. Namens de parochie wensen we
jullie samen veel geluk en een zonnige toekomst.
* Zondag 16 oktober zijn Feike Sijmen en Linda Heins- van der Wal trotse ouders
geworden van hun zoon Jesper Hilco. We willen hen graag van harte feliciteren
met hun wondertje en wensen hen veel geluk in de toekomst.
*Op dinsdag 1 november is er ’s avonds om 19.00 uur een
Allerheiligen/Allerzielen viering.
*Op 16 november is er weer een Omgekeerd Huisbezoek. Voor veel mensen is
dit gebeuren bekend, maar wilt u meer weten, dan is er elders in dit blad meer
over te lezen en natuurlijk bent u deze morgen (van 10.00 – 12.00 uur) van harte
welkom in de “Brouwershof”.
*Ook de data 23 november en 7 december, (beide woensdagen) zijn van belang.
Dan vinden dit najaar de avonden van “God-in-Gaast” weer plaats en wel op de
vertrouwde plek in het Daorpshûs in Gaast om 20.00 uur. Zoals altijd zijn koffie
en thee gratis, een drankje na die tijd is voor eigen rekening. Ook hier geldt, wilt
u meer weten, dan kunt u elders een stukje hierover lezen van pastor T. de
Wolff. Alle parochianen zijn welkom.
Namens de parochie, vrede en alle goeds.
De contactpersonen.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Za. 12 nov.: fam. Doedel, Anne Postma en Bert Reijns

Lectoren
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

6 nov.
12 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.
10 dec.

Kosters
Riet v.d. Bles
Thilda Adema
Dienst in Bolsward
Mieke van Vliet
Toos van As
Bernadette de Jong

Collectanten
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

6 nov.
12 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.
10 dec.

Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.

6 nov.
12 nov.
20 nov.
27 nov.
4 dec.
10 dec.

Wim Foekema
Mieke van Vliet
Dienst in Bolsward
Watze Roorda
Leny Foekema
Wim Foekema

Bloemschikken
Klaas Groeneveld
Nico van Vliet
Dienst in Bolsward
Klaas Groeneveld
Leny Foekema
Nico van Vliet

Nov.: Riet van der Bles
Dec.: Annemiek Bakker en
Monie Witteveen
De 1e zondag van de maand zal
één van deze dames ook het
koffiezetten verzorgen.

Misdienaars
Zo. 6 nov.
Za. 12 nov.

Annick en Ryan
Charlotte en Anna

Opbrengst collecten oktober 2011
€ 214,32 collecten eigen kerk
€ 37,50 deurcollecte onderhoud eigen kerk

Geplande collecten voor derden
* Zo. 6 nov.

Willibrordzondag * Za. 12 nov. Onderhoud eigen kerk

Doopviering
Zaterdag 12 november zal in de Eucharistieviering de kleine Wietske van Esveld
het Heilig Doopsel ontvangen.

Bestuursmededelingen - 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!
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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.

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook voor uw parochie geldt?
Voor verdere informatie zie blz. 8 in het algemene gedeelte van dit parochieblad.

KBO Nieuws
Woensdag 9 november is er een bijeenkomst van de drie bonden met een lezing
over de sociale kant van het medisch handelen. Deze middag wordt verzorgd
door Dr. Tymstra (oud Makkumer) uit Groningen.
Avondrust
* Mevrouw Postema-Bruinsma is niet helemaal in orde. We hopen dat ze snel
hersteld zal zijn om op 12 november a.s. haar 96e verjaardag te kunnen vieren.
* 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 18 en zaterdag 19
november 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.
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Woensdag 9 november zal er een lezing worden gehouden door Notaris Detmar
en dit zal gaan over erfrecht.
Op donderdag 15 december hebben we weer een Kerstmaaltijd en deze begint
al om 18.30 uur. Opgave is noodzakelijk tot 10 december bij Lenie 232199 of bij
Aukje 233295. Deze avond zal ook de verloting gehouden worden voor het
Zr. Truus Lemmens fonds, denkt u er aan om een cadeautje mee te nemen?

Rondje om de kerk
De renovatie van de parochiezaal is een feit. Met man en macht is er gewerkt
aan het opknappen van de parochiezaal en het resultaat mag er wezen. De
uitstraling van de parochiezaal is veranderd in een sprankelend ruim ogende
ruimte. Aan deze metamorfose hebben meegewerkt: Annemiek Bakker, Bianca
Domhof, Hans & Leny Gesterkamp, Watze & Leny Roorda en Nico van Vliet. Als
laatste wordt nu de hand gelegd aan het vermaken en passend maken van de
overgordijnen. Vele attributen voor de renovatie zijn verzorgd c.q. geschonken
door bovenstaande vrijwilligers. De renovatie heeft in totaal 3 weken in beslag
genomen. Een knap stukje werk, dank voor jullie inzet.
Naar aanleiding van de grote inspectie van kerk en parochiewoning is er
opdracht gegeven de lekkage van de bidkapel aan te pakken. Hiervoor is het
nodig speciale (nok)dakpannen op de kop te tikken wat ondertussen is gelukt.
Zodra de weersomstandigheden en de agenda van de aannemer dat toelaten zal
begonnen worden met de herstelwerkzaamheden.

