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

vrijdag 6 september - vrijdag 4 oktober 2013
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Viersprongrooster
Datum
vr 6 sept
Za 7 sept
Zo 8 sept
Zo 8 sept
Zo 8 sept
zo 8 sept
Zo 8 sept
wo 11 sept
do 12 sept
vr 13 sept
za 14 sept
za 14 sept
zo 15 sept
zo 15 sept
zo 15 sept
zo 15 sept
zo 15 sept
wo 18 sept
do 19 sept
vr 20 sept
za 21 sept
za 21 sept
zo 22 sept
zo 22 sept
zo 22 sept
zo 22 sept
wo 25 sept
do 26 sept
vr 27 sept
za 28 sept
za 28 sept
zo 29 sept
zo 29 sept
zo 29 sept
zo 29 sept
Di 1 okt
Wo 2 okt
wo 2 okt
do 3 okt
vr 4 okt

Tijd
19.00
19.00
09.30
09.30
15.00
09.30
11.00
10.00
09.00
19.00
19.00
19.00
09.30
9:30
09.30
11.00
11.00
10.00
09.00
19.00
16.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
10:00
09.00
19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00
09:00
08.00
10.00
09.00
19.00

Plaats
Huylckenstein
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Witmarsum (Hoekstien)
Workum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Workum (Gertrudiskerk)
Bolsward
Burgwerd
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Nij Mariënakker
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward (Martinikerk)
Burgwerd
Janningkapel
Workum
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein

Viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
oec. viering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
oec. Viering
Eucharistie
oec. Viering
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Gebedsviering
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
oec. Viering
oec. Viering
Eucharistie
Kinderviering
Eucharistie
Communieviering
Eucharistie

Voorgang.
AB
AB
AB
Parochian.
Parochian.
AB
Vrijwillig.
AB
AB
Parochian.
AB
Parochian.
AB
NtW ea.
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
NtW
Parochian.
AB
NtW
Parochian.
Parochian.
Parochian.
AB
Parochian.
AB
Paroch. ea.
AB ea.
AB
AB
AB
Parochian.
AB

-3-

Stilstaan en vooruit gaan
Het nu begonnen nieuwe werkseizoen 2013-2014 zal voor onze geloofsgemeenschap de geschiedenisboeken ingaan als een memorabel jaar. Als alles
loopt zoals het nu is voorzien, zullen we over vier maanden niet meer spreken
over de vier parochies, maar over ónze parochie en de vier locaties. Op dat
moment zullen de bestuurlijke aangelegenheden door een nieuw bestuur
worden behartigd en kunnen we meer energie gaan steken in waar het eigenlijk
om gaat. We vormen immers geen parochiegemeenschap om alleen met
dakpannen, verwarmingsketels en geluidsinstallaties bezig te zijn. We vormen die
geloofsgemeenschap om door onze vieringen, door onze daadwerkelijke
aandacht voor de medemens en door ons verlangen steeds meer te leren over
ons geloof, God alle eer te brengen die Hem toekomt.
Het zou overigens een vergissing zijn te denken dat de fusie klaar is, wanneer de
daartoe strekkende akte door de bisschop is ondertekend. Dan is de aanloop
naar onze bestuurlijke samenvoeging weliswaar afgerond, maar kan het
parochieleven als nieuwe grotere parochie pas beginnen. Terwijl we alle vier
locaties graag verder willen vitaliseren, zullen we gaande weg nog meer moeten
ontdekken wat ons bindt. Dat kan niet alleen maar het gezamenlijke bestuur zijn
of het feit dat we nu eenmaal buurparochies waren. Het zou mooi zijn als het wat
dieper kan gaan dan dat.
Op zich is natuurlijk al lang helder waarom we bij elkaar horen. Dat is vanwege
Jezus Christus, die ons bij ons doopsel heeft opgenomen in zijn Kerk. Hij is
bovendien onze grootste inspiratiebron en belangrijkste richtingwijzer. Willen we
samen vooruitgaan op de weg van ons geloof en samen meer en meer gaan
ontdekken wie we als nieuwe parochie zijn, dan zullen we eerst daarbij moeten
stilstaan. Wat dat betreft: geen vooruitgang zonder regelmatige stilstand. Pas als
we door ons gebed, door onze vieringen, door onze Bijbellezing, door onze
aanbidding regelmatig stilstaan bij om Wie het draait en waarom Hij de spil is om
wie ons geloofsleven draait, kunnen we de moed vinden om steeds weer flinke
stappen voorwaarts te zetten. Pas als we regelmatig even de tijd nemen om ons
af te vragen op welke manier wijzelf een plaatsje hebben in die mooie

Uitvaartwacht in de Viersprong
Vrijdag
6 september t/m zondag 15 september
Maandag 16 september t/m zondag 29 september
Maandag 30 september t/m vrijdag 4 oktober

pastor Ten Wolde
pastoor Bultsma
pastor Ten Wolde

-4geschiedenis van God met de mensen, pas dan kunnen we met nog meer
overtuiging en meer kracht werken aan het verder vitaliseren van onze
geloofsgemeenschappen.
Ik wens u en ons allemaal samen daarom niet alleen grote vooruitgang, maar ook
regelmatige stilstand toe!
pastoor A. Bultsma

