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

vrijdag 30 november – vrijdag 21 december 2012
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Datum
Vr 30 nov.
Za 1 dec
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Zo 2 dec
Ma 3 dec
Wo 5 dec
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Viering

Voorg.
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Bolsward
Makkum
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Eucharistie
Communieviering
Communieviering
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Communieviering
Kinderviering
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Wo 5 dec 10:00 Bloemkamp

Geen viering!

Do 6 dec
Vr 7 dec
Za 8 dec
Za 8 dec
Zo 9 dec
Zo 9 dec
Zo 9 dec
Wo 12 dec
Do 13 dec
Vr 14 dec
Za 15 dec
Za 15 dec
Zo 16 dec
Zo 16 dec
Zo 16 dec
Zo 16 dec
Di 18 dec
Wo 19 dec
Do 20 dec
Do 20 dec
Vr 21 dec

Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
O-Antifonen
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Boeteviering
Communieviering
Eucharistie
Kleuterkerstviering
Eucharistie

9:00
19:00
19:00
19:00
9:30
9:30
11:00
10:00
9:00
19:00
16:00
19:00
9:30
9:30
9:30
11:00
19:00
10:00
9:00
10:30
19:00

Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
NijMariënacker
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Bolsward
Huylckenstein

Uitvaartwacht in de Viersprong
3 dec. 2012 - 6 jan. 2013 pastoor Bultsma

4sprong
P.zaal
Kerk
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Zegen de Komende!
De komst van vrede en gerechtigheid
We staan weer op de drempel van een nieuw kerkelijk jaar. Waar onze
burgerlijke kalender loopt van januari tot met december, hanteren we voor de
vieringen in de kerk een jaarschema dat begint op de 1e zondag van de Advent
en eindigt met het grote feest van Christus Koning van het heelal.
Advent betekent niets anders dan ‘komst’. In de Adventsperiode bereiden we
ons voor op de komst van de Heer. Als eerste denken we dan misschien aan de
komst van het kindje Jezus met Kerst. We zullen echter zien dat de Advent
daarmee niet begint. De lezingen van de eerste Adventszondagen gaan door
waarmee het bij Christus Koning eindigde. Namelijk met de verwachte komst van
Jezus Christus aan het einde van de tijd. Dat wil zeggen, wanneer God onze
levens en heel de schepping zal voltooien.
Soms vergeten we dat wel eens. Dat we als christenen voortdurend leven in de
verwachting van Jezus wederkomst. Natuurlijk gaat veel van wat we in de kerk
horen over het verleden. De verhalen in de Bijbel zijn teksten uit het verleden. Ze
zijn echter voor ons belangrijk, omdat ze wijzen naar de toekomst. En die
toekomst heeft te maken met gerechtigheid en vrede voor iedereen. Dat komt
Jezus ons brengen. Daar zien we naar uit. Dat is ook onze hoop: liefde, vrede en
vreugde voor alle mensen.
Die hoop op een goede toekomst heeft gevolgen voor ons heden. Heeft
gevolgen voor wat we nu doen of laten, voor wat we nu zeggen, voor hoe we
denken, voor wat we goed vinden of liever vermijden. Het uitzien naar de
toekomst heeft zelfs gevolgen voor ons kerstvieren en de voorgaande vier
Adventszondagen. We beginnen met ons eerst te herinneren dat het om de
Komende gaat. Om Jezus, omdat door zijn leven, lijden, sterven en zijn
verrijzenis die goede toekomst met God zich alvast een baan heeft gebroken in
onze tijd. Alle pijn, verdriet, onzekerheid die mensen kunnen ervaren willen we
niet meer los zien van Jezus’ leven. We zullen daarom nu al met goede moed
alles doen om medemensen nog meer met daadwerkelijke liefde te omringen.
We weten dat het tegelijk allemaal klein begint en dat we niet bij machte zijn om
meteen al het lelijke in de wereld om te buigen. Dat laat het feest van Kerst ons
heel goed ervaren. De menswording van God (want dat vieren we met Kerst)
begint heel klein, met een weerloos kind. Dit kind mogen wij ontvangen en mag
onder ons groot groeien. Ook vandaag de dag, in onze harten en in onze huizen.
Daarom dat we een kerststalletje opzetten. Om ons te herinneren dat we Jezus
als Zoon van God in onze wereld mochten ontvangen en nu – op dit moment – in
ons leven mogen ontvangen.
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Alwaar het vaak klein en kwetsbaar aankomt maar mag groeien en steeds
belangrijker mag worden. Zodat liefde, vrede en vreugde ook in en door ons
leven alle kans krijgt.
Zegenen van de kerstkindjes uit de kerststal
Om dit te onderstrepen zullen we in het weekend van 15 en 16 december tijdens
de vieringen de kerstkindjes zegenen. Er komt voorin de kerk een tafel te staan
waarop ook het kindje-Jezus-beeld uit de kerststal van de parochie zal worden
neergezet. U kunt uw eigen beeldje van het kindje Jezus daarbij plaatsen. Tijdens
de viering (als slot van de voorbede) zullen we dan een zegengebed uitspreken
over deze kerstkindjes. Als teken dat we met kerst heel graag Jezus ontvangen in
onze wereld, in onze huizen en in ons leven. Tegelijk vragen we God natuurlijk
ons daarbij te helpen.
Om dit goed te laten verlopen een paar praktische zaken: Als uw kindje-Jezusbeeldje vast zit aan een kribje of aan de hele kerststal: dat is niet erg, neem het
gerust mee. We zullen geen wijwater gebruiken, dus voor waterschade hoeft u
niet te vrezen. Het is handig om uw naam te bevestigen aan het beeldje. Door
een stickertje op de rug of anders middels een etiketje aan een touwtje. Het
leuke is dat we zo een kleine tijdelijke tentoonstelling van beeldjes krijgen. De
ervaring leert dat ook kinderen het leuk vinden om dat te zien.
pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten .…
Nieuwe vieringentijden – Vanaf 1 december 2012 gaan we werken met een
ander vieringenrooster. Daarover hebt u in de voorgaande parochiebladen al
kunnen lezen. Wilt u alstublieft goed in het vieringenrooster kijken voordat u
zich ter kerke begeeft.
zegenen kerstkindjes – Zoals al voorin dit parochieblad werd geschreven: in het
weekend van 15 en 16 december zullen we tijdens de vieringen de Jezusbeeldjes
uit de kerststal zegenen. Ook u kunt uw beeldje meenemen naar de kerk. Het is
zinvol om uw naam aan het beeldje te bevestigen. Voor meer informatie zult u
even moeten terugbladeren.
1e communie - De werkgroepen 1e communie zijn momenteel bezig de
voorbereidingen te treffen voor de 1e communie in het jaar 2013. In het
volgende parochieblad zult u daar meer over lezen.
Boeteviering – In de Adventsperiode zijn er allerlei bijzondere vieringen. Het
loont wat dat betreft echt te moeite om goed in het vieringenoverzicht van alle
vier parochies te kijken. Hier willen we bijzonder aandacht vragen voor de
boeteviering op dinsdag 18 december om 19:00 uur Bolsward.
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Deze viering is voor alle Viersprong parochies samen. Het is een goede gewoonte
om tijdens zo’n viering ons hart te openen voor de komst van Gods Zoon, het
mens geworden Woord. Een boeteviering vervangt niet het sacrament van Boete
en Verzoening. Zou u graag uw biecht spreken, neem dan gerust contact op met
de pastoor of met een andere priester.

