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vrijdag  20 april – vrijdag 18 mei 2012 
 



 

 Viersprongrooster 

 

Datum Bolsward Workum Makkum Witmarsum 

Vr 20 apr 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 21 apr  
16:00 u Bultsma 
Nij Mariënakker   

Za 21 apr 19:00 u ten Wolde 19:00 u Bultsma xxx xxx 

Zo 22 apr 10:00 u Bultsma xxx 9:30 ten Wolde 9:30 u Parochianen 

Wo 25 apr 
10:00 u Bultsma 
Bloemkamp    

Do 26 apr 9:00 u Bultsma    

Vr 27 apr 
19:00 u Parochianen 
Huylckenstein    

Za 28 apr 19:00 u ten Wolde xxx xxx xxx 

Zo 29 apr 10:00 u Parochianen 
10:00 U ten Wolde 
oek. tentdienst 

Zie Witmarsum 9:30 u Parochianen 

Wo 2 mei 
10:00 u ten Wolde 
Bloemkamp    

Do 3 mei 9:00 u ten Wolde    

Vr 4 mei 
19:00 u Parochianen 
Huylckenstein    

Za 5 mei 19:00 u Parochianen 19:00 Parochianen xxx xxx 
Zo 6 mei 10:00 u Bultsma xxx 9:30 u Parochianen 9:30 u Parochianen 

Ma 7 mei   
10:30 u Avondrust 
Parochianen 

 

Wo 9 mei 10:00 u Bloemkamp 
Bultsma    

Do 10 mei 9:00 u Bultsma    

Vr 11 mei 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 12 mei 19:00 u Parochianen 19:00 u Vormsel 
Wellen / ten Wolde 

19:00 u Bultsma xxx 

Zo 13 mei 10:00 u Bultsma 
Eerste Communie xxx xxx 

9:30 u oec. Viering 
Ds. Beuker 

Wo 16 mei 10:00 u Bloemkamp 
Parochianen 

08:00 u Bultsma 
Kinderviering 

  

Do 17 mei Zie Witmarsum Zie Witmarsum Zie Witmarsum 
9:30 u Bultsma/ 
ten Wolde 

Vr 18 mei 19:00 u Bultsma 
Huylckenstein    

Za 19 mei 19:00 u Vormsel 
te Velde / ten Wolde 

16:00 u Bultsma 
Nij Mariënakker xxx  19:00 u Bultsma 

 

Uitvaartwacht in De Viersprong 
16 april - 26 april:  pastoor Bultsma 
27 april -   3 mei    pastor ten Wolde 
  4 mei  –   7 mei  pastoor v.d. Weide (Sneek) tel. 0515-412626 
  8 mei –  13 mei  pastor ten Wolde 
14 mei –  27 mei  pastoor Bultsma 



 

 

ALGEMEEN 

 

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen … 
 
 

Het parochieblad dat u nu leest valt midden in de paastijd. Na veertig dagen 
voorbereiding vierden we de achtste april het grote Paasfeest. Vijftig dagen 
later, dit jaar op 27 mei, vieren we Pinksteren: het feest van de heilige Geest. Die 
vijftigdagen noemen we de paastijd.  
In de beleving van veel mensen gaat het ondertussen om heel verschillende 
feesten: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Pasen is het feest van de verrijzenis. 
Hemelvaart de viering van Jezus’ terugkeer naar de Vader. Pinksteren met de 
uitstorting van de heilige Geest markeert tot slot het begin van de kerk. 
Deze benadering is wat eenzijdig. Welbeschouwd vieren we in de paastijd één 
groot paasfeest. Aan de hand van vooral het Evangelie volgens Lucas en het 
begin van de eveneens door Lucas geschreven Handelingen van de apostelen is 
deze grote feestperiode ingericht door wat accenten te zetten. Accenten die ons 
mogen helpen om het grote cadeau van Pasen beter tot ons te laten 
doordringen. Zodat ons hart er steeds weer vol van kan raken.  
Pasen en Pinksteren vallen zo bezien op één grote dag. Omdat al die elementen 
verschillende kanten van een en dezelfde medaille vormen. De verrijzenis, de 
terugkeer naar de Vader en de uitstorting van de heilige Geest horen bij elkaar. 
Vooral als we kijken naar wat het paasfeest voor ons mensen betekent, wordt 
dat duidelijk. Jezus’ verrijzenis luidt een nieuwe fase in in de relatie tussen God 
en de mensen en de mensen onderling. Die nieuwe fase is tegelijk het begin van 
de nieuwe schepping: de dood heeft niet meer het laatste woord. Gods woord 
van leven doet op een nieuwe manier herleven. Voor eens en altijd. Dit geluk is 
niet bedoeld voor Jezus alleen of een paar uitverkorenen. Alle mensen die maar 
willen, mogen delen in dit nieuwe leven van Jezus. De uitstorting van de heilige 
Geest met Pinksteren staat daar speciaal bij stil. Opeens bleken verschillen in 
taal en cultuur er minder toe te doen. De verkondiging van Gods Woord werd 
voor iedereen gemakkelijk verstaanbaar. En daar waar mensen elkaar verstaan 
wordt het mogelijk gemeenschap te stichten en te onderhouden. Krijgt broeder- 
en zusterschap een nieuwe betekenis. En dan Hemelvaart. Wat zou dat ermee te 
maken hebben, met die nieuwe relaties tussen God en mensen? Welnu, het is 
vooral belangrijk om te onthouden dat Jezus niet naar de Vader teruggaat door 
zijn mens-zijn af te leggen. Hij gaat naar de Vader als Zoon van God en Zoon van 
Maria, dus tevens als de geslagene en gekruisigde. Kortom, als mens inclusief zijn 
wonden. Dit betekent dat wij sindsdien als mensen met Jezus een eerste 
“vertegenwoordiger” bij God thuis in de hemel hebben. Hemelvaart is zo de 
uitdrukking van de verzoening tussen de hemel en de aarde. Met Hemelvaart 
vieren we hoe de kring van mensen een lange slinger werd van broeders en  
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zusters die hand in hand door de tijd gaan. Vol vertrouwen en goede moed, want 
de eerste man, degene die voorop loopt, is reeds binnen en heeft dus het doel al 
bereikt: het goede leven bij God in liefde verbonden. Zalig Pasen! 

 

pastoor A. Bultsma. 
 