Even bijpraten ...
Nieuw seizoen – Nu de scholen weer begonnen zijn, komt ook het parochieleven
weer wat meer op gang. We staan samen voor de uitdaging om van de
aanstaande fusie een groot succes te maken. Heel graag vragen we daarom als
eerste om uw gebed voor onze geloofsgemeenschap, maar ook om uw support
om de belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn gezamenlijk tot een goed einde
te brengen. We zijn er vast van overtuigd dat we als Zalige Titus
Brandsmaparochie een goede toekomst tegemoet gaan.
H. Franciscus van Assisi – Vrijdag 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de
heilige Franciscus van Assisi, patroon van de Bolswarder parochie. De vieringen
van 5 en 6 oktober zullen daarom te Bolsward in dat teken komen te staan.
Dinsdagmorgenviering te Workum – Te beginnen in oktober zullen we voortaan
elke dinsdagmorgen om 9:00 uur eucharistie vieren in Workum. Als de
temperatuur het toelaat komen we samen in de Janningkapel (bereikbaar via het
portaal van de kerk) en anders in de kerk zelf. Na afloop van deze vieringen is er
om ongeveer 9:30 uur gelegenheid samen koffie te drinken in de parochiezaal.
We hopen u bij deze viering en bij de koffie te mogen begroeten.
pastoor A. Bultsma

Jongerencatechese
Op 11 september start het nieuwe seizoen voor de jongerencatechese met een
ouder&jongere-avond voor het derde jaar. De jongeren van jaar 3 worden met
hun ouders ’s avonds om 19.30 uur verwacht in de Brouwershof in Workum. De
avond staat in het teken van de praktische en inhoudelijke informatie over de
voorbereiding op de Vormselvieringen, die zullen plaatsvinden op zaterdag 16
november (Bolsward) en zondag 17 november (Workum). Natuurlijk worden de
jongeren en hun ouders persoonlijk uitgenodigd.
De eerstejaars zullen begin oktober starten, de tweedejaars iets eerder. Via jullie
gastouders krijg je op tijd een uitnodiging. We hopen op een mooi catechesejaar,
met veel gezellige en goede ontmoetingen.
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen
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Ons vieren toegelicht
Drie avonden over ons samen vieren in de kerk
Misschien kom je al jaren regelmatig in de kerk, maar heb je eigenlijk nooit
helemaal begrepen hoe het nu toch in elkaar zit. Of wellicht kom je niet zo vaak,
terwijl je wel nieuwsgierig bent. Waarom doen ze dat zo? Wat betekent het?
Voor iedereen die maar wil, organiseren we dit jaar nog eens drie avonden om
uitleg te geven over het hoe en waarom van onze kerkdiensten. In een prettige
sfeer met volop ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan, willen we
graag de achtergronden van onze kerkdiensten toelichten.
De drie avonden zullen er als volgt uitzien:
1e avond: woensdag 23 oktober 2013 om 19:30 uur:
Onder de titel ‘Liturgie vraagt om een gemeenschap’ ontdekken we dat we
allemaal een rol hebben in onze vieringen. Iedereen heeft wel wat te doen.
Welke rollen dat zijn en hoe we die uitoefenen, gaan we laten zien. Aan de hand
van beeldmateriaal willen we ook laten zien dat de gemeenschap echt een
verschil maakt.
2e avond: dinsdag 12 november 2013 om 19:30 uur:
‘Liturgie vraagt om taal en teken’, onder deze noemer verkennen we de
woorden, gebaren en de ‘spullen’ voor de liturgie. We kijken o.a. naar de kelk, de
hostieschaal, het wierookvat, maar ook naar de gewaden die worden gedragen.
En waarom knielen, buigen, staan en zitten tijdens de viering?, daar gaan we op
in. Tot slot staan we stil bij de woorden die we gebruiken: de lezingen en het
gebed.
3e avond: woensdag 11 december 2013 om 19:30 uur:
Zingen is dubbel bidden, zo zei de kerkvader bisschop Augustinus van Hippo al.
Daarom willen we onder het motto ‘Liturgie vraagt erom het uit te zingen’,
ingaan op de muziek tijdens onze vieringen. Bijvoorbeeld over de vaste
gezangen, die we steeds weer zingen en over de liederen die maar af en toe
worden gebruikt. En als we spreken over muziek, kunnen we ook gemakkelijk
spreken over de vele verschillende soorten van vieringen in de kerk.
Plaats van samenkomst is de Brouwershof, Brouwersdyk 20 te Workum
Alle drie de avonden zijn inhoudelijk met elkaar verbonden, maar kunnen ook los
van elkaar worden bezocht. Omdat we ook wat stencils e.d. willen klaarmaken, is
het wel prettig wanneer u zich even wilt aanmelden bij het secretariaat van onze
parochie in oprichting: info@franciscuskerk.nl of tijdens openingsuren 0515
576998. Maar ook als u zich niet hebt aangemeld, bent u natuurlijk van harte
welkom!
pastoor A. Bultsma
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God in Gaast - FILM “Le Grand Voyage”
Op 2 oktober gaat het nieuwe seizoen God in Gaast van start. De deelnemers
wilden dit jaar graag iets met film doen. Om praktische redenen komen we NIET
bij elkaar in Gaast, maar in de Brouwershof in Workum. We bekijken samen Le
Grand Voyage:
Een oude Marokkaanse man die al decennia lang in Frankrijk woont, voelt
zijn einde naderen. In de herfst van zijn leven wil hij, zoals een goed
Moslim betaamt, Mekka bezoeken. Hij wil niet vliegen en heeft geen
rijbewijs en dus geeft hij zijn zoon Reda de opdracht om hem in een
aftandse Peugeot vanuit Frankrijk naar Mekka te rijden. Reda ziet dit
helemaal niet zitten maar doet wat hem gevraagd wordt. Op hun 5000
kilometer lange reis door Italië, over de Balkan, door Turkije en enkele
Arabische landen, merken ze dat die 5000 kilometer een makkelijker
overbrugbare afstand is dan de generatiekloof die tussen hen in staat.
Een ieder is van harte welkom. Vanaf 19.15 uur is de zaal open. De avond begint
stipt om 19.30 uur. Na een inleiding van enkele minuten kijken we samen de film,
met halverwege een pauze. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek.
In verband met de catering is het prettig als u zich even aanmeldt bij het
secretariaat.

