ALLEMAAL FAMILIE!
vrijdag - 24 januari – vrijdag 21 februari 2014
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VIERSPRONGROOSTER
Datum
Vr. 24 jan.
Za. 25 jan.
Zo. 26 jan.
Zo. 26 jan.
Zo. 26 jan.
Zo. 26 jan.
Di. 28 jan.
Wo. 29 jan.
Do. 30 jan.
Vr. 31 jan.
Za. 1 febr.
Za. 1 febr.
Zo. 2 febr.
Zo. 2 febr.
Zo. 2 febr.
Ma. 3 febr.
Di. 4 febr.
Wo. 5 febr.
Wo. 5 febr.
Do. 6 febr.
Vr. 7 febr.
Za. 8 febr.
Za. 8 febr.
Zo. 9 febr.
Zo. 9 febr.
Zo. 9 febr.
Wo. 12 febr.
Do. 13 febr.
Vr. 14 febr.
Za. 15 febr.
Za. 15 febr.
Zo. 16 febr.
Zo. 16 febr.
Zo. 16 febr.
Di. 18 febr.
Wo. 19 febr.

Tijd
19.00
19:00
09.30
09.30
09.30
11.00
09.00
10.00
09.00
19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
10.30
09.00
08.00
10.00
09.00
19.00
16.00
19.00
09.30
09.30
9.00
10.00
09.00
19.00
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
09.00
10.00

Plaats
Viering
Huylckenstein
Eucharistie
Bolsward
Eucharistie
Makkum
Eucharistie
Witmarsum oec. Viering (Koepelk.)
Workum
Communieviering
Bolsward
Eucharistie
Janningkapel
Eucharistie
Bloemkamp
Communieviering
Bolsward
Eucharistie
Huylckenstein
Eucharistie
Bolsward
Communieviering
Workum
Eucharistie
Makkum
Communieviering
Witmarsum
Eucharistie
Bolsward
Eucharistie
Avondrust
Eucharistie
Janningkapel
Eucharistie
Workum
Kinderviering
Bloemkamp
Eucharistie
Bolsward
Eucharistie
Huylckenstein
Eucharistie
Nij Mariënakker Eucharistie
Bolsward
Eucharistie
Witmarsum
Communieviering
Workum
Communieviering
Janningkapel
Eucharistie
Bloemkamp
Communieviering
Bolsward
Eucharistie
Huylckenstein
Eucharistie
Bolsward
Communieviering
Workum
Eucharistie
Makkum
Communieviering
Witmarsum
Eucharistie
Bolsward
Eucharistie
Janningkapel
Eucharistie
Bloemkamp
Communieviering

Voorgang.
AB
AB
AB
NtW/Wattel
Parochianen
AB
AB
NtW
AB
AB
Parochianen
AB
Parochianen
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
NtW
Parochian.
AB
Vrijwilligers
AB
AB
NtW
AB
NtW
AB
AB
AB
NtW
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Do. 20 febr.
Vr. 21 febr.

09.00
19.00

Bolsward
Huylckenstein

Communieviering
Communieviering

NtW
NtW

Uitvaartwacht in de Viersprong
Vrijdag 24 januari t/m zondag 2 februari
Maandag 3 februari t/m zondag 23 februari

pastoor
pastor

Bultsma
Ten Wolde

Allemaal familie
In de katholieke kerk spreken we soms graag over onszelf als de Familia Dei, de
familie van God. Als we ‘s zondags bij elkaar komen in Gods huis om Hem en
elkaar te ontmoeten en samen te vieren, worden we “broeders en zusters”
genoemd, en God noemen we onze Vader. We zijn familie, en met dat woord
drukken we uit dat we emotioneel betrokken zijn op elkaar- Geestverwanten en
zielsverwanten.
In januari zijn we altijd in een wat wijdere kring betrokken op onze familieleden.
Het is de maand van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, met
overal oecumenische vieringen. We vieren samen met onze broers en zussen van
andere kerken. Januari is ook de maand, waarin pastores en vrijwilligers
beginnen na te denken over de invulling van de Vastenactie, die ons elk jaar
weer in nauwer contact brengt met onze katholieke familieleden in andere
werelddelen. En dit jaar beleven we bovendien de eerste maand, waarin we als
parochianen van verschillende locaties de familiebanden hebben verstevigd
doordat we samen de ene Zalige Titus Brandsmaparochie zijn geworden.
Ik kom zelf uit een hele kleine familie, en ik vind het altijd heel mooi dat ik zo’n
grote familie heb als gelovige. Maar de vraag is natuurlijk, hoe betrokken je nu
eigenlijk bent op elkaar. Er is veel verschil in de intensiteit waarin familieleden
met elkaar optrekken en de verwantschap die ze ervaren. Onze Afrikaanse of
Aziatische familie komen we maar heel af en toe tegen, al zijn er parochianen die
de verhalen van daar aan ons kunnen vertellen. Onze medechristenen uit de
protestantse kerken komen we alle dagen tegen, in de straten van onze steden
en dorpen; maar als het over het geloof op zich gaat, vieren we meestal los van
elkaar. En voor onze nieuwe parochie?
Hoe zullen we dat eens doen, met onze banden? Je kunt heel goede familie van
elkaar zijn zonder de deur bij elkaar plat te lopen, maar je moet toch tenminste
bekenden van elkaar blijven, anders “heb” je uiteindelijk steeds minder met
elkaar. In de huiselijke kring denk ik daar de laatste tijd veel over na, met de
kinderen bijna de deur uit en onze ouders, die steeds ouder worden. Ik realiseer
me hoe bijzonder het is dat iedereen er is, en wil daar graag van genieten. En af
en toe een handje toesteken, natuurlijk.
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Op 23 februari gaan we een geboortefeest vieren - onze nulde verjaardag als
Zalige Titus Brandsmaparochie. Ik hoop, dat we een mooi feestje kunnen vieren.
Dat onze contacten wat intensiever zullen worden, dat er nog heel lang veel te
genieten valt van iedereen die er is, en dat we elkaar een handje toe gaan steken
als dat nodig is. En dat een wijde kring van mensen om ons daarvan mag
profiteren – we zijn uiteindelijk alle 7 miljard wereldbewoners kinderen van één
God.
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Even bijpraten…..
Fusiedecreet – Het gele vel bevat dit maal de volledige tekst van het
fusiedecreet. Het is aan u als parochianen gericht en we stellen u daarom graag
in de gelegenheid er kennis van te nemen. Aan het einde van het decreet wordt
ook nog een bezwaartermijn genoemd van 10 dagen. Deze gaat in vanaf
moment van publicatie, dus vanaf het moment dat dit parochieblad werd
uitgegeven.
Startviering – Op 23 februari 2014 willen we een feestelijke start maken met
onze nieuwe Zalige Titus Brandsmaparochie. Dit doen we door samen met onze
bisschop de eucharistie te vieren. Dit betekent niet alleen dat u allen zeer van
harte bent uitgenodigd om mee te vieren, maar ook dat die zondag er bij wijze
van hoge uitzondering geen andere vieringen zijn. Zaterdagavond 22 februari is
er wel een gebedsdienst in de kerk van Bolsward die begint om 19.00 uur. Meer
informatie over onze startviering vindt u elders in dit parochieblad.
Secretariaat van de pastores – Eind vorig jaar heeft mevrouw Jitske HettingaBergsma zich aangeboden als vrijwilligster voor het parochiesecretariaat. Er is
voor gekozen haar met name de ondersteuning van de pastores toe te
vertrouwen. Dat wil zeggen dat ze allerlei administratieve taken waarneemt,
maar ook voor een deel de agenda’s van de pastores zal gaan bijhouden. Tevens
is het mogelijk dat niet de pastores zelf, maar mevrouw Hettinga bepaalde
vragen via telefoon of e-mail zal beantwoorden. Door deze goede ondersteuning
hopen we als pastores nog beter de parochie van dienst te kunnen zijn. Met deze
uitbreiding van het secretariaat hopen we ook de openingstijden van het
secretariaat te kunnen gaan verruimen. Zodra mevrouw Hettinga goed is
ingewerkt gaan we u daarover berichten. Het is in ieder geval nu reeds mogelijk
om een e-mail te sturen: pastoresztb@gmail.com
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Bijbelquiz
De antwoorden op de vragen in het vorigeparochieblad:
1. Deutronomium is het laatste boek van:
D: Tora ofwel Pentateuch
2. Wat moeten de Israëlieten volgens Deutronomium 6 in hun deurposten
griffen?
De geboden die ik (God) u heden voorschrijf.
3. Eén van de Rechters was Debora. Wat was ze nog meer volgens de Bijbel?
A: Profetes (Vgl. Recht. 4,4)
4. In het boek Ruth ontmoeten we Noömi. Wat was zij van Ruth?
C: Schoonmoeder (Vgl. Ruth 3,1)
5. Wat moest Samuel antwoorden op de roepende stem die hem ’s nachts
wakker maakte?
Spreek, Heer, uw dienaar luistert. (Vgl. 1 Sam 3, 9)
Nieuwe vragen:
1. Koning Saul en David hebben op een gegeven moment een moeilijke
verstandhouding. David krijgt zelfs de kans Saul te doden, maar doet het niet.
Hoe laat hij echter toch merken dat hij Sauls buurt is geweest?
A: Hij snijdt de slip van diens mantel af
B: Hij onthoofd zijn Sauls lijfwacht