Even bijpraten … 
 

Vicaris Te Velde – In het weekend van Palmzondag is bekend gemaakt dat onze 
regiovicaris, Mgr. drs. J. te Velde, ons bisdom per september verlaat om in te 
treden bij de Benedictijnen van de Willibrordusabdij nabij Doetinchem. Graag 
vragen we u om hem in deze stap met uw gebed te begeleiden. Hoe de bisschop 
de ontstane vacature gaat invullen, wordt later bekend gemaakt. 
Romereis – In onze parochies blijkt al veel belangstelling te zijn voor de 
diocesane Romereis in de herfstvakantie. Maar we zitten nog lang niet vol! Ook 
als u niet mee gaat kunt u bij de reis betrokken zijn. Er is een speciale 
kilometeractie opgezet: voor gesponsorde kilometers krijgt u een mooi door de 
bisschop ondertekend certificaat én een kaartje uit Rome. Meer informatie: 
www.franciscuskerk.nl en www.bisdomgroningenleeuwarden.nl  
Doop – Tijdens de viering te Bolsward zijn op 15 april gedoopt de zusjes Anna en 
Maaike Lycklama à Nijeholt. Anna doet dit jaar tevens haar eerste communie, 
Maaike moet daarop nog een poosje wachten. We heten hen welkom in ons 
midden en bidden ze samen met hun ouders Klaas en Margreet Gods beste 
zegen toe. 
Uitvaartwacht – Van 4 tot en met 7 mei neemt pastoor Van der Weide uit Sneek 
de uitvaartwacht in onze parochies waar. Hij is te bereiken onder zijn nummer: 
0515-412626. Door een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden lukt 
het niet deze dagen met eigen pastores te bezetten.  
Hemelvaart – Hemelvaart valt op 17 mei. We zullen als vier parochies deze dag 
samen vieren in de kerk van Witmarsum. In de andere kerken zijn er die dag 
geen vieringen. 
Bisdomdag – Op zondag 3 juni wordt weer de jaarlijkse bisdomdag te Dokkum 
gehouden. Informatie vindt u op de site van de parochie Dokkum: 
www.heiligbonifatius.nl. Deelname aan deze dag is van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.franciscuskerk.nl/
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
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Geloven Samen Leven 
 

Op 25 april stond een bijeenkomst van Geloven Samen Leven gepland in 
Workum, met als thema “Liefde”. Aangezien deze avond samenvalt met de 
Parochieavond van Workum is besloten, de avond te verplaatsen naar 
MAANDAGAVOND 23 APRIL. De aanvangstijd blijft 20.00 uur. De locatie in 
Workum wordt waarschijnlijk de Brouwershof, maar dat staat bij het verstrijken 
van de kopijdatum van dit blad nog niet helemaal vast. Mensen die voor het 
eerst deelnemen kunnen voor de zekerheid contact opnemen met Ria van Wier 
(0515- 521136) of Truus Siemonsma (0515 – 576839); vaste deelnemers krijgen 
de uitnodiging met de juiste locatie per e-mail. 
 

De Stille Omgang van 17 op 18 maart 2012 
 
 

Al jaren had ik het voornemen om een keer deel te nemen aan de Stille Omgang 
te Amsterdam, (ook wel het mirakel van Amsterdam genoemd). In het kort wil ik 
in eerste instantie even, voor degenen die de exacte betekenis van de Stille 
Omgang niet geheel bevatten, uitleggen. In 1345 ontvangt een zieke in de 
Kalverstraat te Amsterdam de H. Hostie. Maar omdat hij zich niet goed voelt 
moet hij overgeven. Uit eerbied wordt alles opgevangen en in het vuur 
geworpen. Dit werd later herhaald en wederom kwam de Hostie ongeschonden 
uit het vuur De volgende dag wordt deze Hostie ongeschonden in de as 
gevonden. De priester neemt deze Hostie in processie mee naar de Oude Kerk 
destijds de enige kerk van Amsterdam. Op de plaats van het wonder, wordt al 
snel een kapel De Heilige Stede (de heilige plaats)gebouwd. Vanwege de vele 
pelgrims wordt er voor hen een heilige weg aangelegd. Ook komen er beroemde 
pelgrims zoals in 1484 de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk (de latere 
keizer). Daarna ontstaat de gewoonte om rond 15 maart een 
sacramentsprocessie door de straten van Amsterdam te houden. Hieraan komt 
helaas in 1578 een einde omdat het Stadsbestuur van Amsterdam overgaat naar 
Alteratie (gereformeerde geloof.) De katholieken bouwen schuilkerken. Echter in 
1881 ontstaat de Stille Omgang. Kenmerkend is dat deze in stilte wordt gelopen. 
Met vele bussen komen uit heel Nederland bedevaartgangers naar het centrum. 
Na de Eucharistieviering nemen zij vervolgens verspreid over de nacht deel aan 
deze Omgang. Het kan echter ook andersom, zoals onze groep, die uit 44 
mensen bestond, hebben gedaan. Dit jaar was het thema Passie voor de 
Eucharistie. Uitgeleide om ongeveer 21.15 uur, ging pastoor van der Weide ons 
voor in gebed, het Reisgebed. Hij wenste ons een voorspoedige reis, begeleid 
met de zegen van Jezus Christus. Vanaf Den Oever ging zuster Veronica voor in 
het Rozenkransgebed, tussen de tientjes door werd door haar op een zeer mooie  
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manier gebeden waarin de gehele groep zich herkende. Bij het einde van de 
rozenkrans naderen wij al Zaandam. Tijdens de stille tocht werd op iedere plek 
stilgestaan en werd in stilte gebeden. In de Kalverstraat wordt gebeden voor 
ieders eigen intentie. Vanaf de Dam voor ons land en Regering. Vanaf het 
monument op de Dam voor de vrede in de wereld. Op het Rokin voor de Paus, 
Bisschoppen en alle gelovigen. Bij de Heilige Stede voor het respect van de 
Christenen voor elkaar en de eenheid van de Kerk. In deze bijzondere nacht gaan 
onze gebeden ook uit naar de pelgrims van wie we het afgelopen jaar afscheid 
moesten nemen, als ook naar hen die dit jaar om welke reden dan ook niet meer 
met ons mee konden gaan. Ik denk in het bijzonder aan pater Saris die op 16 
maart geroepen is tot God onze Heer.  
Graag ook vragen wij uw gebed voor deze speciale intentie voor deze nacht 
PASSIE VOOR DE EUCHARISTIE. Door zuster Veronica werd ik gevraagd de 
voorbeden te lezen. Ik vond dat een hele eer en heb dit ook uitgesproken en 
uitgevoerd. Na de tocht waren we iets te vroeg voor de Eucharistie en hebben 
we gezamenlijk koffie gedronken in de Lutherse Kerk. Om 01.00 uur begon de 
Eucharistie o.l.v. monseigneur G. de Korte  bijgestaan door pastoor van der Wal 
van Drachten en pastoor van der Weide van de parochie Sneek. Om ongeveer 
14.15 uur was de inspirerende Eucharistie ten einde en zijn we om ongeveer 
14.45 uur weer met een voldaan gevoel vertrokken naar Bolsward. 
Ik heb genoten en ga zeker volgend jaar weer mee, misschien met wat meer 
parochianen uit Makkum, Workum, Witmarsum en Bolsward, 
 

was getekend Wim Foekema. 
 