Dag van ’n herberg 19 oktober 2013
Ontmoetingsdag in de Emmauskerk, Lewenborg Ra 4 te Groningen
De weg van het christendom
Drs. Hilda van Schalkwijk, pastor o.a. van de parochie Zuidhorn, zal ons
stapsgewijs meenemen door de geschiedenis van het christendom. In onze
vorige twee bijeenkomsten stonden we stil bij onze wortels; het jodendom en
daarna de breuk tussen het jodendom en het christendom.
Nu gaan we, naar aanleiding van een tijdtabel, kijken naar welke stormen,
scheuringen en opbloei het katholiek geloof door de eeuwen heen heeft moeten
doorstaan. Het belooft een erg interessante dag te worden, zeker nu onze
huidige kerk ook in zwaar weer verkeerd. Wat leren we van het verleden? Hoe
overleeft de kerk? Vragen die ons meer dan ooit bezig houden.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen.
Aanvang 10.00 uur, sluiting 16.00 uur.
Ciel Huitema, voorzitter van ’n Herberg
cielhuitema@planet.nl, 0515-573043
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Wereldmissiemaand (oktober) en Missiezondag 20 oktober 2013
Het is niet eens zo lang geleden dat
mensen uit onze dorpen en steden
wegtrokken om in verre landen de Blijde
Boodschap te verkondigen. Na die grote
bloeiperiode lijkt in onze dagen de
aandacht voor Missie wat weggezakt.
Het denken over Missie is veranderd.
Het is veel meer twee-richting verkeer
geworden. Wij geven geld en delen
kennis maar de Kerk in
ontwikkelingslanden heeft ons ook iets
te bieden.
De Wereldmissiemaand oktober heeft
dit jaar als thema : ‘Gods Woord’.
Katholieken zijn niet zo gewend zich te
verdiepen in de H. Schrift. Wij vinden dat
al snel te protestant. Maar in Tanzania,
dit jaar het voorbeeldland voor de
Missiemaand, kent men die schroom
niet. Daar is van meet af aan de kerk
opgebouwd vanuit kleine
geloofsgemeenschappen.
Tanzania kent 8 miljoen katholieken. De
kern van hun kerkelijk leven vormen de
20.000 Kleine Christelijke
Gemeenschappen (Small Christian
Communities). In groepen van 10 tot 15
gezinnen komen zij wekelijks samen, om
te bidden, Gods woord te delen en te
praten over hun zorgen. Als het nodig is
leggen zij een beetje geld bij elkaar
zodat een zieke een goede behandeling
kan krijgen of voor een kind
schoolspullen gekocht kunnen worden.
Leren, vieren, dienen én
gemeenschapsvorming zijn met elkaar
verweven. Kerk-zijn in optima forma.
Het zijn vitale cellen van gelovigen
onderling. Zij kiezen zelf hun leiders. De

pastor van de parochie bezoekt hen
regelmatig en houdt contact met hen.
In ons land wordt voor de toekomst van
onze kerk meer en meer gekeken naar
deze kleine groepen van mensen die
heel direct vanuit het woord van het
Evangelie hun leven vieren, het
overdenken en tot handelen komen. De
kleine groep als Gods familie ter plekke.
Waar wij van onze geldelijke rijkdom
delen, delen zij met ons hun geestelijke
rijkdom. Zo komt Missie heel dichtbij en
is het meer dan de moeite waard er
aandacht aan te schenken. Lees
bijvoorbeeld het verhaal van de Kleine
Christelijke gemeenschap van Maua. Om
6 uur ’s ochtends , vóór het werk en de
school, komen ze samen. Daar putten ze
hoop en moed uit.
Hebben wij ook niet behoefte aan zulke
kleine groepen , waarin we de kracht en
de hoop en de bemoediging van het
Evangelie heel direct met elkaar
beleven?
Ik wens u een inspirerende
wereldmissiemaand toe.
En, o ja, vergeet de gelovigen in
Tanzania niet.
Herman Agterhoek,
missiesecretaris
bisdom Groningen–Leeuwarden
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KRO, steeds meer de moeite waard!
Het is alweer enige tijd geleden, dat het
laatste artikel is verschenen. Niet dat er
in de tussentijd niets gebeurd is.
In verband met de fusie met de NCRV
wachten wij nu op de goedkeuring door
de Eerste Kamer van de Mediawet.
Daarna worden allerlei juridische zaken
in gang gezet, zodat de fusie per 1
januari 2014 zijn beslag kan krijgen.
Recent is daarover al veel in de pers
geschreven; al denk ik dat veel mensen
wat anders aan hun hoofd hebben. In
het komende seizoen zal de programma
indeling en – inhoud veranderen; en dat
betekent veel voor de medewerkers, die
met andere collega’s moeten
samenwerken. Het is natuurlijk jammer
voor de medewerkers, waarvan wij
afscheid moeten nemen.
Veel mensen vragen ons over de
toekomst van de gewaardeerde RKK
programma’s. Met steun uit de
Ledenraad heeft de directie zich
hierover gebogen, maar het is
uiteindelijk afwachten hoe het met de
Mediawet verder gaat. Ons ledental is
daarvoor vooralsnog belangrijk!
In het voorjaar organiseerde onze
Afdelingsraad een bezoek aan het
gevangenis- museum in Veenhuizen. De
belangstelling overtrof onze
verwachtingen zodanig, dat wij het
programma later hebben herhaald. Ook
nu was het ‘volle bak’. Wij bereiden nog
een activiteit op 12 oktober voor. Dan
staat een bezoek aan het
woonwagendorp ‘de Ark’ in Emmen
gepland. Dit 120 jaar oude dorp is de
afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd,