C: Hij laat een briefje af
D: Hij vertelt het aan Sauls zoon

2. Door welk wapen komt Saul aan zijn eind?
A: Slinger
C: Speer
B: Dolk
D: Zwaard
3. Hoe heet de oudste zoon van David?
4. David raakt helemaal hoteldebotel van andermans vrouw en gaat over lijken
om haar te kunnen huwen. Hoe heet deze vrouw?
5. David en zijn door hem “verworven” vrouw krijgen meerdere kinderen. De
eerste sterft jong. Hoe heet de tweede?
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Bijbelleesrooster:
JANUARI
24 Rechters 13,14,15
25 Rechters 16,17,18
26 Rechters 19,20,21
27 Ruth 1,2,3,4

FEBRUARI
1 1 Samuël 13,14,15
2 1 Samuël 16,17,18
3 1 Samuël 19,20,21
4 1 Samuël 22,23,24

28 1 Samuël 1,2,3
29 1 Samuël 4,5,6
30 1 Samuël 7,8,9

5 1 Samuël 25,26,27
6 1 Samuël 28,29,30
7 1 Samuël 31, 2 Samuël
1,2
8 2 Samuël 3,4,5
9 2 Samuël 6,7,8
10 2 Samuël 9,10,11

31 1 Samuël 10,11,12

11 2 Samuël 12,13,14
12 2 Samuël 15,16,17
13 2 Samuël 18,19,20
14 2 Samuël 21,22,23
15 2 Samuël 24, 1
Koningen 1,2
16 1 Koningen 3,4,5
17 1 Koningen 6,7,8
18 1 Koningen 9,10,11
19 1 Koningen 12,13,14
20 1 Koningen 15,16,17
21 1 Koningen 18,19,20

Trainings- en vragenuur: zondag 9 februari van 11 tot 12 in de St. Martinuskerk
in Makkum. LET OP!! Op 9 februari gaan we mogelijk een andere dag en tijd
voor de trainingsuren afspreken. Er wordt gedacht aan de eerste vrijdagmorgen
van de maand om 10.00 uur. Wilt u aanhaken als de tijd verandert, laat het dan
even weten aan het secretariaat.

Wie houdt van Afrika????
Onze katholieke kerk is overal ter wereld aanwezig en de manier waarop mensen
het geloof beleven en vieren in bijvoorbeeld Latijns Amerika of Azië kan heel
inspirerend zijn voor ons kerkzijn in Zuid-West Friesland. De komende jaren
willen we proberen om deze inspiratie op te zoeken en een plek te geven. We
beginnen met Afrika, omdat de Vastenaktie van dit jaar zich richt op Sierra
Leone. Daarom deze OPROEP aan alle mensen die langere of kortere tijd in
Afrika hebben gewoond en/of gewerkt, en aan mensen die weleens in Afrika of
in Afrikaanse kerken in Nederland hebben gekerkt:
Op maandagavond 10 februari om 20.00 uur zou ik u heel graag willen
ontmoeten om verhalen over Afrika en Afrikaans kerk-zijn te horen en samen te
brainstormen
over
de
manier,
waarop
uw
ervaringen
onze
geloofsgemeenschappen kunnen verrijken.
Aan het einde van de avond, zo tegen 10.00 uur, verzamelen we onze oogst en
kijken we hoe het na deze ene avond verder gaat. We komen bij elkaar in de
bovenzaal van de pastorie van Bolsward.
pastor Nelleke ten Wolde.
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DIACONIE
Ga mee naar Lourdes met de Zalige Titus Brandsmaparochie



Pastoor Bultsma gaat mee
11 februari: Film “Je m’appelle Bernadette”

Zoals u weet gaan we in de meivakantie van dit jaar
samen op bedevaart naar Lourdes. Nieuws is dat
pastoor Bultsma mee gaat als geestelijk begeleider. De
eerste inschrijvingen voor deze reis komen al binnen.
Heeft u belangstelling voor deze reis of wilt u meer
informatie, neem dan contact op met ons op.
Op 11 februari (de dag van de eerste verschijning)
zullen we in de Parochiezaal van de St. Franciscuskerk
de film “Je m’appelle Bernadette” draaien. Deze
nieuwe film (uit 2011) laat op weer een eigen manier
het leven van de heilige Bernadette zien van de verschijningen in Lourdes tot en
met het kloosterleven van Bernadette. De film begint om 19.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groeten namens VNB Lourdeswerk Bolsward,
Patrick en Boudien Janssen-Terbraak, Turfkade 44
8701 JM Bolsward, tel. 0515-580870
e-mail: pbjanssen@hetnet.nl.

