vrijdag 31 oktober - vrijdag 28 november 2014
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VIERINGENROOSTER
Datum
Tijd
Vr. 31 okt
19.00
Za. 1 nov
19.00
Zo. 2 nov
09.30
Zo. 2 nov
09.30
Zo. 2 nov
09.30
Zo. 2 nov
11.00
Ma. 3 nov
10.30
Di. 4 nov
09.00
Wo. 5 nov
08.00
Wo. 5 nov
10.00
Do. 6 nov
09.00
Vr. 7 nov
19.00
Za. 8 nov 16.30-17.30
Za. 8 nov
19.00
Za. 8 nov
19.00
Zo. 9 nov
09.30
Zo. 9 nov
09.30
Zo 9 nov
11.00
Di. 11 nov
09.00
Wo. 12 nov
10.00
Do. 13 nov
09.00
Vr. 14 nov
19.00
Za. 15 nov
16.00
Za. 15 nov
19.00
Zo. 16 nov
09.30
Zo. 16 nov
09.30
Zo. 16 nov
09.30
Zo. 16 nov
11.00
Zo. 16 nov
13.30
Di. 18 nov
09.00
Wo. 19 nov
10.00
Do. 20 nov
09.00
Vr. 21 nov
19.00
Za. 22 nov
19.00
Za. 22 nov
19.00
Zo. 23nov
09.30
Zo. 23 nov
09.30
Zo. 23 nov
11.00

Plaats
Huylckenstein
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Avondrust
Janningkapel
Workum
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward
Janningkapel
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Nij Mariënakker
Bolsward
Makkum
Witmarsum
Workum
Bolsward
Witmarsum
Janningkapel
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein
Bolsward
Workum
Makkum
Witmarsum
Bolsward

Viering
Voorgang.
Eucharistie
AB
Allerheiligen
AB
Allerzielen
AB
Allerzielen
Parochianen
Allerzielen
NtW
Allerzielen
AB
Communieviering NtW
Communieviering Parochianen
Kinderviering
NtW
Communieviering NtW
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Biechtgelegenheid AB
Communieviering NtW
Eucharistie
AB
Communieviering NtW
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Communieviering Vrijwilligers
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Vormsel
Bisschop/NTW
Eucharistie
AB
Communieviering Parochian.
Vormsel
Bisschop/NtW
Eucharistie
AB
Doopviering
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
Communieviering Parochian.
Eucharistie
AB
Communieviering Parochian.
Eucharistie
AB
Eucharistie
AB
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Di. 25 nov
Wo. 26 nov
Do. 27 nov
Vr. 28 nov

09.00
10.00
09.00
19.00

Janningkapel
Bloemkamp
Bolsward
Huylckenstein

Eucharistie
Communieviering
Eucharistie
Eucharistie

AB
NtW
NtW
AB

Uitvaartwacht in de Viersprong
Vrijdag 31 oktober t/m zondag 9 november
maandag 10 november t/m zondag 23 november
maandag 24 november t/m vrijdag 28 november

pastor Ten Wolde
pastoor Bultsma
pastor Ten Wolde

Bijbel lezen in het verborgene
Een stukje verderop in dit Parochienieuws staat het Bijbelleesrooster, waarmee
we de Bijbel “uit’ maken. Een aantal parochianen heeft meegedaan met het
project om de Bijbel van kaft tot kaft in één jaar te lezen (dat is gemiddeld 3
hoofdstukken per dag). Vorig jaar riep ik mensen op, om zich te melden als ze
mee wilden lezen. Ik was van plan om af en toe een woord ter bemoediging of
verduidelijking te mailen aan de deelnemers, maar dat werkte niet. Niemand
maakte zich bekend. Katholieken lezen de Bijbel kennelijk in het verborgene.
Onderweg, bij het koffie drinken na een viering of zo maar ergens in de
wandelgangen merkte je, dat er ongeveer 20 mensen systematisch aan het lezen
waren. Er waren veel meer parochianen die de Bijbelquizvragen uit het
Parochienieuws probeerden te beantwoorden, en zo nodig het internet op
gingen om het antwoord op te zoeken. Een nog veel grotere groep las de vragen
met de antwoorden (de volgende maand). We kunnen stellen dat de
vertrouwdheid met de Bijbel echt is toegenomen in onze parochie.
Een kleine groep heeft vanaf het begin het vragenuur bezocht. Samen praten
over het gedeelte, dat men de afgelopen maand gelezen had, vooruitkijken naar
wat er komen ging. Van hen weet ik het beste hoe het hun bekomen is. De
verrassing over nooit gehoorde verhalen, met elkaar de hoofdstukken verwerken
die je regelrecht tegenstonden, de nodige toelichting en uitleg, en samen
genieten van de gedeelten die ons optilden en ons geloven voedden.
Er zijn niet heel veel parochianen, die het tempo bij wisten te houden, maar ze
zijn er wel. Eén mevrouw zei van de zomer: “ik lees alleen nog maar de Bijbel en
de krant”. Dat is een mooie combinatie, als je de Bijbel en de krant naast elkaar
op tafel hebt liggen en dagelijks leest, want dan gaan die twee op elkaar rijmen,
ze raken vanzelf met elkaar in verband.
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God en jij en de wereld komen heel dicht bij elkaar. En je komt eigenlijk vanzelf
tot gebed, voor al diegenen die zo in nood verkeren, tot God, die zo op Zijn
kinderen betrokken is.
Als u dit leest, is net wel of nog net niet bekend hoe ons Bijbelquizteam heeft
gepresteerd. (Als u dit blad op tijd ontvangt om te supporteren: woensdag 29
oktober 20.00 uur De Hoekstien Witmarsum (Van Aylvaweg 37)). Onze rol van
gevaarlijke outsider gaan we waarschijnlijk nog waarmaken ook, maar zoals één
van de quizzers zei: “ het gaat niet om al die weetjes, dat is een beetje flauw. Het
gaat om je geloof.” Daarom blijven we luisteren naar het Woord van God, als we
samenkomen, en ook doordeweeks.
pastor Nelleke ten Wolde- Hijwegen.

Even bijpraten…..
Opname in de kerk – Zondag 23 november a.s. zullen tijdens de viering om 11.00
uur te Bolsward negen mensen worden opgenomen in de volle gemeenschap
met de kerk. Graag vragen we uw gebed in deze laatste periode van
voorbereiding. We heten ze alvast van harte welkom.
Allerheiligen – Het jaarlijks op 1 november gevierde hoogfeest van Allerheiligen
valt dit jaar op een zaterdag. Voor de hele parochie vieren we de eucharistie om
19.00 ’s avonds in de kerk van Bolsward.
Allerzielen – Daags na Allerheiligen vieren we onze liturgie voor alle
overledenen. In alle vier kerkgebouwen zijn er vieringen waarin de overledenen
in de eigen locatie van het afgelopen jaar worden herdacht. Het vieringenrooster
biedt u nadere informatie.
Jaarvergaderingen – Alle vier voormalige parochies hadden de gewoonte om
eens of meer keren per jaar een ontmoeting te organiseren tussen bestuur en
parochianen. Dit zal worden voortgezet middels een jaarlijkse ontmoeting per
locatie. De Locatieraad heeft hierin het voortouw en het bestuur is middels een
afvaardiging aanwezig en zal ook een presentatie verzorgen. Er is voor gekozen
deze avonden in het najaar te houden. In het informatiegedeelte per locatie
vindt u alle nadere gegevens. We bevelen deze avonden graag bij u aan.

