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Viersprongrooster 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum 

Za 17 dec 19:00 u de Wolff 16:00 u de Wolff 
Nij Mariënacker xxx 19:00 u vd Wal 

Zo 18 dec 10:00 u Ten Wolde 
9:30 u de Wolff 9:30 u Parochianen xxx 

Zo 18 dec 
19:00 u vd Wal O-
Antifonen 

Di 20 dec  19:00 u Boeteviering Zie Bolsward Zie Bolsward Zie Bolsward 

Wo 21 dec  Bloemkamp Geen 
viering    

Do 22 dec 9:00 u vd Wal    

Vr 23 dec 19:00 u vd Wal 
Huylckenstein    

Za 24 dec 19:00 u ten Wolde 
23:00 u de Wolff 20:00 u de Wolff 21:30 u ten Wolde 

Za 24 dec 22:00 u vd Wal 

Zo 25 dec 10:00 u Parochianen 9:30 u vd Wal Zie Workum Zie Workum 

Ma 26 dec 10:00 u vd Wal xxx xxx xxx 

Wo 28 dec 
10:00 u Parochianen 
Bloemkamp    

Do 29 dec 9:00 u vd Wal    

Vr 30 dec 
19:00 u vd Wal 
Hulyckenstein    

Za 31 dec 19:00 u vd Wal/ 
Parochianen xxx xxx 19:00 u 

Parochianen 
Zo 1 jan 10:00 u vd Wal Zie Bolsward Zie Bolsward xxx 

Wo 4 jan 10:00 u viering 
Bloemkamp    

Do 5 jan 9:00 u vd Wal   

Vr 6 jan 19:00 u vd Wal 
Hulyckenstein    

Za 7 jan  19:00 u Parochianen 19:00 u vd Wal xxx Xxx 

Zo 8 jan 10:00 u vd Wal xxx 9:30 u Parochianen   9:30 u Parochianen 

Ma 9 jan   10:30 u Parochianen (Avondrust) 

Wo 11 jan  10:00 u viering 
Bloemkamp    

Do 12 jan 9:00 u vd Wal    

Vr 13 jan 19:00 u vd Wal 
Hulyckenstein    

Za 14 jan 19:00 u ten Wolde xxx 19:00 u vd Wal Xxx 

Zo 15 jan 10:00 u parochianen 
9:30 u Oec. viering 
 Ten Wolde 
Gertrudiskerk                    XXX 

11 u Oec. viering 
ten Wolde 
Koepelkerk 

Wo 18 jan  10:00 u viering 
Bloemkamp    

Do 19 jan 9:00 u vd Wal    

Vr 20 jan 19:00 u vd Wal 
Hulyckenstein    

Za 21 jan 19:00 u de Wolff 16:00 u de Wolff 
Nij Mariënacker xxx 19:00 u vd Wal 

Zo 22 jan 10:00 u ten Wolde 9:30 u vd Wal/de 
Wolff 9:30 u Parochianen xxx 
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Wo 25 jan 
10:00 u viering 
Bloemkamp    

Do 26 jan 9:00 u vd Wal    

Vr 27 jan 
19:00 u vd Wal 
Hulyckenstein    

 

ALGEMEEN 
Vooruitkijken 
 

Aan mijn assistentie in de Viersprong komt straks na ruim een jaar een eind. Na 
de vieringen op 12 en 22 januari nemen we afscheid van elkaar. Terugblikkend: 
het eerste half jaar was erg intensief omdat zoveel nieuw was. De tweede helft 
iets rustiger, waardoor ik thuis weer eens aan andere dingen toekwam. Ik heb 
het een leerzame en zeer prettige tijd gevonden. Ik voelde me overal welkom en, 
op kleine punten na, verliep de samenwerking met iedereen prima. Ook de 
mensen waarmee ik contact heb gehad, blijven mij dierbaar. Met enige 
weemoed zal ik dan ook vertrekken. Ik dank een ieder voor de steun, de goede 
suggesties en de waardering die ik kreeg. Ik heb daar veel aan gehad. 
Met het aanstaande vertrek van pastoor van der Wal en eerder dat van pastor 
Kamsma wordt een periode afgesloten. Maar zonder einde is geen nieuw begin 
mogelijk. Pastoor van der Wal kijkt uit naar zijn emeritaat om het wat rustiger 
aan te kunnen doen en meer tijd voor zijn interesses te hebben. En wat mijn 
vooruitzichten betreft. Met het vertrek van pastoor Bultsma ontstaat in de 
Kanaalstreek een vacature die pas halverwege volgend jaar ingevuld kan 
worden. In die tussentijd ga ik daar bijspringen. Ze zijn daar erg blij met deze 
assistentie. Verder staat ook ons huis te koop en hopen wij elders een woonplek 
te vinden. 
Met de eerdere komst van pastor Ten Wolde en straks die van pastoor Bultsma 
is het pastorale team voor de komende jaren weer ingevuld en compleet. Zij 
zullen meer Viersprongbreed gaan werken en vast nieuwe impulsen aan het 
kerkelijk leven geven. Daar mag u naar vooruitkijken. 
In de Advent mogen we ook vooruitkijken naar het geboortefeest van Onze Lieve 
Heer in Jezus. Dat getuigt van zijn enorme betrokkenheid bij ons mensen, van 
Zijn liefde voor ons. Alleen is dat voor ons vaak zo moeilijk te geloven, dat wij er 
mogen zijn en de moeite waard. Toch is dat belangrijk want hoe meer je daar 
vanuit kunt gaan, hoe beter jij er voor anderen kunt zijn. Ons hele leven zijn we 
bezig om dit te leren, mens te worden, zoals God in Jezus mens wordt. Met 
Kerstmis worden wij daar elk jaar weer aan herinnerd. Elk jaar mogen wij daar 
weer een stukje aan groeien, zodat ons geloof stapje voor stapje completer en 
rijker wordt. Dat is met recht een prachtig vooruitzicht. 
 

Pastor Teake de Wolff. 
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Algemeen 

VOORWOORD BIJ DE WEEKENDVIERINGEN 
 

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

Omdat Kerstmis op zondag valt hebben we dit jaar een complete Advent. 
Alle etappes op weg naar Bethlehem komen goed tot hun recht. Voor mensen 
die actief zijn in het werkproces is het vallen van de hoogfeesten op zondag 
natuurlijk minder feestelijk! Omdat elke dag op weg naar Kerst liturgisch 
belangrijk is en er erg veel informatie is, vervallen deze keer de korte inleidingen 
op de zondagen. 
 