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
email: info@franciscuskerk.nl
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Uitnodiging
It sil heve!
Met z’n allen onder de paraplu van de Zalige Titus.
Beste medeparochianen,
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten zijn de 4 parochies van “De
Viersprong” per 1 januari 2014 gefuseerd tot de “ Zalige Titus Brandsma
parochie”.
Alle reden voor een feestje om dit heuglijk feit te vieren.
Vandaar deze uitnodiging via het parochieblad.
(Hang hem meteen aan uw prikbord.)
Op zondag 23 februari is het zover en gaat dit feestje er komen.
Voor deze datum is gekozen omdat het de geboortedag is van pater Titus
Brandsma.
Sinds een aantal weken is er een feestcommissie in het leven geroepen met
daarin parochianen uit de verschillende locaties van onze parochie. De
feestcommissie is inmiddels druk in de weer om voor deze zondag iets te
organiseren. Met als doel ons samengaan en de geboorte van onze nieuwe
parochie feestelijk te kunnen vieren.
Het globale programma voor 23 februari,
 De dag begint om 11.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering.
In deze Eucharistieviering gaat onze bisschop Mgr. De Korte voor.
Als locatie is gekozen voor de Sint Franciscuskerk van Bolsward.
(Eigenlijk was het de bedoeling om voor deze gelegenheid gebruik te maken van
“de kathedraal” van Makkum. (scheepswerf de Vries). Maar er liggen op dit
moment een aantal schepen in de hal.)
 Na afloop van de Eucharistieviering is er een feestelijk samenzijn, waarbij
we elkaar onder het genot van een kopje koffie, een hapje en een
drankje kunnen ontmoeten.
 Zo rond de klok van 14.00 uur willen we het feestelijk samenzijn
afsluiten.
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Omdat het een nieuwe, dus jonge, parochie betreft vinden we het als
feestcommissie belangrijk om ook voor de jonge parochianen (lees kinderen) iets
te organiseren. Gedurende een deel van de Eucharistieviering zal er voor de
kinderen dan ook een activiteit georganiseerd worden. Verder willen we
proberen alle kinderen te betrekken bij het begin van de viering.
De feestcommissie heeft er enorm veel zin in.
We hopen u ook. We verwachten deze dag dan ook een groot aantal
parochianen (kinderen en hun ouders, junioren, senioren enz.) te mogen
begroeten om samen met ons deze heuglijke gebeurtenis te vieren.

Tot ziens op 23 februari,
Namens de feestcommissie Tiemen Hoitinga.
Email:info@franciscuskerk.nl

www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie

facebook

Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws in onze parochies!
Help ons naar de laatste 100 “vind-ik-leuks”!
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Vervolg Diaconie
Mini-symposium 15 maart 2014: Martinikerk, een millennium en meer
Op zaterdag 15 maart 2014 wordt een mini-symposium georganiseerd in de
Martinikerk van Bolsward. Drie sprekers houden lezingen over de eerste eeuwen
christendom in onze streken. De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 18.00
uur. De organisatie is in handen van de Stichting Bolswards Historie en de
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting. Medewerking wordt verleend door de
familie Ariesen, de huidige voorgangers van de Martinikerk; zij zullen een woord
van welkom uitspreken en een muzikaal intermezzo verzorgen. De toegang is
gratis.
Op de Oldehoofster terp van Bolsward staat vanaf de 11e eeuw een kerkgebouw.
Eerst een tufstenen kerkje, dat in de 15 eeuw werd vervangen door de veel
grotere Martinikerk die wij nu kennen (bouwperiode 1446-1466, in 1459 gewijd
aan Sint Maarten door de bisschop van Utrecht). De toren is ongeveer honderd
jaar ouder. Tot 1329 was Bolsward de hoofdplaats van het decanaat Westergo.
Directe aanleiding voor de bijeenkomst is de (in januari 2014 verwachte)
verschijning van een boek over de Kerstening van de Friezen, geschreven door
de taalkundige dr. Dirk Otten. Hij is bereid gevonden om een lezing te verzorgen
over zijn boek. Daarnaast komen een theoloog en een bouwkundige, ieder
vanuit hun eigen invalshoek, iets vertellen over de vroeg christelijke periode in
Bolsward.
De Kerstening van de Friezen en de Saksen in Noordwest-Europa ging niet
zonder slag of stoot. Er was bepaald geen sprake van evangelisatie door
verkondiging van het Woord. De Frankische koning Karel de Grote voerde aan
het einde van de 8e eeuw een tientallen jaren durende strijd. De overwonnen
Fries of Saks moest zich tot christen laten dopen. Weigerde hij dat dan volgde de
doodstraf. Men spreekt wel van prediking met ‘ijzeren’ tong. Hoe is het gelukt
om een militair onderworpen volk de religie van de vijand te laten aannemen?
En daarna al meer dan 1000 jaar te laten voortbestaan?
Bauke Jansen
Voorzitter Hendrick Nannes Catrijn Epesstichting.
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H. Franciscus Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 25 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Romke Galema
Zondag 26 jan.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Theo Ettema, bij een verjaardag
Woensdag 29 jan. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 30 jan.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 1 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna
Huitema-Jellema
Zondag 2 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema,
Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema, voor de zielenrust van Jacob Michiel
Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma
Woensdag 5 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor
kinderen en kleinkinderen
Donderdag 6 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl.
fam. Jorna- Bonekamp
Zaterdag 8 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 9 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jrd. Maria
v.d. Meulen, Pietsie Terbraak-Teernstra, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreezev.d. Werf, Ynte Hooghiemstra en Agatha Hooghiemstra-Houben
Woensdag 12 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 13 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terherne
Zaterdag 15 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Zondag 16 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam.
Sietze Palstra en Marie Palstra-Adema, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Sible
Sjoerd Andela, Jeanne v.d. Zee-v.d. Hoven, ouders v.d. Zee-Huisman, Klaas en
Waltje Huitema-Homminga
Woensdag 19 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,
voor kinderen en kleinkinderen
Donderdag 20 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Hampie
Mulder
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Kinderwoorddienst
Zondag 12 januari hebben we met de kinderen het verhaal verteld
van Johannes de Doper. Dat Jezus door hem is gedoopt en dat de
hemel voor Jezus open ging, een duif naar beneden kwam en een
stem zei: Jij bent mijn zoon, Jezus die de mensen de juiste weg wijst.
Na dit verhaal hebben we het met de kinderen over bidden gehad. Waarom
bidden we, waar, hoe en wat betekent het. Om de kinderen een steuntje te
geven, hebben we met hen een gebedskubus gemaakt waarvan de zes zijden
bedekt zijn met diverse gebeden. Het kruisteken, Onze Vader, Wees gegroet,
Ochtendgebed, Avondgebed en een gebed voor het eten. De kinderen kunnen
deze kubus in hun dagelijkse leven gebruiken als ze dat willen.
De volgende KWD dienst is op zondag 9 febr. en op 2 maart. Wie weet zie we jou
dan!
De Leiding van de KWD