Ziekenhuisbezoek
Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
Email: secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Bijbelquiz
Antwoorden:
1. Waarmee moeten de Korintiërs volgens Paulus feestvieren?
D. Ongezuurd brood (Vgl. 1 Kor 5, 8)
2. Wat zijn volgens Paulus aan de Galaten de vruchten van de Geest?
Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Vgl. Gal 5, 22)
3. Aan wie moeten de Kolossenzen Paulus’groeten overbrengen?
C. Nymfa (Vgl. Kol 4, 15)
4. Het Woord van God is volgens de Hebreeënbrief scherper dan:
B. Een tweesnijdend zwaard (Vgl. Hebr. 4, 12)
5. Wat is volgens Petrus het probleem met Paulus?
D. Paulus’ teksten zijn moeilijk te begrijpen (2 Petr. 3, 16)
Nieuwe vragen:
1. Welke verzen uit de 2e brief en 3e brief van Johannes worden soms geciteerd
op vakantiekaartjes aan dierbare vrienden?
2. Aan wie schrijft Johannes zijn Openbaringen?
A. Aan de kerk in het algemeen
B. De zeven gemeenten in Asia
C. De apostelen te Jeruzalem
3. In het boek Openbaringen is sprake van vier dieren met elk zes vleugels.
Welke hoort er niet bij?
A. Een dier gelijkend op een mens
B. Een dier gelijkend op een leeuw
C. Een dier gelijkend op een arend
D. Een dier gelijkend op een lam
4. Wat heeft de vrouw, met de zon bekleed, onder haar voeten?
A. De maan
B. Een slang
C. Een draak
D. De duivel
5. Wat zijn de laatste woorden van de Bijbel?
A. The End
B. Wordt vervolgd
C. Kom, Heer Jezus, Kom
D. De genade van de Heer Jezus zij met allen.
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Bijbelleesrooster
Tot besluit van onze lezing van de Bijbel in één jaar het allerlaatste leesrooster:
NOVEMBER
1 1 Johannes 1,2,3 5 Apokalyps 6,7,8 9
Apokalyps
18,19,20
2 1 Johannes 4,5; 2 6
Apokalyps 10
Apokalyps
Johannes,
3 9,10,11
21,22
Johannes
3 Judas; Apokalyps 7
Apokalyps
1,2
12,13,14
4 Apokalyps 3,4,5
8
Apokalyps
15,16,17
( Het boek Apokalyps wordt in sommige Bijbels Openbaring genoemd.)
Het vragenuur is op vrijdag 7 november van 09.30 tot 10.30 uur in de pastorie
van Bolsward, Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. Deze keer zal pastor Ten
Wolde toelichting geven bij het boek Apokalyps. Ook bespreken we, of en hoe
we verder gaan met systematisch Bijbellezen. Een ieder is van harte welkom,
koffie en thee staan klaar.

Peuter/kleutervieringen
In het vorige parochieblad werd er een oproep geplaatst voor begeleiding voor
peuterpeuter/kleutervieringen. Hierop is door enkelen gereageerd. Met een
klein groepje zijn we al aan de slag gegaan. De eerste viering heeft als thema:
Sint Maarten. Peutervieringen zijn bestemd voor (groot)ouders met peuters/
kleuters tot 6 jaar. De eerste viering zal zijn op zondag 9 november om 11.00 uur
in de H. Werenfriduskerk, Noard 175 te Workum Het zal 20-30 minuten duren.
We vertellen het verhaal niet alleen met woorden, maar er is iets te beleven
voor alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. (Groot-)ouders, die
deze viering willen meevieren, willen we vragen om een stuk fruit mee te nemen
naar de kerk. U bent van harte welkom samen met uw peuter/kleuter
Hieronder ziet u het openingslied dat we gaan zingen. Misschien kunt u het
alvast oefenen met uw kind (eren) zodat we het tijdens de viering allemaal
kunnen meezingen.
Tot ziens op zondag 9 november!
Werkgroep peuter/kleuterviering. Om geïnteresseerde ouders te kunnen bereiken
met bv. liedjes om thuis te oefenen, willen we graag een bestand van emailadressen aanleggen. Als u 9 november verhinderd bent maar wel op onze
mailinglijst
wilt
komen,
graag
melden
bij
het
secretariaat:
secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
heen
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen
want wij moeten samen delen
samen zingen, samen spelen,
ook al zijn wij nog maar klein
samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je
wij zijn in de wereld niet alleen
God kent ieder kind bij name
zeg maar ja en zeg maar amen
ook al zijn wij nog maar klein
God wil onze Vader zijn.

DIACONIE
Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)
De Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie houdt zich
bezig met de zorg voor minder bedeelden. Zij wil zich daarbij met name richten
op de zwakkeren in de samenleving. Soms is het nodig dat de PCI in schrijnende
situaties even bijspringt om de nood iets te verlichten. De PCI weet dat er ook in
onze welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille armoede”!
De PCI probeert deze kwetsbare groep mensen tijdens de kerstdagen een beetje
verlichting te geven. Ook in deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk
ondanks alle sociale voorzieningen.
Dit jaar hebben de besturen van de PCI van de Zalige Titus Brandsmaparochie
wederom besloten om de Kerstactie te doen. Wilt u hiervoor in aanmerking
komen dan verzoeken wij u zich op te geven bij de heer F. Visser tel. 0621864122.
U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde
informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook
daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met
een minimuminkomen.
Commissie Kerstactie PCI.

Kerstmarkt
Vanwege het grote succes van vorig jaar houden we wederom dit jaar een markt
voor een fijne kerst voor de weeskinderen in Zuid-Afrika.
De Markt wordt gehouden in de schuur van de familie Breeuwsma,
Felsumerleane 30, 8843 KB Spannum op zaterdagmorgen 25 oktober 2014 van
10 tot 13 uur. Hierbij willen we u/je graag uitnodigen en we hopen u/je te
mogen begroeten op de marktdag.
Met een hartelijke groet,
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21e Diaconale Werkavond maandag 27 oktober
2014
Vicariaat Fryslân-Noordoostpolder Commissie
Diaconie Zuidwest
KATHOLIEK SOCIAAL DENKEN EN DOEN Met medewerking van Thijs Caspers
(VKMO) en Jan Bosman (Solidair Friesland).
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19:45 uur)
Plaats: Zalencentrum St. Nyk, van Hardenbroekstraat 3 St. Nicolaasga.
Wij verzoeken u zich aan te melden bij het secretariaat van de commissie
Diaconie Zuidwest: Adres: Mw. Corry Brouwer, corrybrouwer@home.nl of 0515427291.
Zie voor meer info de website van onze parochie: www.zaligetitusparochie.nl

Kerk in beweging
Op zaterdag 8 november a.s. zal de vereniging ’n Herberg haar najaar
bijeenkomst houden. In het 10e jaar van haar bestaan bent u van harte welkom
in het parochiecentrum van de R.K. Kerk aan de Midstraat 110 te Joure.
‘s Morgens zal dhr. Ad de Groot van Bezield Verband Utrecht (BVU) een inleiding
verzorgen vanuit zijn vrijwilligerswerk bij (BVU).
Bezield Verband Utrecht is medio 2012 begonnen met het ondersteunen van
lokale geloofsgemeenschappen die in de verdrukking dreigen te komen. Het gaat
inmiddels om ca. 65 geloofsgemeenschappen door heel Nederland, maar vooral
in de bisdommen Utrecht en Den Bosch.
BVU helpt in geloofsgemeenschappen, die vergrijzen, in ledental afnemen en in
de verdrukking raken. Zij zijn als profeten die opkomen voor kwetsbare mensen
om hen weerbaar te maken. Pasen gebeurt ook in de verdrukte kerk van
vandaag.
’s Middag zal Martin Nieboer een inleiding houden over Verdwenen Vrouwen en
Frans de Smit over Eerste Christenen. Ook dan zal het profetisch geluid volop
klinken!
Voor leden is de toegang vrij. Aan niet leden vragen wij € 10.=.
Meer info: www.’nherberg.nl
U bent van harte welkom!
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JONGEREN
Jongerenweekend M25 2014
Het weekend begon op vrijdag 10 oktober. Het thema van dit jaar
was gevangenen bezoeken, dit is een van de 7 werken van
barmhartigheid. We moesten verzamelen in het Martinushuis te
Sneek. We kregen heerlijke soep en gingen kennismakingsspellen
doen. Rond 19.00 uur deden we in 3 groepen een
dropping/speurtocht, dit was erg leuk! Onze slaapplaats was Stayokay. Op
zaterdagmorgen kwam er een ex- gedetineerde langs om zijn verhaal aan ons te
vertellen. Ik vond het erg moedig hoe hij dit verhaal zo open en eerlijk aan ons
durfde te vertellen. In de middag gingen we in 4 groepen vrijwilligerswerk doen.
Zoals een tuin opknappen, een speurtocht met lichamelijk gehandicapten,
high tea met dak/thuislozen en high tea/bingo met dementerende ouderen. Ik
deed de speurtocht met de lichamelijk gehandicapten, dit was echt heel leuk en
dankbaar werk. Helemaal top. Zondag, onze laatste dag, moesten we om half 10
onze kamers verlaten. We gingen nog een foto maken bij de Waterpoort en om
11.00 uur naar de kerk. Dit was een mooie dienst, waarbij er een aantal van ons
een stukje mochten voorlezen. Ik deed de 2e lezing. Als afsluitend onderdeel
deden we nog het rechtbankenspel.
Helaas, toen werd het 15.15 uur, het weekend is afgelopen. We kunnen
terugkijken op een tof weekend, dat voor herhaling vatbaar is. Dus ben jij
volgend jaar tussen de 15 en 25 jaar, ga dan mee met het M25
jongerenweekend. Dit wordt Awesome!!!
Geschreven door: Femke van Dijk.