Beste Mensen, 
 
 

Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De 
Viersprong. 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 problemen. Als deze naasten goed ondersteund worden, 
dan kunnen  ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander.  

Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin 
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 Kees van Kordelaar diaconale 
opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Snee consulent van de PKN, 
Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum.  
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De avond zal plaatsvinden op woensdag 25 april 2012 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 de gelegenheid te geven om aan te 
schuiven. In 2012 zijn dat 6 juni, 19 september, 31 oktober en 12 december.  
We nodigen u van harte uit. 

 
 

Werkgroep De Bolder                                                                
Agatha Vreeling (0517-532115). 

 

 
‘Theologie. Dichterbij dan je denkt’, Theologie studeren: iets voor jou? 
Ervaar het zelf en kom naar een Open College Avond.  
 

Kom naar een gratis Open College Avond van de Tilburg School of Catholic 
Theology in Utrecht en krijg een voorproefje van een les zoals dat op de 
universiteit gegeven wordt. Tijdens een Open College Avond geeft een docent 
college en er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie met elkaar. 
Daarnaast is er voor wie dat wil informatie over de studie verkrijgbaar.  
Dit voorjaar ben je van harte welkom op de volgende data: Donderdag 3, 24 en 
31 mei, en donderdag 28 juni 2012. 
 

Waar? Zaal U817 in het Van Unnikgebouw aan de Heidelberglaan 2, Utrecht. 
Sommige colleges worden gegeven in de binnenstad van Utrecht. 
Kijk voor de meest recente informatie op www.tilburguniversity.edu/OCA2012  
De universiteitscampus De Uithof is eenvoudig bereikbaar met bus 11 en 12 
vanaf Utrecht Centraal. 
 
Hoe laat? Van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname is gratis, we verzoeken je wel om 
je van tevoren aan te melden. Mail of bel naar het secretariaat om je op te 
geven: bureaufkt@uvt.nl, telefoon 013 – 466 3800. 
Kijk ook eens rond op www.tilburguniversity.edu/theologie en op 
www.theologiedichterbij.nl 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tilburguniversity.edu/OCA2012
mailto:bureaufkt@uvt.nl
http://www.tilburguniversity.edu/theologie
http://www.theologiedichterbij.nl/
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Week Nederlandse Missionaris 2012:  
Samen de missionaire traditie voortzetten 
 

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en 
welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Zij 
zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten 
medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen 
ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week 
Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei.  
Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de Week 
Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie 
springlevend is. Naast de ‘traditionele’ missionarissen, waarvan er vanuit 
Nederland ruim 850 actief zijn, zetten jongere missionair werkers zich in voor 
mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de 
voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en 
betrokkenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die 
het missionaire werk een warm hart toedragen. Met uw deelname aan de 
collecte of uw bijdrage op giro 676 zorgt u dat de WNM de missionarissen kan 
blijven steunen. Afrika staat dit jaar centraal. Verschillende missionarissen en 
missionair werkers vertellen over hun leven en werk in Afrika, waarbij de nadruk 
ligt op hun werk met de jongeren. Zij zijn het immers die de toekomst van Afrika 
bepalen. Dankzij de missie leren zij naast kennis en vaardigheden ook normen en 
waarden waar zij hun leven lang iets aan hebben.  
De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun kunnen 
aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een computer, reparaties of 
liturgische benodigdheden. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld aanvragen, 
zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. De WNM wil 
graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk blijven 
maken. Helaas voorziet de WNM voor dit jaar een tekort. U kunt de WNM 
steunen door:  
- deel te nemen aan de Pinkstercollecte  
- uw bijdrage over te maken op giro 676 t.n.v. de Week Nederlandse Missionaris 
in Den Haag  
- het WNM-boekje te bestellen (15 euro incl. verzendkosten)  
Wilt u meer informatie over het organiseren van de WNM-campagne in uw 
parochie, of wilt u direct campagnematerialen bestellen? Of heeft u andere 
vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer: 070- 3136731 of 
per e-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl. Of kijk op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl.  
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St. Franciscusparochie te Bolsward 
      

 Voorgangers:  zie het 4-Sprongrooster op pagina 2 

    

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

Zaterdag 21 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben 

Zondag 22 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Waltje Huitema-Homminga, Fetsje Mulder-de Jong 
Woensdag 25 apr. Bloemkamp: voor kinderen en kleinkinderen, voor een goede 
toekomst voor de kinderen 
Donderdag 26 apr.: voor onze gezinnen en  onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne 
Zaterdag 28 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Douwe 
Ignatius v.d. Werf 
Zondag 29 apr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  jrd. Thijs 
Huitema, Auke en Sjoeke Hoekstra-de Boer, Harmen Brattinga, Ynte 
Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben, Sjoerd Hettinga, uit 
dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk fam. Berends-v.d. Zee, overl. ouders 
Berends-Leenders en overl. ouders v.d. Zee-Huisman  
Woensdag 2 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor 
kinderen en kleinkinderen,  
Donderdag 3 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. 
fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra 
Zaterdag 5 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en 
Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf, Sim v.d. Berg, Anna Huitema-Jellema 
Zondag 6 mei:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Titus en 
Berber Terwisscha van Scheltinga-Asma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-
Ettema 
Donderdag  10 mei:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terhenne, Douwe Laurentius v.d. Werf, 
Zaterdag 12 mei:  voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,  
Zondag 13 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,Thijs 
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam. Haye Huitema en Jourica de 
Boer, Johan Visser, kinderen en kleinkinderen, Sjoerd Hettinga, overl. ouders 
Yntema-Wetting, Fetsje Mulder-de Jong, Christina Theodora Peters-Nota, Colette 
Anna Susanna IJedema, Jan v.d. Meer 
Donderdag 17 mei:  voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, jrd. 
Geertruida Martina Ypma, Douwe Ignatius v.d. Werf 
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Viering van het H. Vormsel 
 

Op zaterdagavond 19 mei om 19.00 uur zal vicaris-generaal Johan te Velde 
voorgaan in de feestelijke Vormselviering in onze St. Franciscuskerk. Het 
catechesekoor en –combo zal de viering muzikaal ondersteunen. Het thema van 
de viering is: “Met de wind in de rug”. De jongeren, die die avond het H. Vormsel 
hopen te ontvangen zijn: 
Elias Abdo, Emy Bakker, Carsten Daniël van der Zee, Marco Soolsma, Vincent 
Visser, Ghislaine Annemarijn Lotstra, Jildert Ketelaar en Delia Petronella Visser. 
Van harte wensen we alle jongeren en hun ouders een inspirerende viering toe 
en een gezegende toekomst, waarin het hun voor de wind gaat en waarin de  
H. Geest  ruggensteun, helper en trooster voor hen mag zijn.  
 