maar met behoud van de cultuur en de
sterke tradities in die gemeenschap.
Op 12 oktober willen wij – met de
bewoners – iets laten zien van de
geloofsbeleving daar. Wij hopen
hiermee bij te dragen aan een beter
begrip van het dorp en zijn bewoners.
Het programma wordt eind september
in de bladen geplaatst; dan komt er ook
een bericht per e-mail hoe u zich kunt
opgeven. Een gratis ledenactiviteit die u
niet mag missen!
Met vriendelijke groeten.
Dominic Brügemann, secretaris
KRO Afdelingsraad Groningen –
Leeuwarden

Verder aanbevolen:
14 september: Symposium ‘De kracht
van eenvoud’ bij de Franciscaanse
Beweging
www.franciscaansebeweging.nl

14 september: Fancy Fair, Grote Kerk,
Kerkpad 3, Harlingen
18-20 oktober: Diaconaal
Jongerenweekend “# DieHard Delen”
www.solidairfriesland.nl

Mariaprocessie door binnenstad Leeuwarden wordt traditie
Zondag 6 oktober 2013 vindt in Leeuwarden voor de tweede maal de processie
plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden, een eeuwenoud genadebeeld van
Maria. De historische sporen van dit beeld en de devotie tot haar gaan terug tot
het begin 16de eeuw. Toen had het beeld een centrale plaats in de Sint Vitus van
Oldehove, ooit de kathedraal van het bisdom Leeuwarden, waarvan enkel de
toren is overgebleven. In tegenstelling tot 2010 gaat de route deze keer ook
langs de plek van de voormalige kerk waar het beeld in vroeger tijden stond.
De processie is zo historisch mogelijk bepaald en volgt vrijwel de historische
route die bekend is uit de late Middeleeuwen. De processie begint om 15.15 uur
bij de Bonifatiuskerk en eindigt in de Dominicuskerk. Zij gaat langs die plaatsen
waar eens de oude kerkelijke staties stonden en via de Oldehove, de toren van
de voormalige kathedraal. Daar wordt het ‘Maria van Leeuwarden’-lied
gezongen. Parochiële koren en korpsen uit de omgeving van Leeuwarden
verlenen hun medewerking. In de Dominicuskerk is aansluitend Marialof, waarin
onze bisschop mgr. dr. G.J.N. de Korte zal voorgaan.
Vieringen
De zondag begint om 9.30 uur in de Dominicuskerk. De Bonifatius Cantorij zingt
daar een nieuwe Vitus-mis, ter ere van de oude patroon van de stad
Leeuwarden. De gezinsviering met het thema Maria begint om 11.00 uur in de
Bonifatiuskerk.
Mede namens het organiserend comité bent u van harte uitgenodigd aanwezig
te zijn en met ons mee te doen. Een bijzondere manier om van ons geloof te
getuigen en het samen te vieren.
www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie
Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws in onze parochies!
Help ons naar de 100 “vind-ik-leuks”!

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. Franciscusparochie te Bolsward
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 7 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Anna HuitemaJellema.
Zondag 8 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben,
Hendrik Jorna, Frank Vlutters, Piet Terpstra.
Woensdag 11 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen.
Donderdag 12 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne, Jaap Witteveen, overl. ouders Visser-Piekema.
Zaterdag 14 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
overl.ouders Roorda-Antonissen.
Zondag 15 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev.en
overl.fam.Huisman-Rijpstra, Sjoerd Hettinga, lev. en overl. fam. Terbraak-Zeilstra.
Woensdag 18 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen.
Donderdag 19 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners.
Zaterdag 21 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
Zondag 22 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, voor de zielerust v. Jan-Hidde Walta en Jeltje
Vronica Walta-Wetting, voor de zielerust v. Pieter Flapper en Waltrude Flapperv.d.Werf, Durk Henkes en Bets Henkes-v. Nie, Ynte Hooghiemstra en Agatha
Hooghiemstra-Houben, Henk Gordijn.
Woensdag 25 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen.
Donderdag 26 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne.
Zaterdag 28 sept: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Douwe
Ignatius v.d. Werf.
Zondag 29 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen
Brattinga, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma.
Woensdag 2 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen.
Donderdag 3 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna-Bonekamp.
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Jongerencatechese
Vanaf september gaan we weer beginnen met een nieuw seizoen jongerencatechese.
de
de
De 2 en 3 jaar jongeren krijgen persoonlijk een uitnodiging via hun
gastouders. De 1ste jaar jongeren (jongeren uit groep 8) hebben inmiddels een
uitnodiging gehad via het secretariaat voor het komende seizoen. Mocht uw kind
geen uitnodiging hebben gehad, en wilt u ook dat uw kind gaat deelnemen aan
het traject als voorbereiding op het Heilig Vormsel? Geef dit dan door aan
ondergetekende, zodat uw kind in september kan starten bij de nieuwe groep.
Hartelijke groet,
Henny Brouwer, Coördinator Catechese
hennybrouwer@gmail.com, tel. 0630053969.

