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

vrijdag 19 april – vrijdag 17 mei 2013
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Viersprongrooster
Datum
Vr 19 apr
za 20 apr
zo 21 apr
zo 21 apr
zo 21 apr
Zo 21 apr
Zo 21 apr
Zo 21 apr
wo 24 apr
wo 24 apr
do 25 apr
vr 26 apr
za 27 apr
za 27 apr
zo 28 apr
zo 28 apr
zo 28 apr
wo 1 mei
wo 1 mei
do 2 mei
vr 3 mei
za 4 mei
za 4 mei
zo 5 mei
zo 5 mei
zo 5 mei
zo 5 mei
ma 6 mei
wo 8 mei
wo 8 mei
do 9 mei
vr 10 mei
za 11 mei
za 11 mei
zo 12 mei
zo 12 mei
zo 12 mei
wo 15 mei
wo 15 mei

Tijd
Plaats
Viering
19.00
Huylckenstein
Eucharistie
19.00
Bolsward
Gebedsviering
09.30
Makkum
Eucharistie
09.30
Witmarsum
Communieviering
09.30
Workum
Communieviering
11.00
Bolsward
Eucharistie
11.00
Hichtum
oec. Viering
12.30/14.00 Bolsward
Doopvieringen
09.00 Janningkapel (Workum)Eucharistie
10.00
Bloemkamp
Communieviering
09.00
Bolsward
Eucharistie
19.00
Huylckenstein
Communieviering
19.00
Workum
Eucharistie
19.00
Bolsward
Communieviering
09.30
MFC Makkum
oec. Viering
09.30
Witmarsum
Eucharistie
11.00
Bolsward
Eucharistie
09.00 Janningkapel (Workum)Eucharistie
10.00
Bloemkamp
Communieviering
09.00
parochiezaal
Eucharistie
19.00
Huylckenstein
Eucharistie
16.00
Nij Mariënakker Eucharistie
19.00
Bolsward
Marialof
09.30
Makkum
Eucharistie
09.30
Witmarsum
Communieviering
09.30
Workum
Communieviering
11.00
Bolsward
Eucharistie
10.30
Avondrust
Communieviering
08.00
Workum
Kinderviering
10.00
Bloemkamp
Eucharistie
09.30
Witmarsum
Eucharistie
19.00
Huylckenstein
Eucharistie
19.00
Bolsward
Communieviering
19.00
Workum
Eucharistie
09.30
Makkum
Eucharistie
09.30 Witmarsum (rk-kerk) oec. Viering
11.00
Bolsward
Eucharistie
09.00 Janningkapel (Workum)Communieviering
10.00
Bloemkamp
Communieviering

Voorgang.
AB
AB
AB
NtW
Parochian.
AB
Parochian.
AB
AB
Vrijwillig.
AB
Parochian.
AB
NtW
NtW
AB
AB
AB
NtW
AB
AB
AB
AB
AB
Parochian.
Parochian.
AB
NtW
AB
AB
AB/NtW
AB
NtW
AB
AB
NtW
AB
NtW
NtW
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do 16 mei
vr 17 mei
Za 18 mei

09.00
19.00
19.00

parochiezaal
Huylckenstein
Bolsward

Eucharistie
AB
Communieviering Parochian.
Vormselviering de Korte/NtW

Uitvaartwacht in de Viersprong
22 apr. - t/m 5 mei pastor Ten Wolde
6 mei - t/m 19 mei pastoor Bultsma