Geloven Nu – groep overdag
In onze parochie zijn al enkele jaren Geloven-Nu groepen actief: parochianen die
elkaar ontmoeten rondom Bijbelverhalen en over geloof en leven met elkaar in
gesprek gaan. Door verhuizing van de gespreksleidster is er een nieuwe situatie
ontstaan voor de Geloven-Nu groep die de afgelopen jaren tweewekelijks bij
elkaar kwam op de woensdagmiddagen in het voorjaar. Om te bespreken hoe
het verder gaat zijn alle leden van deze groep persoonlijk uitgenodigd om op
woensdagmiddag 12 februari om 13.30 uur in de bovenzaal van de pastorie van
Bolsward met pastor Nelleke ten Wolde over de toekomst van de groep te
praten. Wie zich bij gelegenheid van een mogelijk nieuwe start aan zou willen
sluiten is van harte welkom!
Pastor N. ten Wolde.

M25 groep Bolsward
Het landelijke project M25( Mattheüs,25, 34-40) (spreek uit als Em-twentyfive)
worden jongeren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich vrijwillig in te
zetten voor kwetsbare mensen. Onze diaconaal werker Kees van Kordelaar heeft
onze groep erover verteld en wilde ook graag iets diaconaals met ze doen. Idee
werd bedacht om iets goeds te doen voor een ander in de samenleving.
Zondag 15 december was het zover en gingen we met de groep van het tweede
jaar jongerencatechese naar Thywerthiem in Wommels. De mensen die hier
wonen hebben een lichamelijke of geestelijke handicap.
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Eerst gingen de jongeren in twee groepen pannenkoeken bakken en daarna
werd er heerlijk gesmuld door de bewoners en de jongeren! Na de afwas en het
opruimen was het tijd voor de bIngo! De jongeren begeleiden de bewoners bij
de bingo. Voor iedere ronde een klein prijsje. We kijken terug op een zeer
geslaagde middag, zeker voor herhaling zeiden de jongeren!
Hartelijke groet!
De jongeren van jaar 2.

Familieberichten:
Gedoopt:
12 januari

Jesse Daniël Martijn Huitema, zoon van Hylke
en Esmeralda Huitema-Sipma, de Greiden 5,
8701 ZZ Bolsward

Van harte gefeliciteerd!
Overleden:
11 dec.

Ate Draaisma, 83 jaar
corr. adres Snekerstraat 5/304, 8701 XA Bolsward

Dat hij mag rusten in vrede!

In memoriam Zuster Germana Everstein
Zij is geboren te Rotterdam op 19 november 1915. Op 16 augustus 1936
geprofest in de congregatie van de zusters Franciscanessen van St. Lucia te
Bennebroek en overleden op 19 november 2013 te Alverna/Wijchen.
Zuster Germana Everstein heeft van 1942 tot 1966 (?) -plm. 24 jaar- in Bolsward
gewerkt en gewoond. Ze was lerares naaldvakken, modevakschool, kosteres en
hielp bij de bejaarden als huisnaaister.
Volgens zr. Jorna uit Wijchen zijn vier van haar leerlingen later ook ingetreden bij
de Franciscanessen (o.a. zr. Marije IJedema).

Koren
Za. 25 jan.
Zo. 26 jan.
Za. 1 febr.
Zo. 2 febr.
Za. 8 febr.
Zo 9 febr.

Joachim
Kinder/jeugdkoor
Herenkoor
Dameskoor
Cantus Deo
Herenkoor

Za.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Zo.

15 febr.
16 febr.
22 febr.
23 febr.
1 mrt.
2 mrt.

Dameskoor
Herenkoor
Cantrix C. Bekema
Alle koren
Cantrix C. Bekema
Dames en Herenkoor
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KVG Woensdag 12 februari 2014.
De ziekte van Lyme. Voor meer informatie zie het boekje.

KBO
De KBO Afdeling Bolsward houdt op woensdag 12 februari as. haar
jaarlijkse ledenvergadering in de parochiezaal. De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Na afloop van de vergadering is er een muzikale bingo met hele aardige prijzen.
U bent allen van harte welkom.
Het bestuur.

Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben, over een periode van vijf weken € 3.346,80
opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

AGENDA
Datum
Vr.
Wo.
Do
Do
Vr
Vr.
Vr.
Ma
Di
Wo
Wo
Wo
Vr
Vr
Vr.
Vr.
Wo
Wo
Wo
Do
Vr

24 jan.
5 feb.
6 feb.
6 feb.
7 feb.
7 feb.
7 febr.
10 feb.
11 feb.
12 feb.
12 feb.
12 feb.
14 feb.
14 feb.
14 feb.
14 feb.
19 feb.
19 feb.
19 feb.
20 feb.
21 feb.

Tijd

Wat is er te doen?