OECUMENE
Festival of Lessons and Carols
door RK. Koor Joachim in de Martinikerk van Bolsward.

Op zondagavond 7 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim , in
samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward, traditiegetrouw een Festival
of Nine Lessons en Carols. Het Festival zal plaatsvinden in de Martinikerk van
Bolsward. In Engeland worden al vele eeuwen festivals in deze vorm uitgevoerd,
de bekendste is waarschijnlijk het festival van Kings college choir of Cambridge.
Bij een festival volgens de Engelse traditie staan de Bijbellezingen “de lessons”
centraal. Deze worden afgewisseld met koor- en samenzang “de carols”. Dit
alles volgens een vaststaande structuur. De oudste Carols zijn ontstaan in de
15e eeuw. Men zong ze bij dansen die in een kring werden uitgevoerd.
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De meerderheid van deze liederen is onlosmakelijk verbonden met de geboorte
van Jezus en de aankondiging daarvan. Hoewel de meeste Carols van origine
Engelstalig zijn is er tijdens het festival in de Martinikerk ook ruimte voor andere
talen. Carols moeten uitnodigen tot mee zingen. Daartoe krijgt u dan ook
ruimschoots de gelegenheid. Het RK Koor Joachim staat onder leiding van Cecilia
Bekema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg. De lezingen zullen
worden verzorgd door verschillende Bolswarder voorgangers. Omdat het een
oecumenische viering betreft is de toegang gratis, wel is er na afloop een
collecte. Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een kopje koffie. U bent van harte uitgenodigd.
Namens het Joachimkoor
Tiemen Hoitinga

Nijkleaster-middag op zondag 16 november 2014
Een aantal jaren geleden vertelde ds. Hinne Wagenaar ons op een oecumenische
gespreksavond in het Titus Brandsmamuseum over zijn plannen om een nieuw
klooster in Friesland te stichten. En het is hem gelukt om dit project van de
grond te krijgen! Sinds 1 juli 2012 is Nijkleaster in Jorwert één van de
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, waar men nieuwe vormen van kerken gemeentezijn wil uitproberen. Een bezoek aan Nijkleaster kent een aantal
vaste elementen: er wordt gebruik gemaakt van de stilte in de eeuwenoude kerk
en er wordt gewandeld: voor een deel in stilte, voor een deel met een bepaalde
tekst en voor een deel in onderling gesprek. Weer terug in de kerk kan dit
gesprek worden voortgezet en blijkt eigenlijk altijd hoe heilzaam zo’n ‘spirituele
wandeling’ voor een mens kan zijn.
Het programma ziet er zo uit:
13.15 – 13.30 uur Ontvangst
13.30 – 14.30 uur Presentatie over Nijkleaster (koffie/thee/koek)
14.45 – 16.00 uur Kleasterkuier
16.00 – 16.30 uur Afsluitende middagdienst
16.30 uur Afscheid en vertrek.
Dit bezoek aan Nijkleaster is de laatste activiteit van de huidige oecumenische
werkgroep. Graag nodigen we iedereen uit om samen met ons Nijkleaster in
Jorwert te bezoeken. Goede schoenen, sportieve kleding en eventueel
regenkleding is aan te raden. U kunt zich opgeven bij: Ytsje Speerstra, tel
573001, Grietje Bonnema, tel. 569723 en Ineke Robijn, tel. 573862.
Vertrek: 16 november om 12.45 uur. Plaats van vertrek: de parkeerplaats bij het
sportveld achter de kerk in Burgwerd, dan kunnen we carpoolen. Kosten: €5, per persoon. Voor meer informatie: zie de website van Nijkleaster:
www.nijkleaster.nl
De oecumenische werkgroep.
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Avond over Christenen in het Midden-Oosten
Donderdagavond 20 november van 20:00-22:00 organiseren we
als Zalige Titus Brandsmaparochie, Gasthuisgemeente en
Martinigemeente een samenkomst over de situatie van de
christenen in het Midden-Oosten. De directeur van Kerk in Nood
Nederland zal ons samen met een van zijn medewerkers bijpraten
over de actuele situatie. Met elkaar kunnen we in gesprek gaan. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom. Plaats van samenkomst is Het Centrum
naast de Gasthuiskerk te Bolsward
De christenen in het Midden-Oosten hebben het momenteel heel zwaar. Heel
veel medegelovigen maken zich zorgen over wat daar gebeurt. De gevoelens van
machteloosheid zijn vaak groot. Door als christenen in oecumenisch verband ons
te laten bijpraten tonen we aandacht te hebben voor onze geloofsgenoten. Dat
is alvast een begin van solidariteit. Samen onze zorgen delen en elkaar
aansporen (samen) te blijven bidden maakt een verschil. Deze avond is daartoe
bedoeld.
Kerk in Nood is een wereldwijde katholieke organisatie met rechtstreekse
contacten in het Midden-Oosten. Speciaal vanwege de toestand in het MiddenOosten hebben Kerk in Nood en Open Doors samen met nog een aantal andere
organisaties de beweging WeAreN opgezet. Naar het teken dat door IS op de
deuren van christelijke gezinnen werd gezet. Meer informatie kunt u vinden via
www.WeAreN.nl en www.kerkinnood.nl.
Het adres van de Het Centrum is Gasthuissingel 33 te Bolsward.

Informatieve internetsites.
Zalige Titus Brandsmaparochie
Heiligenkalender, bloemen, foto’s zie
Overige websites:

www.zaligetitusparochie.nl .