Pastor ten Wolde. 

 
KINDERWOORDDIENST 

 

Witte Donderdag 
 

Het was de laatste avond dat Jezus samen met Zijn vrienden zou zijn. Jezus wist 
dat wel, maar Zijn vrienden niet. Om op een heel speciale manier te laten zien 
hoeveel Jezus van Zijn vrienden en ons allemaal houdt, waste Hij de voeten van 
Zijn vrienden. Iets wat normaal gesproken alleen de minste onder de bedienden 
deed. Dit voorbeeld volgden de 12 kinderen die op deze avond bij de 
kinderwoorddienst aanwezig waren op. We wasten elkaar de voeten, om het 
bijzondere van deze daad ook zelf te beleven. 
De volgende kinderwoorddienst is met Pinksteren op 27 mei. 
 
 
 

Eerste Paasdag 
 

Jezus is opgestaan. De grot waar Jezus lag begraven was leeg. Jezus, leeft voort 
in de mensen want Zijn boodschap zullen de mensen doorvertellen. De 
kinderen hebben een kruis gemaakt. Op elk deel van het kruis staat een deel van 
de Goede Week getekend en beschreven.  Na afloop van de viering mochten de 
kinderen paaseieren zoeken op het kerkplein. 

 

Werkgroep kinderwoorddienst. 
 

In de meimaand is er iedere zaterdagmiddag om vijf uur 
rozenkransbidden in de kerk. 
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DIACONIE 
 

Goede week offer  Een Teken van leven, van harte gegeven! 
 

Wij danken u hierbij hartelijk voor uw financiële bijdrage om de actie “Goede 
Week Offer” ook dit jaar weer te doen slagen. Het eindbedrag is de geweldige 
som van €  3.451,75. 
Ook een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers van het Goede Week Offer 
voor hun inzet in de week voor Pasen. Ook voor de vormelingen en gastouders 
die op paaszaterdag hebben meegeholpen met het bezorgen van een kleine 200 
paasattenties in Bolsward e.o. voor onze zieke en/of oudere parochianen onder 
ons. Onze oprechte dank! 

Namens het actiecomité Welzijnswerk 
 St. Franciscusparochie Bolsward F.B. Visser. 

 
Familieberichten 
 

Overleden: 
 

16 maart  Wilhelmus Ambrosius Franciscus Saris, 89 jaar 
  Corr. adres: Mevr. F. v.d. Burgh-Sondermeijer, Lieven de 
  Keystraat 44, 3067 KK, Rotterdam 
28 maart Adriana Cornelia v.d. Laan-Dingarten, 89 jaar 
  Corr. adres: Koningin Wilhelminastraat 104, 8606 BZ, Sneek  
  7 april  Alida Wicia Altenburg-Agricola, 89 jaar 
  It Rak 6, 8701 LG Bolsward 
 
 

 Dat zij rusten in vrede. 
 

Collecte 
 

5 en 6 mei: Voor de Oosterse kerken: Giro 10.87.628 t.n.v. Katholieke Vereniging 
voor Oecumene, Althanasius en Willibrord te Den Bosch. 
 

Opbrengst collecten 
 

De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken 
€   2.145,60 opgebracht.  
De opbrengst voor de Vastenactie was € 735,70. 
 

Allen hartelijk dank hiervoor! 
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Bolsward 
 

Koren  
 

Za. 21 april Cantus Deo   
Zo. 22 april Dames en Herenkoor  
Za. 28 april Dameskoor   
Zo. 29 april Herenkoor 
Za.  5 mei Herenkoor   
Zo.  6 mei Dameskoor  
Za.   12 mei Joachim  
Zo.   13 mei Kinderkoor 

 
KVG  

 

Donderdag 10 mei a.s. is de afsluiting van het KVG-seizoen. Om 09.00 
uur is er een H. Mis ter ere van Maria van Sevenwouden. Als de 

parochiezaal niet in gebruik is kunt u daar een kopje koffie drinken. Bij mooi 
weer is hierna de jaarlijkse fietstocht. Heeft u zin om mee te fietsen, neem dan 
voor onderweg een lunchpakket en drinken mee. 

Het bestuur. 

 
 
Wat gebeurt er meer in onze parochie?  
 

 
Ma. 23 apr. 19.30 uur PCI  bovenzaal 
Di. 24 apr. 14.00 uur  geloven nu  bovenzaal 
Wo. 25 apr. 20.00-21.00 uur ouderavond EC  parochiezaal 
Za. 28 apr. 13.00 uur  schoonmaak   parochiezaal 
Wo.  2 mei 19.30 uur  programmering koren parochiezaal 
Vr.  4 mei 19.30 uur ABTB parochiezaal 
Wo.  9 mei 13.30-15.00 uur Eerste Communie parochiezaal  
Wo.  9 mei 20.00 uur parochiebestuur bovenzaal 
Do. 10 mei 09.00 uur KVG parochiezaal 
Do. 10 mei 13.00 uur kerkschoonmaken parochiezaal 
Do. 10 mei 18.45-19.45 uur oefenen in kerk EC  
Vr. 11 mei 19.00 uur buitenschoolse catechese bovenzaal 
Vr. 11 mei 20.00-22.00 uur Solid Friends parochiezaal 
Zo. 13 mei 10.00 uur Eerste H. Communie  
Wo. 16 mei 12.00 uur Viersprong rapen parochiezaal 
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Bolsward 

Wie schrijft, die blijft 
 

Bij het vorige Viersprongblad kreeg u een brief met pen in het kader van de actie 
“Wie schrijft, die blijft”. Wat is de Franciscuskerk mij waard?”. Met de actie 
willen we geld binnen halen om het jaarlijks tekort op de begroting te kunnen 
dragen. Veel parochianen hebben gehoor gegeven aan het verzoek om een extra 
bijdrage van € 45,00 over te boeken. Maar we zijn er nog niet. Mocht u nog geen 
extra bijdrage hebben overgeboekt dan vragen wij u vriendelijk dat alsnog te 
doen. Pak die mooie pen er even bij en gebruik het bankrekeningnummer wat 
daarop staat afgedrukt: 5524.12.511 van het R.K. Parochiebestuur Bolsward.  