K(r) oningsviering
Zowel in Workum als in Makkum bestaat de gewoonte om in het kader van
Koninginnedag een feestelijke en laagdrempelige oecumenische viering te
houden. In Workum gebeurt dat in een tent die nog heerlijk naar bier ruikt, in
Makkum in het MFC. Dit jaar wordt dat natuurlijk extra bijzonder omdat we 30
april de troonswisseling gaan meemaken. K(r)oningsviering, dus.
Onlangs bereidde ik de Makkummer viering voor met het Oecumene-overleg.
Toen ik op zoek ging naar het woord koning in de Bijbel kreeg ik meer dan 2300
treffers – het mag duidelijk zijn dat het opperleiderschap de verschillende
bijbelschrijvers intens heeft bezig gehouden. Het gaat over het koningschap van
God, en van Christus, maar ook over dat van talloze meer en minder geslaagde
koningen van Israël, en de omliggende volkeren: bondgenoten en vijanden.
In eerste instantie had Israël helemaal geen menselijke koning. God was koning
over Zijn volk, Hij leidde het, zorgde ervoor en beschermde het. Beter kon
natuurlijk niet. Maar toch begon het volk te vragen om een koning “net als de
andere volkeren”. God waarschuwde ze bij monde van Samuël nog: een koning
zal jullie zonen ronselen als soldaten en landarbeiders, hij zal jullie dochters
opeisen om voor hem te koken en schoon te maken, hij gaat belasting heffen en
jullie land claimen. Maar ze wilden het toch.
Met de zalving van Saul begint een lange reeks avonturen met koningen die zich
meestal niet voldoende bewust waren van het feit, dat ze hun ambt uitoefenden
namens God en dat dus ook op Zijn manier behoorden te doen. Sommigen doen
wat goed is in de ogen van God, en velen doen wat slecht is. Goede koningen
brengen voorspoed voor het volk, en slechte tegenspoed.
In de psalmen zien we Gods opperkoningschap, de goede koning die op Hem
vertrouwt en voor wie het volk bidt, en hier en daar wat slechte koningen die als
contrast worden opgevoerd. De Evangeliën besteden enige aandacht aan
Herodes, maar vooral groeit daar het besef van het koningschap van God, door
Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk en Zijn krachtige oproep niet te heersen,
maar te dienen. Daarmee wordt de kerndeugd van het koninklijk leiderschap in
handen van ons allemaal gelegd: alleen God is echt onze koning, en Zijn
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Koninkrijk kent groei en voorspoed door, onder andere, onze dienstbare
zorgzaamheid voor elkaar.
Zo past die kroon ons allemaal, maar toch wensen we onze oude koningin en
onze nieuwe koning in het bijzonder Gods zegen toe voor de toekomst: kracht,
vindingrijkheid en goede moed om dienstbaar te zijn aan het Koninkrijk (met een
hoofdletter). Dan komt het met het koninkrijk der Nederlanden vast ook wel
goed!
Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Even bijpraten…..
Doopvieringen – Tijdens de avondviering te Bolsward van 6 april werd aan Niels
Zijlstra het sacrament van het doopsel toegediend. Niels is de zoon van Martijn
en Silvia Zijlstra. De 21e april zullen er te Bolsward twee doopvieringen worden
gehouden. Op 12.30 wordt Daniël Bles gedoopt. Hij is de zoon van Sietze en
Nynke Bles. Om 14.00 uur worden eveneens in Bolsward Jelte Terpstra (Zoon van
Eelco en Tineke), Cleo Bosma (dochter van Stefan en Astrid) en Iris Terpstra
(dochter van Douwe en Anja) gedoopt. Tijdens de 11:00 uur viering van 5 mei
zullen gedoopt worden: Jelmer, Anna en Thomas Woudstra. Ze zijn de kinderen
van Henk en Ymkje Woudstra. Jelmer zal dit jaar ook zijn eerste communie doen,
zodat we dit doopfeest gaan vieren samen met de andere 1e communicanten.
Eveneens op 5 mei worden om 13.30 uur twee kinderen van Michiel Galama en
Petra Teppema: Ygram en Marit. De 11e mei zal Laurens Bergsma gedoopt
worden tijdens de viering te Workum. Ook Laurens gaat later dit jaar eerste
communie doen. Hij is de zoon van Fedde en Monique. Heel graag vragen we alle
dopelingen en hun ouders uw gebed. We vragen dat de Heer ieder van hen rijk
mag zegenen.
4 mei – Dit jaar valt 4 mei op een zaterdag. Volgens het rooster is er die avond
alleen in Bolsward een viering gepland. Omdat we graag voor 20.00 uur de
viering willen hebben afgerond, zodat ieder die wil kan deelnemen aan de
dodenherdenking, zullen we om 19.00 uur geen eucharistievieren, maar een
Marialof houden. Dit zal hooguit 35 minuten duren. Uiteraard bidden we die
avond voor de slachtoffers van oorlog en geweld, terwijl we de Heer tevens
vragen vrede te schenken.
Hemelvaart – Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is vieren we als parochies
samen het hoogfeest van Hemelvaart om 09.30 uur in de parochiekerk te
Witmarsum. Dit jaar valt Hemelvaart op 9 mei. We hopen velen van u te mogen
begroeten.
Huwelijk – De 17e mei zullen ’s middags in de kerk te Bolsward Eric Kaarsemaker
en Janneke Powell met elkaar in het huwelijk treden. Tevens zullen we hun zoon
Jan het sacrament van het doopsel toedienen.
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Over liturgie gesproken: met en zonder woorden
In de liturgie wordt gecommuniceerd. Spreken we over de eucharistieviering,
dan denken we waarschijnlijk meteen aan het moment van de communie.
Realiseren we ons echter dat communiceren als woord verband houdt met het
Latijnse communio, dan blijkt het al snel om meer te gaan. Communio in het
Latijn is de weergave voor het Nieuwtestamentische (dus Griekse) koinonia en
betekent gemeenschap. Doch niet zonder meer. Juist in het Oudgriekse origineel
klinkt door hoe die gemeenschap van God uitgaat. Hij zoekt ons! En omdat wij
met Hem een band mogen hebben, kan het niet anders of als mensen onderling
hebben we evenzeer een band met elkaar. Iedereen is met evenveel liefde door
God geschapen. Door ons doopsel heeft deze band met God en elkaar op een
nieuwe manier vorm gekregen. Met ons doopsel werden we lidmaat van
Christus’ Lichaam en delen sindsdien in het nieuwe leven van Jezus' verrijzenis.
Of zoals de apostel Paulus het zegt: we zijn door het doopsel met Christus
gestorven aan de oude mens en met Hem opgestaan als nieuwe mens. In een
nieuwe schepping waarin alles wat mis ging overwonnen is. Zodoende staan we
met nog steeds twee benen in de modder van onze huidige wereld, maar tegelijk
al met ons hoofd in de goede toekomst die God door Jezus opende en kracht
bijzette. Van de weeromstuit is het daarom voor elke christen een roeping om zo
goed als het gaat die liefdevolle toekomst hier en nu reeds vorm te geven.
In onze liturgie mogen we heel bijzonder dat toekomstige volle leven met God
ervaren. Het al genoemde moment van de communie houdt daarmee verband:
Christus geeft zich op dat moment aan ons en wij worden als lidmaat van zijn
gemeenschap één met Hem. In dat moment worden we bovendien gevoed om
dat toekomstige volle leven met God nu al te blijven volhouden. En dat valt niet
altijd mee in onze gebroken wereld. De liturgie is er op gericht om de band die
we vanwege Christus en zijn Geest hebben met God, nu al uit te drukken en te
ervaren. Dat vraagt communicatie. Zoals we reeds zagen speelt taal daarin een
belangrijke rol. Maar niet alleen met woorden communiceren we. De liturgie is
namelijk een ritueel met woorden en handelingen. Ook de niet gesproken
uitdrukkingsvormen zijn van belang. Als eerste de stilte. Bewust samenzijn,
zonder een woord te zeggen, doet wonderen. De muziek is eveneens een
communicatievorm zonder woorden, maar kan ons gemakkelijk richten op het
heilige. We kunnen bij woordeloze communicatie ook denken aan de inrichting
van de kerk. Wat staat er, hoe staat het er en welke versiering is aangebracht.
Het interieur doet sowieso wat met ons. Vandaar dat met hoogfeesten
uitbundiger wordt versierd en in de veertigdagentijd juist helemaal niet.
Gesproken over gebaren en houdingen als vorm van communicatie, springt de
priester nogal in het oog. Hij knielt, buigt, beweegt zijn armen, staat, zit,
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ontvangt, geeft en ga zo maar door. In de priesteropleiding werd wel eens
gekscherend gesproken van liturgische gymnastiek. De assistenten (misdienaars,
lectoren, acolieten) zijn ook heel wat in beweging. Geen wonder, zij hebben een
taak te vervullen. We mogen echter niet vergeten dat de mensen in de
kerkbanken net zo’n belangrijke taak hebben én een communicatieve rol
vervullen. Het kerkvolk, zoals de mensen in de kerkbanken soms genoemd
worden, is namelijk geen publiek bij een voorstelling. Mensen in de kerk zijn zelf
evenveel “acteur” ofwel actor als de priester. Ze hebben alleen andere taken en
teksten. Het samen zingen, het staan, zitten, buigen en knielen zijn onderdelen
van die eigen taken en dienen de actieve deelname aan de liturgie. We lopen
een paar van deze liturgische houdingen langs. Waarbij we ons bedenken dat
wanneer iemand niet in staat is om iets te doen, zulks uiteraard nooit verwacht
wordt.
Volgens de officiële beschrijving van de Mis, staan we doorgaans vrij veel in de
kerk. Aan het begin, tijdens de gebeden, bij het beluisteren van het evangelie,
tijdens het belijden van ons geloof en bij het ontvangen van de zegen. We zitten
eigenlijk alleen tijdens de woorddienst (behalve het evangelie). In veel kerken
kan er geknield worden, wat dan vaak gebeurt tijdens het eucharistisch gebed na
het Sanctus/Heilig tot het Onze Vader, want dan staat men weer. Na de
communie zie je dikwijls mensen knielen om een persoonlijk dankgebed te
bidden.
De moeilijkheid met dit soort houdingen is, dat ze per regio en per parochie
nogal eens verschillen. Soms is dat heel mooi. Als in een kerk de gewoonte is om
tijdens de voorbede te knielen en niet te staan, dan sta je de eerste keer even
vreemd te kijken, maar daarna doe je gewoon mee. Waar het om gaat is dat we
die lichaamshoudingen gebruiken om onze communicatie met God en elkaar te
vergemakkelijken. Als we met ons lichaam eerbied uitdrukken door te knielen,
dan ben je ook van binnen gemakkelijker eerbiedig. Of, om een totaal ander
voorbeeld te gebruiken, als je een moeilijk boek moet lezen ga je niet languit op
de bank liggen, want dan val je zo in slaap. Met de manier waarop we ons
lichaam gebruiken helpen we onszelf en anderen tijdens de liturgie bij een
actieve participatie. Daarbij komt nog een ander belangrijk aspect. Ons geloof
gaat niet alleen over onze ziel, maar over ons hele menselijke bestaan: ziel en
lichaam, inclusief alle zintuigen. In de liturgie wordt dat alles aangesproken en
ingezet. Denk aan het vele wat te zien en horen is. Denk aan wat er te proeven,
ruiken en voelen is. Wanneer de diaken of priester de evangelielezing
aankondigt blijkt misschien nog wel het meest expliciet, dat het in geloof en
liturgie om heel ons bestaan gaat. Nadat de priester een kruisje heeft gemaakt
over het evangelieboek, maken we een kruisje op ons voorhoofd, onze lippen en
ons hart. We kunnen daarbij bidden dat we het evangelie met ons verstand
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mogen begrijpen, met onze mond mogen spreken en in ons hart mogen
bewaren. Alles wat we zijn en kunnen wordt aangesproken. Op alles wat we zijn
en kunnen wordt een beroep gedaan. Allemaal omdat God aan ons zijn
liefdevolle gemeenschap aanbiedt en wij die gemeenschap mogen aanvaarden.
Met én zonder woorden.
Pastoor A. Bultsma.