Bericht van de diaconaal opbouwerker
Zoals beloofd in de vorige Viersprong hierbij een korte terugblik op de dag van
de armoede zoals die heeft plaatsgevonden op 31 oktober jl. in de Broerekerk.
De Broerekerk als huiskamer van Bolsward.
Het is een bijzonder geslaagde dag geworden, vooral ook omdat de doelstelling
van de dag, het bespreekbaar maken van het thema armoede in Nederland en
het meer uit de taboesfeer halen zeker gehaald is.
Er waren in de marktkramen 13 organisaties vertegenwoordigd die te maken
hebben met armoedeproblematiek, zoals het ouderenwerk, het ruilnetwerk,
Humanitas, een tweetal wijkverenigingen, FSU jongeren, de voedselbank en
stichting Present. Zij waren na afloop tevreden over de dag, met name over de
onderlinge uitwisseling en het aantal bezoekers wat om informatie kwam.
Het ochtendprogramma waarin Rutger Koopmans als inleider fungeerde was
inspirerend. Zijn ideeën over hoe je mensen in hun eigen kracht kan zetten en ze
minder afhankelijk moet maken raakte bij veel mensen een gevoelige snaar.
De paneldiscussie die daarop volgde was levendig, met een grote bijdrage van
mensen vanuit de zaal.
Armoede in Nederland wordt een steeds actueler onderwerp, zowel in de
politiek als in de huiskamers.
De gratis, door Bolswardse ondernemers, ter beschikking gestelde koffie en
vlaaien smaakte overigens prima en hield de aanwezigen ook een beetje warm.
De lunch, door leerlingen van het Marnecollege gemaakte erwtensoep,
geserveerd in de op de rommelmarkt en kringloopwinkel verkregen
soepkommen smaakte prima.
De middag werd geopend door Kees Opmeer die in gesprek ging en verhalen
vertelde over jongeren en armoede met leerlingen. Ze hingen aan zijn lippen en
zij niet alleen, ook de aanwezige volwassenen luisterden met aandacht.
De zeven winnaars van de gedichtenwedstrijd waren aanwezig en mochten hun
gedicht voordragen. Dit was een zeer indrukwekkend moment van de dag.
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Prachtig om te zien hoe deze jongeren bezig zijn geweest met het
armoedevraagstuk in Nederland en hoe ze dit in woorden hebben uitgedrukt.
Nadat alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze
dag waren bedankt, en ik moet zeggen dat ik als initiatiefnemer van deze dag
niet had durven dromen dat er zoveel mensen in Bolsward zich belangeloos
zouden willen inzetten voor deze dag!, zijn we in optocht naar de Jumbo
gelopen. Daar was Maria, kunstenares, bezig met graffiti. Er staan inmiddels
twee gedichten op de schutting van de bouwput tegenover de Jumbo, in de
komende tijd zal het verder worden afgemaakt.
Al met al kijk ik met veel voldoening terug op de dag. De werkgroep heeft
unaniem besloten om te blijven functioneren om in de toekomst meerdere
projecten die te maken hebben met sociale thema’s zoals omzien naar elkaar en
de armoede problematiek uit te gaan voeren.
Mocht u zich aangesproken voelen en wellicht denken hier zou ik ook wel een
bijdrage aan willen leveren dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.
Alle goeds,
Kees van kordelaar, Diaconaal opbouwerker de 4-sprong
06-19905519, kvankordelaar@solidairfriesland.nl