 

Hartelijk dank. 
 
 

Crèche-oproep  
 

Omdat wij, crècheleiders, dringend op zoek zijn naar 
nieuwe leden, zijn we op zoek naar jou: Vind je het leuk 
om met kinderen om te gaan, pas je graag op en ben je 
14 jaar of ouder? Dan is onze crèche echt iets voor jou! 
Ongeveer één keer in de maand ben je dan, samen met 
iemand anders aan de beurt om crèche te draaien. Je 
kunt je opgeven bij Marloes Roodbergen door te 

mailen naar mnroodbergen@hotmail.com.  
 

Marloes Roodbergen, crèchecoördinator. 
 

 

Dank, heel veel dank 
 

We zijn weer terug uit Namibië waar we onze projecten n.l. de SOUPKITCHENS 
van Cath. Aids Action en van de  Oanob Primary School In de township van 
Rehoboth weer hebben bezocht, zodat we met eigen ogen hebben kunnen zien 
WAAR en HOE  het door velen van u gegeven geld (± €2.000.-) aan wordt 
besteed. 
Vele kindermagen kunnen hiervan weer een tijd  worden gevuld. 
Nogmaals BAAIE DANKI voor Uw bijdragen. 
 

Ruurd en Gonnie Huitema. 
 

 
 

mailto:mnroodbergen@hotmail.com
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H. Werenfridusparochie Workum 
 

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor:  

 

Za. 21 april: Renate Wahle-Flapper, Hans Flapper, Wouter Yntema, Rein Zeinstra 
Leden en overl. leden “Fonds Naastenliefde” 
Za.  5 mei : Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, 
Philippus Teernstra, overl. fam. Bouwhuis-Jellesma, Nico Huisman, Titus en 
Theodora Galama-Dijkstra, Reyer en Theresia Flapper-Rijpma, uit dankbaarheid 
Zo. 13 mei: Annie Hettinga –Galema, Theodorus de Jong, Andries en Dirk de Jong 
en fam. 
 

Lectoren en misdienaars 
 

Za.   21 april Lector: J. Kramer 
  Misdienaars: Marije Zijlstra en Rudmer de Ringh 
Wo.  2 mei Misdienaars: Jamie Bouma en Ilse Boomsma 
Za.    5 mei    Lector: H. Kienstra 
Zo.  13 mei    Lector: H. de Jong 
  Misdienaars: Marije Zijlstra en Silke van Poelje 
 

Koren Kosters  
Za. 21 april  Ludgerkoor    Za. 21 apr. L. Buren 
Za.    5 mei  Ludgerkoor   Za.   5 mei H. Zijlstra 
Zo. 13 mei      Gregorius magnuskoor Zo. 13 mei A. de Ringh 
 

Collectanten 
 

Zo.  21 april  Joh. v. Dijk en A. Kramer 
Za.    5 mei  R. van Wier en G. de Boer 
Zo.  13 mei  Joh. de Jong en Tj. Hettinga 
 

Bloemverzorgers:  
 

Maand april   E. Oude Weernink  543894        
Maand mei   M. Miedema en J. Galema  542773 of 542803 
 

 

Koffieschenken  
 

Zo.   13 mei S. Flapper en Tr.Yntema 
Zo.   20 mei S. Hettinga en S. Kramer 
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Workum 

Viering van het H. Vormsel 
 

Op zaterdagavond 12 mei om 19.00 uur zal vicaris-generaal Peter Wellen 
voorgaan in de feestelijke Vormselviering in onze St. Werenfriduskerk. Het 
Ursulakoor verleent muzikale medewerking; thema van de viering is: “Samen 
sterk!” De jongeren, die die avond het H. Vormsel hopen te ontvangen zijn: 
Jan Dong Hwan Hofman, Karst Zwaan, Anna Sybrichje Kramer, Boukje Anna de 
Boer, Anna Idske Zijlstra, Djurre van Dijk en Gerlof Weitenberg. 
Van harte wensen we alle jongeren en hun ouders een inspirerende viering toe 
en een gezegende  toekomst, waarin de H. Geest hen zal sterken, en helper en 
trooster voor hen mag zijn.  

Pastor ten Wolde. 

 
Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  

Zaterdag 21 april is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze 
viering begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn Mevr. E. Schramp, Mevr. N. 
Terwisscha en Dhr. J. Schramp. 

 

Omgekeerd huisbezoek. 
 

Op woensdagmorgen 23 mei a.s. zijn alle oudere parochianen van Workum van 
harte welkom in de Brouwershof, nu voor een ontmoeting met pastor Nelleke 
ten Wolde. Het omgekeerde huisbezoek blijkt een goede manier te zijn, voor 
zowel parochianen als pastor, om met elkaar in contact te komen en / of te 
blijven. We zijn heel blij dat pastor Ten Wolde deze vorm van ontmoeting wil 
voortzetten.  
Wij zien u graag op woensdag 23 mei a.s van 10.00 – 11.30 uur in de 
Brouwershof. 
Mocht u meer willen weten over het 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. 
Graag tot ziens op 23 mei a.s. 
 

De bezoekgroep. 

Meimaand Mariamaand 
 

In vele parochies is het een goede gewoonte om in de meimaand 
de rozenkrans te bidden. Ook in onze St. Werenfridus kerk willen we in de 
maand mei op alle woensdagen s' avonds om zeven uur deze goede gewoonte 
weer oppakken. Wij zullen dan bidden voor vele intenties en ook de persoonlijke 
intenties worden meegenomen. U komt toch ook? 
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Workum 
 

Bericht van de rommel-en boekenmarkt 
 

Zaterdag 12 mei a.s. kunnen spullen voor onze rommelmarkt bij u thuis worden 
opgehaald. Heeft u nog het één en ander voor de verkoop,  wilt u dan naar één 
van de volgende nummers  bellen? 542280, 543894, 543451, 542234, 540064  
en  542304. Ook kunt u uw spullen eventueel afleveren op een van  de volgende 
adressen;  Algeraburren 24 – Aldewei 6 – Tettingburren 19 - Brouwersdyk 15.  
Wij kunnen bijna alles gebruiken, maar geen grote meubels zoals grote kasten, 
bankstellen, bedden, matrassen en witgoed. 
De spullen zijn bedoeld voor de verkoop op de rommelmarkt, die een week later 
nl.  19 mei van 09.00 tot 14.00 uur  wordt gehouden bij de Werenfriduskerk. 
PS. Wij kunnen ook zegelkaarten van b.v. Poiesz heel goed gebruiken voor 
prijsjes bij het draaiend rad.  