’t Schakeltje
Vrijdag 13 september begint ’t Schakeltje weer! ’t
Schakeltje is de jongerengroep van de St. Franciscuskerk
voor jongeren vanaf 14/15 jaar. We beginnen om 20:00
uur in de parochiezaal.
Meer informatie op www.schakeltje.tk en www.facebook.com/schakeltje
Patrick Janssen

Nieuwe crècheleidster
Vanaf september begint de crèche weer bij ons in de kerk.
Wegens omstandigheden kan ik (Marloes) niet meer crècheleidster zijn. Na 12
jaar met veel plezier vrijwilligster te zijn geweest, geef ik nu het stokje over aan
Martha Overdijk. Zij is nu het aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de
organisatie en de planning. Als u vragen heeft kunt u een mailtje sturen naar:
martha.overdijk@online.nl.
Wij hopen ook dit jaar weer een succesvol crèchejaar te hebben met veel
kinderen. Dus neem gerust uw kinderen mee naar de kerk. Voor de jongeren nog
even de volgende oproep:
Vind je het leuk om met kinderen om te gaan, pas je graag op en ben je 14 jaar of
ouder? Dan is onze crèche echt iets voor jou! Ongeveer één keer in de maand ben
je dan, samen met iemand anders aan de beurt om crèche te draaien. Je kunt je
opgeven bij Martha Overdijk.
Zijn er verder ook nog mensen die thuis niks meer doen met kinderspeelgoed,
kleurtjes of kleurboeken, dan zijn wij hier op de crèche erg blij mee.
Laura Soolsma en Marloes Roodbergen

- 12 -

Gastvrouw/gastheer gevraagd voor open kerk
Het duurt nog enkele weken en de tijd dat we de Franciscuskerk ’s middags
openstellen voor bezoekers loopt naar het eind.
Daarom nu alvast een oproep voor het volgend jaar. Dan starten we weer begin
mei.
Waarom nu dan al deze oproep?
We voorzien enkele vacatures. En onbekend maakt onbemind. Voelt u iets voor
dit vrijwilligerswerk? Dan kunt u in de maand september tussen half 2 en half 5
eens even met een van de vrijwilligers praten van deze periode. U kunt dan
horen wat hun ervaringen zijn. Wat er van u verwacht wordt. Horen hoe
dankbaar het werk is. Lezen in het gastenboek hoe dit werk gewaardeerd wordt.
Kortom of het iets is voor u. Speciale scholing is er niet voor vereist. U moet het
gewoon leuk vinden om mensen van harte te ontvangen in onze mooie kerk.
Wilt u zich nu al opgeven, dan kan dat. Als u er nog even over wilt nadenken, dan
kan dat natuurlijk ook. Wilt u nadere informatie, dan kunt u zich melden bij
Meindert Krijnsen, tel. 0515 573071.

Raad van kerken
Vredeszondag 2013.
Zondag 29 september, om 10.00 uur in de Martinikerk, hopen we
als christenen van Bolsward samen aandacht te besteden aan de
VREDE. Voorgangers van de lidkerken van de Raad van kerken
gaan samen voor. Het koor Joachim, o.l.v.mw. Cecilia Bekema, begeleid door dhr.
Jan Steringa, verleent haar muzikale medewerking. In het zingen zullen koorzang
en samenzang elkaar aanvullen. Na afloop bent u welkom op de koffie, achter in
de kerk.
“Gelukkig wie vrede sticht” is het landelijk thema dit jaar (ontleend aan de zaligsprekingen). Lezingen zijn Amos 6: 1-10 “vredesactivisme” en 1 Timoteus 2: 1-8.
Een bijzonder aandachtsgebied dit jaar is Syrië, waar ook door de kinderen
aandacht aan besteed zal worden.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten , om onze zorg om vrede te delen
met elkaar en te delen met God.
Namens allen, ds. J. Ariesen
(NB: er is die ochtend, 29 september géén viering in de St. Franciscuskerk)

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
email: info@franciscuskerk.nl
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KBO-nieuws
Zaterdag 28 september vind er weer een manifestatie plaats
van de plaatselijke ouderenbonden o.l.v. Stichting ouderenwerk
die dan 25 jaar bestaat.
Plaats: MarneCollege, Aanvang 9.30 uur. Toegang gratis.
Programma:-Inspirerende sprekers o.a. Henk Kroes en Marga Claus.-gehele dag
door Live muziek met oa optreden van ons KBO-koor.-informatie- en doe markt.bewegingsworkshop en gezellig koffie en theeplein.-Slotoptreden van Intermezzo
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

KVG
Woensdag 25 september 2013.
We beginnen het seizoen met de gezamenlijke avond van de
vrouwenorganisatie van Bolsward, die in het Marne Theater
van het Marne College gehouden wordt. Het cabaretduo “Jong
Belegen”, bij de meesten van u al bekent, treedt voor u op met
het programma Koeskoes, waarin zij zich afvragen wat zij
moeten doen met de laatste wens van hun lieverlingstante. Het belooft een
sprankelende avond te worden.
De entree van deze avond is € 5,- (incl. 2 consumpties) en het begint om 19.45
uur.
De NVVH-Vrouwennetwerk Bolsward, die de avond organiseert, wenst u een
gezellige avond toe.
Het bestuur