www.pylgeralmanak.nl
www.franciscaansebeweging.nl
www.werkplaatsvoordeziel.nl
www.abultsma.nl
www.bisdomgroningenleeuwarden.nl
www.mariavansevenwouden.nl
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H. Franciscus Bolsward
Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zaterdag 1 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, Anna Huitema-Jellema, overl. ouders Dooper-Bruinsma
Zondag 2 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Maria van der Meulen, Catharina
Kuipers, voor de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha
Galama-Ypma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Rein de Wit en
Akke de Wit-Bekema, Harmen Brattinga, Hille van der Weide, overl. ouders
Hepke van der Zee en Maria van der Zee-Huisman, overl. ouders Feike DijkstraYntema en hun zoon Ulbe, Jeanne v.d. Zee- v.d. Hoven, Jan van der Meer, Jos de
Man en Fronie de Man-Hettinga, Meindert Boersma, Hampie Mulder en fam.
Sippie en Marietje, Jaap Witteveen
Woensdag 5 nov.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en
kleinkinderen
Donderdag 6 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 8 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
Zondag 9 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl.
fam. Visser-Bonte, leden en overl. collectanten St. Maartencollege, Jos de Man
en Fronie de Man-Hettinga, Leon Strauven, overl. ouders IJntema-Wetting,
Romke
Galema
Woensdag 12 nov.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen
en
kleinkinderen
Donderdag 13 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, fam.
Brouwer-van de Bos
Zaterdag 15 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, David
Dijkstra, Henk Gordijn
Zondag 16 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en
overl. fam. Huisman-Rijpstra, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Klaas de
Vreeze en Liesbeth de Vreeze- v.d. Werf, Sjoerd Hettinga, voor de lev. en overl.
leden van het St. Franciscus Dames- en Herenkoor, Nasz Wolke, Jos de Man en
Fronie de Man-Hettinga
Woensdag 19 nov.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen
en
kleinkinderen
Donderdag 20 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas
Popma en Akke Popma-Terhenne
Zaterdag 22 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,
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Zondag 23 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Douwe
Ignatius v.d. Werf, Sim v.d. Berg, overl .ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben,
Jos de Man en Fronica de Man-Hettinga
Woensdag 26 nov.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen
en
kleinkinderen,
Donderdag 27 nov.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddienst is inmiddels al weer een aantal maanden geleden van
start gegaan. We hebben nu al een 5 of 6 tal kinderwoorddiensten achter de rug.
De opkomst is steeds geweldig. Hierbij willen we jullie nogmaals laten weten dat
we vanaf augustus 2014 tot aan de zomer van 2015 maar liefst 22 keer
kinderwoorddienst hebben ingepland. Iedere keer als je komt krijg je een sticker
op het grote vel. Ben je vijf maal geweest dan krijg je een klein beloninkje. Via de
mail of via de onderstaande data kun je in de gaten houden wanneer er
kinderwoorddienst is. Elke keer kun je komen luisteren naar een verhaal uit de
bijbel. Daarna is er nog gelegenheid om te kleuren, knutselen en gezellig te
praten. De oudste kinderen gaan daarna weer terug in de kerk om de communie
mee te vieren. De jongste kinderen mogen dan nog even blijven.
Data kinderwoorddienst tot en met maart:
9 en 23 november; 14 en 25 december; 11 en 25 januari; 8 en 22 februari;
8 en 22 maart. We hopen je snel te zien.
Groet van het team Kinderwoorddienst,
Tjitske, Marije en Tiemen,
Belle, Mark, Yvanka en Koen.

Koren
Za.
Zo.
Za.
Zo.

1 nov.
2 nov.
8 nov.
9 nov.

Dames en Herenkoor
Dames en Herenkoor
Jeugdkoor
Dameskoor

Za.
Zo.
Za.
Zo.

15 nov.
16 nov.
22 nov.
23 nov.

Joachim
Dames en Herenkoor
Cantus Deo
Dames en Herenkoor
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Familieberichten:
Overleden
25 sept.

Rein Kramer, 81 jaar
Corr. adres: Hid Heroplantsoen 27, 8701 BS Bolsward

1 okt.

Christine Magarette Lenoir-Rosenberg, 76 jaar
Corr. adres: Jurjen de Jagerstrjitte 8, 8711 LH Workum

Dat zij mogen rusten in vrede.

Opbrengst collecten
De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken €1.393,70
opgebracht.
De deurcollecte op 18 en 19 oktober jl. voor Wereldmissiedag heeft € 132,10
opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor!

Collectes
Op zaterdag en zondag 1 en 2 november is er collecte voor Radboudzondag.
IBAN NL65 FVLB0225180634 t.n.v. stichting Thomas More te Den Bosch.
Op zaterdag en zondag 8 en 9 november is er collecte voor de Oecumene
(Willibrordvereniging en de Raad van Kerken) IBAN NL73INGB0001087628 t.n.v.
Katholieke Vereniging voor Oecumene te Utrecht.
Op zaterdag en zondag 15 en 16 november is er collecte voor de Diocesane
Jeugd. IBAN NL42INGB0670265578 t.n.v. Bisdom Groningen-Leeuwarden te
Groningen o.v.v. Jeugdcollecte.

Kerstactie
Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige
Titus Brandsmaparochie besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te gaan
doen?
Voor verdere informatie zie in het algemene gedeelte van dit parochieblad.
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Wat gebeurt er meer in onze locatie
Vr.
Vr.
Zo.
Ma.
Ma.
Ma
Di.
Wo.
Do.
Do.
Vr.
Vr.
Vr.
Zo.
Zo.
Ma.
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Vr.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Do.
Do.
Vr.
Vr.

31 okt.
31 okt.
2 nov.
3 nov.
3 nov.
3 nov.
4 nov
5 nov.
6 nov.
6 nov.
7 nov.
7 nov.
7 nov.
9 nov.
9 nov.
10 nov.
10 nov.
10 nov.
11 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov
14 nov.
14 nov.
14 nov.
15 nov.
16 nov.
17 nov.
17 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
19 nov.
19 nov.
19 nov.
20 nov
20 nov.
21 nov.
21 nov.

15.00 uur
19.00 uur
17.00 uur
13.30 uur
15.30 uur
19.30 uur
14.15 uur
14.30 uur
10.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
11.00 uur
17.00 uur
13.30 uur
15.30 uur
19.30 uur
14.15 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
15.30 uur
14.15 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
16.45 uur
15.00 uur
19.00 uur

Koorscholing
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Jeugdkoor
Parochiezaal
KBO koor
Parochiezaal
Kinderkoor
Parochiezaal
Schola
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Bezoekgroep
Parochiezaal
verg. koorbest., PB en Locatier. Parochiezaal
schoonmaakgroep
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Koorscholing
Bovenzaal
ABTB
Parochiezaal
Kinderwoorddienst
Parochiezaal
Jeugdkoor
Parochiezaal
KBO koor
Parochiezaal
Kinderkoor
Parochiezaal
Schola
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Gespreksavond geloof
Parochiezaal
Locatieraad
Parochiezaal
Joachim
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Buitenschoolse catechese
Bovenzaal
Jongerencatechese
Parochiezaal
H. Vormsel
Parochiezaal
Jeugdkoor
Parochiezaal
KBO koor
Parochiezaal
Kinderkoor
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
Schola
Parochiezaal
Geloven nu
Bovenzaal
KBO
Parochiezaal
Vrijw. bijeenk. T.B. Museum Parochiezaal
Locatieraad
Bovenzaal
Joachim
Parochiezaal
Parochiebestuur
Bovenzaal
Koorscholing
Parochiezaal
Koorscholing
Parochiezaal
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Zo.
Zo.
Ma.
Ma.
Di.
Di.
Wo.
Wo.
Wo.
Vr.
Vr.

23 nov.
23 nov.
24 nov.
24 nov.
25 nov.
25 nov.
26 nov.
26 nov
26 nov.
28 nov.
28 nov.

11.00 uur
17.00 uur
13.30 uur
15.30 uur
14.15 uur
19.30 uur
13.00 uur
13:30 uur
14.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

Kinderwoorddienst
Jeugdkoor
KBO koor
Kinderkoor
Koorscholing
Schola
Parochieblad rapen
Joachim
Ziekenbezoekwerk
Koorscholing
Koorscholing

Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Parochiezaal
Bovenzaal
Parochiezaal
Parochiezaal