VIERINGEN VAN DE VIERDE ZONDAG VAN ADVENT ‘RORATE’ 
Vrijdag 16 december Profeet Haggaï 
Zaterdag 17 december “ O Wijsheid” “BEGIN VAN DE REIS NAAR BETHLEHEM”  
Zondag 18 december O Adonai - O Heer 
Maandag 19 december O Radix - O Wortel van Jesse 
Dinsdag 20 december O Clavis - O Sleutel Davids 
Woensdag 21 december O Orient - O Morgenster 
Donderdag 22 december O Rex - O Koning der Volkeren 
Ziekencommunie: West 
 

VIERINGEN VAN HET KERSTFEEST 
Vrijdag 23 december O Emmanuel - O God met Ons 
Zaterdag 24 december Dag van Adam en Eva 
Zondag 25  December GEBOORTE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 
Maandag 26 december “SINT STEFFENSDEI” Tweede kerstdag 
Dinsdag 27 december Evangelist Johannes 
Woensdag   28 december HH. Onnozele Kinderen 
Donderdag 29 december St. Thomas Becket 
Ziekencommunie: Oost 
 

Vrijdag 30 december FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE 
Zaterdag  31 december Sint Sylvester OUDJAARSAVOND 
Zondag 1 januari  HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD  
Maandag 2 januari HH Basilius en Gregorius 
Dinsdag 3 januari H. Genoveva 
Woensdag 4 januari H. Elisabeth Seton 
Donderdag 5 januari Sillige Tethard fan Wommels, stifter fan Bloemkamp 
Ziekencommunie: West 
Vrijdag 6 januari  Drie Koningen 
Zaterdag 7 januari Sint Raimund 
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Algemeen 
 

Zondag 8 januari OPENBARING DES HEREN ‘DRIEKONINGEN’ 
Maandag 9 januari Zalige Alice 
Dinsdag 10 januari H. Gregorius van Nyssa 
Woensdag 11 januari H. Theodosius, vader der monniken 
Donderdag 12 januari H. Eupraxia, woestijnmoeder 
Ziekencommunie: Oost 
 

VIERINGEN VAN DE TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Vrijdag 13 januari H. Hilarius 
Zaterdag 14 januari Zalige Peerke Donders 
Zondag 15 januari  Heilige Arnold Jansen 
Afscheidsviering Pastoor van der Wal in Burgwert 
Maandag 16 januari H. Paus Marcellus 
Dinsdag 17 januari  Sint Anthonius abt, patroon van het Gasthuis in Bolsward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Woensdag 18 januari Martelares Prisca 
Donderdag 19 januari  H. Macarios in de woestijn 
Ziekencommunie: West 
 

VIERINGEN VAN DE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
Vrijdag 20 januari MM. Fabianus en Sebastianus                                                                                                                                                         
Zaterdag 21 januari Sint Agnes 
Zondag 22 januari H. Vincentius, Afscheid Pastor de Wolff 
Maandag 23 januari “Verloving van Jozef en Maria”                                                                                                                
Dinsdag 24 januari  H. Franciscus van Sales 
Woensdag 25 januari Bekering van Paulus        
Donderdag  26 januari HH. Timotheus en Titus 
Frisia: Sillige Ulbe fan Blomkamp, stichter fan Nijkleaster 
Ziekencommunie: Oost 
Zondag 29 januari Afscheid pastoor van der Wal 
 
 

In de huis aan huisflyer van de Raad van Kerken waarin alle kerkdiensten rond 
Kerst, Oud- en Nieuwjaar in Bolsward 2011/2012 staan, is een verkeerde 
aanvangstijd voor de “Kerstviering voor gezinnen met Kerstspel door de 
kinderen” vermeld.  

De aanvangstijd is 19.00 uur in de St. Franciscuskerk!!! 
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Algemeen 

 

Afscheidviering Burchwert 
Omdat Burchwert vanwege haar Sint Jans Kapelle, die tientallen jaren voor velen 
een vertrouwd plekje was en binnen onze Parochie altijd een bijzondere plaats 
had, zal pastoor, samen met dominee Westra,  voorgaan in een Fryske Tsjinst op 
zondag 15 januari. De afscheidsviering wordt gehouden in de oude kerk van Sint 
Jan de Doper. Cantus Deo zal de zang ondersteunen. 
De viering begint om 11.00 uur 

 

Bij het afscheid van pastoor van der Wal 
Pastoor van der Wal zal per 1 februari 2012 met emeritaat gaan. In de viering 
van zondag 29 januari 2012 neemt De Viersprong afscheid van pastoor van der 
Wal. Bij het verschijnen van dit parochieblad is het afscheid van de kinderen in 
de viering van St. Lucia op zondag 11 december jl. al geweest. 
Het programma voor het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012 
ziet er als volgt uit:  
Zaterdag 28 januari 2012: GEEN VIERINGEN IN DE VIERSPRONG. 
Zondag 29 januari 2012   vieren we met alle parochianen uit De Viersprong het 
afscheid met een Eucharistieviering in de St. Franciscuskerk te Bolsward, 
aanvang 10.00 uur. Aan deze Viering  zullen alle koren van De Viersprong  
meewerken. Na de viering is de afscheidsreceptie in de theaterzaal van het 
Marne College, Gysbert Japicxlaan 23 te Bolsward Alle parochianen worden 
hierbij uitgenodigd. De receptie zal plaatsvinden tussen 12.00 uur en 14.30 uur.  
(De zaal is vanaf 11.45 uur open). 
 

Bij een afscheid  hoort ook een cadeau 
Het afscheidscadeau van de parochianen aan pastoor wordt  een 
herinneringsmap. De bedoeling is dat u op één vel papier (A4 formaat) een 
herinnering schrijft. Dit mag ook op gekleurd papier. De herinnering kan in de 
vorm van een verhaal, een leuk voorval, of zomaar een gedicht, een tekening, 
foto met onderschrift, of wat u maar aan pastoor kwijt wil.  
Alles wat uw creativiteit u in geeft is geoorloofd. Gebruik géén ringbandpapier. 
Wij vragen u het blad uiterlijk 15 januari in te leveren bij: 
Makkum:  Watze Roorda; Witmarsum: Zr. Lambertina;  Workum: Hes Kienstra; 
Bolsward: Parochiesecretariaat. 
Pastoor van der Wal heeft laten weten dat parochianen die bij gelegenheid van 
zijn afscheid een stoffelijke blijk van waardering willen geven, dat zouden 
kunnen doen door een donatie te storten op  rekening nr:  5930.98.617 t.n.v. RK 
Parochiebestuur onder vermelding van “Pastoor”. Van deze donaties zal pastoor 
een eigen gebedsmantel aanschaffen. 

Het afscheidscomité. 
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Benoeming diaconaal opbouwwerker de viersprong 
Na een lange voorbereidingstijd is per 1 februari 2012 de heer Kees van 
Kordelaar in een nieuwe functie van diaconaal opbouwwerker in de parochies 
van de Viersprong, te weten Bolsward, Workum, Makkum en Witmarsum 
benoemd. Hij gaat een dienstverband aan van 18u in de week voor een periode 
van drie jaar. Hij treedt in dienst bij het Katholiek Steunpunt Maatschappelijk 
Activeringswerk “Solidair Friesland”, nadat met het bestuur van PCI Bolsward 
daarover overeenstemming is bereikt. Daarnaast zal hij nog 4 uur werkzaam zijn 
voor het “Scheepsmaatjesproject” voor integratie van verstandelijk 
gehandicapten in de parochies, dat Solidair Friesland al gedurende een aantal 
jaren samen met vrijwilligers, jaarlijks organiseert. 
De functie van diaconaal werker is een nieuwe functie binnen ons bisdom en ook 
in Friesland. In samenwerking met de parochiële diaconale verbanden zal de 
heer van Kordelaar mee gestalte gaan geven aan de sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de 4 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  
De heer Kees van Kordelaar is 47 jaar en woont in Sneek. Tot op heden is hij in 
verschillende functies werkzaam geweest in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Momenteel is hij 4e jaars 
student  theologie aan de NHL in Leeuwarden en zal deze studie binnenkort 
afronden. De heer van Kordelaar  voelt zich in het bijzonder geïnspireerd door de 
figuur van Franciscus. Hij heeft een aantal jaren gewoond en gewerkt in het 
Franciscaans milieuproject te Stoutenburg en is lid van de Franciscaanse 
broederschap in Heerenveen. Hij is bijzonder blij dat hij in deze functie de 
Franciscaanse spiritualiteit kan laten doorklinken in het ‘geloven op maandag” . 
Wij zijn uitermate blij dat wij Kees van Kordelaar binnenkort in onze gelederen 
kunnen opnemen en verwachten dat daarbij de diaconale presentie een stevige 
impuls zal krijgen. Hij zal een werkplek krijgen op de pastorie in Bolsward en 
Solidair Friesland zal zorg dragen voor de inhoudelijke begeleiding in de functie. 
Tevens zal er geregeld overleg plaatsvinden met het nieuwe pastores team 
van de Viersprong.  
 