De Gerarduskalender is weer verschenen
De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem. Deze dagkalender
bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die aan zijn leven meer
diepgang wil geven. De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten,
spreuken, tal van informatie, puzzels en doorspekt met moppen. De opbrengst is
bestemd voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid-Amerika.
De kalender is verkrijgbaar bij
Anton Mulder, Snekerstraat 25, tel. 573216 of 57 5924.
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‘Feestelijke’ opening Kledingbank ‘Goed Spul’ Bolsward.
Het klinkt als een tegenstelling, ‘feestelijke’ opening Kledingbank Bolsward en
dat is het ook. Een kledingbank is dat nu echt nodig? Helaas is gebleken dat er
ook binnen Bolsward behoefte aan is. Een plek waar mensen die het financieel
slecht hebben, aan kwalitatief goede kleding kunnen komen voor zichzelf en voor
hun kinderen.
De kledingbank is bedoeld voor mensen die in aanmerking komen voor de
voedselbank of een verwijzing hebben van een hulpverlenende instantie.
Vanuit dit gegeven is er een groepje vrijwilligers bezig geweest om het initiatief
van de grond te krijgen met als resultaat dat op 12 september a.s. de ‘feestelijke’
opening zal plaatsvinden van de kledingbank Bolsward.
Tijdens de opening zal er nader worden ingegaan op de werkwijze van de
kledingbank Bolsward en is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een
hapje en een drankje.
De kledingbank is gevestigd in het voormalige kantoor van Elkien op de
Snekerweg 3 in Bolsward. Inloop vanaf 13.30 uur.
U bent van harte welkom!
Namens de Werkgroep Kledingbank Bolsward.
Kees van Kordelaar
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong
06-19905519
kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Oecumenische diensten in Hichtum en Burgwerd
Zondag 15 september is er om 11.00 uur een Oecumenische
Vredesdienst in de kerk in Hichtum. Voorganger is ds. L.H. Westra
en u bent allen van harte welkom!
Zondag 29 september is er een startdienst in de kerk van
Burgwerd. Het begint om 11.00 uur en voorgangers zijn pastoor A. Bultsma en
ds. L.H. Westra.
U bent allen van harte welkom.
De oecumenische werkgroep
Burgwerd, Hartwerd, Hichtum.
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Opbrengst collecten
De collecten voor eigen kerk hebben, over een periode van vier weken, € 1264.30
opgebracht. De deurcollecte op 24 en 25 augustus hebben € 168.60 opgebracht
voor de MIVA
Allen hartelijk dank hiervoor.

Wat gebeurt er meer in onze parochie?
Vr 6 sept
Vr 6 sept
Ma 9 sept
Ma 9 sept
Wo 11 sept
Do 12 sept
Vr 13 sept
Vr 13 sept
Ma 16 sept
Di 17 sept
Wo 18 sept
Do 19 sept
Di 1 okt
Wo 2 okt
Vr 4 okt

19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:45 uur
13:00 uur
19:00 uur
20:00 uur
9:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
9:30 uur
19:00 uur
13:00 uur
19:30 uur

ABTB
Taizegroep
Parochianenvoorgangers
Communicatiecommissie
Liederencommissie
kerkschoonmaak
Buitenschoolse Catechese
Jongerencatechese
Bestuur Dameskoor
Liturgiecommissie
Parochiebestuur
KPO
Kerk en WMO
Parochieblad insteken
ABTB

parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
bovenzaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal
parochiezaal

Koren
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

31 augustus
1 september
7 september
8 september
14 september
15 september
21 september
22 september

Herenkoor
Dameskoor
Dameskoor
Herenkoor
Herenkoor
Joachim
Cantus deo
Dames&herenkoor

Familiberichten:
Overleden:
21 aug

Elisabeth Sieberta de Boer-de Boer, 93 jaar
Corr.adres: Duinkampen 3, 9765 BA Paterswolde
Dat zij mag rusten in vrede.
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H. Werenfridusparochie Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 8 sept: Jan Bootsma, Haye Westendorp, Reyer en Theresia FlapperRijpma, Andries en Dirk de Jong, Wouter Yntema.
Zaterdag 14 sept.: Tettie Huitema-Braaksma, Titus en Theodora Galama-Dijkstra,
Titus Tiel Groenestege en overl. fam., Bonte en Greta de Bruin-v.d. Heide en fam.
Zondag 22 sept.: Ietje Hoooghiemstra-Jellesma, Philippus Teernstra, Fam. YpmaDijkstra.
Zaterdag 28 sept.: Karel Mensssink en overl.fam., Overl.fam. Brandsma-Ypma,
Uit dankbaarheid, Maurits Kuipers, Uit dankbaarheid, Emmie Schotanus-de Jong,
Johannes en Elizabeth de Jong–Postma.

Lectoren Misdienaars
Wo. 4 sept.
Zo. 8 sept.
Za. 14 sept.
Zo. 22 sept.
Za. 28 sept.

Zo. 8 sept.
Za. 14 sept.
Zo. 15 sept.
Zo. 22 sept.
Za. 28 sept.

Koren:

Sietse Boomsma en Kees van Wier
H.Kienstra
A.Yntema
A.Kramer
J. Kramer

Volkszang
Marich Flapper en Rudmer de Ringh Volkszang
Volkszang
Danique Wahle en Ilse Boomsma
Volkszang

Kosters:

Collectanten:

A.de Ringh
L.Buren
A. de Ringh
H.Rijpma
L.Buren

Rudolf van Wier / Johannes van Dijk Onderhoud
Johan de Jong / Auke de Ringh
Onze koren

Deurcollectes

Tjebbe Hettinga / Gerke de Boer
Herman de Bruin/Pieter Teernstra

Wereldvredesmissie
Wereldvredesmissie

Bloemverzorgers:

Koffieschenken:

Sept. Emmy Oude Weernink
Okt. Margriet Miedema en José
Galema

Zo. 8 sept.
Zo. 22 sept.