Bericht van de diaconaal opbouwwerker
Het tuinieren plus, plus plus project in Exmorra, bedoeld voor mensen voor wie
het leven even tegenzit en die wel wat frisse wind, de handen in de klei, een
andere omgeving en zo nodig een goed gesprek kunnen gebruiken is van start
gegaan. We hebben donderdag 4 april, de tweede ‘bijeenkomst’ gehad en er kon
eindelijk in de tuin worden gewerkt. De vier mensen die meedoen zijn erg
enthousiast, net als de mensen die het organiseren. Elke donderdagochtend
wordt er bij elkaar gekomen.
Leuk om te vermelden is dat de opbrengst van de vrijwillige bijdrage naar
aanleiding van de drie avonden over het Katholiek Sociaal Denken, een bedrag
van 111 euro, door de aanwezigen tijdens de derde avond het tuinproject als
doel is verkozen. Het zal een goede bestemming krijgen!
Op vrijdag 5 april is het kanskaartproject Bolsward van start gegaan. Tien
vrijwilligers hebben in de wijk Molendraai bij 200 adressen huis aan huis een
kanskaart bezorgd, nadat ze een korte instructie hadden gekregen. In de loop
van de week die er op volgt worden de antwoordkaarten opgehaald en zullen de
vragen die er uit voort komen bij de papierwinkel van Timpaan en de
Thuisadministratie worden neergelegd. Als deze pilot een goed resultaat geeft
zal er in het najaar een vervolg worden gegeven.
Over het kanskaartproject en ook over de Buurtmoestuin heeft u wellicht iets
gelezen in de Bolswards Nieuwsblad.
De ontwikkelingen rond de buurtmoertuin zijn ook positief te noemen. Er is een
gesprek geweest met het bestuur van de wijkvereniging de Molendraai en zij
staan erg positief ten opzichte van het initiatief. Er is een draaiboek gemaakt en
op 22 mei zal er een informatieavond voor de buurt worden georganiseerd
waarin de plannen verder zullen worden besproken.
Voor wat betreft de realisatie van een diaconaal ontmoetingscentrum, hier kan
ik u over melden dat ik het behoefteonderzoek heb afgerond en dat er op 11
april een eerste overleg heeft plaatsgevonden met een werkgroep die verder
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gaat met de noodzakelijke vervolgstappen om een diaconaal
ontmoetingscentrum gerealiseerd te krijgen in Bolsward.
Als laatste de kledingbank. Het lijkt er op dat we een geschikte ruimte hebben
gevonden en dat we op korte termijn van start kunnen gaan.
Voor alle bovenstaande projecten geldt dat ik u natuurlijk op de hoogte houdt
van de ontwikkelingen en dat als u vragen of opmerkingen heeft, of een bijdrage
wilt leveren, u natuurlijk contact met mij kunt opnemen.
Alle goeds,
Kees van Kordelaar,
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong
Tel. 06-19905519.

Stille Omgang 16/17 maart 2013; een terugblik
In het derde weekeinde van maart is als gebruikelijk de Stille Omgang in
Amsterdam gehouden. Dit jaar stond de Stille Omgang oorspronkelijk in het
teken van het Jaar van het Geloof en luidde de intentie als volgt: “Ik geloof in
Gods liefde, daar ga ik voor”.
Doch toen de nieuwe paus bekend werd is de intentie vervangen door : “Samen
met paus Franciscus geloven wij in Gods liefde en bidden wij voor elkaar. Daar
gaan wij voor!”
Voor Friesland, Groningen en de Noordoostpolder was deze Stille Omgang uniek,
omdat we voor het eerst gezamenlijk in een bus richting Amsterdam zijn gereisd.
Reden hiervoor was dat er dit keer relatief weinig deelnemers waren. Er was dat
weekeinde veel concurrentie van allerlei andere activiteiten, maar ook de griep
(als gevolg van de lange winter) speelde ons parten. Wilden we met een redelijk
volle bus naar Amsterdam om de Stille Omgang te lopen, dan was een
gezamenlijke reis de beste optie. Beide comités hebben toen een programma
gemaakt, dat zoveel mogelijk tegemoet kon komen aan de pelgrims uit de
verschillende delen van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Zie voor het hele verslag de website: www. franciscuskerk.nl

Meimaand - Mariamaand - Rozenkransgebed
Ook dit jaar is er in de meimaand weer de gelegenheid om op elke
zaterdagmiddag om 17.00 uur in de Sint Franciscuskerk te Bolsward de
rozenkrans te bidden. U bent van harte welkom ook zonder rozenkrans! (zie ook
pag. 15.)