Nelleke tenWolde, pastor Viersprong, 
Jan Bosman.  Teamleider Solidair Friesland, 

Marga van der Meer. Voorzitter PCI Bolsward. 
 

 Informatie over Werkgroep De Bolder zie bij: Makkum op blz.21.                                                        
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Algemeen 

Oproep Eerste Communie 
In februari 2012 starten we in alle vier parochies, met de 
voorbereidingen voor de Eerste Communie. De 
voorbereidingsmiddagen zullen voor Bolsward plaats vinden op 
woensdagmiddag van 13.30 – 14.45 uur en voor Workum, Makkum 
en Witmarsum op vrijdagmiddag van 13.30 – 14.45 uur, op een nog 
nader te bepalen locatie.  
Hiervoor zijn inmiddels de uitnodigingen verstuurd naar de kinderen die geboren 
zijn tussen september 2003 en december 2004. Soms komt het voor dat een kind 
geen uitnodiging heeft ontvangen, maar toch graag de Eerste Communie zou 
willen doen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen in december, dan kunt u met 
ons contact opnemen. U kunt uw kind opgeven tot 11 januari 2012.  
Mocht uw kind deel willen nemen aan de voorbereiding voor de Eerste 
Communie, maar is het nog niet gedoopt,  neem dan ook contact met ons op.  
Voor de parochie Bolsward kunt u contact opnemen met:   
Ilse Marije Reekers, Coördinator  Eerste Communie, ilsereekers@gmail.com  
of Sint Maartenschool (groep 4b). 
Voor de parochies Workum, Makkum en Witmarsum: Liesan Hettinga,  
Coördinator Eerste Communie, l.hettinga@planet.nl, tel. 0517-531547. 

 
 
 
 

De pastores, de parochiebesturen en de 

redactie van de “4-Sprong” wensen u een 

Zalig Kerstmis en  

een Gezegend Nieuwjaar! 
 

 

 

 
 
 

 

mailto:ilsereekers@gmail.com
mailto:l.hettinga@planet.nl
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   St. Franciscusparochie te Bolsward 

      Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

     Tijdens de vieringen bidden wij voor  

 

Zaterdag 17 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. fam. Taco Nota-Negerman, Boukje Nota, Johannes Nota 
Zondag 18 dec.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
fam. Dooper-Zijlstra, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, jrd. Piet Tolsma, 
Henderika Posthumus-Palsma 
Donderdag 22 dec.: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 

Zaterdag 24 dec. 1
e
 nachtmis 19.00 uur: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 

van de parochie, Sjoerd Hettinga, overl. ouders Yntema-v.d. Werf, lev. en overl. 
fam. Hendrik en Anno Galama, Henk Gordijn, overl. ouders en fam. Bijlsma-
Appelhof, Bauke, Siebregje en Gerda v.d. Meulen, David Dijkstra, Willy Miedema, 
Henderika Posthumus-Palsma, Yoce Meek 

Zaterdag 24 dec. 2
e 

nachtmis 10.00 uur: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 

van de parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Annie Haringsma-de Boer, Ida 
Terra-v.d. Meer, Ferdi Zijlstra, Johan Visser en kinderen en kleinkinderen, overl. 
ouders Catharinus Vallinga en Catharina Vallinga Jorritsma, kinderen en 
kleinkinderen, Ele en Tineke Brandenburg, Plony v.d. Werf-Ketelaar, Hennie en 
Andries Visser, Simke Sonsma, overl. fam. v.d. Weide en overl. fam. Gerritsma, 
overl. fam. Houtzager-Scholte, Henk Bosma 

Zondag 25 dec 1
e kerstdag.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie,  Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Catharina Kuipers, Maria v.d. 
Meulen, Toos Bos-v.d. Zijden, Agatha Hooghiemstra-Houben en Ynte 
Hooghiemstra, Douwe v.d. Werf en fam. v.d. Werf, Sim v.d. Berg en fam. v.d. 
Berg, Harmen Brattinga, kinderen en kleinkinderen, Hendrik Jorna, Piet Terpstra, 
overl. ouders Antoon v.d. Meulen en Jantje v.d. Meulen-Terbraak, Colette Anna 
Susanna Yedema, Wil Negerman 

Zondag 26 dec. 2
e
 kerstdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, Theo Ettema, fam. van Slooten, Hille v.d. Weide 
Woensdag 28 dec. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede 
toekomst voor de kinderen, 
Donderdag 29 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,   
Zaterdag 31 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. 
ouders Dooper-Bruinsma, fam. Kamsma-v.d. Werf, overl. fam. Gordijn-Adema  
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Bolsward 
 

Zondag 1 jan.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Dirkje 
Lolkema-Foekema, Sietze Brouwer, Hendrik Jorna, Piet Terpstra 
Woensdag 4 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag  5 jan.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. 
fam. Jorritsma-Riepstra 
Zaterdag 7 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Willy 
Miedema 
Zondag 8 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs 
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de 
Boer, uit dankbaarheid bij een 12 ½ jarig huwelijksfeest 
Woensdag 11 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, 
voor kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 12 jan.:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
Zaterdag 14 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, voor 
kinderen en kleinkinderen 
Zondag 15 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik 
Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, 
Maria v.d. Meulen, Bram Oosterbaan jr. 
Woensdag 18 jan.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen,  
Donderdag 19 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, Bram Oosterbaan jr. 
Zaterdag 21 jan.:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Ele en 
Tineke Brandenburg 
Zondag 22 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, Theo Boekema 
Woensdag 25 jan.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen 
Donderdag 26 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners 
 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van zes weken 
€ 2.167,10 opgebracht.  
Opbrengst deurcollecte voor Willibrord Zondag  op 5 november  jl. heeft 
€ 43,10 opgebracht. 

Allen hartelijk dank hiervoor! 
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Bolsward 

Koren  
 

Za. 17 dec. Herenkoor  
Zo. 18 dec. Dameskoor 
Zo.   18 dec.   O. Antifonen 
19.00 uur  door de “Schola  Cantorum   
                             Sancti Fransisci” 

Za. 24 dec. 1e nachtmis Jeugdkoor 

Za. 24 dec. 2e nachtmis Dames en Herenkoor   
Zo. 25 dec. Cantus Deo   
Ma. 26 dec. Joachim Zo.   8 jan. Dames en Herenkoor 
Za. 31 dec. Alle koren  Za. 14 jan.  Herenkoor 
Zo.   1 jan. Herenkoor Zo.  15 jan.   Dameskoor  
Za.   7 jan.  Cantor Cecilia Bekema  Za. 21 jan.  Cantus Deo 
 

Kinderwoorddienst 
Bij de kinderwoord dienst van zaterdag 26 november 2011 jl. 
stond Christus Koning centraal! Er kwamen 12 enthousiaste 
kinderen aansluiten om over dit thema met elkaar te gaan 
werken. Na het welkom heten, zijn wij begonnen met een gebed. 
Dit gebed is later in de kerk voorgelezen door 4 kinderen die dit 

best wel aandurfden! Na het gebed werd een verhaal voorgelezen over Christus 
Koning. Wie/wat hoort er nu wel in het Koninkrijk van Christus Koning en 
wie/wat niet? Zo werd er door de kinderen hard gewerkt aan een schitterende 
collage met allerlei zaken die op de verschillende plekken konden worden weg 
gezet. Zo vonden er ook gesprekken plaats, alcohol kan soms in het Koninkrijk 
van Christus Koning een plekje krijgen, mits het met mate is. Teveel alcohol 
hoort daar dan weer buiten. Maar ook het pesten van een ander hoort niet in 
het Koninkrijk thuis. 
Gelukkig kwam vaak tot de conclusie dat Christus erg vergevingsgezind is, dus 
dat er vooral veel wel binnen het Koninkrijk past. 
Een prima ochtend, met een gezellige groep kinderen. Kom ook eens langs! 