DE ADVENTSACTIE GAAT DIT JAAR NAAR BRAZILIE

Wat u voor de allerminsten hebt gedaan…
Drie zusters van de Heer en de Maagd van Matara hebben hun leven in dienst
gesteld van een aantal geestelijk en/of lichamelijk zwaar gehandicapte kinderen
en volwassenen in het Braziliaanse Sao Paolo. Sommigen van de gehandicapte
bewoners zijn door de overheid naar de zusters gebracht, sommigen door hun
familie, omdat die de intensieve zorg niet meer kon opbrengen. Veel van de
bewoners hebben een verdrietige geschiedenis van verwaarlozing, mishandeling
en seksueel geweld. De zusters bieden deze kwetsbare mensen een beschermde
omgeving, veiligheid, de noodzakelijke verzorging en een menswaardig leven.
Samen leven ze in één huis en vormen zij een hechte familie.
De wijk waarin het huis staat, is heel arm; de bewoners hebben al hun tijd nodig
om geld te verdienen en te overleven. Op dit moment krijgen de zusters een
paar keer per week hulp van drie vrijwilligers.
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Het leven met deze groep zwaar gehandicapten is intens. Sommigen zijn
afhankelijk van sondevoeding of zuurstof en ze hebben allemaal hulp nodig bij
voor ons zo vanzelfsprekende dingen, zoals aan- en uitkleden, tanden poetsen,
eten en toiletbezoek. De zusters bekommeren zich overigens ook om de mensen
uit hun omgeving. Wie dat nodig heeft, kan bij hen bijvoorbeeld terecht voor
voedsel- en kledinghulp of kan een beroep doen op de zusters als er vervoer
naar de dokter nodig is.
De zusters zijn volledig afhankelijk van giften.
Ze leven dan ook sober en hebben voor zichzelf weinig nodig. De uitbreiding van
het huis, waarvoor ze de Adventsactie om ondersteuning vragen, is met name
gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners en op
vergroting van de capaciteit, zodat er meer mensen een veilige thuishaven
kunnen vinden bij de zusters. Zo willen de zusters een eigen ruimte voor de
kinderen, met eigen slaapruimtes, aangepaste badkamers, een eetzaal en een
ruimte voor fysiotherapie. In totaal is € 82.000 nodig voor de nieuwe vleugel van
het opvanghuis. Adventsactie wil hieraan € 25.000 bijdragen.
Advent is tijd van verdiepen, verlangen, voorbereiden en verwachtingsvol
uitzien naar het Kerstfeest.
Laten wij ook ons steentje bijdragen.
GEEF GUL, GEEF VAN HARTE!
Van harte aan bevolen door de VOM werkgroep Bolsward.

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 psychiatrisch 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 12 december 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 bij elkaar te
komen. De datums voor 2013 zijn, 23 januari, 6 maart, 17 april, 29 mei, 18
september, 30 oktober en 11 december.
We nodigen u van harte uit.
Werkgroep De Bolder,
Agatha Vreeling (0517-532115).

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.

_______________________
__________ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______

RK koor Joachim zingt in Lessons en Carols viering Bolsward.
Op zondagavond 9 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim in
samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward het traditionele Festival
of Nine Lessons en Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de
Martinikerk van Bolsward. In Engeland worden al vele eeuwen festivals
in deze vorm uitgevoerd, waarbij de Bijbellezingen zogenoemde lessons
centraal staan en afgewisseld worden met koor- en samenzang de carols.
Dit alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn
ontstaan in de 15e eeuw uit liederen die men zong bij dansen die in een
kring werden uitgevoerd. De meerderheid van deze liederen is
onlosmakelijk verbonden met de geboorte van Jezus en de aankondiging
daarvan. Hoewel de meeste Carols van origine Engelstalig zijn is er
tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor andere talen.
Carols moeten uitnodigen tot mee zingen.
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Daartoe krijgt u dan ook ruimschoots de gelegenheid. Het RK Koor Joachim staat
onder leiding van Cecilia Bekema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg.
De lezingen zullen verzorgd worden door verschillende Bolswarder
voorgangers. Omdat het een oecumenische viering betreft is de toegang
gratis, wel is er na afloop een collecte. Deze collecte is ten bate van
het tuinproject Bolsward. Een project wat gericht is op het exploiteren
van moestuinen voor mensen met een minimum inkomen die zo kunnen
voorzien in hun behoefte in groente en fruit. Na afloop van de viering
is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.
U bent van harte uitgenodigd.
vriendelijke groeten,
Tiemen Hoitinga, Joachimkoor.