-9Algemeen

UIT HET BISDOM
Diocesane activiteiten voor jongeren en/of
hun begeleiders
11 mei – Ontdek Maria… Ontdek wat een kluis is…
Loop mee in de Mariaprocessie op 11 mei van Wehe den Hoorn naar Warfhuizen

Elk jaar trekt er in de maand mei een bonte stoet van Wehe den Hoorn naar
Warfhuizen: een processie die naar het prachtige Mariabeeld gaat in de kerk
waar broeder Hugo (kluizenaar) woont.
We willen je uitnodigen om hier als jongeren aan mee te doen. Speciaal voor ons
jongeren vertelt broeder Hugo, zoals altijd met humor maar toch diepgaand, iets
over Maria. Vervolgens vieren we de Eucharistie en gaan we in processie naar
Warfhuizen. Je mag je acolietenkleding meenemen! Tijdens de processie wordt
er van alles en nog wat mee gedragen (vaandels enzo). We maken er een mooi
feest van. Dus wil je meer weten over Maria, wil je meer te weten komen over
de wondere wereld van een kluizenaar en zijn kluis en lijkt het je leuk om samen
met andere jongeren mee te lopen in een processie, doe mee op zaterdag 11
mei!
Plaats: Wehe den Hoorn (begin) – Warfhuizen (eind)
Tijd: 13.00: Broeder Hugo vertelt over Maria
14.00: Eucharistie – daarna processie
16.00: Gezellig nababbelen onder het genot van een kop koffie
Opgeven en meer info: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
PS. Vervoer mag geen belemmering zijn om te komen. Heb je hier hulp bij nodig,
neem dan contact met ons op!

11 mei - Parochietour The Fruits in Klazienaveen!
The Fruits, je kent ze misschien wel, komen 11 mei naar het noorden! De
katholieke band organiseert een parochietour en komen ook naar Klazienaveen.
YES!
Dit is de kans om The Fruits van dichtbij mee te maken! De band gaat de Heilige
Mis muzikaal begeleiden. Daarna geven ze nog een kort concert en is er tijd voor
gezelligheid in de bar. Ben jij er ook bij? Twijfel niet anderen uit te nodigen, want
we willen dit feest graag met z'n allen vieren!
Iedereen is van harte welkom!
Waar: Sint Henricuskerk in Klazienaveen (ligt bij Emmen).
Wanneer: zaterdagavond 11 mei om 19.00 uur.
Opgeven is niet nodig en het is gratis.
Iedereen is van harte welkom. We hopen dat je er bij bent!
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14 en 15 mei – Diocesane impulsavonden voor het jongerenwerk
Bent u/jij actief in het jongerenwerk in jouw parochie of wil je dat worden? Zorg
dan dat je bij één van de diocesane impulsavonden voor het jongerenwerk bent!
Het worden avonden boordevol inspiratie, ontmoeting, goede ideeën en nuttige
informatie. Corjan Matsinger (auteur van 'Heilige grond') zal als inleider een
aantal handvatten bieden voor het organiseren van jongerenwerk in de
parochies. Hij put hierbij uit zijn jarenlange ervaring met tieners en jongeren, en
brengt zijn verhaal met de nodige humor. Verder kan je o.a. kennis maken met
goede materialen en is er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Datum: Dinsdag 14 mei in de pastorie aan de Radesingel 4, Groningen.
Woensdag 15 mei in Joure.
Voor opgave en meer informatie: e.taute@bisdomgroningenleeuwarden.nl /
050-4065888.
Zie ook de website van onze parochie www.franciscuskerk.nl

Oecumenische dienst
Zondag 21 april a.s. is er om 11.00 uur een Oecumenische Voorjaarsdienst in de
kerk in Hichtum. Voorgangers zijn Ds. Liuwe Westra en Peter de Boer. Iedereen is
van harte welkom.
Zondag 16 juni a.s. is er een Oecumenische Openluchtdienst in Hartwerd met
Dominee Rozendaal en Pastor Ten Wolde. De dienst begint om 11.00 uur en
iedereen is van harte welkom op deze altijd sfeervolle dienst in de buitenlucht.
Na de dienst is er gelegenheid om nog met elkaar koffie / thee te drinken.
Namens de oecumenische werkgroep
Burgwerd, Hichtum en Hartwerd
Trees Hettinga.

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
email: info@franciscuskerk.nl
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St. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 20 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie
Zondag 21 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Riepstra, overl. ouders
Klaas en Regina Stienstra-Houben
Woensdag 24 april Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 25 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, tot zekere intentie
Zaterdag 27 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 28 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en
Sjoeke Hoekstra-de Boer, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Harmen
Brattinga, Ynte Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben, Anton, Nelly en
Ate Siemensma
Woensdag 1 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 2 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp
Zaterdag 4 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema, fam. J. Galama en A. Galama-Ypma
Zondag 5 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Titus en
Berber Terwisscha v.Scheltinga-Asma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia MulderEttema, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, overl. fam.Bos-Jorna, Piet Bergsma
Woensdag 8 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 9 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, Sim v.d.Berg, uit dankbaarheid fam. v.d. Werf
Zaterdag 11 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
ouders Dooper- Bruinsma, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf
Zondag 12 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Woensdag 15 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 16 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, jrd.
Geertruida Martina Ypma
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Witte donderdag bij de Kinderwoorddienst
Witte donderdag hebben wij met 14 kinderen besproken: Wat betekent witte
donderdag? En waar denken wij aan terug? Met zijn allen konden de kinderen
dit heel mooi vertellen. Daarna hebben wij het verhaal voor gelezen. Jezus ging
met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal. Maar eerst ging hij alle voeten
van zijn leerlingen wassen. Jezus is dan wel de meester. Maar hij gaf zijn
leerlingen het voorbeeld, hoe zij elkaar moesten helpen en dienen. Jezus
vertelde, dat vannacht een van hen Jezus zou verraden. De leerlingen schrokken.
Diegene die het eerst het brood zou krijgen, zou de verrader zijn. En Jezus zei
tegen Judas: "Doe vlug wat je wilt doen". En hij ging er van door. Jezus ging met
de leerlingen verder aan tafel. Dit is het laatste avondmaal. (Met de
eucharistieviering wordt dit elke keer weer herdacht. En dat de kinderen die
straks de eerste communie doen, dit dan ook mee mogen vieren.) Na het avondmaal ging Jezus naar de tuin, waar later Judas terug kwam met zijn soldaten. En
inderdaad hij had Jezus verraden. Om te voelen hoe het is om de voeten te laten
wassen, hebben wij dit met de kinderen ook gedaan. Dit voelde wel fijn en
kriebelig. Maar als je een ander zijn voeten wast, dan voel je je wat onderdanig.
Maar het is ook fijn om een ander te helpen en te dienen.
(foto’s staan op de website). De volgende KWD is op zondag 21 april en 19 juni.
De leiding van de Kinderwoorddienst.