 

Groeten Kinderwoorddienst groep, 
 Susanna en Christa. 

KVG – Dinsdag 17 januari 2012 

Als je “Weet hoe je eet”, hoef je nooit meer op dieet! Zie boekje. 

KBO Kerstmiddag De KBO biedt u op woensdag 21 december a.s. een 
schitterend muziekprogramma in kerstsfeer aan. Voor meer informatie zie 
boekje. 



 

 

-12- 
 
 

 
 

Bolsward 
 

O-Antifonen, gezongen door de Schola Cantorum Sancti Francisci” 
In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, 
worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) O-antifonen gezongen. Een 
antifoon is een vers dat voorafgaande aan een psalm of een andere Bijbelse 
lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst 
naar het Latijnse aanhefwoord O waarmee ze allen beginnen. De O-antifonen 
geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias. De eerste letters van de 
Antifonen vormen samen, van achter naar voren gelezen, de woorden: “ERO 
CRAS”   ‘morgen zal ik er zijn’. Men kan de zeven dagen verbinden met de weg 
van Nazareth naar Bethlehem. In de vroege middeleeuwen gingen de pelgrims 
deze weg in het voetspoor van Jozef en Maria als voorbereiding op het 
Kerstfeest. 
 

Zondag 18 december a.s. om 19.00 uur zal er in de R.K. Franciscuskerk, in een 
gezongen Vesper stil gestaan worden bij deze O-Antifonen. De Schola Cantorum 
Sancti Francisci staat onder leiding van Cecilia Bekema. Organist is Jan 
Sterenberg. Pastoor J. van der Wal gaat voor in deze Vesper. Het belooft een 
bijzondere viering te worden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in de parochiezaal onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 

Wees welkom!! 
 

  

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
In de vorige parochieklok heeft de Parochiële Caritas 

Instelling (PCI) melding gedaan van het wederom organiseren van de Kerstactie 
voor de zwakkeren in de samenleving. Na deze oproep heeft de PCI diverse 
brieven met aanvraagformulieren verzonden. Nog niet alle antwoordformulieren 
zijn geretourneerd. Wilt u deze zo spoedig mogelijk  in de desbetreffende 
antwoordenvelop op de pastorie inleveren? Heeft u nog geen brief met 
aanvraagformulier ontvangen en denkt u in aanmerking te komen voor deze 
actie, dan kunt u contact opnemen met de heer F.B. Visser bestuurslid  van de 
PCI, tel. 06-21864122. 
 

Commissie Kerstactie PCI. 

Bedankt 
Graag willen wij op deze manier alle mensen bedanken die op zijn of haar eigen 
manier ervoor gezorgd hebben dat onze huwelijksviering op 11 november 2011 
goed is verlopen. Het was een hele mooie viering, we hebben genoten. De 
viering was een onderdeel van een prachtige dag.  

Joël en Liesbeth Kampstra – Roodbergen. 
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Bolsward 

Wat gebeurt er meer in onze parochie? 
 

Zo. 18 dec. 19.00 uur Joachim O antifonen parochiezaal 
Di. 20 dec. 19.00 uur Boeteviering parochiezaal 
Wo. 21 dec. 18.45 uur KWD generale repetitie kerk 
  19.30 uur generale rep. Combo/koor kerk 
Vrij. 23 dec. 19.15-20.30 u. rep. Combo/koor kerk 
Za. 24 dec. 19.00 uur KWD. Kerstviering parochiezaal 
Do. 5 jan.2012 09.00-12.00u KBO Nieuwjaarsviering parochiezaal 
Vrij.  6 jan. 19.30 uur ABTB parochiezaal 
Zo.  8 jan. 19.00 uur Joachim jaarvergadering parochiezaal 
Ma.  9 jan. 20.00 uur Jong.cat.2 + VOM parochiezaal  
  20.00 uur KWD evaluatie bovenzaal 
Wo. 11 jan. 20.00 uur Parochiebestuur bovenzaal 
Do. 12 jan. 13.00 uur kerkschoonmaak parochiezaal 
Vrij. 13 jan. 19.00 uur Buitensch.catech. bovenzaal 
  20.00 uur Solid friends parochiezaal 
Zo. 15 jan. 10.00 uur Kinderwoorddienst parochiezaal 
Ma. 16 jan. 19.00 uur Gebedsweek Raad v. Kerken parochiezaal 
  19.30 uur Geloven en samenleven bovenzaal 
Di. 17 jan. 19.00 uur Gebedsweek Raad v. Kerken parochiezaal 
  19.30 uur Redactie 4-sprongblad bovenzaal 
  20.00 uur KVG parochiezaal 
Wo. 18 jan. 19.00 uur Gebedsweek Raad v. Kerken parochiezaal 
Do. 19 jan. 19.00 uur Gebedsweek Raad v .Kerken parochiezaal 
Vrij. 20 jan. 19.00 uur Gebedsweek Raad v. Kerken parochiezaal 
  20.00 uur KPO parochiezaal 
Ma. 23 jan. 20.00-22.00 u. Geloven Nu bovenzaal 
Wo. 25 jan. 13.00 uur 4-sprongblad rapen parochiezaal 
  14.00-15.15 u. Eerste Comm. Overleg bovenzaal 
 

 

Nieuw in de bibliotheek. 
 

Baukje Offringa  - De gouden sleutel 
Anne de Vries  - Kinderkleurbijbel 
Tinie de Vries  - Om te beginnen 
Mieke van Zanten - Gids voor kerkelijk kunstbezit 
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H. Werenfridusparochie Workum 
 

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor:  

 

Zo. 18 dec.:  Dirk de Jong (jaargetijde), Marie Zeinstra –Westendorp (jaargetijde), 
overl.fam, de Jong –Sierkstra, Robertus en Maria Theodora Ketelaar- Huitema, 
overl. fam. W.Westendorp –Dijkstra, 
Za. 24 dec. : fam. Piet en Griet Yntema, fam.Leendert van Poelje sr., Emmie 
Schotanus – de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, Susanna van 
Kalsbeek, Leendert van Kalsbeek, Pietje van Poelje –Bouma, Wouter Yntema,  
Reyer en Theresia Geertruida Flapper-Rypma, Titus Tiel Groenestege  en 
overl.fam., Henk en Neeltje Voets-de Vries, overl. fam. Ypma –Dijkstra, dank 
voor het goede in 2011 en zegen voor 2012 
Zo. 25 dec.: Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, Gerard Schutten, 
Maurits Kuipers en overl. fam., overl.  fam. Van der Meulen-Brouwer, overl. fam. 
Galema –de Vent 
Za.  7 jan.: Gerard Schutten (jaargetijde), Annie Hettinga –Galema, Titus Galama, 
Martinus van der Pal, Jantje Beuker-Foekema, Sjoerd de Boer en overl.fam., 
Andries en Dirk de Jong en overl.fam. 
Zo.  22 jan.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, 
Reyer en Theresia Geertruida Flapper-Rypma, Johannes en Elizabeth de Jong –
Postma, Mevr. C. Bouma –de Jong (jaargetijde). 
 