Nieuws van de locatieraad
- Vanuit Burgwerd ontvingen we meerdere kazuifels, togen, en andere liturgische
benodigdheden. Goed bewaard op de zolder van een boerderij. Inmiddels
hangen ze gestoomd en wel in de kasten van de kerk.
- Na de kelder gaan we nu de beide zolders opruimen en schoonmaken, zodat
alles weer netjes is.
- Inmiddels is het Jan Romkes van der Walpad voorzien van goed werkende
lampen voor de donkere dagen.
- Sinds oktober is koster Anton Mulder niet meer in de weekenden aanwezig als
koster, door de week werkt hij iedere morgen. We wensen Anton veel succes
met zijn werkzaamheden en ook de nieuwe kosters veel succes met de vieringen
in het weekend.
- Bij de groep Open kerk is afscheid genomen van Willem de Jong na vele jaren
actief te zijn geweest als gastheer. Heel erg hartelijk dank voor uw inzet.
- De deuren rondom de kerk zijn weer voorzien van een nieuwe laklaag en
kunnen er weer een tijdje tegen.
Graag nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn bij de parochieavond op
woensdag 12 november a.s. om 20.00 uur in de parochiezaal.
Het parochiebestuur wil graag met U in gesprek over de toekomst van onze
parochie. (Zie het gele vel voor verdere informatie).
We hopen dat we u allen mogen begroeten!
Vriendelijke groet,
Locatieraad.
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Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden
- Woensdag 1 oktober jl. kwamen er 70 pelgrims naar de St.
Franciscuskerk voor een viering en gebed bij Maria van
Sevenwouden. Aansluitend was er koffie en suikerbrood. Na de
koffie vertrok de groep naar het Titus Brandsma museum. Van deze
groep kregen we een kaart als dank voor onze gastvrijheid en dat
ze een bijzondere dag hadden gehad. Onze dank voor de vrijwilligsters die dit
verzorgd hebben.
- Zo was de eerste echte bedevaart dus een feit, we hopen dat we nog vele
groepen mogen ontvangen in onze kerk.
- De VNB heeft afgelopen week in hun nieuwsbrief ook aandacht geschonken
aan ons jubileum en de mogelijkheid om een dagje Bolsward te komen doen.
- TV Bolsward zal een promofilmpje maken van onze plannen en deze dan ook
tonen op tv/ internet. We hopen daarmee nog meer mensen te bereiken en uit
te nodigen om aanwezig te zijn op 17 mei 2015.
- Tijdens de parochieavond van 12 november zullen we een presentatie houden
over de verdere plannen. U bent daarbij van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Maria van Sevenwouden
www.mariavansevenwouden.nl
https://www.facebook.com/mariavansevenwouden.

KVG Vrijdag 14 november 2014
Feestavond ter ere van het 95-jarig bestaan van ons KVG.
Laat u verrassen. Het wordt een avondvullend programma en u zult zich vast
uitstekend vermaken. De avond begint om 19.30 uur in ons Gebouw. De
toegang is gratis, maar u moet zich wel opgeven i.v.m. de catering. Opgave voor
1 november a.s. bij Thea Dijkstra, Workumertrekweg 15, Bolsward.
P.s. Voor de kerstavond op 12 december a.s. moet u zich voor 1 december
opgeven. Nader bericht volgt.
Het bestuur.

KBO
Woensdagmiddag 19 november 2014 houdt de KBO afd.
Bolsward een bijeenkomst in de parochiezaal.
Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Toegang gratis.
Vanaf 14.00 uur geeft Hans Baron uit Terwispel ons inzicht in de invloed van
Nederland op de bouwstijl van de woningbouw in Zuid-Afrika.
Het bestuur.
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Sint Franciscus Kinder- en Jeugdkoor
Inmiddels bestaat ons Sint Franciscus Kinderkoor alweer 6 jaar en ook het Sint
Franciscus Jeugdkoor bestaat alweer een jaar. De repetities zijn na het einde van
de schoolvakanties begonnen en de eerste viering hebben we alweer verzorgd.
Binnenkort volgt de viering van Sint Maarten (8 november 2014) en daarna de
Kerstvieringen. Dit jaar zingen we voor het eerst mee in de Kerstnachtmis
(gezinsviering) op 24 december om 19.30 uur. Vind je het leuk om eens een keer
mee te zingen in de Kerstnachtmis? Geef je dan op! Dat kan via één van de
mailadressen die je onderaan deze brief ziet staan. Hoe meer kinderen er mee
zingen hoe leuker het is, maar dan moet je wel een paar keer mee repeteren.
Hiermee beginnen we op maandag 10 november, ná de viering van Sint
Maarten.
Het Kinderkoor telt op dit moment 9 leden en het Jeugdkoor 3. Wij hebben altijd
heel veel plezier op de repetitie. Soms doen we ook wel eens een spel én zingen
we ook nog daarbij. En nu zouden we het zo leuk vinden als er veel meer
kinderen en jeugd zich bij ons aansluiten. Want met elkaar zingen en muziek
maken is hartstikke leuk.
Het Kinderkoor (kinderen van 6 t/m 12 jaar) repeteert iedere maandagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur in de parochiezaal en het jeugdkoor (vanaf 12 jaar)
iedere zondagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur in de parochiezaal. Er is geen
repetitie in de schoolvakanties. Elke repetitie beginnen we eerst met inzingen
met allerlei leuke zangoefeningen en daarna gaan we aan de slag met liederen
voor de vieringen. Het jeugdkoor leert daarnaast o.a. gregoriaans zingen.
Aan het einde van het seizoen doen we meestal wat anders. Dan mogen jullie je
instrument mee nemen of zelf een lied zingen voor de groep. Samen of alleen.
Iedereen krijgt dan een opdracht om iets te bedenken.
Denk je nu, dit lijkt me wel wat, kom een keer langs tijdens één van onze
repetities. Je kunt dan een keer meedoen en kijken of dit je wat lijkt. Oh ja, de
contributie is maar € 1,00 per maand, maximaal € 10,00 per koorseizoen.
Je bent van harte welkom. Heb je nog vragen, dan kun je ons bellen of mailen.
Tot ziens!
Cecilia Bekema (dirigente)
De Domp 3
8701 LC BOLSWARD
0515-573286
cecilia-b@home.nl

Boudien Janssen-Terbraak (organiste)
Turfkade 44
8701 JM BOLSWARD
0515-580870
pbjanssen@hetnet.nl
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H. Werenfridus Workum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2
Tijdens de vieringen bidden wij voor:
Zondag 2 nov.: Willy Jongstra, Piet Weitenberg, overl. fam.de Jong-Sierkstra
Zaterdag 8 nov.: Willy Jongstra, Titus en Theodora Galama-Dijkstra, Sjieuwke
Huisman en overl. fam.
Zondag 16 nov.: Willy Jongstra, Jan Bootsma, Iwo Huitema, Margriet Bouma–de
Bruin, Jouke en Catharina Bouma-de Jong, fam. Bouwhuis-Jellesma, Annie
Westendorp-Rijpma
Zaterdag 22 nov.: Andries en Dirk de Jong, Johannes en Elizabeth de JongPostma, Emmie Schotanus –de Jong

Lectoren en misdienaars
Zo. 2 nov.

Lector: A. Yntema
Misdienaars: Tsjalling Oenema en Jesse Yntema
Misdienaars: Ronja Bouma en Julian Kuipers
Lector: J. Kramer
Misdienaars: Rixt de Ringh en Julian Kuipers
Lector: A. Kramer
Misdienaars: Jesse Yntema en Ilse Boomsma
Lector: H. Kienstra
Misdienaars: Janny Yntema en Tsjalling Oenema

Wo. 5 nov.
Za. 8 nov.
Zo. 16 nov.
Za. 22 nov.

Koren
Zo.
Za.
Zo.
Za.

2 nov.
8 nov.
16 nov.
22 nov.

Kosters
Ludgerkoor
Gregorius Magnus
Ursulakoor
Gregorius Magnus

Zo.
Za.
Zo.
Za.

2 nov.
8 nov.
16 nov.
22 nov.

Collectanten
Zo. 2 nov.
Za. 8 nov.
Zo. 16 nov.
Za. 22 nov.

L. de Ringh en H. de Bruin
P. Teernstra en A. de Ringh
Joh. van Dijk en Joh. de Jong
G. Galema en G. de Boer

Deurcollectes
Zo. 2 nov.
Za. 8 nov.
Zo. 16 nov.
Za. 22 nov.

t.b.v. Onderhoud kerk
t.b.v. St. Willibrord vereniging
t.b.v Diocesane jeugdcollecte
t.b.v. Onze koren

A. de Ringh
L. Buren
H. Rijpma
A. de Ringh
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Opbrengst collectes september 2014
Deurcollecte koren
Collectes eigen kerk
Deurcollectes onderhoud
Deurcollecte Vredesweek

€ 47,40
€ 344,37 (Incl. Mariënacker)
€ 42,55
€ 120,75

Bloemverzorgers

Koffieschenken:

Maand Nov.: Margriet en José

Zo.
Zo.

