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VIERINGENROOSTER 
 

Datum Tijd Plaats Viering Voorgang. 
Vr. 28 nov. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za. 29 nov. 19.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo. 30 nov. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo. 30 nov. 09.30 Witmarsum Communieviering Parochianen 
Zo. 30 nov. 09.30 Workum Communieviering NtW  
Zo. 30 nov. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Ma.  1 dec. 10.30 Avondrust Communieviering NtW 
di.     2 dec. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo.  3 dec. 10.00 Bloemkamp Eucharistie AB 
Do.   4 dec. 09.00 Bolsward Communieviering Parochianen 
Vr.    5 dec. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.    6 dec. 19.00 Bolsward Communieviering NtW 
Za.    6 dec. 19.00 Workum Eucharistie AB 
Zo.    7 dec. 09.30 Makkum Communieviering NtW 
Zo.    7 dec. 09.30 Witmarsum Eucharistie AB 
Zo.    7 dec. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Zo.    7 dec. 19.00  Martinikerk Bolsward Lessons and Carols 
Di.     9 dec. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 10 dec. 10.00 Bloemkamp Communieviering Vrijwilligers 
Do.  11 dec. 09.00 Bolsward Communieviering NtW 
Vr.  12 dec. 19.00 Huylckenstein Communieviering Parochianen 
Za.  13 dec. 16.00 Nij Mariënakker Eucharistie AB 
Za.  13 dec. 19.00 Bolsward Gebedsviering AB 
Zo.  14 dec. 09.30 Makkum Eucharistie AB 
Zo.  14 dec 09.30 Witmarsum Communieviering NtW 
Zo.  14 dec. 09.30 Workum Communieviering Parochianen 
Zo.  14 dec. 11.00 Bolsward Eucharistie AB 
Di.   16 dec. 09.00 Janningkapel Eucharistie AB 
Wo. 17 dec. 08.00 Workum Kinderviering AB 
Wo. 17 dec. 10.00 Bloemkamp Communieviering NtW 
Do.  18 dec. 09.00 Bolsward Eucharistie AB 
Do.  18 dec. 10.30 Bolsward Kleuterkerstviering  
Vr.   19 dec. 19.00 Huylckenstein Eucharistie AB 
Za.   20 dec 16.30-17.30 Bolsward Biechtgelegenheid AB 
Za.   20 dec. 19.00 Bolsward Communieviering NtW. 
Za.   20 dec. 19.00 Workum Eucharistie (zegen kerstkindjes) AB 
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Uitvaartwacht in de Viersprong 
 

Vrijdag 28 november t/m zondag 7 december pastor   Ten Wolde 
maandag 8 december t/m zaterdag 20 december  pastoor Bultsma 
 

 

Advent – tijd van verwachting 
 

In onze parochie doen we erg ons best om niet alleen uitbundig kerst te vieren, 
maar in de weken daarvoor ook de ingetogenheid van de Adventsperiode te 
onderhouden. Dat valt nog niet mee. Onze samenleving heeft sterk de neiging 
om zelfs al voor de Adventsperiode aanvangt met het kerstfeest te beginnen. 
Met als gevolg dat wanneer we als christenen in de avond van 24 december zo 
ver zijn en willen feesten tot en met het feest van de Doop van de Heer (ditmaal 
valt dat op 11 januari 2015), eigenlijk iedereen er al genoeg van heeft.  
Wat we door deze veranderde beleving van de tijd verloren laten gaan is het 
samen stilstaan bij onze verwachtingen. Advent als woord komt van het Latijnse 
Adventus en betekent komst. Bedoeld wordt in kerkelijk zin de komst van 
Christus. De vier zondagen voor Kerst zijn bedoeld om even wat terug te 
schakelen en een moment van bezinning in te bouwen. Waar zien we naar uit? 
Wat verwachten we eigenlijk? 
Het antwoord op die vraag kan heel verschillend uitpakken. Voor wie eigenlijk 
geen band meer heeft met het christelijk geloof en de kerk, zal de verwachting 
veelal uitgaan naar een gezellig familiefeest. Terwijl het buiten donker is en 
koud, beleven we dan binnen de warmte van prettig samenzijn. Althans, dat is 
de bedoeling en is ook zeer gegund. Soms kunnen de verwachtingen echter zo 
hooggespannen zijn en is de lat vooraf zo hoog gelegd, dat niemand er meer aan 
kan beantwoorden. Het al zo ingewikkelde menu komt net niet helemaal uit de 
verf en het gezelschap bleek zich toch meer te voegen naar de eigen karakters 
van de mensen, dan het vooraf ingebeelde ideaal. Teleurstelling alom. 
Vanuit christelijk oogpunt proberen we anders om te gaan met de aan Kerst 
verbonden verwachtingen. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de eerste 
Adventszondagen helemaal niet over de komst van het kindje Jezus gaan. Onze 
aandacht wordt namelijk allereerst gevraagd voor de komst van Jezus aan het 
einde van de tijden. Wanneer we tenslotte volop mogen delen in het goede 
leven van de Heer. In de Bijbel wordt hiervoor wel het beeld van een feestelijke 
maaltijd gebruikt; als was het een super geslaagd kerstdiner.  
De Advent is een periode om ons te herinneren dat we heel ons leven mogen 
uitzien naar de definitieve komst van Christus, naar het (zogezegd) ultieme 
kerstdiner aan het einde van de tijden. De oproep is om daarbij niet zozeer naar 
anderen toe verwachtingen te koesteren, maar vooral bij onszelf te blijven. De 
gastheer, God zelf, weet wel wat we nodig hebben (Vgl. Mattheus 6, 32).  
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Hij schenkt ons het echt. De vraag aan ons is of we bereid zijn te ontvangen. 
Willen we ons hart en onze handen openen om te ontvangen wat God ons wil 
geven? Of wensen we alleen maar dat wat we zelf als ideaal hebben gekozen? 
Wie echt “openhartig” in het leven staat koestert geen onhaalbare wensen en 
bespaart zich teleurstellingen. Niet wat ik wil, maar wat ik zomaar krijg 
aangeboden staat dan voorop. Daar wil Advent ons aan herinneren. Opdat we 
groeien in openheid voor God en elkaar. Zodat we van binnenuit kunnen 
denken: “Laat maar komen, ik zeg nu alvast dank!”.  