Nieuws van de eerste communicanten uit Bolsward.
Afgelopen zondag 7 april zijn de elf aspirant communicanten al
aan u voorgesteld in de viering. Bij deze willen we u ook nog
even via het viersprongblad een tipje van de sluier oplichten
aangaande de voorbereiding op de eerste communie. Vanaf half
februari komen we zo nu en dan op woensdagmiddag samen in
de parochiezaal. Een keer zijn we uitgeweken naar de sacristie.
Dit vonden de meesten van ons ook een hele sfeervolle en
nieuwsgierige plek. Met z’n elven gaan ze ervoor dit jaar.
Thomas, Jelmer, Silke, Chris, Nathan, Jan, Silke, Maarten, Emma, Rutger en
Aleida. Als eerste hebben de kinderen thuis een hele mooie doos gemaakt
waarin ze spullen kunnen bewaren die met de onderwerpen die we behandelen
te maken hebben. We werken aan de hand van een prachtig werkboek met
daarin 10 lessen. Inmiddels hebben we 6 lessen gehad. In de lessen maken de
kinderen kennis met de volgorde van de mis en alle aspecten die daarin voor
komen. In elke les staat ook een verhaal uit de bijbel centraal.
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Hier luisteren we met z’n allen naar en praten er soms ook even over. Verder
hebben we elke keer wel wat huiswerk in de vorm van een kleurplaat of een
maakopdracht. Ook zingen we bijna iedere keer wel een lied. We zijn hard aan
het oefenen voor de doopviering van Jelmer op 5 mei aanstaande. Een aantal
van ons gaan zelfs mee zingen in het kinderkoor voor die gelegenheid. Al met al
hebben we, samen met pastoor, Afke en Tiemen, hele gezellige, drukke en
vooral leerzame middagen.
Tiemen Hoitinga

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 € 3.082,10.
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 190
paas-attenties in Bolsward e.o. voor onze zieken en/of oudere parochianen
onder ons.
Onze oprechte dank!
Namens het actiecomité Welzijnswerk
St. Franciscusparochie Bolsward F.B. Visser.

Familieberichten
Gedoopt:
30 maart
6 april

Robert Tienstra, de Hoants 18, 8702 CS
Bolsward.
Niels Cornelis Zijlstra, zoon van Martijn en Silvia
Zijlstra-Stienstra, P.A. Bruinsmastraat 7, 8701 CR Bolsward.

Van harte gefeliciteerd!
Overleden:
24 maart;

Frans Altenburg, 71 jaar.
Corr. adres: Kanaalweg 4a, 6585 AX Mook.

Dat hij moge rusten in vrede.
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Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Do.
Do.
Vr.
Vr.
Za.
Wo.
Za.
Za.
Za.
Ma.
Wo.
Wo.
Wo.
Do.
Vr.
Vr.
Vr.

21 april
22 april
23 april
24 april
2 mei
2 mei
2 mei
3 mei
3 mei
4 mei
8 mei
11 mei
11 mei
11 mei
13 mei
15 mei
15 mei
15 mei
16 mei
17 mei
17 mei
17 mei

11.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
17.45 uur
09.30 uur
19.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
13.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
13.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Kinderwoorddienst
Besturen viersprong
Ouderavond Eerste Comm.
KVG
Kerkschoonmaak
Geloven nu
Broeders van St. Jan
Broeders van St. Jan
ABTB
Rozenkransgebed
EC
Pelgrims Leeuwarden TB
Pelgrimstocht Leeuwarden
Rozenkransgebed
Liturgie Viersprong
Viersprongblad rapen
Raad van Kerken
Parochiebestuur
KVG
Huwelijk fam. Kaarsemaker
Buitenschoolse Cat.
Solid Friends

parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
kerkdienst
kerkdienst
parochiezaal
kerk
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
kerk
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
kerk
parochiezaal
parochiezaal

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.

20 april
21 april
27 april
28 april
4 mei

Cantus Deo
Joachim
Dameskoor
Herenkoor
Dameskoor

Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

5 mei
11 mei
12 mei
18 mei
19 mei

kinderkoor
Herenkoor
Dameskoor
Joachim
Dames en Herenkoor
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Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken,
€ 2.116,-- opgebracht.
De opbrengst voor de vastenactie was € 460,90.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Deurcollecte
Van 11 t/m 19 mei Week Nederlandse Missionarissen (Pinksteractie).

KVG Donderdag 16 mei 2013.
Als afsluiting van het KVG-seizoen is er om 09.00 uur 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 wat drinken mee.
Het bestuur.

Meimaand - Mariamaand - Rozenkransgebed
De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we
bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Door een gebed
steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in
wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast
nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God
de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.
Hoe bid je de rozenkrans?
De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één
keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x
de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’.
Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods
genade zichtbaar wordt. Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie
soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen.
Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de
lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.
Ook dit jaar is er in de meimaand weer de gelegenheid om op elke
zaterdagmiddag om 17.00 uur in de Sint Franciscuskerk de rozenkrans te bidden.
U bent van harte welkom ook zonder rozenkrans!
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H. Werenfridusparochie Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 21 apr.: Catharina Walta-Conens, Margaretha Hillegonda
de Bruin- van der Heide, Hans Flapper, overl. fam. GalemaJellesma, Titus en Theodora Galama–Dijkstra, Andries en Dirk de Jong
Zaterdag 27 apr.: Catharina Walta-Conens, Emmie Schotanus–de Jong, Johannes
en Elizabeth de Jong –Postma, Hans Flapper, Theodorus de Jong, Rein en Maria
Zeinstra-Westendorp, fam. Bouwhuis-Jellesma
Zondag 5 mei: Catharina Walta-Conens, Philipus Teernstra, Reyer en Theresia
Flapper-Rijpma, fam. Hylkema-Flapper
Zaterdag 11 mei: Margaretha Hillegonda de Bruin- van der Heide, Juliane
Ydema- Flapper, overl . fam. de Jong –Sierkstra
Zondag 19 mei: Titus en Theodora Galama –Dijkstra

Lectoren en misdienaars
Zo.
Za.
Zo.
Za.