2 nov. M. Rijpma en J. Koopen
16 nov. R. Visser en S. Kramer

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker
Zaterdag 15 nov. 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze
viering begint om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn Dhr. en Mevr. Schramp en mevr. N.
Terwisscha.

Kerstactie
Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige
Titus Brandsmaparochie besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te gaan
doen?
Voor verdere informatie zie in het algemene gedeelte van dit parochieblad.

Allerzielen viering in Workum
De Allerzielenviering in onze kerk is op Zondag 2 november 2014 en begint om
half 10. Pastor Nelleke ten Wolde zal voorgaan in deze viering. Allerzielen is
een bijzondere viering waar alle overleden parochianen die in de periode van
november 2013 tot november 2014 bij naam genoemd zullen worden. Wij willen
stilstaan bij hen die een dierbare hebben verloren aan de dood, en een -verlies een afscheid hebben moeten ervaren. Er is ruimte in de viering om een lichtje
aan te steken. Een ieder is dan ook van harte welkom in deze viering om samen
als parochianen lief en leed te delen. En als het mogelijk is gaan we na de viering
naar het kerkhof.

Sint Maartenviering
Het St. Maartenfeest zal gevierd worden in de RK. Werenfriduskerk op maandag
11 november. Aanvang 16.30 uur (half vijf). Iedereen is welkom neem je ouders broers en zussen en alle familie mee. De kinderen nemen hun lampion mee,
want die gaan in de donkere kerk hun lichtjes laten schijnen. Dat is reuze
spannend en misschien komt Sint Maarten ook nog langs. Natuurlijk wordt het
verhaal van Sint Maarten verteld en worden er liedjes gezongen. Daarna gaan de
kinderen bij de deuren langs om hun liedjes te laten klinken en wie weet
worden ze daarvoor beloond met wat …………………..
Het organiserend comité van St. Maarten.
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Peuter en kleutervieringen
In het vorige parochieblad werd er een oproep geplaatst voor begeleiding voor
peuter/kleutervieringen. Hierop is door enkelen gereageerd. Met een klein
groepje zijn we al aan de slag gegaan. De eerste viering heeft als thema: Sint
Maarten. Peutervieringen zijn bestemd voor (groot)ouders met peuters/ kleuters
tot 6 jaar. De eerste viering zal op zondag 9 november om 11 uur in de H.
Werenfriduskerk te Workum starten (Noard 175). Het zal 20-30 minuten duren.
We vertellen het verhaal niet alleen met woorden, maar er is iets te beleven
voor alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. (Groot-)ouders, die
deze viering willen meevieren, willen we vragen om een stuk fruit mee te nemen
naar de kerk. U bent van harte welkom samen met uw peuter/kleuter
Om geïnteresseerde ouders te kunnen bereiken met bv. liedjes om thuis te
oefenen, willen we graag een bestand van e-mailadressen aanleggen. Als u 9
november verhinderd bent maar wel op onze mailinglijst wilt komen, graag
melden bij het secretariaat: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

Omgekeerd huisbezoek
donderdag 6 november a.s. is er weer een omgekeerd huisbezoek in onze
parochie. Wat is een omgekeerd huisbezoek ook al weer? Vroeger kwam de
pastor jaarlijks bij alle parochianen een keer op bezoek, tegenwoordig gaat dat
om verschillende redenen niet meer. Daarom kunt u nu bij de pastor op bezoek.
Net als de vorige keren is iedereen dan ook van harte welkom om 10.00 uur in
de "Brouwershof". Pastor N. ten Wolde is er speciaal voor u. Mocht u vervoer
nodig hebben, een telefoontje naar S. Hylkema (543894) of M. Lagendijk
(542357) en wij regelen het voor u. Tot ziens op donderdag 6 november.

Locatie St. Werenfridus
De Jaarvergadering van de Zalige Titus Brandsma Parochie, LOCATIE ST.
WERENFRIDUS, is op woensdag 19 november 2014, om 20.00 uur in de
Brouwershof. Kunt u deze datum alvast in uw agenda noteren?
Het locatiebestuur

Gefeliciteerd …… prijswinnaars van de fotospeurtocht door de kerk
Op startzondag werd er een fotospeurtocht gehouden, waaraan een prijs was
verbonden. De Jonge parochiaantjes waren erg nieuwsgierig en raakten in
gesprek met de wat oudere parochianen. De winnaars van de fotospeurtocht zijn
geworden… Ruben van Poelje Panwurk en Dhr. Sjoerd IJpma Tichtset. Van harte
namens de organisatie Startzondag en de prijzen worden bij U thuis gebracht.
Wij willen iedereen bedanken die aan deze dag hebben meegewerkt. Het was
zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Sander Bouma – Marianne Silvius en Lienke de Ringh.
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Wel en Wee Workum
We zitten nog na te genieten van een mooie herfstvakantie met nog lekker
nazomer weer. Maar de herfststormen komen er aan en het wordt nu echt
herfst, tijd voor weer een Wel en Wee.
Ook wij zijn blij dat we Hans en Mirella namens de parochie van harte mogen
feliciteren met de geboorte van hun zoontje. Op het geboorte kaartje staat:
Zoiets moois en nog maar zo klein
Een stil moment om dankbaar voor te zijn
Ons lief bijzonder en uniek kind
Dat hier een warm nestje vindt
Vol trots kunnen wij daarom laten weten
Hoe jij op deze wereld zult gaan heten

Yesten Jan Gerrit Hans
Geboren 27 augustus 2014
Zoon en broertje van
Hans en Mirella de Vries
Trystin(in herinnering)
Helspaed 2 8724 HS It Heidenskip.
*8 Oktober is Willy Jongstra, na een liefde volle verzorging in de Ielânen,
overleden op de leeftijd van 82 jaar. Een bijzondere vrouw is van ons heen
gegaan, met altijd zorg voor een ander. Haar afscheid werd gevierd op dinsdag
14 oktober in de St Werenfriduskerk in Workum. Daarna werd ze op haar
verzoek in besloten kring ter ruste gelegd op het kerk hof aldaar. Dat ze nu mag
ruste in vrede.
* Zondag 9 november om 11.00 uur is er een viering voor peuters in onze kerk.
We hopen op veel peuters die samen met hun ouders aanwezig kunnen zijn.
Pastor ten Wolde zal in deze viering voorgaan. Maar iedereen is natuurlijk
welkom.
* Zondag 16 november wordt er in onze kerk het vormsel gevierd. Een aantal
jongeren worden dan gevormd. We hopen dat deze jongeren de Geest mogen
ervaren voor hun verdere leven. Woensdag 19 november is er een locatieavond
in de Brouwershof, waar u om 20.00 uur van harte welkom bent.
* Verder wensen we de zieken thuis en in zieken- en verzorgingshuizen veel
sterkte en kracht. Ook hun naasten, trouwe en liefdevolle verzorgers wensen we
kracht. Tevens wensen we u allen we alle goeds.
De contactpersonen.
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H. Martinus Makkum
Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zo. 2 nov.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, alle zieken thuis en in
Avondrust
Zo. 9 nov.: alle zieken thuis en in Avondrust
Zo. 16 nov.: fam. Postma, alle zieken thuis en in Avondrust
Zo. 23 nov.: fam. Genee-Altena, alle zieken thuis en in Avondrust
Zo. 30 nov.: Alle zieken thuis en in Avondrust

Lectoren
Zo. 2 nov.
Zo. 9 nov.
Zo. 16 nov.
Zo. 23 nov.
Zo. 30 nov.

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

Collectanten
Zo. 2 nov.
Zo. 9 nov.
Zo. 16 nov.
Zo. 23 nov.
Zo. 30 nov.

Zo. 2 nov.
Zo. 9 nov.
Zo. 16 nov.
Zo. 23 nov.
Zo. 30 nov.