Waar

16.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
19.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
16.00 uur

scholing jeugdkoor
eerste Communie
pastoor Bultsma
kerkschoonmaak
scholing jeugdkoor
ABTB
nwe. Par. blad bijeenkomst
Geloven nu
Filmavond Lourdes
Geloven nu
KBO
KVG
Omzien naar elkaar
scholing jeugdkoor
Buitenschoolse catechese
Jongerencatechese
Parochieblad rapen
eerste Communie
Locatieraad
KPO
scholing jeugdkoor

Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal
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H. Werenfridus Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 26 jan: Herre Ketelaar, Marten Jellesma, Johannes en
Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus –de Jong, Piet Postma
Reyer en Theresia Flapper- Rijpma, Titus en Theodora Galama-Dijkstra
Zaterdag 1 febr.: Herre Ketelaar, Piet Miedema, Rients en Jo Galema–de Vent,
uit dankbaarheid voor een 50 jarig jubileum, voor leden en overl. leden van het
Ludgerkoor en Gregorius Magnus koor
Zondag 9 febr.: Herre Ketelaar, Elizabeth Hooghiemstra, Durk Westendorp, Sible
Westendorp, Wiebe en Sible Hylkema
Zaterdag 15 febr.: Herre Ketelaar, Titus en Theodra Galama-Dijkstra, Andries en
Dirk de Jong, voor leden en overleden leden K.B.O.

Lectoren en misdienaar
Zo.
Za.

26 jan.
1 febr.

Lector: A. Kramer
Lector: A. Yntema
Misdienaars : ??
Zo.
9 febr. Lector: J. Kramer
Za. 15 febr. Lector: H. Kienstra
Misdienaars: ??
Wo. 8 jan
Misdienaars: ??

Koren
Zo. 26 jan.
Za. 1 febr.

Gregorius Magnus
Ludgerkoor

Zo.
Za.

9 febr. Gregorius Magnus
15 febr. Ludgerkoor

L. Buren
A. de Ringh

Zo.
Za.

9 febr. R. de Ringh
15 febr. H. Rijpma

Kosters
Zo.
Za.

26 jan.
1 febr.

Collectanten
Zo.
Za.
Zo.
Za.

26 jan. Nel Terwisscha v. Scheltinga en Lienke de Ringh
1 febr. Johan de Jong en Tjebbe Hettinga
9 febr. Auke de Ringh en Gerke de Boer
15 febr. Herman de Bruin en Rudolf van Wier

Vanaf heden zijn de dinsdagmorgen en de kindervieringen op de
woensdag in de kapel van het Janningmuseum, dit in verband met de
kou!!!!!
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Opbrengst collectes oktober 2013. Opbrengst collectes november 2013.
Opbrengst collectes december 2013.
Collectes eigen kerk € 1217,27
Deurcollectes Adventsactie (Inclusief Mariënacker) 7, 15 en 25 december €
94,77
Deurcollectes onderhoud 1 en 24 december € 213,83
Deurcollecte koren 21 en 29 december
€ 29,25

Deurcollectes
Zo.
Za.
Zo.
Za.

26 jan.
1 febr.
9 febr.
15 febr.

t.b.v. Onderhoud
t.b.v. Jeugwerk
t.b.v. Onderhuod
t.b.v. Koren

Bloemverzorgers:
Maand Januari tot en met 15 februari Emmy Oude Weernink

Koffieschenken
Zo. 26 jan.
Zo. 9 febr.

T. Ketelaar en G. Rekers
A. de Boer en H. Rijpma

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 8 februari 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma,
deze viering begint om 16.00 uur. Vrijwilligers: Mevr. I. Heins, Mevr. J. Ypma en
Mevr. A. de Boer.

Ziekenbezoekgroep
Wie graag een keer bezoek vanuit de parochie door parochianen wil ontvangen,
ook wanneer u tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeghuis bent opgenomen, kunt
dit altijd aan ons laten weten. Uzelf, familie, vrienden kunnen met Maria
Lagendijk, (contactpersoon van de bezoekgroep in onze parochie) contact
opnemen.
Tel: 0515-542357. Wanneer u graag met de pastoor of de pastor wilt spreken
kunt u dit zelf via het secretariaat in Bolsward aanvragen.
Namens de (zieken)bezoekgroep in onze parochie
M. Lagendijk.
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M25 activiteit door catechese groep Workum
Op zondagmiddag de 24ste november zijn de tweedejaars catechese kinderen van
de RK parochie Werenfridus uit Workum naar zorgboerderij Veldzicht geweest.
In het kader van het jongerenproject M25, waarin jongeren worden geactiveerd
om diaconaal de handen uit de mouwen te steken en iets voor een ander te
betekenen, hebben wij een spelletjesmiddag georganiseerd voor de jongeren
van zorgboerderij Veldzicht en zorgboerderij It Surein. Wij hebben voor hun
pannenkoeken gebakken met spek, kaas, rozijnen en natuurlijk naturel. De
kinderen vonden het heel leuk want je kon zelf kiezen wat je wou doen: spijker
slaan, schminken, Oudhollandse spelletjes en knutselen. Ze mochten na de
activiteiten nog even buitenspelen met de paarden, varkens, cavia’s, konijnen en
een hond. Wij (de catechese jongeren) vonden het heel leuk om deze middag te
organiseren voor de kinderen van zorgboerderij Veldzicht en zorgboerderij It
Surein. Samen hebben we een gezellige middag van gemaakt. Graag willen wij de
mensen van Zorgboerderij Veldzicht en zorgboerderij It Surein hartelijk
bedanken voor de gastvrijheid en het mogelijk maken van deze middag.
Wij weten dat de toekomst van zorgboerderijen erg onzeker is en nu we met
eigen ogen hebben gezien wat ze allemaal op een zorgboerderij doen en hoe
belangrijk het is voor de kinderen vinden wij dat zorgboerderijen moeten blijven!
Vriendelijke groeten namens de catechese jongeren
Marije Zijlstra en Kees van Kordelaar,
Diaconaal opbouwwerker de 4-sprong.