21 april Lector : Jurjen Kramer
27 april Lektor : H. Kienstra
Misdienaars : Marich Flapper en Danique Wahle
5 mei Lector: Cronius Kramer
11 mei Lector: A. Yntema
Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra

Koren
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

21 april
27 april
5 mei
11 mei
19 mei

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius Magnus
Ursulakoor
Ludgerkoor
Gregorius Magnus

Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

21 april
27 april
5 mei
11 mei
19 mei

A.de Ringh
L.Buren
R.de Ringh
H.Rijpma
A.de Ringh
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Collectanten:
G. de Boer / A.de Ringh
Tj. Hettinga / P. Teernstra
L. de Ringh / N.Terwisscha van Scheltinga
Tj . Hettinga / Joh. de Jong

Zo. 21 april
Za. 27 april
Zo. 5 mei
Za. 11 mei

Crèche:
5 mei: Tineke Yntema enTanja Hofstra

Deurcollectes
21 april
27 april
5 mei
11 mei
19 mei

t.b.v. Roepingen
t.b.v. Onderhoud
t.b.v. Jeugdwerk
t.b.v. Ned .Missionarissen
t.b.v. Koren

Bloemverzorgers:
Maand April M. Walta
Maand Mei Emmy Oude Weernink

Koffieschenken:
Zo.
Zo.
Zo.

21 april
5 mei
19 mei

H. Rijpma en T. Ketelaar
R. Visser en S. Hettinga
G. Rekers en S. Kramer

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 4 mei a.s. is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur.
Vrijwilligers: Mevr. T. Ketelaar, Mevr. S. Kramer en Dhr. G. Ketelaar.

Basisschool St. Ludgerus
De rooms-katholieke basisschool St. Ludgerus is wettelijk verplicht om het
overblijven (tussen de middag) te verzorgen. In samenwerking met de
oudervereniging wordt dit sinds enkele jaren zo verzorgd. Wij vinden het van
belang dat er geschoolde overblijf(groot)ouders zijn. Niet alleen vanwege
aansprakelijkheid, maar ook voor ouders is dit erg belangrijk. Op termijn zou het
overblijven evt. ook uitgebreid kunnen worden met voor- en naschoolse opvang.
Als u – als ouder of als grootouder een rol wilt spelen als overbijf(groot)ouder,
dan horen wij dit graag! Tegenover uw inzet staat een kleine
vrijwilligersvergoeding; Informatie bij Brenda Bijlsma - Tjipke Visserstraat 3;
Tel: 541 120 of 06-14732517.
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Ik wil een nieuwe hobby opstarten.
Een kaarsenmakerij. De kaarsen gaan naar een goed doel,
rommelmarkten in Workum, Janningstichting, kerstmarkt
enz.
Wie wil oude kaarsen of restant kaarsen voor mij opsparen?
Af te geven portaal RK kerk.
Ook kaarsen uit de 4-sprong zijn welkom.
Bij voorbaat dank Sjaak Yntema. Algeraburren 30, Workum,

Herinnering; boeken- en rommelmarkt “rûn de tsjerke”
Wanneer; zaterdag 11 mei van 09.00 uur tot 14.00 uur.
Waarvoor; het onderhoud van de Werenfriduskerk in Workum.
Ophalen van spullen; zaterdag 4 mei.
Hiervoor kunt u bellen; 543894 – 542304 – 540064 – 543451
Wat kunnen we gebruiken; bijna alles maar geen grote meubelen, bedden,
matrassen en kleding.
Alvast bedankt en we zien u graag op de rommelmarkt 11 mei a.s.
De commissie.

Wel en Wee Workum
Allereerst wil ik even terug komen op het overlijden van Suze Konst- Eiling.
Ze is op 2 maart in Oudemirdum overleden op de leeftijd van 100 jaar. Suze
heeft haar laatste levensjaar door gebracht in Oudemirdum, op 7 maart vierden
ze haar uitvaart in Bakhuizen waar ze ook begraven is. Dat ze mag rusten in
vrede.
De Goede Week hebben we dit jaar op een andere manier gevierd nl, Palmpasen
vierden we weer met de schoolkinderen.
De boeteviering in Makkum was een goede ervaring.
Witte Donderdag was een mooie viering in Bolsward. Daarin mochten 3
personen uit elke parochie mee doen met de voetwassing, wat een mooie
ervaring was.
De kruisweg op Goede Vrijdag ging op aandringen toch door in onze parochie.
Hier mochten de jongeren aan meewerken die dit jaar gevormd worden. De
Goede Vrijdagviering was dit jaar in Witmarsum.
De parochianen uit alle parochies waren in alle vieringen goed
vertegenwoordigd.
In de Paaswake mochten de jongeren van de Catechese weer mee werken. Ook
nu was het een mooie viering en de kerk goed gevuld.
Als afsluiter was er zondagmorgen nog een mooie viering .
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Op 27 maart is rustig in haar slaap overleden Catharine Anna Maria WaltaConens, 97 jaar oud. Ze was fotograaf en woonde jaren op het Noard samen met
haar man Seakle Walta,die boer was. Ze kregen een gezin met 13 kinderen.
De laatste jaren woonde ze in Mariënaker, waar ze een mooie tijd had.
Dat ze mag rusten in vrede.
Dhr. Piet Weitenberg heeft door een val zijn heup gebroken. Is vrijdag 5 april
geopereerd en dinsdag 9 april gaat hij voor revalidatie naar bloemkamp.

Dan willen we U nog even wijzen op de jaarvergadering op 25 April om 19.30 u
in de Brouwershof. U bent van harte welkom!
Verder wensen we de zieken van harte beterschap, en u alle goeds.
De contact personen.