Viering rond de O-Antifonen op 15 december 2012
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. Het zingen van de
O-Antifonen door de Schola Cantorum Sancti Francisci”. Zaterdag 15
december a.s. om 19.00 uur zal er in de R.K. Sint Franciscuskerk, in
een gezongen Vesper stil gestaan worden bij deze O-Antifonen. Het is de eerste
zogenaamde ”andere” zaterdagavondviering na het ingaan van het nieuwe
vieringenrooster per 1 december 2012.
Een korte uitleg betreffende de O-Antifonen: 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" ,dat betekent: '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.
De Schola Cantorum Sancti Francisci staat onder leiding van Cecilia Bekema.
Organist is Jan Sterenberg. Pastoor A. Bultsma 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. U bent allen van harte uitgenodigd.
Tiemen Hoitinga.
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 1 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Anna Huitema-Jellema, fam. Sjoerd en Agatha
Huitema-Miedema, Irene Huitema
Zondag 2 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Henk Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en
overl. fam.Hendrik en Anno Galama, Gatske Bijvoets, overl. ouders VisserPiekema, overl. ouders Bijvoets-Minnema
Woensdag 5 dec. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 6 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl.
fam.Jorritsma-Riepstra
Zaterdag 8 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 9 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs
Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam.Haye Huitema en Jourica de Boer,
overl. fam.Visser-Bonte, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, Annie Houben,
Hendrik en Anno Galama
Woensdag 12 dec. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 13 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Peter
Boekema
Zaterdag 15 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 16 dec: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam.Huisman-Rijpstra, jrd. Sjoerd Hettinga
Woensdag 19 dec. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen,
Donderdag 20 dec: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne,

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van de St. Franciscusparochie kunt
u doorgeven aan het Parochiesecretariaat: Telelefoon: 0515-576998.
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Familieberichten
Overleden:
6 nov.

Pater Wigbert Roorda, 84 jaar
Carmelitenklooster, te Senderen, (Ov.)
Corr. adres: mevr. A. Soolsma-Draaisma
Joh. Prooststraat 19, 8701 EA Bolsward

Dat hij rust in vrede.

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.

1 dec. Cantus Deo
2 dec. Herenkoor
8 dec. Kinderkoor
9 dec. Dameskoor
9 dec. 19.00 uur Joachim

Za. 15 dec.
Zo. 16 dec.
Di. 18 dec.
Za. 22 dec.
Zo. 23 dec.

Schola Cantorum (O Antifonen)
Dameskoor
Dames en Herenkoor (Boeteviering)
Dameskoor
Herenkoor (gregoriaans)

Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van drie weken
€ 1.226,70 opgebracht. De deurcollecte op 3 en 4 november jl. voor
Willibrordzondag en Raad van Kerken bracht € 169,10 op.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Collectes
8 en 9 december deurcollecte voor de kerstattentie voor zieken en bejaarden
2 t/m 28 december Adventsactie. Giro 65.31.00.000 tnv. Adventsactie te Den
Haag.

RAAD VAN KERKEN
Op 2 december ’s avonds is er in de Doopsgezinde kerk ( Aanvang 19.00 uur)
een Vesper, georganiseerd door de Raad van kerken. Het thema is: advent met
de profeten. Voorgangers zijn ds. van der Linden en ds. Ariesen-Holwerda; Ook
zingt de Martinicantorij. Na afloop is er koffie.
U bent allen van harte welkom!
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Ma. 3 dec.
Ma. 3 dec.
Di. 4 dec.
Wo. 5 dec.
Wo. 5 dec.
Vr. 7 dec.
Ma. 10 dec.
Di. 11 dec.
Di. 11 dec.
Wo. 12 dec.
Wo. 12 dec.
Do. 13 dec.
Vr. 14 dec.
Vr. 14 dec.
Za. 15 dec.
Zo. 16 dec.
Ma. 17 dec.
Di. 18 dec.
Wo. 19 dec.
Wo. 19 dec.
Do. 20 dec.

20.00 uur
19.45 uur
19.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
11.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
10.00 uur

fusiegroep PCI
liederencommissie
Schola Cantorum
oefenen kerstspel
Omzien naar elkaar
ABTB
Geloven Nu
KPO
Schola Cantorum
oefenen kerstspel
Parochiebestuur
Schoonmaak kerk
Buitenschoolse catechese
Solid Friends
Schola Cantorum
Kinderwoorddienst
inpakmorgen bezoekwerk
Boeteviering
Viersprongblad rapen
oefenen kerstspel
kerstv. St. Maartenschool

parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
kerk

Kerstbijeenkomst voor alle jongeren
Vrijdagavond 14 december a.s. is er een kerstbijeenkomst voor alle jongeren van
de parochie. Speciaal de jongeren van de jongerencatechese worden van harte
uitgenodigd. We gaan leuk en ontspannen aan de slag met Kerst. De avond
begint om 20.00 uur en duurt tot ± 21:30-22:00 uur, en is in de Parochiezaal.