Geslaagde kerstmarkt
De kerstmarkt die 14 en 15 december jl. gehouden werd in Workum is geslaagd
te noemen. De opbrengst bedraagt ruim 2000 euro. Een mooi resultaat
waarvoor we alle bezoekers van de markt dankbaar zijn. Ook de vrijwilligers die
op de een of andere manier meegeholpen hebben, heel hartelijk dank.
Inmiddels hebben de goede doelen; Stichting Heppie, Robin Rijpma’s project in
Ghana, de Stichting Bouwen met Bouma’s en de Werenfriduskerk een bedrag
ontvangen. Voor dit jaar zullen we op zoek moeten naar een andere locatie.
Maar eerst gaan we weer aan de slag met de voorbereiding van de
rommelmarkt. Hierover hoort u meer zodra de datum bekend is en dan zullen
we u weer benaderen om mee te doen met onze jaarlijkse rommelmarkt.
De rommelmarktcommissie.
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Wel en Wee Workum.
* Dit is de allereerste Wel en Wee in het nieuwe jaar, een nieuw jaar met nieuwe
voornemens en nieuwe plannen. We hopen dat dit jaar U veel goeds en vooral
een goede gezondheid mag brengen.
Ook is 1 januari het moment waarop we de grote Parochie “Zalige Titus
Brandsma “ zijn geworden. Het zal even wennen zijn, maar we blijven door gaan
op de manier die we gewend zijn. We hebben nu een locatieraad die de zaken
die in Workum belangrijk zijn behartigen. De locatieraad wordt versterkt met
twee nieuwe leden nl.: Marianne Silvius en Sander Bouma. We wensen hun
daarbij succes.
De vieringen in onze kerk blijven doorgaan op de manier die we gewend zijn.
* Op 22 december is: Nei ’n warber libben en ’n tiid fan hieltiid mear ynleverjen
fan syn sûnens, dochs noch hastich by ús wei rekke myn leave man, ús leave heit
en pake: Pieter Weitenberg 72 jier âld. Op vrijdag 27 december vierden we zijn
uitvaart in een volle kerk. Aan deze Eucharistieviering werkte niet alleen het
Ludgerkoor mee, maar ook Laus Deo het koor waar Piet vele jaren met veel
plezier lid van was. We wensen Leny, de kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte met het gemis van hun lieve man, heit en pake.
* Op 1 februari nemen we afscheid van onze organist Bennie de Vries, 50 jaar
was hij actief als organist in onze Parochie. In 1964 nam Bennie het stokje over
van koster en organist Douwe Jongstra, deze vertrok toen naar Brunssum.
Bennie moest wel even nadenken over deze functie, hij speelde in die tijd op
accordeon op bruiloften en partijen en wist niet hoe een kerkorgel werkte, toch
heeft hij de uitdaging aangenomen en de stap gewaagd. Zo kon het gebeuren
dat Bennie in de weekends van een nachtelijk feestje en een korte nacht, om
10.00 uur weer orgel speelde in de Eucharistieviering op de zondagmorgen.
Bennie begon met het kerkkoor Gregorius Magnum, later kwam het
Jongerenkoor (nu Ursula koor) en nog later werd hij ook vaste organist van het
Ludgerkoor. Ook speelde Bennie met veel plezier bij de vieringen van de zusters
J.M.J in Huize St Gertrudus. En natuurlijk bij rouw en trouwvieringen was Bennie
de organist. Ook was Bennie altijd aanwezig bij de wekelijkse repetitie van de
koren. Bennie vindt dat nu het moment is gekomen om te stoppen. Zaterdag 1
februari nemen we afscheid van Bennie in de viering om 19.00 uur. We hopen
dat er veel parochianen aanwezig zullen zijn bij dit afscheid van Bennie. Het
Ludgerkoor en Gregorius Magnum koor zullen samen de gezangen in deze
viering verzorgen. Hij blijft nog als organist bij de vieringen in Mariënacker
spelen. We willen Bennie heel hartelijk bedanken voor zijn tijd, inzet en zijn
enthousiasme van deze 50 jaar die hij als organist in onze Parochie werkzaam
Was. We wensen hem samen met zijn vrouw en kinderen nog een hele fijne tijd
toe.
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* Gelukkig hebben we Anneke Stellingwerf-Feenstra bereid gevonden om de
repetitie vanaf 3 februari op maandag te begeleiden en in ieder geval ook de
zaterdagavondvieringen zal ze de koren begeleiden. We wensen Anneke heel
veel succes.
* Dan willen we alle vrijwilligers bedanken die zich in de drukke Decembermaand
hebben ingezet voor alle werkzaamheden die er gedaan moesten worden in de
parochie.
* De Kerst musical “de Hemel op aarde“ was een groot succes.
* Dan is op 13 januari Herre Ketelaar overleden op 81 jarige leeftijd. De
begrafenis was op 18 januari.
In de volgende Wel en Wee meer info over Ketelaar.
* Dan wensen we alle zieken veel sterkte en beterschap, ook zieken die in een
verzorgingshuis verblijven wensen we heel veel sterkte.
Verder wensen we U alle goeds.
De Contactpersonen.

De hemel op stelten
En toen was het eindelijk 21 december!
We gingen rond half één met z`n allen in de bus op naar Groningen! De reis op
zich was natuurlijk al spannend! Het leek wel schoolreisje! We waren mooi op
tijd in de kerk en we hadden dan ook plek op de voorste rijen. Wat een grote
groep artiesten/zangers kwam er op het podium staan zeg! Echt van jong (ik
denk 4 jaar!!!) tot oud, prachtig om te zien hoe enthousiast ze allemaal
meededen! Het verhaal ging over hoe het er hier beneden op aarde aan toe ging
en dat het eigenlijk maar een rommeltje was. Daarentegen was het in de hemel
een waar walhalla! Daar was geen ruzie, hadden ze geen tijd en ging het er
relaxed aan toe. Alhoewel…..één van de engeltjes kreeg te horen dat er iets
groots ging gebeuren!!! Kortom de Hemel stond in één keer op stelten!!!
Er werd druk geoefend met de liederen, omdat het kindje Jezus werd geboren en
de engelen dat mochten aan kondigen!! Petrus leidde het allemaal wat in goede
banen en toen was het eindelijk zover, ze gingen naar `beneden` om het kindje
Jezus aan te kondigen! Het zag er prachtig uit!!! De stal, Josef en Maria en het
kindje Jezus, de dieren en alle engelen erbij, super mooi! Aan het einde sprak
Petrus ons nog even toe en kreeg hij onverwacht telefoon!!!! Het was God!! Of
wij ook tijd hadden om een afspraak met God te maken…Iedereen stemde
natuurlijk toe!
Het was een prachtige musical met mooie liedjes en het werd op een erg leuke
manier verteld en uitgebeeld!
Echt een aanrader voor iedereen, jong en oud!
Wij hebben enorm genoten!! Groetjes Yoran, Yarno en Femke Ketelaar.
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H. Martinus Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 26 jan.: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en in Avondrust
Zondag 2 febr.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en voor alle zieken in onze
parochie en in Avondrust
Zondag 23 febr.: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en in Avondrust

Lectoren
Zo. 26 jan.
Zo. 2 febr.
Zo. 9 febr.
Zo. 16 febr.
Zo. 23 febr.

Kosters
Toos van As
Thilda Adema
Riet van der Bles
Bernadette de Jong
Fusiedienst in Bolsward

Collectanten
Zo. 26 jan.
Zo. 2 febr.
Zo. 9 febr.
Zo. 16 febr.
Zo. 23 febr.

Zo. 26 jan.
Zo. 2 febr.
Zo. 9 febr.
Zo. 16 febr.