UITNODIGING voor de Jaarvergadering
Parochie St. Werenfridus op donderdag 25 april 2013 in de Brouwershof om
19.30 uur.
Opening en overweging
1.
Mededelingen
2.
Vaststellen agenda
3.
Notulen 25-04-2012
4.
Bespreking financieel verslag 2012
5.
Verslag kascommissie
6.
Begroting 2013
7.
Aanschaf begraaftoestel + toebehoren
Bedankje, vandaag even apart genoemd, voor de vrijwilligers van ons
kerkhof.
8.
i.p.v. rondvraag: U, als parochiaan aan het woord.
We willen u, dit jaar, nogmaals 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. (Dit is vorig jaar goed bevallen).
9.
Pauze
10.
Nieuws en mededelingen Caritas
11.
Nieuws en mededelingen Pastoor JanningStichting
12.
Verloting paaskaars
13.
Besluit
De notulen van de jaarvergadering van 25 april 2012 liggen ter inzage.
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Beste parochianen.
Op 28 april 2013 hebben we weer een viering in de tent op de Stedspolle.
De dienst begint om 09.30 uur. De Voorganger is Ds. L. Marchand.
Wij willen u van harte uitnodigen voor deze viering om daarna samen koffie te
drinken. Voor wat lekkers bij de koffie zoeken we vrijwilligers die een cake willen
bakken. Mocht u dit voor ons willen doen dan mag u dit doorgeven aan
ondergetekende.
Alvast hartelijk dank en tot ziens in de tent op de Stedspolle.
Groet, Henny de Jong
Tel. 06-46702410.

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

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
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St. Martinusparochie Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 21 apr. Voor alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 28 apr. Voor alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 5 mei: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, fam. Genee-Altena en alle
zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 12 mei: fam. Postema en alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 19 mei: Voor alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren

Kosters

Zo. 21 april Thilda Adema
Zo. 28 april Dienst in het MFC
Zo 5 mei Toos van As
Do. 9 mei Dienst in Witmarsum
Zo. 12 mei Riet van der Bles

Zo. 21 april Watze Roorda
Zo. 28 april Dienst in het MFC
Zo 5 mei Lenie Foekema
Do 9 mei Dienst in Witmarsum
Zo 12 mei Bianca Domhof

Collectanten

Bloemschikken

Zo 21 april
Zo. 28 april
Zo. 5 mei
Do. 9 mei
Zo. 12 mei

Geerten Tros
Dienst in het MFC
Lenie Foekema
Dienst in Witmarsum
Klaas Groeneveld

April: Lenie Roorda
Mei: Ida en Anneke Genee

Misdienaars
Zo. 21 april
Zo. 5 mei
Zo 12 mei

Jacob en Ryan
Rosalie en Zoë
Charlotte en Annick

Opbrengst collecten maart 2013
€ 298,60 Collecten eigen kerk
€ 28,95 Deurcollecte onderhoud eigen kerk
€ 60,60 Deurcollecte Vredesactie
€ 61,20 Deurcollecte Giro 555 Hulp aan Syrie
Extra collectes zondag 5 mei: Onderhoud van de kerk
21 april: Roepingen zondag Priesteropleiding van het bisdom
19 mei: Week van de Nederlandse missionarissen
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Uitnodiging!
Het Bestuur van de Sint Martinusparochie te Makkum nodigt u allen uit voor het
bijwonen van de algemene jaarvergadering en parochieavond op:
donderdagavond 25 april 2013. Aanvang 20.00 uur In kerkelijk centrum ‘Het
Anker’ in Makkum.
Agenda
1.
Opening en overweging (Pastor N. ten Wolde)
2.
Notulen jaarvergadering 2012
3.
Jaaroverzicht 2012 van de parochie
4.
Financieel overzicht 2012 van de parochie
5.
Rondvraag en sluiting officiële gedeelte
•
Pauze
Na de pauze verzorgt Pastor Ten Wolde een inleiding over de Bijbel waarbij drie
L-en centraal staan: Laagdrempelig, Leerzaam en Leuk! Mocht u over een Bijbel
beschikken, neem deze dan mee.

Wel en Wee Makkum
* Tijdens de Palmzondagviering hebben de schoolkinderen van de St.
Martinusschool samengewerkt met de parochie om de viering voor te bereiden.
Samen met Pastoor Bultsma lazen kinderen het Passie verhaal voor. Ook hadden
ze met hun leerkracht samen mooie voorbeden bedacht. Tijdens de offerande
werd een mooi lied van de Vastenactie gezongen. Veel kinderen waren met hun
ouders naar de kerk gekomen en daar lieten ze hun mooie versierde
Palmstokken zien. De vrijdag ervoor was op school hard gewerkt om 12 mooie
Palmpasenstokken te maken. Namens de school en de parochie zijn die aan
parochianen aangeboden en we hopen dat zij ze mooi vinden. We hebben veel
enthousiaste reacties gehad en de hoop werd naar ons uitgesproken om vaker
met elkaar samen te werken. Wat ons betreft wel! We willen de parochie
Makkum en Pastoor Bultsma hartelijk bedanken voor het gastvrije ontvangst van
de kinderen, ouders en leerkrachten. We hebben een bijzondere ochtend gehad
en hopen dat we elkaar in de toekomst vaker zullen treffen. (Namens de
leerkrachten van de St. Martinusschool Makkum).
* De heer Herman Reijns heeft opnieuw een operatie ondergaan en het was
allemaal heel spannend. Gelukkig waren de uitslagen goed en is de familie heel
positief. Heel veel sterkte met het verdere herstel.
* Onverwachts is de heer Nico van Vliet dinsdag 2 april opgenomen en
geopereerd in het ziekenhuis te Sneek. Ook zijn herstel zal nog wel even duren.
Heel veel sterkte toegewenst.
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Avondrust:
* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 6 mei 2013 om 10.30 uur
in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor N. 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).

Omgekeerd huisbezoek
De bezoekersgroep wil ook in Makkum komen tot regelmatig Omgekeerd
Huisbezoek. Op woensdagmiddag 24 april komen we om 14.00 uur bij elkaar in
de zaal van Avondrust. We leren elkaar en pastor Ten Wolde nader kennen aan
de hand van het programma Met de kaarten op tafel. Op de kaart van de
parochie Makkum wijst iedereen een plekje aan dat voor hem/haar belangrijk is
of aan de hand waarvan een geloofsverhaal verteld kan worden. Daarna delen
we een aantal van die verhalen. Aan het einde, rond 16.00 uur, praten we met
elkaar over een mogelijk vervolg op deze middag. U kunt zichzelf melden om
mee te doen aan deze bijeenkomst, maar de oudere parochianen zullen
persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Vervoer wordt geregeld!
Pastor N. ten Wolde.