Lenie Foekema
Watze Roorda
Mieke van Vliet
Bianca Domhof
Jan Riemersma

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

Nov. Riet van der Bles

Misdienaars:
Boukje en Jacob Bosma

Opbrengst collecten september 2014
Eigen kerk:
€ 257,09
Miva:
Vredesweek:

€ 43,20
€ 24,77

2 nov.: Extra collecte Radboudzondag
9 nov.: Onderhoud van eigen kerk

Kerstactie
Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige
Titus Brandsmaparochie besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te gaan
doen?
Voor verdere informatie zie in het algemene gedeelte van dit parochieblad.
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Van de locatieraad
Vooraankondiging locatie-avond
Op maandag 1 december a.s. houdt de locatie Makkum van de Zalige Titus
Brandsma Parochie (ZTBP) haar eerste locatie-avond. Na bijna een jaar in functie
te zijn wordt het tijd om met de parochianen in Makkum stil te staan bij alle
veranderingen en vooruit te kijken. Hoe houden we onze geloofsgemeenschap
levendig en vitaal?
Elders in deze viersprong heeft u al kunnen lezen dat het parochiebestuur graag
met ons in gesprek wil over dit onderwerp. De locatieraad nodigt u dan ook
hartelijk uit om aanwezig te zijn op deze avond. In de volgende viersprong meer
informatie en een agenda.
De bijeenkomst wordt gehouden in: K.C. Het Anker, Buren 17, 8754 CX Makkum,
de avond begint om 20.00 uur. We hopen velen van u te mogen begroeten op
deze avond.
Met vriendelijke groet,
Locatieraad Makkum:
Grietsje Cuperus, Rita Elhorst, Watze Roorda en Bianca Domhof.

Heisessie in Gaast
Hoewel de hei ver weg was – het was gelet op de locatie (Gaast) een meer- en
dijksessie - dekt de term heisessie het beste de lading. ‘Een heisessie is een
bijeenkomst van een bedrijf/organisatie of vereniging op een externe, vaak
afgelegen locatie waar men in alle rust kan vergaderen’, aldus Wikipedia.
De locatieraad Makkum heeft op 22 september jl. namelijk onder de bezielende
leiding van Herman Agterhoek in de inspirerende omgeving van Gaast stil
gestaan bij het werk van en in de locatieraad en hoe ze wil en kan functioneren.
Vragen die daarbij aan de orde kwamen: waar liggen ieders sterke kanten, wat
zijn onze valkuilen en hoe kunnen we elkaar versterken en goed samenwerken
bij het werk dat gepaard gaat met de locatieraad. We houden jullie de komende
periode op de hoogte van onze ideeën, plannen en vorderingen.
Grietsje, Pastor Nelleke, Rita, Watze, Bianca.
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Koffiedrinken na de viering op zondag
Nog even de afspraken rond het gezamenlijk koffiedrinken na de viering: in de
maanden oktober tot en met maart is er de mogelijkheid om op zondag na de
viering koffie te drinken in de parochiezaal.
Op de eerste zondag van de maand wordt dit verzorgd door de bloemschiksters
die die maand op de lijst staan. Op alle andere zondagen regelen de aanwezige
koffiedrinkers zelf het zetten en schenken van de koffie en het opruimen van de
parochiezaal.
Wel en Wee
* Op 2 november Allerzielen zullen de namen van de overledenen van het
afgelopen jaar tijdens de viering genoemd en herdacht worden.
* De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor de 65+ parochianen van onze parochie
vindt dit jaar plaats op donderdag 13 november 2014. Zij die hiervoor in
aanmerking komen krijgen binnenkort namens de bezoekgroep een uitnodiging.
* KBO Wûnseradiel: Op woensdag 26 november zal in het Anker te Makkum om
14.00 uur de heer A. Schenkel, voorzitter Raad van Bestuur van de zorggroep
Tellens uit Bolsward, onze gast zijn.
De heer Schenkel zal ons iets vertellen over de grote veranderingen in de zorg,
de opname in een verzorgingshuis en de verzorging bij aanleunwoningen e.d.
Het belooft dus een interessante middag te worden. Tot woensdag 26 november
om 14.00 uur in het Anker.

Avondrust
* Op woensdag 22 oktober jl. heeft Mevr. Foekema –Altena het sacrament van
de zieken ontvangen. We hopen dat ze hiervan kracht ontvangt, om ondanks
haar afnemende gezondheid, van haar kinderen klein- en achterkleinkinderen te
mogen blijven genieten.
* Op maandag 3 november a.s. is er een Communieviering onder leiding van
Pastor Nelleke ten Wolde. 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.
Toos van As, tel. 232564,
(mailadres: toosvanas52@hotmail.com)
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KVG-Nieuws
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en
zaterdag 15 november. De container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u
uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s
middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.
Bedankt.
Op woensdag 12 november zal mevrouw Bartol ons vertellen over sledehonden.
Ze neemt één van haar honden mee. De avond begint om 19.45 uur in het Anker.

Rondje kerk
Maanden geleden heb ik een stukje in het parochieblad gezet over de
stormschade 28-10-2013 jl. aan het dak en raam voor in de kerk rechts op het
priesterkoor. Het raam is er ondertussen uitgehaald en dichtgemaakt met een
plaat hout. Het wordt gerestaureerd door firma M.de Boer uit Leeuwarden.
De kosten worden betaald door de verzekering en we hopen dat over een paar
weken alles weer voor elkaar is.
Ook gaat onze dank uit naar de schoonmaakdames en de poetsers die het
interieur en het koper onder handen hebben genomen.
Het ziet er weer spik en span uit.
De locatieraad.

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”!

ATTENTIE!! De volgende “Viersprong gaat over drie weken!
Zie kader blz. 32.
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H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum
Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2
Tijdens de vieringen bidden we voor:
Zondag 2 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom,
Dirk en Jan van der Tol, Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma
Zondag 9 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom, fam. Ypma-Galama,
Gerrit en Willie de Jong
Zondag 16 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom, Jan Jurna, Schelte
en fam. Anema-de Jong
Zondag 23 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom, Douwe en Anna
Poortstra-de Boer
Zondag 30 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom, Piet en fam.
Tadema-Veldman, Jan Jurna

Lectoren
zo. 2 nov.:
zo. 9 nov.:
zo. 16 nov.:
zo. 23 nov.:
zo. 30 nov.:

Kosters
mevr. E. van der Wei(532112)
mevr. L. de Boer
(642059)
dhr. F. van Koppen (531872)
mevr. L. Hettinga (531547)
mevr. B. de Groot (532340)

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

Collecte
Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze Locatie, daarnaast is er op
zondag 2 november een extra collecte voor het reservefonds en op zondag 23
november voor ons kerkgebouw.

Opbrengst collectes
Hierbij het overzicht van de opbrengsten van september:
Collecte Locatie
€ 427,85
Collecte Reservefonds
€ 107,70
Collecte bijzondere onkosten
€77,70
Hiervoor allen dank.
Hiervoor allen dank.

Vervoersdienst
Als U naar de kerk wilt 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 45: 3 t/m 8 nov.:
mevr. D. Brouwer
(531923)
mevr. B. de Groot
(531901)
mevr. G. van Popta
(531305)

week 49: 1 t/m 6 dec.:
mevr. A. de Wit
(532351)
mevr. T. Heeringa
(531738)
mevr. A. Jorna
(531471)

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

Agenda
Elke zondag is er na de viering koffiedrinken in ’t Arkje.
ma. 3 nov.: 19.00 uur Gedenken overleden dorpsgenoten in de Doopsgezinde
kerk te Witmarsum met aansluitend koffie en thee
ma. 10 nov.: 20.00 uur Bijeenkomst Contactpersonen in Workum
zo. 16 nov.: 13.30 uur Doopplechtigheid van Demi Melchers in onze kerk
di. 18 nov.: 20.00 uur Vergadering Locatieraad in 't Arkje
wo. 19 nov.: 10.00 uur Omgekeerd huisbezoek in 't Arkje
wo. 19 nov.: 14.30 uur Bijeenkomst alleengaanden bij Sien Tadema
do. 20 nov.: 10.00 uur Bijeenkomst Bezoekerswerkgroep in ’t Arkje
ma. 24 nov.: 20.00 uur Algemene Parochieavond in 't Arkje

Kerstactie
Wist u dat de besturen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige
Titus Brandsmaparochie besloten hebben de Kerstactie ook dit jaar weer te gaan
doen?
Voor verdere informatie zie in het algemene gedeelte van dit parochieblad.