Watze Roorda
Bianca Domhof
Lenie Foekema
Mieke van Vliet

Bloemschikken
Klaas Groeneveld
Jan.: An van Schaick en Tiny Tromp
Nico van Vliet
Febr.: An van Schaick en Tiny Tromp
Lenie Foekema
Geerten Tros
Fusiedienst in Bolsward

Misdienaars

Opbrengst collecten december 2013

Zo. 26 jan. Boukje en Hannah
Zo. 9 febr. Annick en Zoë
Zo. 16 febr. Jacob en Ryan

€ 277,65 collecte voor eigen kerk
€ 30,50 deurcollecte onderhoud
€ 75,29 deurcollecte Adventsactie

Extra collecten:
2 februari extra collecte voor het onderhoud van de kerk

Rondje om de kerk
Ondertussen zijn de kerstdagen en oud en nieuw voorbij en hebben we 2014 te
pakken.
* Er is veel werk verzet rond de kerstdagen. Er zijn veel kerststukjes gemaakt,
taarten gebakken, prijsjes gemaakt, vogelhuisjes, geschenken gegeven enz. voor
de kerstmarkt. Maar er was weinig belangstelling dit keer, weinig verkocht
helaas.
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De kerstukjes die over waren zijn naar Avondrust gebracht en gegeven aan
diegene die er nog geen een hadden dus die zijn goed terecht gekomen.
Kerststal geplaatst, zilver gepoetst, kerk versierd met bloemen, slingers en de
kerstboom: het zag er feestelijk uit. Ondertussen is alles weer opgeruimd en
weer bij het oude.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft
mee geholpen aan de kerstmarkt of de kerstviering.
* Er is ontdekt dat door de storm het voorste raam op het altaar helemaal uit het
lood is gedrukt en dat het lood op verschillende plaatsen is gebroken.
Er is uit nood een noodraam geplaatst zodat het, voorlopig, hopelijk blijft zitten.
Voor iedereen een Zalig Nieuwjaar toegewenst.
De lokatieraad.

Omgekeerd huisbezoek
Op de Martinusmiddag heeft u er al iets over gehoord: we willen ook in Makkum
komen tot omgekeerd huisbezoek. Omdat de pastor zoveel mensen onder haar
hoede heeft, dat ze niet meer zo makkelijk bij alle parochianen thuis kan komen,
nodigen we u van harte uit om elkaar, en haar te ontmoeten in de zaal van
Avondrust, en wel op 19 februari 2014 om 14.00 uur. Deze eerste keer willen we
dat graag doen MET DE KAARTEN OP TAFEL. Geloven en ons dagelijks leven
hebben alles met elkaar te maken. Dat betekent, dat onze woon- en
leefomgeving ook voor ons geloven van belang is, en omgekeerd. Met de
landkaart van Makkum en omgeving in het midden, delen we de verhalen van
ons dorp en het omliggende land en water, de verhalen van ons leven en ons
geloven. In verband met de catering e.d. stellen we aanmelding erg op prijs, bij
de bezoekgroep of bij het secretariaat. Van harte hopen wij velen van u te
mogen begroeten. Opgave bij Nelly van der Meer; telefoonnummer 541522
graag na 18.00 uur.
Namens de bezoekgroep Makkum,
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Avondrust
Maandag 3 februari is er een Eucharistieviering onder leiding van pastoor
Bultsma. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.
U wordt van harte uitgenodigd.
* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.
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Wel en Wee Makkum
UITNODIGING
* Dinsdagavond 28 januari (2014) houdt het oude kerkbestuur een EXTRA
algemene parochieavond. Op deze avond sluiten we als het ware ons zelfstandig
bestaan als parochie af, wat per 1 januari 2014 een feit is geworden en gaan we
over naar een zogenaamde locatie met behoud van eigen kerk en diensten. Op
deze avond geeft het aftredend kerkbestuur voor het laatst in hun samenstelling
rekening en verantwoording van hun bestuurswerk. De locatie Makkum gaat nu
verder met een locatieraad. Een lid van de projectgroep zal aanwezig zijn om al
uw eventuele vragen omtrent de fusie te beantwoorden. De avond wordt
gehouden in Het Anker, aanvang 20.00 uur. We hopen op een grote opkomst.
Namens het oud-kerkbestuur v.v. Annemiek Bakker.
* Hoewel ik nog niet helemaal hersteld ben (nog een kuur van 6 maanden) wil ik
langs deze weg al mijn medeparochianen en vrienden heel hartelijk bedanken
voor hun gebed en aandacht, zowel voor, tijdens als na mijn darmoperatie. Het
heeft mij erg goed gedaan.
Vriendelijke groet Johannes Draaijer.
* Namens de lokatieraad Makkum zit ik in de “feestcommissie” voor de
fusiedienst die op 23 februari zal worden gehouden in Bolsward. De uitnodiging
voor deze viering en het feestelijk samenzijn, vindt u in dit parochieblad. We
hopen op een grote opkomst vanuit alle lokaties zodat we kunnen laten merken
dat we er met zijn allen voor gaan. De viering begint om 11.00 uur.
* We vragen uw gebed voor onze zieken en met name voor Johannes Draaijer,
Bernhard Rinia en Herman Reijns. Wij wensen hen heel veel kracht en sterkte.
Toos van As, tel. 232564
(mailadres: toosvanas52@hotmail.com)

KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en zaterdag
15 februari 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.
Op woensdag 12 februari a.s.komt Annelies Adema met een aantal dames voor
een verwenavond. Van alles komt die avond langs op het gebied van lichamelijke
ontspanning. Graag opgave tot 5 februari bij Lenie, 232199 of bij Marga, 232090.
Het belooft weer een gezellige en ontspannen avond te worden.
U wordt van harte uitgenodigd.
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H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 26 jan.: oecumenische dienst Victoriuskerk te
Pingjum
Zondag 2 febr.: voor de zieken, overledenen: Jan Jurna, fam. Ypma-Galama,
Bep van Koppen, Wiebe en Wiepkje Bergsma
Zondag 9 febr.: voor de zieken, overledenen: Schelte en familie Anema de Jong,
Bep van Koppen
Zondag 16 febr.: voor de zieken, overledenen: Bep van Koppen, Douwe en
Anna Poorstra-de Boer
Zondag 23 febr.: voor de zieken, overledenen: Willibrordus Dijkstra, Jan Jurna

Lectoren

Kosters

zo. 2 feb.: dhr. F. van Koppen
zo 9 feb.: mevr. L. Hettinga
(531547)
zo. 16 feb. : Mevr. B. de Groot (532340)

dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema

Collecte
Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er zondag 2 februari
a.s. een 2e collecte voor het reservefonds. Zondag 23 febr. voor bijzondere
onkosten aan het kerkgebouw.