pastoor A. Bultsma.  
 
 

Even bijpraten 
 

O antifonenviering – De O-antifonenviering is dit jaar op zaterdagavond 13 
december om 19.00 in de kerk van Bolsward. Het kerkelijk avondgebed kent in 
de laatste dagen van de Advent de traditie om bij de dagelijks gebeden lofzang 
van Maria (Lucas 1, 46-55) als een soort refrein telkens een antifoon aan Christus 
gerichte gebeden te zingen. Deze beginnen met een O, als aanduiding dat het 
een aanroeping is. Het zijn stuk voor stuk korte tekstjes met telkens een zeer 
rijke inhoud. Tijdens de O-antifonenviering worden ze allemaal gezongen door 
een speciaal samengesteld gelegenheidskoor. Uiteraard is iedereen welkom om 
mee te bidden. 
Zegenen Kindje Jezusbeeldjes – Tijdens de vieringen van de 4e Adventszondag in 
het weekend van 20 en 21 december zal er weer de gelegenheid zijn de Kindje 
Jezusbeeldjes uit de kerststal te laten zegenen. Iedereen is uitgenodigd om deze 
beeldjes dan mee naar de kerk te nemen. Voor de viering kunnen ze op een 
speciaal bereide plaats worden neergelegd. Tijdens de viering worden ze als slot 
van de voorbede gezegend. Het kan handig zijn om met een stickertje of iets 
dergelijks uw naam aan uw eigen beeldje te verbinden.  
Biechtgelegenheid – Elke maand is er in onze parochie biechtgelegenheid. De 
eerst komende keer zal zijn op zaterdag 20 december van 16.30 – 17.30 uur in de 
kerk van Bolsward. Uiteraard is het ook mogelijk een aparte afspraak met de 
pastoor te maken of een andere priester te benaderen. 
Peuterviering –  De volgende peuterviering is op 11 januari 2015 om 11.00 uur in 
de St. Werenfriduskerk in Workum. Meer informatie in het volgende 

parochieblad. 
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Bijbelquiz; de laatste antwoorden 
 

In het vorige parochieblad stond het laatste leesrooster van ons 
bijbelleesproject. Deze keer daarom alleen nog de antwoorden op de vragen. 
 

1. Welke verzen uit de 2e brief en 3e brief van Johannes worden soms geciteerd 
op vakantiekaartjes aan dierbare vrienden? 
 2 Johannes 12 of 3 Johannes 13+14 
 

2. Aan wie schrijft Johannes zijn Openbaringen? 
 B. De zeven gemeenten in Asia (Vgl. Openbaring 1, 4) 
 

3. In het boek Openbaringen is sprake van vier dieren met elk zes vleugels. 
Welke hoort er niet bij? 
 D. Een dier gelijkend op een lam (Vgl. Openbaring 4, 7) 
 