KBO 19 december 2012
Kerstviering in hotel “De groene weide”. Zaal open: 16.30 uur.
Uw bijdrage € 10.00, te voldoen aan de zaal.
O.a optreden van het KBO-Koor, incl. zeer goed verzorgde broodmaaltijd.
Opgeven voor 12 december 2012 bij Trees Landskroon-v.d. Zee tel: 574179.
Het bestuur.
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KVG 14 december 2012 Kerstavond
Dit jaar kunt u tijdens de kerstviering genieten van een broodmaaltijd.
Om er een sfeervolle en gevarieerde avond van te maken vragen wij
de medewerking van onze leden aan de viering d.m.v. een gedicht, een verhaal
of bijvoorbeeld een gelegenheidskoor(tje).
Voor 1 december melden bij het bestuur of u een bijdrage wilt leveren en wat u
gaat doen, dit om herhaling te voorkomen.
Aanvang van de avond om 19.30 uur in Ons Gebouw aan het Broereplein.
Bijdrage voor deze avond € 5, -.
Opgave en betaling voor 1 december a.s. bij Thea Dijkstra, Workumertrekweg
15. Tel. 0515.575559.

Schapenoptocht door de stad
Op maandag 24 december a.s. is er weer een schapentocht
door de stad Bolsward. Deze begint om 14.00 uur bij
Bloemkamp en belangstellenden die mee willen lopen dienen op
die tijd dan ook aanwezig te zijn. Samen -met de schapen- gaat
de tocht via de Martinikerk, naar onze Sint Franciscuskerk, de
Broerekerk en eindigt weer bij Bloemkamp. Bij alle kerken wordt
even een kleine stop gehouden bij de Kerststal. Daar zal een kort
kerstverhaal worden gelezen door één van de herders. Aansluitend het verhaal
zal er een kerstlied worden gezongen. (Bij de Sint Franciscuskerk zal dit binnen
zijn; de schapen blijven even buiten op het plein.) De tocht is voor jong en oud.
Kinderen die het leuk vinden om mee te lopen, mogen ook verkleed gaan als bv.
een herder. Verdere informatie kunt u vinden in Het Bolswards Nieuwsblad.

Een stille ramp volstrekt zich…..
Te weten, dat
Aids een ernstige ziekte is, die niet te genezen is. Sinds de ontdekking
van dit virus in 1981 zijn wereldwijd miljoenen mensen gestorven aan
aids. Meer dan 96% van de mensen met aids leeft in arme landen. Er is
nauwelijks geld, sociale zekerheid. Kinderen blijven thuis want er is geen geld om
naar school te gaan. Dagelijks komen er 2500 jongeren met hiv bij, en raken vele
kinderen hun ouders kwijt. Er zijn nu al 16,6 miljoen aidswezen. De
weeskinderen zijn de kinderen van de rekening. Help deze weeskinderen met
hun maaltijden en naschoolse opvang, zodat ook zij een kans krijgen in het leven.
Namens de VOM werkgroep bevelen we u de kerkverkoop na de vieringen op 1
en 2 december achter in de kerk van harte aan!
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor
Zondag 2 dec.: Jantje Beuker-Foekema, Dominicus Ketelaar
Zaterdag 8 dec.: Andries en Dirk de Jong en fam., Wim en Neeltje
Saan –de Vries
Zondag 16 dec.: Titus en Theodora Galama –Dijkstra, Marie ZeinstraWestendorp
Zaterdag 22 dec.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de JongPostma, overl. fam. W. Westendorp- Dijkstra

Lectoren en misdienaars
Zo.
Za.

2 dec.
8 dec.

Wo. 12 dec.
Zo. 16 dec.
Za. 22 dec.

Lector : H. Kienstra
Lector: A. Yntema
Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra
Misdienaars: Ilse Boomsma en Lisa van der Meer
Lector : H. de Jong
Misdienaars: Marich Flapper en Rudmer de Ringh
Lector: A. Kramer
Misdienaars: Danique Wahle en Ilse Boomsma

Koren
Zo. 2 dec.
Za. 8 dec.
Zo. 16 dec.
Zo. 22 dec.

Ludgerkoor
Gregorius Magnus
Ursulakoor
Volkszang

Kosters
Zo. 2 dec.
Za. 8 dec.
Zo. 16 dec.
Zo. 22 dec.

Collectanten
L. Buren
A. de Ringh
R. de Ringh
H. Zijlstra

Zo.
Za.
Zo.
Zo.

2 dec.
8 dec.
16 dec.
22 dec.

Crèche :
Zo. 16 dec .

Geartsje en Lisa Weitenberg

Koffieschenken
Zo. 2 dec.
Zo. 16 dec.