A.de Boer en S.Hettinga
T.Ketelaar en G.Rekers
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Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 21 sept. er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze viering
begint om 16.00 uur
Vrijwlligers: Mvr. E. Schramp.Mvr N. Terw. van Scheltinga Dhr. J. Schramp

Wel en Wee Workum.
De vakantie zit er al weer op en de scholen zijn weer begonnen
Het gewone leven gaat weer zijn gangetje. Langzaam gaat ook het parochie werk
weer beginnen. Deze keer een enkele mededeling:
Op 5 augustus kwam Tristin de zoontje van Hans en Mirella de Vries
levenloos ter wereld. Een heel verdrietig gebeuren temeer hij zo heel erg welkom
was in hun gezin. We wensen Hans en Mirella heel veel sterkte,ook hun ouders
en verdere familie wensen we veel kracht in deze moeilijke tijd.
Ook de zieken in onze Parochie wensen we sterkte en beterschap.
Verder wensen we U alle goeds.
De contactpersonen.

Gezinsviering in Workum
Op zondag 6 oktober is de eerste gezinsviering van het nieuwe
seizoen in Workum. Pastor Nelleke zal deze viering leiden. Het
thema is St. Franciscus ofwel dierendag.
We hopen dat er ook weer een echt Workumer kinderkoortje te
horen zal zijn. Hierover lees je elders in deze Viersprong meer.
Pastor Nelleke heeft gevraagd of iedereen zijn/haar favoriete knuffel mee wil
nemen naar de kerk!
Graag tot 6 oktober om half 10 in de kerk.
Werkgroep Vieren met Gezinnen
Monique Bergsma, Beitske de Boer
Marinne Silvius en Ria van Wier

Hallo jongens en meisjes van groep 5 t/m 8,
Vind jij het ook zo leuk om bij speciale kerkdiensten te zingen?
Denk aan: zingen bij de kribbe, palmpasen en andere gezinsvieringen.
Kom dan bij het nieuwe kinderkoor onder leiding van juf Ilse en Tim.
We oefenen om de 14 dagen op woensdag van 17.00-18.00 uur op school.
Weet je nog niet zeker of je het leuk vindt, kom dan gewoon langs en doe
vrijblijvend een les mee. Je krijgt dan ook meer informatie over de oefendata en
de bescheiden contributie die er gevraagd wordt.

- 18 Als je van te voren nog vragen hebt, kun je contact opnemen met
juf Ilse Dondorp - Ketelaar: 06-25097949

Kledinginzameling voor Mensen in Nood
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in Workum en steun
Cordaid Mensen in Nood!
Op Vrijdag 27 september van 19.00 uur tot 20.00 uur, en op zaterdag 28
september van 9.00 uur tot 10.30 uur vindt in Workum weer de najaars
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:
R.K. Kerk
Noard 173
Workum
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelings-projecten
van Cordaid Mensen in Nood.
Dit najaar willen wij extra aandacht vragen voor een project van Cordaid Mensen
in Nood in Zuid India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen
door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de
kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt
Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe
evacuatiecentra. Help ook mee!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Brunsumer Mannenkoor in Workum
Op zaterdag 9 november komt het Brunsumer mannenkoor bij ons zingen. Eerst
in de kerk en daarna in de Klamaere.Pastoor Huub Adema gaat voor in de kerk
dienst. Zondags zingen ze nog een keer in Bakhuizen ‘s middags om êen uur. ‘s
Avonds zingen ze met nog vier koren: Het Ursulakoor,Lytse kreft uit Gau,Eigen
wize uit Nijemirdum, Laos Deo uit Workum en het Brunsumer mannekoor uit
Brunsum. s Avonds begint het festival om half negen in de Klamaere
Geeske Jansma- Bouma
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St. Martinusparochie Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 8 sept: Alle zieken in onze parochie en Avondrust
Zondag 15 sept: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lektoren:

Kosters:

Zo. 8 sept.
Zo. 15 sept.
Zo. 22 sept.
Zo. 29 sept.
Zo. 6 okt.

Riet van der Bles
Vredesdienst
Thilda Adema
Bernadette de Jong
Riet van der Bles

Collectanten

Zo.8 sept
Zo.15 sept.
Zo.22 sept.
Zo.29 sept.
Zo.6 okt.

Bloemschikken

Zo. 8 sept.
Zo. 15 sept.
Zo. 22 sept.
Zo. 29 sept.
Zo. 6 okt.

Geerten Tros
Klaas Groeneveld
Nico van Vliet
Leny Foekema
Geerten Tros

Sept.
Okt.

Misdienaars
Zo. 8 sept.
Zo. 22 sept.