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 17 en zaterdag 18 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.
* Het jaarlijkse reisje is op woensdag 22 mei, een boottocht deze keer, de
opgave hiervoor kan bij Aukje maar doe dit wel voor 15 mei a.s. en de kosten zijn
€ 42,00.
* Op het lijstje van het oud papier is een wijziging gekomen. In de maand juli
staat de container er op 12 en 13 juli dus niet op 19 en 20 juli dit in verband met
de Merke, noteer dit vast!
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 21 apr: voor onze zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Yeb en Catharien
Ypma-Terpstra
Zondag 28 apr: voor onze zieken, overl. Gerard en Riemer Brouwer, Willem
Oudenhooven, Jan Jurna
Zondag 5 mei: de zieken, overl. Nico Yntema, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Trees
en Dick Agterberg
Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag. Voor de zieken, overl. Gerard Tesselaar,
Tjepke Herrema, Riemer en Gerard Brouwer
Zondag 12 mei: Oecumenische dienst in R.K. Kerk met Pastor N. ten Wolde
voor de zieken en overl. Douwe en Anna Poortstra-de Boer
Zondag 19 mei: Pinksteren, voor de zieken en overl. Schelte en fam. Anema-de
Jong, Jan Jurna, Rein Ludema, fam. Ypma-Galama

Lectoren
zo.21 apr:
zo. 28 apr:
zo. 5 mei:
do. 9 mei:
zo. 12 mei:
zo. 19 mei:

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

mevr. B. de Groot

(532340)

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie, is er op zondag 28
april een tweede collecte voor de priesteropleiding van het bisdom Groningen –
Leeuwarden en op 5 mei voor het reservefonds. Met Pinksteren is er een extra
collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand februari en maart 2013:
parochie
bijz. onkosten
reservefonds
Vastenaktie

februari:
€ 100,50
44,80
35,10

maart:
€ 192,40

€ 211,07
Hiervoor hartelijk dank!
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Vervoersdienst
Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders
niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota /of
Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk:
week 17: 22 april t/m 26 april:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa (531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

week 20: 13 t/m 18 mei:
mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna
(531216)
mevr. M. Ypma
(531384)

Let op! In de vorige Viersprong stond week 17 met een foutieve datum!

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer
Agenda
Elke zondag na de viering is er koffie in `t Arkje, waar iedereen welkom is.
do. 18 april: Bestuursvergadering in 't Arkje
ma. 22 april: voltallig bestuursvergadering van de 4-sprong in Bolsward.
wo. 24 apri: Omgekeerd Huisbezoek 10.00 uur in `t Arkje met pastor N. ten
Wolde.
do. 9 mei: Hemelvaartsdag. Clusterviering in Witmarsum om 09.30 uur
zo. 12 mei:
Oecumenische dienst Witmarsum, Pingjum en Zurich
in de RK Kerk met voorganger: pastor N. ten Wolde.
Meer info in de volgende Viersprong

Omgekeerd huisbezoek:
Op woensdag 24 april vindt het Omgekeerd Huisbezoek van dit voorjaar plaats.
Vanaf ongeveer kwart voor 10 is iedereen welkom in het Arkje. Als thema
hebben we deze keer De Bijbel, wat is dat voor een boek? Laagdrempelig,
leerzaam en leuk.
We delen onze lievelingsverhalen met elkaar, er wordt iets verteld over de
oecumenische tradities rondom Bijbellezen (want de protestanten moesten en
de katholieken mochten niet, hoe kan dat nou?), we gaan een beetje
rondbladeren, en we ontdekken onze eigen wijsheid in de Bijbel als we het boek
Spreuken wat nader bekijken. Parochianen die zelf een Bijbel hebben worden
van harte uitgenodigd om die mee te nemen!
Pastor N. ten Wolde.
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Bezoekersgroep
Wij, de vrouwen Annelies, Wietske, Joke en Annie, die namens de parochie
mensen bezoeken, kunnen ook uw hulp goed gebruiken.
Wilt u graag dat er vanuit de parochie iemand langs komt bijvoorbeeld tijdens
ziekte en/of ziekenhuisopname, of heeft u behoefte aan gewoon een luisterend
oor laat het ons weten.
Ook als u iemand weet, die het op prijs stelt dat er iemand van ons langs komt,
kunt u dit aan ons doorgeven.
Voor een afspraak met de pastoor of pastor kunt u contact opnemen met het
secretariaat.
Vriendelijke groet namens de bezoekersgroep
Contact persoon Annie Altena, tel. 0517-641070
email: senaaltena@ziggo.nl.

Wel en wee Witmarsum
De mooie Paasweek met de vele vieringen ligt al weer even achter ons.
Daar vóór hadden we onze Algemene jaarvergadering. Na de verslagen van
parochiebestuur en penningmeester was er de heer Kees van Kordelaar over de
diaconie in de vier parochies en de mogelijkheden.
In de vorige 4-sprong hebt u kunnen lezen dat mevrouw Jo van der Tol, na ruim
18 jaar zitting in het parochiebestuur, afscheid heeft genomen.
Door het bestuur is een Bonifatius-penning aangevraagd bij de Bisschop en deze
werd haar op deze avond door pastoor Bultsma aangereikt samen met een
oorkonde met veel dank voor wat Jo de voorliggende jaren voor de parochie
heeft gedaan. Jo nogmaals dank voor je inzet en het vele werk wat je verzet
hebt.
Dan willen we ook bedanken Kobus Jorna. Het is al even geleden maar Kobus
heeft er voor gezorgd dat de oprit naar het kerkhof vanuit de Menno
Simonsstraat nu goed begaanbaar is. De hobbels zijn er weggenomen en het is
nu egaal. Omdat we van die kant uit niet zo vaak naar het kerkhof gaan is het ons
een beetje ontgaan. Dus, Kobus, enorm bedankt.
Dan wens ik U allen alle goeds een hartelijke groet en Gods zegen.
Zr. Lambertina.
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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.
Contactpersonen:
Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl
Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en Henny de Jong, tel. 0515.542912
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
Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)
Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl
Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode,
tel.06.42243477 www.fondsnaastenliefde.nl. Opgave nieuwe leden:
via e-mail: naastenliefde@live.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. A. Altena (bezoekersgroep)
tel. 0517.641070
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:
17 mei - 14 juni 2013
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 6 mei 2013 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
Derde jaargang 2013 nr. 4.