S. Kramer en R. de Jong
H. Zijlstra en M. Rijpma

Joh. v. Dijk en G. Galema
A. de Ringh en Tj. Hettinga
Joh. de Jong en L. de Ringh
N. Terwisscha en P. Teernstra
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Deurcollectes
2 dec.
8 dec.
16 dec.
22 dec.

t.b.v. Advent
t.b.v. Advent
t.b.v. Onderhoud kerk
t.b.v. Advent

Bloemverzorgers
Maand Dec.

M. Walta

Tel. 543812

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 15 december is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur .
Vrijwilligers zijn Mevr. de Boer, Mevr. Heins en Mevr. Ypma.

Beste parochianen / man /vrouw / jongere
Wie zou - kan en wil op een maandag –woensdag – vrijdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur helpen op het secretariaat van onze Viersprongparochie
gevestigd te Bolsward.
Van elke lokale parochie wordt er iemand gevraagd om dit te ondersteunen.
Het zou fijn zijn als Workum ook iemand kan aandragen. Een beetje computer
ervaring zou fijn zijn. Een ochtend is al genoeg - maar mag natuurlijk alle drie de
ochtenden ook. Voor een jongere kan het ook ervaring opleveren en kan het
studiepunten opleveren. Voor info naar secr. Lienke de Ringh tel. 0515-542537
of e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Kerstconcert
Op zondagmiddag 16 december om 16.00 uur vindt het traditionele Kerstconcert
plaats in de St. Gertrudiskerk van Workum. Dit jaar werken hieraan mee:
Brassband "Crescendo" o.l.v. Marten Miedema, sjonggroep "Praise Him" o.l.v.
Theo v.d. Logt, een kinderkoor o.l.v. Cobie Hofman, Doarpskoar "Ta Gods eare"
uit Ferwoude e.o o.l.v. Cobie Hofman. De diverse optredens worden
afgewisseld met samenzang van bekende Advents- en Kerstliederen.
Het orgel wordt bespeeld door Klaske Deinum en trompettist is Siebe Bokma.
De toegang is gratis (na afloop wordt een collecte gehouden).
U bent van harte welkom!!
Vriendelijke groet
Klaske Deinum.
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Wel en Wee Workum
Alweer tijd voor een nieuwe Wel en Wee.
Op 23 november is de Pater Grasveldpenning weer uitgereikt aan die gene
die zich dienstbaar maakt als vrijwilliger in de RK Kerk.
We zijn er een beetje vroeg mee maar dit mag u alvast noteren op uw nieuwe
kalender; n.l. 1 Januari 2013 om 11.00 uur is er in onze kerk een Eucharistieviering en daarna onze Nieuwjaars Receptie. Iedereen is er welkom.
Er is een nieuw liturgieboekje gemaakt voor de uitvaartvieringen.
Rob de Bruin heeft na 4 jaar afscheid genomen van het Parochiebestuur.
We willen hem bedanken voor het vele werk wat hij voor de Parochie heeft
gedaan.
Vanaf zondag 2 december gaat het nieuwe rooster van de weekendvieringen in.
Er is dan 1x in de veertien dagen een communieviering op zondag en 1x in de
veertiendagen een Eucharistieviering op zaterdagavond te beginnen op 8
december. Het zal even wennen zijn maar alles went ook weer.
Verder wensen we u alle goeds.
De contact personen.

Hallo misdienaars
Het afgelopen jaar hebben jullie ons, als misdienaar, weer fijn geholpen bij de
vieringen in de kerk. Daarvoor willen we jullie heel hartelijk bedanken. Vorig jaar
heeft Sint Nicolaas jullie in december een beetje vergeten. Dat hebben we in de
Zomervakantie nog goed gemaakt. Maar…………….
Dit jaar hebben we een berichtje gehad van Sinterklaas, dat er voor jullie wel
weer een cadeautje in de kerk is afgegeven. Dus Ilse, Jesse, Marich, Silke,
Danique, Lisa en Rudmer, willen jullie NA DE KINDERVIERING van 12 december,
dit cadeautje komen ophalen in de kerk????? Wij zorgen wel dat Jamie,
Willemien, Demy, Sara en Susan hun cadeautje thuis krijgen.
Namens de verjaardagzakjes actie en het parochiebestuur,
Julia Ypma en Hes Kienstra.
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St. Martinusparochie Makkum
De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 8 dec.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel,
dhr. en mevr. Postma, mevr. Corry Eiling-Westra, alle zieken in
onze parochie en in Avondrust
Zondag 15 dec.: mevr. Corry Eiling-Westra, alle zieken in onze parochie en in
Avondrust
Zondag 22 dec.: mevr. Corry Eiling-Westra, alle zieken in onze parochie en in
Avondrust

Lectoren
Zo. 2 dec.
Zo. 9 dec.
Zo. 16 dec.
Zo. 23 dec.
Ma.24 dec.
Zo. 30 dec.

Kosters
Toos van As
Bernadette de Jong
Thilda Adema
Riet van der Bles
Mieke van Vliet
Toos van As

Zo. 2 dec.
Zo. 9 dec.
Zo. 16 dec.
Zo. 23 dec.
Ma. 24 dec.
Zo. 30 dec.