Lectoren en misdienaars 
 

Zo.   18 dec. Lector: H. de Jong 
  Misdienaars: Marije Zijlstra en Rudmer de Ringh 
Za.   24 dec. Lector: H. Kienstra 
  Misdienaars: Susan Hettinga en Demy Visser 
Zo.   25 dec. Lector: A. Kramer 
  Misdienaars: Sara van der Staaij en Willemien van Dijk 

Za.   7 jan. Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Marich Flapper en Silke van Poelje 
Do.  12 jan. Jesse Yntema en Lisa van der Meer 

Zo.  22 jan. Lector: I. Ketelaar 
  Misdienaars: Jamie Bouma en Danique Wahle 
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Workum 

Koren        Kosters 
Zo. 18 dec.   Ludgerkoor     Zo. 18 dec. R. de Ringh  
Za.   24 dec.   Ursulakoor Za. 24 dec. A. de Ringh  

Zo  25 dec.  Gregorius magnuskoor  Zo. 25 dec.  H. Zijlstra 
Za     7 jan.   Ludgerkoor    Za.   7 jan. L. Buren 
Zo.  22 jan.   Ursulakoor    Zo. 22 jan. R. de Ringh 
 

Collectanten 
Zo.  18 dec.      P. Teernstra / Tj. Hettinga 
Za.  24 dec.  Joh. De Jong / H. de Bruin 
Zo. 25 dec.     G. de Boer / A. de Ringh 
Za.   7 jan.     Tj. Ketelaar / N. Terwisscha 
Zo. 22 jan.     A. Kramer / G. Galema 
 

Crèche 
22 jan.: Femke en Annie van Dijk 
 

Deurcollectes     Bloemverzorgers 
18 dec. t.b.v. Adventsaktie   Dec. 2011: M. Miedema en J. Galema 
24 dec. t.b.v. Onderhoud kerk Jan. t/m. 15 febr. L. Buren, tel. 542309 
25 dec. t.b.v. Jeugdwerk   
  7 jan. T.b.v. Onze koren  Koffieschenkers 
22 jan. T.b.v. Jeugdwerk  Zo. 18 dec.: S. Flapper en T. Yntema 
 Zo. 22 jan.:  R. de Jong en S. Kramer 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  

Zaterdag 17 december is er een Woord en Communieviering met Pastor de 
Wolff, deze viering begint  om 16.00 uur.  Vrijwilligers zijn Mevr. En Dhr. Ketelaar 
en Mevr. S. Kramer. 

Zaterdag 21 januari 2012 is er een Woord en Communieviering met Pastor de 
Wolff, deze viering begint om 16.00 uur en is tevens de afscheidsviering van 
Pastor de Wolff. Vrijwilligers zijn Mevr. En Dhr. Schramp en mevr. N. Terwisscha. 
 

Nieuwjaars receptie 2012  deze komt te vervallen.  
Wij als parochieraad willen U graag uitleggen wat daarvan de reden is: 
   7  Januari is er een dienst op de zaterdag. 
 15 januari is er de OOW- viering “ Dienst van de Eenheid” in de Getrudiskerk. 
22 Januari  is er de afscheidsviering van  Pastor Teake de Wolff in Workum. 
29 Januari  is er de afscheidsviering van Pastoor Jan van der Wal in Bolsward. 
Elk weekend  een speciale viering met daarna samen koffiedrinken.  
 

Daarom wensen wij U via deze weg een ieder  Een zalig Nieuwjaar toe. 
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Workum 

Kerstmarkt aan het Noard in Workum 
Vrijwilligers zorgen ook dit jaar weer voor een sfeervolle kerstmarkt in Workum 
ten behoeve van drie goede doelen. Naast een ruime keuze uit kerststukjes, 
kerststerren, grafstukken in kerstsfeer, zijn er artikelen als kerstkaarten, kaarsen, 
kandelaars, zelfgebreide mutsen, sjaals en sokken, tuindecoraties en meer mooie 
door vrijwilligers gemaakte spullen te koop. U kunt even bijkomen met een 
lekker kopje koffie of thee met een plakje cake erbij en er staat weer een 
kerstboom vol verrassingen. Dit jaar gaat de opbrengst voor een deel naar de 
Werenfridus kerk. Daarnaast willen we de Trijntje Beimers Stichting steunen met 
een bedrag. Zij ondersteunen de Kilangala en de Katembo missiepost in het 
Rukwa district in Tanzania. Op deze post wordt medische zorg verleend en er is 
een weeshuis en kleuterschool gevestigd. Ook verzorgen ze opleidingen in 
bouwtechniek en naaien en is men in 2005 gestart met een veehouderijbedrijf 
dat nu ook een bloeiende tak is. 
Het derde goede doel is het Otjiruze Children Fund. Onze plaatsgenote Sanne 
Minke Tijtsma  heeft in één van de armste gebieden van  Namibië een 
dagopvang voor aidswezen gerealiseerd. Samen met Namibische vrouwen zorgt 
ze voor onderdak, voedsel, onderwijs, structuur en vooral voor de broodnodige 
liefde, aandacht en hoop op een betere toekomst voor meer dan 50 kinderen. 
Wij zien u graag op de  kerstmarkt  in de garage Noard 24  Workum op; 
vrijdag  16 december van 13.30 uur tot ± 20.30 uur en zaterdag 17 december 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
 

Wel en Wee 
 

 “Tankber en bliid binne wij mei de berte fan us jonkje”. Dat laten Sjoerd en 
José Reitsma – Galema ons weten. Hun zoontje heet Sijbren Yme en is geboren 
op 24 november. Namens de parochie wensen we jullie drietjes een mooie 
toekomst. 

 Op 18 december wordt de jaargetijde van Dirk de Jong en Marie Zeinstra- 
Westendorp gevierd. 

 Op dinsdag 20 december om 19.00 uur is er voor de parochies van de 
Viersprong een gezamenlijke boeteviering  in Bolsward. 

 Op 24 december is er om 23.00 uur een kerstnachtviering in onze kerk. 
Op 25 december, Eerste Kerstdag, is er om 09.30 uur een eucharistieviering.  
En natuurlijk is er weer zingen bij de kribbe om 16.00 uur.!! 
Op de tweede Kerstdag is er geen viering, evenals op 31 december. 

 Op 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er een gezamenlijke viering in Bolsward.  
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Workum 

 

 Namens de parochievergadering willen we uw aandacht vestigen op een 
schrijven vanuit de parochievergadering. Dit stukje staat elders in dit blad, maar 
wel bij de parochie Workum.  
Het is belangrijk voor onze parochie dat u er kennis van neemt en van nog groter 
belang dat er positieve reacties op komen.(bij H. Kienstra, Moleburren 3. Tel ; 
0515-541762). 

 Ook belangrijk is dat u weet dat u zich altijd tot de bezoekgroep van de 
parochie kan wenden wanneer u graag eens bezoek wil ontvangen. Dit geldt 
voor oudere parochianen, maar ook voor mensen die voor langere tijd ziek zijn 
of zijn opgenomen in het ziekenhuis of in een verpleeghuis voor revalidatie. U 
hoort immers nog steeds bij de parochie. Ook is het altijd mogelijk om eens 
persoonlijk met de pastor te praten. Als u er prijs op stelt, laat het ons (de 
contactpersonen, de pastor, of de bezoekgroep) weten, of door uzelf of via 
naaste familie.  