Omgekeerd huisbezoek
We zitten alweer in het eind van het jaar en dan bent U van ons gewend dat wij
een ochtend organiseren voor U van “Omgekeerd Huisbezoek”.
We hebben deze gepland op 19 november a.s. om 10.00 uur in het Arkje.
De ochtend wordt verzorgd door pastor N.ten Wolde met als thema
“de uitersten” nadere informatie krijgt U via de officiële uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Jo van der Tol-Tromp.
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Kerkbalans – even een herinnering…
We zijn erg blij u te kunnen melden dat de toegezegde kerkbijdrage voor 2014
door een groot aantal parochianen is betaald. Sommige toegezegde bijdragen
zijn nog niet binnen gekomen. Wilt u zelf even nakijken of u bij bent met de
betaling van uw bijdrage? U kunt het alsnog overmaken op rekeningnummer:
NL96RABO 00371500761 t.n.v. R.K. kerkbestuur Witmarsum, waarvoor alvast
onze hartelijk dank.
Namens de locatieraad, Ineke Slagman.

Wel en Wee Witmarsum
U heeft mijn naam wel eens vaker onder het Wel en Wee zien staan bij
afwezigheid van zuster Lambertina, maar vanaf nu zal dat elke keer zo zijn. Op
maandag 20 oktober jl. heeft zr. Lambertina voor het laatst de deur op de Grote
Buren in Pingjum dicht gedaan. U zult begrijpen dat dit voor haar een moeilijk
moment was. 48 Jaren heeft zij deel uitgemaakt van onze gemeenschap en bij
veel parochianen is zij intens betrokken geweest. Ik weet zeker dat ze het heel
fijn vindt om af en toe nog iets van u te horen. Haar nieuwe adres is: Mieke de
Brefstraat 9, 5481 CM Schijndel. Haar telefoonnummer is 073-6894847 of mobiel
06-12027543. Het emailadres is op moment van dit schrijven nog niet bekend.
En we gaan zr. Lambertina natuurlijk nog bezoeken! Bij voldoende deelname
willen we dit doen op vrijdag 28 november. Heeft u zich nog niet opgegeven dan
kan dit alsnog bij mij: email ellyvdwei@planet.nl of tel. 0517-532112 of
06.51778089. Doet u dit dan a.u.b. zo snel mogelijk, zodat we weten welk
vervoer we moeten regelen. We denken dat de kosten ongeveer € 20,- per
persoon zullen zijn. Ook parochianen van andere locaties zijn welkom.
Op zondag 19 oktober jl. is overleden mevrouw Toos Tesselaar-van Balkom in
het ziekenhuis te Sneek, nadat zij de ziekenzalving heeft ontvangen. Mevrouw
Tesselaar mocht 83 jaar worden. Op vrijdag 24 oktober was de uitvaartdienst in
onze kerk, waarna ze is gecremeerd. Wij wensen Toos een goed thuis bij haar
Schepper en haar man Gerard. Dochter Anneke woonde bijna naast haar ouders.
Zij was zeer betrokken bij het wel en wee van hen en ze heeft haar moeder jaren
bijgestaan en verzorgd. We wensen haar en haar familie veel sterkte.
Op 16 november a.s. om 13.30 uur zal Demi Melchers uit Wons in onze kerk
worden gedoopt. Wij feliciteren Demi en zijn ouders van harte en wensen hen
toe dat ze zich opgenomen zullen voelen in onze gemeenschap. Lieve
parochianen, we gaan zuster Lambertina missen, maar ondergetekende, de
andere leden van de locatieraad en de bezoekersgroep willen zo goed mogelijk
proberen haar taken over te nemen. Daarbij hebben we uw hulp nodig.
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Houdt u ons a.u.b. op de hoogte wanneer er sprake is van ziekte, zorgen,
eenzaamheid, etc. en natuurlijk willen we
de leuke dingen ook graag weten. Wat u ook meldt, we zullen er respectvol mee
om gaan! Hopelijk tot ziens op de Algemene Parochieavond.
Een hartelijke groet,
Elly van der Wei.

Vanuit de locatieraad
In het vorige parochieblad hebben we het al aangekondigd. In november hebben
wij onze jaarvergadering van de locatie gepland en wel op maandag 24
november om 20.00 uur in ’t Arkje. Er is gekozen voor november om met u te
praten over de toekomst. Hoe zien wij en u de toekomst van onze locatie. Wat
kunnen we doen om dit handen en voeten te geven. Er zullen mensen vanuit het
bestuur aanwezig zijn om hierover met u in gesprek te gaan. Elders in het
parochieblad vindt u een schrijven van de vicevoorzitter Bas Flapper. Gaat onze
locatie u aan het hart, kom dan naar onze jaarvergadering en praat mee. Wij
stellen uw mening zeer op prijs en willen graag een luisterend oor hiervoor zijn.
We moeten het met zijn allen doen, samen staan we sterk. Wij hebben als
parochie al veel vrijwilligers, die zich vaak op meerdere plaatsen inzetten.
Veel mensen binnen onze locatie zijn in het bezit van een sleutel van ’t Arkje
en/of van de kerk. Binnenkort zal Hellen Oudenhooven diegene die een sleutel
hebben benaderen met de vraag of zij voor deze sleutel willen tekenen, zodat wij
als locatie een duidelijk beeld hebben wie er allemaal een sleutel bezitten. Wij
vragen van u om hieraan gehoor te geven, zodat wij e.e.a. goed op papier
hebben.
Liesan Hettinga, locatievoorzitter.

ATTENTIE!! De volgende “Viersprong gaat over drie weken!
Zie kader blz. 32.
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Pastores:
Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag
secretariaat
pastores:
mevr.
J.
HettingaBergsma:pastores@zaligetitusparochie.nl
Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl
Parochiesecretariaat: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Bolsward
telefoon: 0515.576998; e-mail: secretariaat@zaligetitusparochie.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Nieuwe parochianen /wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het secretariaat.
Locatieraad Bolsward:
Voorzitter: Henny Brouwer, 06-30053969, hennybrouwer@gmail.com
Koster: Dhr. A. Mulder, Telefoon: Pastorie: 0515.575924, privé: 0515-573216
Bezoekwerk: Josephine v/d Werf, 0515-577425, josephinevdwerf@gmail.com
of via het secretariaat
Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL96RABO0308705483 of
nr. NL 54ABNA021.53.06.511
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:
secretariaat@zaligetitusparochie.nl
Locatieraad Workum
Contactpersonen: Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail:
joh.weitenberg@comveeweb.nl Ytsje Heins, tel. 0515.541979, Henny de Jong,
tel. 0515.542912 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
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
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Locatieraad Makkum:
Postadres: Locatieraad H. Martinus, Postbus 71, 8754 ZP Makkum
Contactpersonen:
Mevr. A. Reijns
tel. 06.22052034
Mevr. T. Adema
tel. 0515.231036
Dhr. A. van Schaick
tel. 0515.231285
Mevr. T. van As
tel. 0515.232564
Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054
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.
Locatieraad Witmarsum:
Postadres: Locatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89,
8748 AC Witmarsum.
Contactpersonen:
mevr. E. v.d. Wei
tel. 0517.532112 ellyvdwei@planet.nl
mevr. L. Hettinga (voorzitter)
tel. 0517.531547 l.hettinga@planet.nl
mevr. H. Oudenhooven (beheer) tel.
06.53679874
h.oudenhooven@kpnplanet.nl
mevr. A. Altena (bezoekersgroep)tel.0517.641070
Misintenties: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517532112, ellyvdwei@planet.nl
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

Het volgende parochieblad “De 4 - Sprong” gaat over de periode:
Vrijdag 28 november – zaterdag 20 december 2014 (3 weken!)
Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen
vóór MAANDAG 17 november 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
Vierde jaargang nr.11 - 2014