 
UITNODIGING  

 

voor de Jaarvergadering van de St. Werenfridusparochie op woensdag 25 april 
2012 in de Brouwershof om 19.30 uur. 

 

1. Opening en overweging 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Notulen 13-04-2011 
5. Bespreking financieel verslag 2011 
6. Verslag kascommissie 
7. Begroting 2012 
8. i.p.v. rondvraag: U, als parochiaan aan het 

woord.  
9. We willen u in de gelegenheid stellen, het 

parochiebestuur te laten weten, wat u waarvan vindt, met een ev. 
voorstel te komen ter overweging, een complimentje uit te delen 
waarvoor en aan wie u maar wilt, uw ev. zorgen te uiten en uw hoop 
en/of verwachtingen uit te spreken. 

10. Pauze 
11. Nieuws en mededelingen Caritas 
12. Nieuws en mededelingen Pastoor Janning Stichting 
13. Verloting paaskaars 
14. Besluit 

De notulen van de jaarvergadering van 13 april 2011 liggen ter inzage. 
De notulen “Verkorte versie” heeft u vorig jaar via ons parochieblad ontvangen. 
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Workum 
 

Kledinginzamelactie  
 

Doe mee met de Kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in Workum en 
steun Cordaid Mensen in Nood! 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei vindt in Workum de kledinginzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog 
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken 
afgeven bij het volgende adres: 
Op vrijdag 11 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag 12 mei van 09.00 
uur tot 10.30 uur bij: R.K. Kerk Noard 173, Workum. 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in 
Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen 
de droogte. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  

 
Wel en Wee 
 

 De meeste parochianen hebben het al wel gehoord; de “Wake” is dit jaar niet 
doorgegaan. Na elf maal de “Wake”, ‘s avonds na de viering op Witte donderdag 
tot aan de Kruiswegviering op Goede vrijdag georganiseerd te hebben is het ons 
dit jaar niet gelukt om voldoende “wakers” te vinden. Dat is erg jammer, want de 
sfeer in de kerk s ’avonds laat, midden in de nacht en ’s morgens vroeg is heel 
bijzonder. Het was ook een heel mooi moment om stil, echt stil te staan bij het 
Lijden van Jezus of bij welk ander lijden dan ook in deze wereld.  
Veel parochianen en mensen uit andere kerken in Workum zullen dat beamen. 
Wij willen alle mensen die ooit “waker” geweest zijn heel hartelijk danken voor 
hun medewerking. Het zou zonde zijn wanneer zo’n mooie gelegenheid niet 
meer zou plaats vinden. Daarom vragen we of er misschien andere parochianen 
zijn die deze organisatie van ons zouden willen overnemen, want na 12 jaar 
willen wij, Riet Visser en Maria Lagendijk, hiermee stoppen. Natuurlijk willen we 
u dan wegwijs maken en u laten zien hoe het één en ander in zijn werk gaat. We 
wachten in spanning af. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de contactpersonen 
of bij de parochievergadering. 

 Zo welkom, zo klein, zo bijzonder….. En nu moeten we je missen. 
Zaterdag 31 maart is geboren en gestorven Daniek, dochter van Lydia Altenburg 
en Paul van Dijk. We wensen hen veel sterkte in de komende tijd. Dat Gods 
nabijheid een troost mag zijn. 

 

http://www.samskledingactie.nl/
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Workum 
 

 Vanwege de meivakantie is er op 2 mei geen kinderviering.  Deze is verplaatst 
naar 9 mei. 

 Op zaterdag 12 mei (19.00 uur) komt vicaris Wellens het sacrament van het 
Vormsel in onze parochie toedienen aan de jongeren van de oudste catechese 
groep. Wij feliciteren jullie met het besluit om deze stap te nemen en wij danken 
de gastouders voor hun tijd en inspanning die zij aan het voorbereiden van onze 
jeugd aan dit sacrament besteed hebben. 

 Op  donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, is er om 09.30 uur, een gezamenlijke 
viering voor de parochies van de Viersprong in Witmarsum. 

Op 19 mei is er een viering in Nij Mariënacker om 16.00 uur (dus niet op 14 
mei). Ook zal op deze dag de jaarlijkse rommelmarkt rondom de kerk 
plaatsvinden. Kom zoveel mogelijk kijken èn kopen, het is allemaal voor het 
goede doel. Wij wensen ieder vrede en alle goeds. 

 

Namens de parochie, 
de contactpersonen. 

 
 

Tentdienst 
 

Een ad hoc werkgroep vanuit de Rooms Katholieke Parochie en de Protestantse 
Gemeente Workum is samen met Workum Bruist enthousiast bezig met de 
voorbereidingen voor een Oecumenische tentdienst op zondag 29 april. De 
feesttent staat dan op de Stedspôlle klaar voor het feest op Koninginnedag. In 
deze tentviering zullen voorgaan pastor Nelleke ten Wolde en dominee Giel 
Schormans, jong en oud viert dan feest met o.a. kinderkoor “De Hofkesjongers” 
en blazers van Crescendo. Dit alles rond het thema “Workum ’s got talent”.  
De viering in de tent begint om 10.00 uur en na afloop geurt de hele tent naar 
verse koffie! Even napraten met een bakje en …… daarvoor doen we een beroep 
op uw talenten: Wie wil er voor bij de koffie een cake bakken? Wanneer u wilt 
bakken kunt u deze cake (gesneden) op 29 april meenemen naar de tent, maar 
i.v.m. het coördineren van de hoeveelheden graag ook even tijdig een 
telefoontje naar: Lienke de Ringh (0515-542537) of Riny de Vries (0515-541846). 
Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking en hopen u allen welkom te 
heten in de feesttent op zondag 29 april om 10.00 uur. 
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      St. Martinusparochie Makkum 
  

De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
   

      Zondag 22 april: Mw. Kitty Altena – Kamphuis 
Zondag 29 april: Alle zieken in onze parochie en Avondrust 

Zondag   6  mei: Alle zieken in onze parochie en Avondrust 
Zaterdag 12 mei: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel,  dhr. A. Postma                                                              

   

Lectoren  Kosters 
 

Zo. 22 april Thilda Adema Zo. 22 april Wim Foekema 
Zo. 29 april Dienst in Witmarsum Zo. 29 april    Dienst in Witmarsum 
Zo.    6 mei Bernadette de Jong Zo.   6 mei Watze Roorda 
Za. 12 mei Thilda Adema Za. 12 mei      Watze Roorda 
Do.17 mei Dienst in Witmarsum Do. 17 mei  Dienst in Witmarsum 
 

Bloemschikken 
 

April: Leny Roorda/Jelly Huisman 
Mei:  Ida en Anneke Genee 
De 1e zondag van de maand zal één 
Van deze dames ook het koffiezetten  
Verzorgen. 
 