 Namens de parochie wensen wij u allen een goede voorbereiding op het feest 
van de geboorte van Jezus, een Zalig Kerstfeest, en alle goeds voor in het nieuwe 
jaar. 
 

 De contactpersonen. 
 

15 Januari 2012 is er de Dienst van de Eenheid in de St.Gertrudus kerk met als 
voorganger Pastor N. ten Wolde en Ds. Marchand, er is die zondag geen viering 
in onze kerk. 
 

 Beste Parochianen, 
 

Het parochiebestuur wil langs deze wijze, een aantal bedankjes onder uw 
aandacht brengen !! 
** Mevrouw Willy Jongstra, voor het jarenlang rondbrengen van ons 
parochieblad in wijk 10 (Aldewei en omstreken). Willy bedankt. 
** Mevrouw Geeske Bouma, dat zij het rondbrengen van Willy heeft willen 
overnemen.  
** Mevrouw Henny de Jong- Haanstra, voor het jarenlang  waarnemen van het 
secretariaat van onze parochie. Zij heeft deze taak met volle energie en 
enthousiasme uitgevoerd. Henny, kanjer, nogmaals bedankt namens ons allen. 
** Mevrouw Lienke de Ringh- van Poelje, die het secretariaat van Henny heeft 
overgenomen. Succes Lienke. 
** U ALLEN, die zich als vrijwilliger, op welke manier dan ook, heeft ingezet voor 
onze parochie. Zonder u kunnen wij niet. Heel erg bedankt. 
** Mini en Gerard Graafsma, die jarenlang hun garage beschikbaar hebben 
gesteld voor onze Zomermarkten. Nogmaals heel hartelijk bedankt.  
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Workum 

 

(P.S. de Kerstmarkt blijft dit jaar wel in hun garage aan het Noard). 
Het parochiebestuur wil langs deze manier u enkele vragen stellen / oproepen 
doen !! 
** Wie wil zich beschikbaar stellen als acoliet (een volwassen misdienaar), om de 
voorganger bij een begrafenis te assisteren tijdens deze viering?? (Tweede 
oproep) 
** Welke twee jonge(ere) ouders, met kinderen op de basisschool of het 
voortgezet onderwijs, of net daarna, willen 1x per maand mee schrijven aan het 
Wel en Wee in ons Parochieblad. De contactpersonen, die al 15 jaar dit werk 
hebben gedaan, willen hiermee graag stoppen. Wie voelt zich geroepen? 
** Wie wil de Kerkbalansactie in wijk 7 (Súd, Merk, Begine, Emmakade, Turflân, 
Nonnestrjitte ) op zich nemen? Dat betekent het afgeven en weer ophalen van 
de actiepapieren in januari van elk jaar. 
** Wie wil notuleren tijdens de vergaderingen van het parochiebestuur (max. 12 
x  per jaar)?? 
** Wie wil zich beschikbaar stellen, om als lector 1 x per ± 6 weken bij een 
viering, de lezingen en voorbeden te verzorgen?? U krijgt ze van te voren 
aangereikt, zodat u alles goed kunt voorbereiden.  
U HEBT VAST MEER TALENTEN DAN U DENKT !!!  
Opgave graag bij Hes Kienstra, tel.: 0515-541762. 
 

Kerstconcert 2011 
 

Bêste minsken, 
Op zondagmiddag 18 december wordt het traditionele kerstconcert weer 
gehouden in de gerestaureerde Grote of St. Gertrudiskerk van Workum. Dit 
concert begint om 16.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte 
gehouden. Medewerking verlenen: 
fanfare “Studio” uit it Heidenskip olv  M.Miedema  
“Ursulakoor”uit Workum olv D.Terluin 
 Chr. Seniorenkoor Friesland o.l.v. mevr. G. Dam-Riemersma (dit koor oefent in 
Sneek, maar de leden komen uit  Súd West Fryslân,  waaronder ook Workum)  
Solisten: Inkje Bakker (zang) en Maureen Woudstra (zang) 
Trompettist: Siebe Bokma, Organiste: Klaske J. Deinum  
 

De Kersttijd is ieder jaar weer een periode waarin mensen graag samenkomen 
om te zingen en om te luisteren naar de grote verscheidenheid aan kerstmuziek 
die de eeuwen door is ontstaan en nog steeds wordt gespeeld en gezongen. 
Daarom is er  ook dit jaar weer volop gelegenheid om uw stem te laten horen in 
de samenzang van Advent- en Kerst liederen. 

U bent van harte welkom! 
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            St. Martinusparochie Makkum 
 

De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
Za.  10 dec.: fam. Bergsma en fam. Doedel  
Zo. 18 dec.: de heer Anne Postema    

 

Lectoren  Kosters 
 

Zo.   18 dec. Mieke van Vliet Zo. 18 dec. Bianca Coevert 
Za. 24 dec. Toos van As Za. 24 dec. Watze Roorda 
Zo.   1 jan. Dienst in Bolsward Zo.     1 jan. Dienst in Bolsward 
Zo.   8 jan. Riet van der Bles Zo.  8 jan. Wim Foekema 
Za. 14 jan. Thilda Adema Za. 14 jan. Mieke van Vliet  
Zo. 22 jan. Toos van As Zo.  22 jan. Leny Foekema 
Zo. 29 jan. Dienst in Bolsward Zo. 29 jan. Dienst in Bolsward 
 

Collectanten Bloemschikken 
 

Zo.  18 dec. Klaas Groeneveld Dec.: Annemiek Bakker 
Za. 24 dec. Geerten Tros en Monie Simonsma 
Zo.   1 jan. Dienst in Bolsward Jan.: An van Schaick en Tiny 
Zo.   8 jan. Klaas Groeneveld Tromp.  De 1e zondag van de maand  
Za. 14 jan. Nico van Vliet zal één van deze dames ook het 
Zo. 22 jan. Leny Foekema koffiezetten verzorgen. 
Zo. 29 jan. Dienst in Bolsward   
 

Misdienaars 
 

Zo. 10 dec. Anna en Boukje 
Za. 24 dec. Charlotte en Annick 
Za. 14 jan. Ryan en Boukje 
 

Opbrengst collecten november 2011 
 

€ 252,61 collecten eigen kerk 
€   40,45 deurcollecte onderhoud eigen kerk 
€   23,30 deurcollecte Willibrord zondag 
€   21,26 deurcollecte Diocesane jeugdcollecte 
 

Geplande collecten voor derden 
 

* December Adventsactie 
* Zo.   8 jan. Onderhoud eigen kerk 
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Makkum 

Rondje om de kerk 
 

In het verlengde van de renovatie van de parochiezaal is de gang van de 
klokkentoren naar de parochiezaal voorzien van een portrettengalerij van onze 
bisschoppen mgr. Dr. G.J.N. de Korte, mgr. Dr. W.J. Eijk, mgr. J.B.W.M. Möller en 
mgr. P.A. Nierman. Deze portretten zijn aangeleverd door Wim Foekema. 
Het kerkplein aan de zijde van de bibliotheek moest op de schop. Bernhard Rinia 
heeft deze taak op zich genomen en het plein gedeeltelijk opnieuw betegeld. 
Naast deze taak heeft Bernhard ook het tegelpad in de parochietuin opnieuw 
gelegd. Onze grote dank en waardering hiervoor. 
De brandblussers in de kerk zijn opnieuw gevuld en kunnen de komende 5 jaar 
weer mee. 
Alle ramen en deuren van de begane grond van de parochiewoning zijn in eigen 
beheer geschuurd en geverfd. 
 