Jacob en Ryan
Annick en Zoë

Opbrengst collecten juli 2013
Geen bericht van ontvangen,

Extra collecte’s
15 sept.:
6 okt. :

WatzeRoorda
Jan Riemersma
Bianca Domhof
Leny Foekema
Mieke van Vliet

Vredesweek collecte
Onderhoud voor onze kerk

Lenie Roorda
Ida en Anneke Genee
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Wel en Wee Makkum







De scholen zijn weer begonnen en zo komt iedereen weer in het ritme. Dat
betekent ook dat alle activiteiten weer van start zullen gaan.
Zondag 15 september is de oecumenische vredesdienst in onze parochiekerk.
De dienst zal worden voorgegaan door Ds. Van Olphen. Het thema is
Vredesweek. Deze zondag is het ook ziekenzondag.
Jongeren die hun eerste communie gedaan hebben en graag misdienaar
willen worden kunnen zich opgeven bij Mieke van Vliet tel 231678
Avondrust: De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 oktober
2013 om 10.30 uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten
Wolde. Vanaf 10 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.
Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.
Toos van As, tel. 232564
toosvanas52@hotmail.com

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 13 en
zaterdag 14 september en voor de maand oktober is het op
vrijdag de 18e en zaterdag de 19e. 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 KVG seizoen begint weer op donderdag 19 september a.s. We beginnen de
avond met de jaarvergadering en een bestuursverkiezing. De 2e helft van de
avond wordt verzorgd door Pastor Nelleke ten Wolde. U bent van uitgenodigd.
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H. Nicolaas van Tolentijnparochie
Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 8 sept.: zieken: Piet Veldman; overledenen Jan Jurna, Piet en fam.
Tadema-Veldman, familie Ypma-Galama
Zondag 15 sept.: zieken: Piet Veldman; overledenen: Hielke en Joukje BrouwerHuisman, Rein Ludema
Zondag 22 sept.: onze zieken; overledenen: Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, Jan
Jurna Schelte en fam. Anema -de Jong
Zondag 29 sept.: onze zieken; overledenen Willy en Gerrit de Jong, Douwe en
Anna Poortstra- de Boer
Zondag 6 okt.: onze zieken; overledenen: Aggie en Jurjen Ypma, Gerard en
Riemer Brouwer, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Jan Jurna

Lektoren:
Zo. 8 sept.
Zo. 15 sept.
Zo. 22 sept.
Zo. 29 sept.
Zo. 6 okt.

Kosters:
mevr. L. de Boer (642059)
mevr. E. van der Wei (532112)
mevr. L. Hettinga (531547)
mevr. B. de Groot (532340)
mevr. E. van der Wei (532112)

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

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op zondag 15
september een 2de collecte voor de onkosten aan onze kerk en op 7 oktober voor
het reservefonds.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maanden juli en augustus 2013 was als volgt:
Parochie:
€ 223,50
Bijzondere onkosten
€ 101,15
Reserve fonds
€ 83,60
MIVA
€ 43,50
Hiervoor allen 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/Dirk
Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk
week 38: 16 t/m 21 sept.:
week 41: 7 t/m 12 oktober:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. T. Jorritsma
(531578)
mevr. B. de Groot
(532340)
mevr. L. de Boer
(642059)
mevr. G. van Popta (531305)
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.
ma. 9 sept.:
Bijeenkomst Parochievoorgangers om 20.00 uur in Bolsward
di. 24 sept.:
Bijeenkomst Diaconie en bezoekerswerkgroepen om 20.00 uur
in`t Arkje, Witmarsum.

Wel en Wee
Na een geslaagde operatie in het MCL te Leeuwarden is de heer Piet Veldman
voor verder herstel over gebracht naar het Antonius ziekenhuis te Sneek. Wij
wensen hem een algeheel herstel en veel sterkte daarbij.
Woensdag 18 september zal mevrouw Sietske Anema-de Jong worden
opgenomen in het Antonius ziekenhuis te Sneek. We hopen en bidden dat de
operatie goed mag slagen en dat Sietske zonder pijn door het leven kan gaan.
Veel sterkte en beterschap voor beiden.
Zo langzamerhand begint het gewone leven weer. Na zo`n heerlijke zomer
hebben we nieuwe energie kunnen opdoen om deze in het komende seizoen te
kunnen gebruiken. Daartoe wordt u uitgenodigd, allereerst voor zondag 8
september `s morgens hebben we Communievering bij ons in de kerk.
Om 15.00 uur wordt U uitgenodigd in de Hoekstien. Daar zal koffie en thee zijn
en wordt u in groepjes uitgezonden naar de overige drie kerken met een
vragenlijst, die u mag beantwoorden. Daar hebt u tijd voor tot ongeveer half vijf,
want dan wordt u in de Doopsgezinde kerk verwacht. Daar zullen de antwoorden
bekend gemaakt worden en wordt de middag afgesloten met een Vesperviering.
We hopen dat velen van ons daar aanwezig kunnen zijn, want er zijn veel mensen
bezig geweest om dit voor te bereiden, en de dag in goede banen te leiden.
Op dinsdag 24 september zal Kees van Kordelaar een avond geven voor
parochianen van Diaconie, Caritas, Bezoekerswerkgroepen de avond begint om
20 uur in`t Arkje Witmarsum.
Een hartelijke groet, Gods zegen van zr. Lambertina.
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ALGEMENE INFORMATIE
Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
Bolsward:
Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE,
Grote Dijlakker 7, 8701 KV, 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: nr.
NL
54ABNA021.53.06.511
nr. NL96RABO0308705483
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 en ledenadministratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com
Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur St.
Werenfridus te Workum
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

- 24 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: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,
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
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. NL96RABO0371500761 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:
4 oktober – 1 november 2013
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 23 september 2013 bij/naar:
Bolsward:
mevr. A. Witteveen tel. 0515.574580 parochieklok@hotmail.com
Workum:
dhr. A. de Ringh
tel. 0515.542537 aukejelle@hotmail.com
Makkum:
mevr. T. van As
tel. 0515.232564 toosvanas@hotmail.com
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wie
tel. 0517.532112 ellyvdwei@planet.nl
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