Wel enWee
*Op woensdag 23 november en 7 december is er in Gaast weer een bijeenkomst
“God in Gaast”. Deze avonden worden gehouden in het Dorpshuis om 20.00 uur.
Zoals gebruikelijk is de koffie en thee gratis en de drankjes zijn voor eigen
rekening. U wordt van harte uitgenodigd. Wilt u meer weten dan kunt u elders in
dit blad een stukje lezen van Pastor T. de Wolff.
*Op 27 september is geboren Reza Mare, dochter van Bernlef Adema en Wendy
Doedel, kleindochter van Paul en Fré Doedel. Van harte gefeliciteerd met dit
kleine wondertje.
*Op 22 oktober is onze kleindochter Lotte Anne geboren, dochter van Jeroen
Beltman en Andrea van As, zusje van Jules. Wij zijn als Opa en Oma natuurlijk
super blij en trots met dit prachtige meisje.
*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.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 6 nov.: onze zieken,
overl. Niek Zuurbier, Gerrit en Willy de Jong, Wiebe en Wiepkje Bergsma
zo. 13 nov.: onze zieken
overl. Jan Jurna, Schelte en familie Anema de Jong
zo. 27 nov.: onze zieken
overl. Piet en familie Tadema-Veldman, Douwe en Anna Poortstra-de Boer,
Jan Jurna
zo. 4 dec.: onze zieken,
overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Sietske en Boukje Anema, Rein Ludema
zo. 11 dec.: onze zieken
overl. Jan Jurna, Schelte en familie Anema-de Jong

Lectoren
zo. 6 nov.:
zo. 13 nov.:
za. 26 nov.:
zo. 4 dec.:
zo. 11 dec.:
za. 17 dec.:

Kosters
parochievoorgangers
mevr. B. de Groot (531901)
mevr. E. van der Wei (532112)
parochievoorgangers
mevr. L. de Boer
(642059)
dhr. F. van Koppen (531872)

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie is er op 6 november een tweede
collecte voor de Willibrordusvereniging en op 27 november voor de bijzondere
onkosten aan onze kerk.
Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in oktober is nog niet bekend. In de volgende
Viersprong leest u hier meer over.

Vervoersdienst
zo. 6 nov.: fam. J. van der Tol
zo. 13 nov.: fam. Y. J. Ypma
za. 26 nov.: fam. P. de Boer
zo. 4 dec.: fam. L. Nota
zo. 11 dec.: fam. J. van der Tol
za. 17 dec.: fam. Y. J. Ypma

tel. 531251
tel. 532159
tel. 642059
tel. 532260
tel. 531251
tel. 532159
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Schoonmaken kerk
week 46: 14 t/m 18 november:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

week 49: 12 t/m 16 dec.:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
wo. 16 nov.:
do. 17 nov.:
do. 17 nov.:
Wo. 23 nov.:

09.30 uur Liturgievergadering in `t Arkje
10.00 uur Omgekeerd huisbezoek in `t Arkje
20.00 uur Bestuursvergadering.
bijeenkomst voor de contactpersonen van de viersprong

Bericht van Thea Zuurbier uit Frankrijk
Vanuit Frankrijk leef ik met jullie mee en heb ik via de computer de foto’s van de
gezamenlijke ziekenzalving viering in Aylva State gekregen. Wat vond ik het
jammer dat ik er niet bij kon zijn. Ik was er helemaal emotioneel van. Wat een
goed idee om niet te wachten tot je er, net als met Niek gebeurde, zelf niets
meer van ervaart. Dit was werkelijk prachtig. Een heel mooi gebeuren en het
heeft jullie allen, die hebben meegedaan, zeker gesterkt. Dit moest ik even kwijt
en voor iedereen de hartelijke groeten en tot ziens,
Thea Zuurbier
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 17 november as. 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.
Zr.Lambertina – Suus Ypma-Galama
en Jo.v.d.Tol.Tromp

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Wist u dat de Kerstactie dit jaar ook voor uw parochie geldt?
Voor verdere informatie zie blz. 8 in het algemene gedeelte van dit parochieblad.
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Wel en wee Witmarsum
Geweldig dat alle vertegenwoordigers van de werkgroepen zondag 9 oktober
aanwezig waren om zich en hun werkgroep voor te stellen aan Pastor Nelleke
ten Wolde. Hartelijk dank daar voor. Het was een mooi begin van hopelijk een
hele lange tijd.
Gerard Huitema en Fons van Koppen hebben weer enige tijd in het ziekenhuis
doorgebracht. We wensen hen beide heel veel sterkte en nog meer gezondheid.
Op de woensdagen 23 november en 7 december vinden dit najaar de avonden
van “God-in-Gaast” weer plaats en wel op de vertrouwde plek in het Doarpshûs
in Gaast om 20.00 uur. Zoals altijd zijn koffie en thee gratis, een drankje na die
tijd is voor eigen rekening. Wilt u meer weten, dan kunt u elders een stukje
hierover lezen van pastor T. de Wolff. Alle parochianen zijn welkom.
Daar onze congregatie op 1 november 175 jaar bestaat ben ik tot 10 november
afwezig. Ik groet u allen hartelijk en wens u alle goeds,
zr. Lambertina

ATTENTIE VOOR DE GEHELE VIERSPRONG
Het parochieblad “De 4-Sprong” verschijnt normaal één keer in de vier weken.
Vanwege kerkelijke feestdagen en vakanties kan het voor komen dat de uitgave
afwijkt van de normale vier wekelijkse periode. Let daarom goed op de
inleverdatum voor kopij die vermeldt staat op de achterpagina van het blad.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Lectoren/ misdienaars/acolieten zie: www.franciscuskerk.nl
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:
www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.franciscuskerk.nl
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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,-)
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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 misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.
De kosten bedragen € 8,00 per intentie.
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:
16 december 2011 – 27 januari 2012 (6 weken)
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 5 december 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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