Lenie Foekema
Watze / Jan
Mieke van Vliet
Anneke Genee
Lenie Foekema
Watze / Jan

Misdienaars
Zo. 2 dec. Charlotte en Annick
Zo. 9 dec. Boukje en Ryan
Zo. 16 dec. Rosalie en Zoë
Zo. 23 dec. Boukje en Ryan
Ma. 24 dec. 19.30 uur Charlotte en Annick
Zo. 30 dec. Hanna en Quincy

Collectanten
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Ma.
Zo.

2 dec.
9 dec.
16 dec.
23 dec.
24 dec.
30 dec.

Bloemschikken
Lenie Foekema
Klaas Groeneveld
Nico van Vliet
Geerten Tros
Lenie Foekema
Klaas Groeneveld

Dec.: Annemiek Bakker en
Monie Simonsma.

Opbrengst collecten oktober 2012
€ 148,30 Collecten eigen kerk
€ 24,10 Deurcollecte onderhoud eigen kerk
€ 172,91 Uitvaart mw. Corry Eiling – Westra
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Geplande collecte´s december 2012
2 december 2012

Onderhoud eigen kerk

Bestuurs mededelingen
Ook dit jaar wordt weer de Pater Grasveldpenning uitgereikt aan zeer werkzame
parochianen. Vanuit onze parochie zijn voorgedragen en genomineerd de heer
en mevrouw van Vliet. Hun verdienste ligt in het gevraagd en ongevraagd klaar
staan voor hulpbehoevenden zowel nationaal (binnen en buiten onze parochie)
als internationaal (ons project Ilagan). De bijeenkomst was op vrijdag 23
november 2012 jl. van 13.30 uur tot 17.00 uur in zalencentrum St. Nyk

Rondje om de kerk
*
De collecten herbergden weer verrassende opbrengsten zoals
buitenlandse munten, één winkelwagen muntje en een tien gulden briefje. Het
winkelwagen muntje komt goed te pas en het tien gulden biljet komt bij de reeds
ontvangen gulden biljetten dat nu uitkomt op:
o 4x vijf gulden biljetten
o 4x tien gulden biljetten
o 2x honderd gulden biljetten
Totaal komt dat op 260 gulden dat wordt ingewisseld bij de Nederlandse bank.
De ontvangen buitenlandse biljetten bieden wij te koop aan op de braderie 2013
Wij blijven u oproepen uw oude gulden biljetten af te staan aan de kerk en wij
zullen er vervolgens voor zorgen dat de opbrengst op kerkelijke wijze zal worden
besteed.
*
Wat betreft de bomen voor de kerk kan gemeld worden dat deze op niet
al te lange termijn gekapt zullen worden. Eén en ander in goed onderling overleg
met de gemeente want deze werkzaamheden mogen ons gebruik van de kerk
niet hinderen.

Wel en Wee
* Op ZATERDAG 15 december houden wij weer de jaarlijkse verkoop van
kerstbloemstukken in onze kerk. Deze datum is gekozen omdat wij de kerstmarkt
in het dorp (22 dec.) wel erg laat vinden om nog een kerststukje aan te schaffen.
De verkoop wordt gehouden `s middags van 14.00 tot 17.00 uur. Uiteraard doen
we op 22 dec. wel mee met verschillende acties in de kerk zoals u gewend bent.
We hopen dat we mogen rekenen op uw komst en ZEGT HET VOORT.
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* De heer Herman Reijns is na een zware longoperatie weer thuis uit het AVL in
Amsterdam. De operatie is gelukkig goed geslaagd maar herstel zal nog wel veel
tijd kosten. Wij wensen hem, zijn vrouw en familie heel veel kracht en sterkte
toe.
* Er zijn 5 jongeren die zich aangemeld hebben om misdienaar te worden. Op
20 november zijn ze wezen oefenen in de kerk met pastoor Bultsma.
We wensen ze veel succes toe.
Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 3 december 2012 om
10.30 uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf
10.00 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 14 en zaterdag 15
december 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.
Op donderdag 13 december vieren wij de Kerst met een broodmaaltijd. We
beginnen om 18.30 uur. Opgave is noodzakelijk en kan tot en met 7 december bij
Aukje, tel. 233295 of bij Lenie 232199.
Deze avond houden we ook de verloting voor het Zr. Truus Lemmensfonds,
denkt u er dus aan om een cadeautje mee te nemen.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
zo. 2 dec.: onze zieken, overl. Jan Jurna, Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma,
Sietske Anema
zo. 9 dec.: onze zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong, Douwe en
Anna Poortstra-de Boer
zo. 16 dec.: onze zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman,Boukje
Anema

Attentie
Er zijn deze keer geen bijzonderheden

Lectoren
zo. 2 dec.:
zo. 9 dec.:
zo. 16 dec.:
zo. 23 dec.:
di. 25 dec.:

Kosters
mevr. B. de Groot (531901)
mevr. L. de Boer
(642059)
mevr. E.van der Wei (532112)
mevr. B. de Groot (531901)
mevr. L. Hettinga
(531547)

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag
2 december een 2de collecte voor het reservefonds, op 9 en 16 december voor
de Adventsaktie.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand oktober 2012 was als volgt:
Parochie:
€ 82.77
Bijzondere onkosten:
€ 34.00
Missio collecte:
€ 64.00
Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst
zo. 2 dec.:
zo. 9 dec.:
zo. 16 dec.:
zo. 23 dec.:
zo. 25 dec.:

fam.
fam.
fam.
fam.
fam.