Collectanten  
 

Zo.  22 april Klaas Groeneveld   
Zo. 29 april Dienst in Witmarsum  
Zo.   6 mei Geerten Tros  
Za.  12 mei Klaas Groeneveld  
Do. 17 mei Dienst in Witmarsum  
 

Misdienaars  
 

Zo. 22 april  Charlotte en Anncik 
 Za. 12 mei Ryan en Boukje 
 
Opbrengst collecten maart  2012 
 

€  114,20 collecten eigen kerk 
€    40,70 deurcollecte onderhoud eigen kerk 
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Makkum 
 

Geplande collecten voor derden  

 

 29 april  Roepingenzondag 

 6 mei  Onderhoud eigen kerk 
 

Oecumenische viering 
 

Op zondagmorgen 29 april zal in het Multifunctioneel Centrum (de stadshal) een 
oecumenischeviering plaatsvinden. De viering, voorheen de tentdienst, zal  een 
laagdrempelig karakter hebben. Dominee J. van Olffen zal deze morgen 
voorgaan. Aanvang van de viering is 10.00 uur.  
 

Bestuursmededelingen 
 

Het Parochiebestuur van de Sint Martinusparochie te Makkum nodigt u allen uit 
voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering en Parochieavond op 19 
april a.s. aanvang 20.00 uur in de Tuinzaal van verzorgingshuis “Avondrust”. 

 
Agenda 

 

1. Opening en overweging door Pastoor A. Bultsma 
2. Notulen jaarvergadering 2011 
3. Jaaroverzicht 2011 
4. Financieel overzicht 2011 
5. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte 
6. Pauze 
7. Film presentatie pelgrimage naar de Eeuwige Stad 2012  

 

Wel en Wee  

 

* ATTENTIE: Voorafgaand aan de vieringen is de deur van de hoofdingang 
“gelokt” d.m.v. het cilinderslot. Dit is bedoeld dat de deur niet in het slot valt 
maar wel de kou buiten houdt. Het verzoek is niet het slot er af te halen omdat 
anders de parochianen die na u binnenkomen voor een gesloten deur staan. Het 
gaat wel eens mis maar denk s.v.p. om uw medeparochianen! 
* In de viering van 25 maart hebben Jens Jaarsma, Lars Eiling en Doortje Dierick 
zich voorgesteld. Zij zullen op 3 juni hun 1e Heilige Communie vieren. De dienst is 
samen met de 6 communicantjes van Workum in de kerk van Workum. Wij 
wensen hen een goede voorbereidingstijd toe. 
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Makkum 
 

* Palmzondag: Op zondag 1 April hebben we palmzondag gevierd in onze kerk. 
De kinderen van de St. Martinusschool hebben vorige week op school 
palmpaasstokken versierd met fruit en snoep. 
De kinderen doen op school mee aan een project in Ethiopië waarvoor ze geld 
inzamelen. De palmpaasstokken werden door de kinderen, begeleid door Ester 
Postma en Martine Roorda en voorganger Annie Altenburg, in optocht naar 
voren gebracht. De dienst werd opgevrolijkt door het kinderkoor "de daltons"  
o.l.v. van juf Trudie  die twee liederen ten gehore hebben gebracht en ons eigen 
koor de andere gezangen. 
Na de dienst zijn de stokken naar de oude en zieke mensen gebracht. 
Al met al een mooie dienst: Annie, Martine en Ester bedankt namens het 
parochie bestuur. 
* Op 2 april heeft de groep dames van de schoonmaak de kerk weer spic en span 
schoongemaakt. Een hele klus maar het resultaat is er weer naar. Overigens 
kunnen wij wel wat versterking gebruiken. Schroom niet en meldt u aan bij Rita 
Elhorst, tel. 231030. 
* De Goede Week is altijd een hele drukke week wat de vieringen en 
voorbereidingen betreft. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken 
voor zijn of haar inzet.  
* Op 17 mei Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke viering in Witmarsum. Deze 
viering begint om 09.30 uur. 
* De vrijwilligersavond die gepland was op 21 september 2012 komt door 
omstandigheden te vervallen. Wanneer het wel wordt is nu nog niet bekend 
maar zodra dit wel het geval is krijgt u hierover bericht. 
* De parochieavond wordt gehouden op 19 april a.s .in de Tuinkamer van 
Avondrust aan de Kerkeburen 66. U wordt van harte uitgenodigd. Zie bij 
bestuursmededelingen. 
* Binnenkort wordt het weer tijd om wat klussen uit te voeren. Het is de 
bedoeling dit in projectverband te doen en u begrijpt alle hulp is van harte 
welkom. Meldt u aan bij Hans Gesterkamp tel. 233068.  Het gaat o.a. om: 
Verbeteren / herstellen voorzet ramen glas in lood. Deur fietsenhok passend 
maken. Nieuwe (2e hands) gevelkachel in bidkapel plaatsen. Diverse kleine 
reparaties aan houtwerk / metselwerk. Regenpijpen van zink vervangen, deze 
zijn geheel poreus. 
* U kunt nog steeds oude Nederlandse bankbiljetten inleveren. Er is al wat 
binnengekomen en daar zijn we heel blij mee. In te leveren bij Hans Gesterkamp  
tel. 233068. 
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Makkum 
 

Avondrust:  
 

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 mei 2012 om 10.30 uur 
in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10 uur is er koffie. 
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 
mei en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud 

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

Bedankt. 
 