Opbrengst collectes
De opbrengst van de collectes in de maand december 2013 was als volgt:
Parochie:
€ 303,38
Reserve fonds:
€ 70,65
Bijzondere onkosten:
€ 39,05
Adventsaktie:
€ 121,40
Hiervoor allen hartelijk dank.

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.
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Schoonmaken kerk
week 5: 27 jan. 2 feb.
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

week 6: 3 – 8 feb.:
mevr. R. Zandbergen
mevr. B. Jorna
mevr. M. Ypma

(531407)
(531216)
(531384)

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.
Zondag 26 jan. oecumenische dienst 09.30 u. Victoriuskerk Pingjum.
ma. 27 jan.: 20.00 uur Jaarlijkse Algemene vergadering
wo. 12 feb.: 14.30 u. Alleengaande bij Mevr. T. Ludema.
do. 13 feb.: 14.00 u. liturgiewerkgroep `t Arkje
do. 20 feb.: 20.00 uur lokatieraadvergadering `t Arkje
Zo. 23 feb.: feest n.a.v. Nieuwe parochie Zalige Titus Brandsma

Uitnodiging algemene vergadering op maandagavond 27 januari 2014
Beste parochianen van Witmarsum
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene vergadering op maandagavond 27
januari 2014. De vergadering begint om 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur in ’t
Arkje te Witmarsum. De avond zal voornamelijk gaan over de samenvoeging in
de nieuwe ”Zalige Titus Brandsmaparochie”.
Zo stellen afgevaardigden van het nieuwe parochiebestuur en de leden van de
locatieraad zich aan u voor.
De agenda:
1. Welkomstwoord
2. Openingslied door ons allemaal
3. Verslag parochievergadering / jaaroverzicht 2013
4. Financiën toegelicht door E. Hofstra
5. Samenvoeging parochie naar Zalige Titus Brandsmaparochie
6. Voorstellen nieuw parochiebestuur/locatieraad
7. Caritas
6. Rondvraag
Hierna een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Wij rekenen op u allen

Paulus de Boer.
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Oecumenische Dienst 26 januari 2014
Op zondag 26 januari 2014 vindt de Oecumenische Dienst voor de
Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid plaats. Deze dienst
wordt gevierd in de Koepelkerk te Witmarsum en wordt voorgegaan door ds.
Wattèl en pastor Ten Wolde. De dienst start om 09.30 uur.
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van
Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld: ‘Is Christus dan verdeeld?’ Dit
thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep
klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De apostel Paulus laat zich in zijn
eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de
christelijke gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder
staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema “Is Christus dan verdeeld?” is
dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen reageren. In
Christus blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in
2014 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema.
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. Het land heeft een
bevolking van 32 miljoen, van wie 90 procent migrant is of nakomeling daarvan.
Er zijn in de loop der jaren ook veel Nederlanders naar Canada verhuisd.
Ongeveer 47 procent van de bevolking is rooms-katholiek en zo’n 37 procent is
protestant. In Canada staat eenheid vaak ter discussie. Voornamelijk de
uitzonderlijke positie van de Franstalige gemeenschap in Quebec is een
gesprekspunt.
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie over de rechten
van de inheemse bevolking. De kerken werken nauw samen met deze
oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te proberen hen recht te doen. Heel
recent is er een nationale commissie van waarheid en verzoening ingesteld, die
moet toezien op het bijleggen van geschillen.
Dit kerkelijk jaar collecteert het Oecumenisch Overleg tijdens haar diensten voor
het project van de familie Giliam te Pingjum.
Tot ziens op zondag 26 januari 2014!
Oecumenisch Overleg.

Ouderenmiddag van de gezamenlijke kerken
Ook dit jaar is er weer een ouderenmiddag en wel op zaterdagmiddag 15
februari om 15.00 uur in de Hoekstien te Witmarsum.
Daarvoor wordt U allen van harte uitgenodigd. Het programma:
Johannes van Ys komt deze middag met zijn verhaal en foto’s. Verder Koffie en
thee, een hapje een drankje een broodmaaltijd en een afsluiting met zang.
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Moeten we u halen en terugbrengen dat kunt u doorgeven wanneer de
programma’s worden rondgebracht.
Ook kunt u zich dan opgeven en er wordt een kleine bijdrage gevraagd.
We hopen weer op een gezellige middag.
De bezoekersgroep.

Wel en wee
Inmiddels is het al weer half januari en is de nieuwe parochie een feit. Als u er
alles over wilt weten dan raden wij u aan om op maandag 27 januari naar It Arkje
te komen naar de jaarlijkse algemene vergadering waar het nieuwe bestuur zich
zal voorstellen en uitleg zal geven over de toekomst. Op 23 februari zal dan de
officiële opening zijn waar Mgr. de Korte aanwezig zal zijn, daar zult u elders
meer over lezen.
Nu er een overkoepelend bestuur is, zijn er 4 lokatieraden waarover u op 27
januari ook meer van zult horen.
Dat betekent dat dhr. Paulus de Boer zo ongeveer 20 jaar met een enkele
onderbreking werkzaam is geweest in het parochiebestuur. Daarom willen we
Paulus van harte bedanken dat hij zoveel voor onze parochie heeft gedaan, vaak
achter de schermen en naast een eigen bedrijf werd er een groot beroep op hem
gedaan. Daarom nogmaals Paulus van harte bedankt, ook Lenie bedankt die
Paulus daarin altijd gesteund heeft.
Dan wens ik u allen Gods zegen, gezondheid en alle goeds en een hartelijke
groet van
zr. Lambertina.

Informatieve internetsites.
Lectoren/ misdienaars/acolieten
Bolsward:
Heiligenkalender, bloemen, foto’s zie
Overige websites:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
secretariaat van de pastores: mevr. J. Hettinga-Bergsma:pastoresztb@gmail.com
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
lokatieraad Bolsward:
Secretariaat: 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 secretariaat.
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 of
nr. NL96RABO0308705483
Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie, Grote Dijlakker 7 of doorgeven aan het
secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail: info@franciscuskerk.nl
Lokatieraad Workum
Postadres: Lokatieraad H. Werenfridus, Postbus 93, 8710 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
Administratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com
Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur
H. Werenfridus te Workum
Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het
secretariaat: zie info Bolsward.
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
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Postadres: Lokatieraad H. Martinus, 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: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij
het secretariaat: zie info Bolsward.
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.
Lokatieraad Witmarsum:
Postadres: Lokatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, 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
het secretariaat: zie info Bolsward.
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:
21 februari – 21 maart 2014
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 10 februari 2014 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: toosvanas52@hotmail.com
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl
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