P. de Boer
J. van der Tol
L. Nota
P. de Boer
J. van der tol

tel. 642059
tel. 531251
tel. 532260
tel. 642059
tel. 531251
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Schoonmaken kerk
week 51: 17 t/m 22 dec.:
mevr. T. Jorrtisma
(531578)
mevr. L. de Boer
(642059)

week 2: 7 t/m 12 jan.:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
Er zijn geen punten voor de agenda

Advent en kerstviering
In de adventsperiode wordt er in Witmarsum tijdens de
kerkdienst gewerkt met het speciale advent -en kerstproject voor
de kinderen van de basisschool.
Het thema zal dit jaar zijn: Ontmoetingen op het marktplein. Alle
kinderen die hier aan mee willen doen en op de basisschool zitten, worden aan
het begin van de viering in de kerk verwacht. Om alle mensen in de kerk hierbij
te betrekken beginnen we met een korte inleiding aan het begin van de dienst,
waarna de kinderen onder begeleiding naar ’t Arkje, gaan. In ’t Arkje wordt de
inleiding die er in de kerk is, verder uitgewerkt met een verhaal over de
ontmoetingen op het marktplein en maken we iets wat speciaal bij dit thema
hoort. Zo gaan we op weg naar Kerst. Deze periode wordt natuurlijk afgesloten
met een gezinsviering op 1e kerstdag in Witmarsum. Deze viering zal ook in het
teken staan van de ontmoetingen op het marktplein. Als er kinderen zijn uit de
andere parochies die hier aan mee willen doen, dan zijn ze natuurlijk van harte
welkom, tijdens de zondagsviering in de advent maar ook tijdens de
gezinsviering op eerste kerstdag. Voor meer informatie kunt u altijd even
contact opnemen.
Liesan Hettinga, tel . 0517-531547
e-mail: l.hettinga@planet.nl
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Wel en wee Witmarsum
Zoals U meermalen hebt kunnen lezen zijn onze weekendvieringen voortaan
op zondagmorgen 09.30 uur.
Zondag 25 november, feest van Christus Koning, kwamen we weer samen
in Bolsward om dit feest te vieren.
Op zondag 2 december begint de Advent en dan zullen de
kinderen weer aanwezig zijn aan het begin van de viering.
Daarna gaan zij samen met Liesan Hettinga naar `t Arkje waar
zij al doende worden voorbereid op het kerstfeest.
Bij het schrijven van deze Wel en Wee wachten Tiny en Jaring
Huitema nog op
een operatie. Deze was al eerder gepland, maar kon helaas
niet doorgaan vanwege een aanwezige bacterie. Wij wensen
hen beiden heel veel sterkte en hopen en bidden dat de operatie goed mag
slagen.
Inmiddels zijn Hidde en Klaske Huisman verhuisd naar een aanleunwoning
van Aylva State aan de Hertenkampsreed in Witmarsum. Wij wensen hen samen
een heel goede tijd toe en dat zij daar nog jaren gelukkig mogen wonen,
Voor allen een goede voorbereiding op het kerstfeest, Gods zegen en alle goeds
met een hartelijke groet van
zr. Lambertina .

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”
Lectoren/ misdienaars/acolieten zie:
Heiligenkalender, bloemen en foto’s zie:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl

Spetterend Kerstgala voor jongeren op
22 december in Dronrijp.
Zie: www.franciscuskerk.nl
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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.
Ledenadministratie: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.
Contact: H. Werenfridusparochie Workum. Postadres: Postbus 93, 8719 AB
Workum.
Secretariaat: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com
Ledenadministratie: Ger v.d. 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. 515.542692
Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)
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Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum
Contactpersonen:
Mevr. A. Reijns
tel. 0515.231709
Mevr. T. Adema
tel. 0515.231036
Dhr. A. van Schaick
tel. 0515.231285
Mevr. T. van As
tel. 0515.232564
Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum
Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,
Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,
Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.
De kosten bedragen € 8,00 per intentie.
Witmarsum:
Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89,
8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165
Contactpersonen:
Zr. Lambertina
tel. 0517.579257 of 532165
Mevr. L. Nota
tel. 0517.532260
Mevr. J. van der Tol
tel. 0517.641482
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij
mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260
Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v.
RK kerkbestuur Witmarsum
Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,
8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961
Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165
Het volgende parochieblad “De 4-Sprong” gaat over de periode:
21 december 2012 – 25 januari 2013 let op: 5 weken
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 10 december 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
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