Wel en Wee 
 

* Ook al is het al even geleden maar 11 november jl. was weer een prachtig 
gebeuren. Er werd in onze kerk een verhaal gelezen, door Klaas Groeneveld  en 
daarna konden de kinderen langs de deuren gaan met hun mooie lampions. Dit 
alles werd geregeld door de dames Martine Roorda en Esther Postma waarvoor 
onze hartelijke dank. 
* De viering op Kerstavond, 24 december a.s., begint om 20.00 uur en zal 
worden verzorgd door Pastor de Wolff. 
* 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. 
 

Avondrust: 
* Denkt u in deze donkere dagen ook  aan onze oudere parochianen die in het 
verpleeghuis zitten, met name, mevrouw T. Rinia-Foekema in Bloemkamp? In 
het verzorgingshuis Avondrust  in Makkum zijn het: mevrouw L. Koelmans,  
mevrouw T. Draayer,  mevrouw A. Foekema, mevrouw H. Postema, mevrouw K. 
Altena en de heer Dijkstra. Een kaartje voor de feestdagen wordt erg 
gewaardeerd.  
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 9 januari 2012 om 10.30 
uur en de voorganger is Zuster Lambertina. 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). 
 

mailto:toosvanas@hotmail.com
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Makkum 

 KVG-Nieuws 
 

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 16 en zaterdag 17 
december en de container staat op de Klipperstraat. En alvast voor 

januari 2012: vrijdag 20 en zaterdag 21 januari. 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. 
 

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. Op deze avond zal ook de verloting gehouden worden voor het  
Zr. Truus Lemmens fonds, denkt u er aan om een cadeautje mee te nemen? 
Woensdag 11 januari 2012 zal mevrouw Francine Bensdorp ons vertellen over de 
ervaring: “Geboren in het verkeerde lichaam”. Deze avond begint om 19.45 uur 
in het Anker. U wordt van harte uitgenodigd. 
 
 

Beste Mensen 
 

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 en de Caritas instelling van Workum.  
De avond zal plaatsvinden op woensdag 21 december  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. De bedoeling is om 1 keer per 6 weken bij elkaar te komen. In 
2012 is dat 1 februari en 14 maart in de pastorie, ingang bij de R.K. kerk te 
Workum omdat we niet in de Brouwershof kunnen i.v.m. werkzaamheden. 25 
april en 6 juni zitten we weer in de Brouwershof. 
We hopen van harte u dan te mogen begroeten, 

Werkgroep De Bolder. 
                                                             Agatha Vreeling (0517-532115) 
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H.Nicolaas van Tolentijnparochie          
Witmarsum 

 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
zo. 11 dec.:  onze zieken,  overl. Jan Jurna, Riemer en fam. Brouwer, Boukje en 
Sjoerd van der Meer 
za. 17 dec.: onze zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Boukje en  
Sietske Anema.  
za. 24 dec .  Kerstavondviering 
onze zieken,  overl. fam. Ypma-Galama, Dirk v/d.Tol, Schelte en fam.Anema- 
de Jong, Tjepke Herrema, Riemer en Gerard Brouwer, Jan Jurna, Yeb en Catharina 
Ypma-Terpstra, Piet en fam. Tadema-Veldman 
za. 31 dec.: Oudejaarsviering  
onze zieken, overl. Aggie en Jurjen Ypma, Douwe en Anna Poortstra-de Boer 
zo.6 jan.:  onze zieken,   overl.  Jan Jurna, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Antoon van 
Asseldonk,  Riemer en Gerard Brouwer 
zo. 15  jan.: Oecumenschedienst , Koepelkerk 
za. 22 jan.:   Eucharistieviering, onze zieken, overl. Jan Jurna, Schelte en familie 
Anema-de Jong, Fam. Ypma-Galama, Schelte en Lena Anema-Visser  
 

ATTENTIE: TIJDEN BIJZONDERE VIERINGEN   
di. 20 dec.: 19.00 uur Boeteviering in Bolsward. 
za. 24 dec.: Kerstnachtviering 21.30 uur in Witmarsum 
za. 31 dec.: 19.00 uur Oudejaarsviering in Witmarsum 
zo. 1 jan.:   10.00 uur Nieuwjaarsviering in Bolsward 
zo. 15 jan:  11.00 uur Oecumenische dienst in de Koepelkerk met vooraf koffie- 
    drinken               
 

Zondag 29 januari: Afscheidsviering Pastoor v.d.Wal 10.00 uur in Bolsward 
 

Lectoren   Kosters 
za. 17 dec.: dhr. F. van Koppen (531872) dhr. H. Anema 
za. 24 dec.:  mevr. L. Hettinga (531547) dhr. F. van Koppen   
za. 31 dec.: parochievoorgangers dhr. S. Hettinga 
zo. 8 jan.: parochievoorgangers dhr. D. Stoffels 
zo. 22 jan.: mevr. B. de Groot  (531901) dhr. H. Anema 
zo. 15 febr.: mevr. L. de Boer (642059) dhr. F. van Koppen 
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Witmarsum 
 

Collecte  

In de vieringen in december is er naast de collecte voor de parochie een tweede 
collecte voor de Adventsactie. 
 

Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in oktober en november 2011 was als volgt: 
Parochie:  €   320,66 
Reservefonds €     25,50 
Bijzondere onkosten €     61,22 
Missiewerken €     41,80 
Willibrord Oecumene €     27,60 

Hiervoor allen hartelijk dank. 

Vervoersdienst 
Za. 17 dec.: fam.  Y. J. Ypma  tel. 532159 
za. 24 dec.:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
za. 31 dec.: fam. L. Nota  tel. 532260 
zo.  8 jan.:  fam. J. van der Tol  tel. 531251 
zo. 22 jan.:  fam.  Y. J. Ypma  tel. 532159 
zo. 29 jan.:  fam. L. Nota  tel. 532260 
 

Schoonmaken kerk 
week 52: 26 t/m 30 dec.:  week 3: 17 t/m 21 jan.: 
mevr. R. Zandbergen (531407) mevr. T. Jorritsma (531578) 
mevr. B. Jorna  (531216) mevr. L. de Boer (642059) 
mevr. M. Ypma  (531384) 
 

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

Agenda 
do. 19  jan.:  bestuursvergadering 20.00 uur `t Arkje 
 

Kerkbalans 
Even een herinnering. Aan het begin van dit jaar 2011 heeft u een kerkbijdrage 
toegezegd. Een aantal  toegezegde bijdragen moet nog binnen komen. Bent u bij 
met de betaling van uw bijdrage? Kijk het zelf  nog even na, anders kunt U het 
alsnog overmaken op rekeningnr. 371500761 t.n.v. R.K. Bestuur, Witmarsum. 
Nog even en het jaar 2012 is alweer werkelijkheid dus ook de nieuwe actie 
Kerkbalans met als thema 'Wat is de kerk mij waard?’ gaat weer van start.  
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Witmarsum 
 

Half januari staat er weer een vrijwilliger bij u aan de deur, laat ook deze actie 
een succes worden. U draagt bij aan de voortgang van het werk in uw eigen 
parochie. 

Namens het bestuur 
  Leny Nota. 