 
Woensdag 30 mei hebben we ons jaarlijkse reisje. We gaan deze keer weer met 
de bus naar o.a. Pieterburen, de zeehondjescreche en Groningen en voor de 
rest? Laat u zich verrassen! U kunt zich opgeven bij Lenie tel. nummer 232199 of 
bij Aukje tel. nummer 233295 tot en met 15 mei a.s. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

zo. 22 april: onze zieken en overl. Trienke Brouwer-Obbema, familie Ypma-
Galama, Yeb en Catharien Ypma-Terpstra 
zo. 29 april: onze zieken en overl. Aggie en Jurjen Ypma, Willem Ouden- 
hooven, Jan Jurna 
zo.  6 mei: onze zieken en overl. Nico Yntema, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Trees 
en Dick Agterberg 
zo. 13 mei:  Oecumenische dienst in onze kerk door ds. Beuker 
do. 17 mei: Hemelvaartsdag. Om 09.30 uur 4-Sprongviering in onze kerk 
onze zieken en overl. Tjepke Herrema, Dirk van der Tol, Riemer en Gerard Brouwer, 
Gerard Tesselaar 
za. 19 mei: onze zieken, overl.  Jan Jurna, Hanny Jorritsma, Douwe en Anna  
Poortstra-de Boer 
 
 

Lectoren     Kosters 
zo. 22 april: parochievoorgangers  dhr. S. Hettinga 
zo. 29 april:  mevr. L. Hettinga (531547)  dhr. D. Stoffels 
zo.  6 mei:  parochievoorgangers dhr. H. Anema 
zo. 13 mei:  Oecumenische viering  dhr. F. van Koppen 
do. 17 mei:  mevr. B. de Groot (531901) dhr. S. Hettinga 
za. 19 mei:  mevr. E. van der Wei (532112) dhr. D. Stoffels 
zo. 27 mei:  mevr. L. de Boer  (642059) dhr. H. Anema 
 
Collecte 
Naast de wekelijkse  collecte voor het werk in de parochie is er 29 april een 
tweede collecte voor de Priesteropleiding in het bisdom, op 5 mei voor de 
Oosterse kerken en op 17 mei voor de bijzondere onkosten aan onze kerk. 
 
 

 

 

Opbrengst collectes 
De opbrengst van de collectes in de maand maart 2012 was als volgt: 
Parochie:  €  81,49 
Bijzondere onkosten €  37.95 
Vastenaktie €  81.17 

Hiervoor allen hartelijk dank. 
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Witmarsum 
 

Vervoersdienst 
 

zo. 22 april:  fam. Y.J. Ypma  tel. 532159 
zo. 29 april:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo.   6 mei:  fam. L. Nota  tel. 532260 
zo. 13 mei:  fam. J. van der Tol tel. 531251 
do. 17 mei:  fam. Y. J. Ypma  tel. 532159 
za. 19 mei:  fam. P. de Boer  tel. 642059 
zo. 27 mei:  fam. L. Nota  tel. 532260 
 

Schoonmaken kerk 
 

week 18: 30 april t/m 5 mei:  week 21: 21 t/m 26 mei: 
mevr. D. Brouwer (531923) mevr. A. de Wit  (532351) 
mevr. B. de Groot (531901) mevr. T. Heeringa (531738) 
mevr. G. van Popta (531305) mevr. A. Jorna  (531471) 
 

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

Agenda 
 

Do. 19 april: 20.00 uur Bestuursvergadering in ’t Arkje 
Wo.25 april: 10.00 uur Omgekeerd huisbezoek in ’t Arkje 
Wo.25 april: 14.30 uur Ontmoeting alleengaanden bij Sienie Tadema 
Do. 26 april: 10.00 uur Liturgiewerkgroep in ’t Arkje 
Zo. 13 mei: 09.30 uur Oecumenische viering in onze kerk 
Ma.14 mei: 20.00 uur Bijeenkomst parochievoorgangers in pastorie Workum 
Do. 17 mei: 4-Sprongviering in onze kerk om 09.30 uur. 
 

“Omgekeerd Huisbezoek” 
Beste parochianen, 
Toen we in november jl. weer bijeen waren hadden we eigenlijk al een beetje 
beloofd om in april 2012 weer een keer bij elkaar te komen. 
En, ja hoor, het gaat gebeuren. Zet U de datum maar alvast in uw agenda: 
Woensdag 25 april a.s.in het “Arkje”. Tegen die tijd krijgt u nog wel een 
uitnodiging. 

 

Namens de werkgroep, 
Jo.v.d.Tol.Tromp. 
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Witmarsum 
 

Oecumenische Dienst 13 mei 2012 
 

Op zondag 13 mei 2012 vindt de tweede Oecumenische Dienst van dit jaar 
plaats. Deze dienst wordt gevierd in de Katholieke Kerk van Witmarsum en 
wordt voorgegaan door ds. Beuker. 
De dienst start om 09.30 uur  en de koffie staat voor u klaar. 
Dit kerkelijk jaar collecteert het OO tijdens haar diensten voor het project van de 
familie Giliam te Pingjum. 
U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom.  
 
Groeten, 

           Oecumenisch Overleg 
 
 

Wel en wee Witmarsum 
 

Bij het schrijven van de vorige 4-Sprong waren we nog op de helft van de  
Veertigdagentijd. Nu ik dit schrijf is het nog een paar dagen voor Pasen en als u 
dit leest zijn de paasdagen al weer voorbij. De paasweek begon met een 
feestelijke intocht in de kerk met de kinderen en pastor ten Wolde. Na de 
zegening van de Palmtakken trokken we naar buiten. De kinderen met hun 
prachtige Palmpasen voorop. We maakten al zingende en de palmtak in de hand 
een rondje om de voortuin en zo weer naar binnen. Zo werden we er aan 
herinnerd dat ook Jezus aan zijn Goede week begon. Inmiddels hebben we 
herdacht hoe Hij ons de Eucharistie gaf om zo telkens weer onder ons aanwezig 
te zijn. Hoe Hij op Goede vrijdag stierf aan het kruis om ons te verlossen. In de 
Paaswake kwam het tot gejubel want onze Heer is verrezen zoals Hij gezegd had, 
opdat wij mogen weten dat we verloste mensen zijn en eens met Hem zullen 
verrijzen. 
Beste mensen   extra aandacht voor het volgende: Op zondag 13 mei is in onze 
kerk de oecumenische dienst en op Hemelvaartsdag  is er om 09.30 uur de 
gezamenlijke 4-Sprongviering  in onze kerk. Allemaal een hartelijke groet, alle 
goeds en tot de volgende keer   

        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.abultsma.nl 

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

Pastores: 
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206, 
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl  
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528 
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag 
 

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.  
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl  
 

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: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum. 
Tel.  0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com 
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:pastoor.bultsma@gmail.com
http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:info@franciscuskerk.nl
mailto:janterra@planet.nl
mailto:dong2103@planet.nl
http://www.caritasworkum.nl/


 

 

-28- 
 

 
 

 
 

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: 
18 mei – 15 juni 2012 

 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór MAANDAG 7 mei 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 
 

Tweede jaargang 2012  nr. 4 
 

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