 

Korte samenvatting “Omgekeerd Huisbezoek” 17 november 2011 
 

Thema van deze morgen was “De Advent staat voor de deur”. 
Als werkgroep mochten wij 23 parochianen en gasten welkom heten. 
Een bijzonder woord van welkom was voor onze nieuwe pastor N. ten Wolde. 
Ze was deze morgen als gast in ons midden en het was prettig voor de 
aanwezigen om zo kennis met haar te maken. Het gekozen thema was zeer 
toepasselijk voor deze morgen en deze tijd van het jaar. Zr. Lambertina hield 
daarover een inleiding: Wat betekent Advent? Wat betekent het voor ons, voor 
ieder persoonlijk? Het is afgeleid van het Latijn: Adventus, wat is komst, het 
komt er aan. Letterlijk betekent Advent God komt naar ons toe. Aan het begin 
van de Advent zien we de adventskransen verschijnen. De krans met de vier 
kaarsen, vier weken voorbereiding. Elke zondag een kaars om aan te geven dat 
we steeds dichter komen bij de geboorte van onze verlosser, het Licht van de 
wereld. Daarna was er een levendige discussie, o.a. over het toe leven naar de 
Kerst en het gezellig maken voor de Kerst. De morgen werd afgesloten met een 
toepasselijk lied en Jo.v.d.Tol-Tromp wenste ieder wel thuis en goede 
kerstdagen.                        

 zr.Lambertina – Suus Ypma-Galama en  
Jo.v.d.Tol.Tromp. 

 

Zondag van de eenheid  
 

Op 15 januari 2012 is de jaarlijkse zondag van de eenheid en deze zondag wordt 
in Witmarsum met een Oecumenische Dienst gevierd. Hierin wordt voorgegaan 
door de voorgangers van alle drie aangesloten kerken: ds. Beuker, ds., Wattel en 
pastor Ten Wolde. Wij komen allen samen om 11.00 uur in de Koepelkerk van 
Witmarsum.  
De oecumenische dienst voor de Week van het Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen in 2012 is afkomstig uit Polen. De liturgie is gebaseerd op wat Poolse 
christenen hebben meegemaakt in vreugdevolle tijden en in tegenspoed. De 
geschiedenis van Polen wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
nederlagen, overwinningen, opdelingen en onderdrukking door buitenlandse 
machten en vijandige systemen. Het voortdurend worstelen om alle  
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Witmarsum 

 

onderdrukking te boven te komen en het verlangen naar vrijheid hebben hun 
stempel gedrukt op de Poolse geschiedenis. 
De dienst heeft als thema 1 Korinthiërs 15: 51-58, waarin het gaat over de 
transformerende kracht van het geloof in Christus, met name vanuit ons gebed 
voor de zichtbare eenheid van de kerk, het Lichaam van Christus. De eenheid 
waar we om bidden zou ook de vernieuwing kunnen vragen van de vormen van 
het kerkelijk leven waarmee we vertrouwd zijn. Wij dienen ons zelf voor elkaar 
te openen, over en weer gaven te schenken en te ontvangen, zodat we echt 
binnentreden in het nieuwe leven in Christus. Alleen daarin ligt de overwinning. 
Dit kerkelijk jaar collecteert het OO tijdens haar diensten voor het project van de 
familie Giliam te Pingjum. 
U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom. De koffie staat dan klaar! 

 

Groeten, Oecumenisch Overleg. 
 

Musical 2012  
 

Het lijkt nog ver weg, maar: Tijdens de startzondag van volgend jaar (23 
september) willen we weer met leden van alle aangesloten kerken van het 
Oecumenisch Overleg een musical opvoeren. De oefeningen starten in april.  
Dan hebben we weer veel enthousiaste mensen nodig: toneelspelers, zangers, 
zangeressen, muzikanten, decorbouwers, bediening van de techniek, catering, 
kledingnaaisters, enz. Dus wilt u hieraan meewerken op welke manier dan ook, 
geef u dan op! Graag voor 10 januari 2012 bij Jeltje Terpstra: email 
gagerbrandy@hetnet.nl of tel. 532267.  
In de volgende kerkenkranten krijgt u meer informatie. 

 

Namens het Oecumenisch Overleg, 
 Jeltje Terpstra 

 

Wel en wee Witmarsum 
Op zaterdag 26 november waren we met 4 personen van het bestuur in Drachten, 
waar het Beleidsplan 2e fase  door Bisschop G. de Korte werd gepresenteerd. 
Elders in dit nummer kunt u een brief van de bisschop lezen en voor hen die 
internet hebben: op www.bisdomgroningenleeuwarden.nl kunt u er alles over 
vinden. Nee, onze parochie wordt niet gesloten, maar om in de toekomst te 
kunnen blijven bestaan is het noodzakelijk dat we met 4 parochies samengaan. 
De Advent is weer begonnen en op de eerste zondag  was de profeet Jesaja 
aanwezig en sprak ons allen toe. Hij had een doos bij zich met een lezing en een 
zwart lint, de donkere tijd voor Kerstmis. Nadat hij uitgesproken was ging  hij met  

mailto:gagerbrandy@hetnet.nl
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
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de kinderen naar `t Arkje. We zullen hem  in de komende tijd elke zondag zien. 
Dus kinderen, kom maar kennis maken met deze profeet, want hij weet heel veel. 
Hij is aanwezig dankzij onze pastor N. ten Wolde. 
Zoals u kunt zien is er iedere zondag een tweede collecte voor de bisschoppelijke 
Adventsactie. De naam zegt het al, een landelijke actie van onze katholieke 
gemeenschap. Met deze actie ondersteunen we projecten in de 
ontwikkelingslanden. We geven kinderen een toekomst en volwassenen de 
mogelijkheid om hun eigen krachten te ontwikkelen en we werken mee aan de 
opbouw van Gods rijk hier op aarde. 
Een oproep: enige jaren geleden heeft er een boekwerk gerouleerd in onze 
parochie, met daarin  afgebeeld de kostbaarheden uit onze kerk, zoals Kelken,  
Monstrans e.d. Nu we dit nodig hebben is het nergens te vinden. Als u het in 
de kast heeft staan,  zou u ons dat dan  willen melden? 
Graag wil ik u allen een goede voorbereiding op Kerstmis toe wensen. We 
kunnen dat op allerlei manieren doen, even tijd nemen om ons af te vragen waar 
en hoe sta ik in het leven. Werk ik door mijn levenshouding mee aan een betere 
wereld? Zo kunnen wij de Verlosser der Wereld ontvangen met Kerst. Mogen we 
dat vreugdevol vieren, dat wens ik u toe, dat Het Licht der wereld opnieuw 
geboren kan worden in ieder van ons. Een Zalig kerstfeest en een gezellige 
oudejaarsavond en een gezegend 2012. Dat het een jaar van Hoop mag zijn. 
Hartelijke groet met Gods zegen  

    zr. Lambertina. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.franciscuskerk.nl/
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ALGEMENE INFORMATIE 

Pastores: 
Pastoor J.R. van der Wal, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206, 
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: 0515.576998; 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 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl 
Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie: 
0515.575924,Thuis: 0515.573216, 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. 0515.574579 e.mail: dong2103@planet.nl 
 

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

mailto:JR.Wal@planet.nl
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:tdewolff@home.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
http://www.caritasworkum.nl/
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Makkum: 
Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum 
Contactpersonen: 
Mevr. A. Reijns   tel. 0515.231709 
Mevr. T. Adema   tel. 0515.231036 
Dhr.   A. van Schaick  tel. 0515.231285 
Mevr. T. van As   tel.  0515.232564  
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum 
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,  
Opgave 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 0517.532165 

 

 

Het volgende parochieblad “De 4-Sprong”  gaat over de periode: 
27 januari – 24 februari 2011 

 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 16 januari 2012 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 
 

Eerste jaargang 2011 nr. 12 

mailto:parochieklok@hotmail.com
mailto:ellyvdwei@planet.nl