4. Wat heeft de vrouw, met de zon bekleed, onder haar voeten? 
 A. De maan (Vgl. Openbaring 12, 1) 
 

5. Wat zijn de laatste woorden van de Bijbel? 
 D. De genade van de Heer Jezus zij  met allen. (Vgl. Openbaring 22, 21) 
 

De Bijbel van kaft tot kaft, 2e serie 
 

Op 29 oktober jl. heeft het quizteam van de Zalige Titus Brandsmaparochie een 
prachtige gedeelde tweede plaats veroverd bij de Bijbelquiz. Onze teamleden, 
André van Schaick (Makkum), Peter de Boer (Bolsward) en Fons van Koppen 
(Witmarsum) lieten 7 PKN-teams en 1 doopsgezind team achter zich, maar 
moesten in PKN Schraard-Longerhouw-Schettens hun meerdere erkennen. 
Daarnaast zaten twee van de R.K. supporters bij de besten van het publiek. Een 
prachtig resultaat, waar we heel erg trots op mogen zijn. 
Op 7 november jl., bij het laatste vragenuur, was er dan ook een traktatie en de 
vraag: en hoe nu verder? We hebben afgesproken om door te gaan met Bijbel 
lezen. We gaan opnieuw de Bijbel lezen van kaft tot kaft, maar deze keer in een 
tempo dat onze ziel hopelijk wat beter kan bijbenen, namelijk met één 
hoofdstuk per dag. We zijn dan in 3 jaar “rond”.  
1 December beginnen we met Romeinen 1. Op vrijdag 5 december zijn we dan 
aan Romeinen 5 toe. Pastor Ten Wolde zal die morgen vanaf 09.30 uur een 
inleiding verzorgen over hoe je zó Bijbel kunt lezen dat het je geloofsleven ook 
echt ten goede komt. Dat proberen we uiteraard ook uit. De bijeenkomst vindt 
plaats in de pastorie van Bolsward. U kunt gewoon aanschuiven, aanmelden is 
niet nodig.  
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Het leesrooster:  
1 tot en met 16 december:  Romeinen 1 tot en met 16.  
17 tot en met 31 december:  1 Korintiërs 1 tot en met 15.  

 

 
pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. 

 
 

 

DIACONIE 
 

 

Kerstactie Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

In de vorige parochieklok heeft de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Zalige 
Titus Brandsmaparochie melding gedaan van het wederom organiseren van de 
Kerstactie voor de zwakkeren in de samenleving. 
Na deze oproep heeft de PCI diverse brieven met aanvraagformulieren 
verzonden. Nog niet alle antwoordformulieren zijn geretourneerd. Wilt u deze zo 
spoedig mogelijk in de desbetreffende antwoordenvelop op de pastorie 
inleveren? 
Heeft u nog geen brief met aanvraagformulier ontvangen en denkt u in 
aanmerking te komen voor deze actie, dan kunt u contact opnemen met de heer 
F.B. Visser bestuurslid van de PCI,tel. 06-21864122. 
 

Commissie Kerstactie PCI. 
  

Ontmoetingscentrum “Us Thûs” 
 

Vanaf zondag 16 november zal ontmoetingscentrum ‘Us Thús’ 
ook op de zondagmiddag geopend zijn. 
Het ontmoetingscentrum is vanaf die datum elke zondag-
middag van 12.30 tot 15.00 uur geopend voor alle mensen van 
55 jaar en ouder die zin hebben in een kopje koffie en een 
praatje. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het lezen van een 

krantje of het doen van een spelletje. En neem vooral uw handwerk of breiwerk 
mee! We beginnen de middag altijd met een kopje soep en een broodje. Het 
adres van Ontmoetingscentrum Us Thús is; Suvelleantsje 1 Bolsward (Stipe).  
Voor vragen of nadere inlichtingen kunt u bellen of mailen met: 
Kees van Kordelaar, Diaconaal opbouwwerker, 
kvankordelaar@solidairfriesland.nl 06-19905519. 
 

 

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Uitnodiging voor en informatie over het  Repair Café plus in Workum 
 

Gaat er bij u ook wel eens een huishoudelijk apparaat kapot die u vervolgens 
weggooit omdat repareren duurder is dan het kopen van een nieuw apparaat? 
Of heeft u een kapotte rits in uw broek die daardoor maar blijft liggen? 
Binnenkort kunt u hiermee naar het Repair Café Plus in Workum! 
Een Repair Café is een ontmoetingsplek gerund door vrijwilligers die samen met 
u uw kapotte spullen repareren. Op deze manier dragen we bij aan een meer 
duurzame samenleving.  
Het samen repareren en herstellen is bij uitstek ook een moment om anderen te 
ontmoeten. De plus achter Repair Café staat er omdat we ook vrijwilligers vanuit 
Mind-Up, Tellens, Talant en Philadelphia bij het Repair Café gaan betrekken.  
Op dit moment zijn Timpaan Welzijn en Solidair Friesland volop bezig met de 
voorbereidingen om in het Oanrinhûs Waldrikhiem in Workum in januari 2015 te 
gaan starten met een Repair Café Plus. De locatie hebben we dus al en ook een 
aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. Maar er kunnen zeker nog een aantal bij! 

Dus, bent u goed in naaiwerk, het repareren van 
computers en andere elektronica, fietsen of 
huishoudelijke apparaten? Dan zijn we op zoek naar u!  
Maar ook mensen die het leuk vinden om bijvoorbeeld 
de PR te verzorgen of die de coördinatie van het café op 
zich willen nemen zijn van harte welkom. 

In Waldrikhiem zijn het afgelopen jaar al een aantal mooie initiatieven van start 
gegaan waar veel mensen uit Workum bij betrokken zijn. Hier sluiten we ons als 
Repair Café Plus graag bij aan. Mede initiatiefnemers van het Repair Café Plus 
zijn: Tellens, MindUp en het Oanrinhûs Waldrikhiem en de gezamenlijke kerken.  
Hierbij nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn op onze opening van het 
nieuwe Repair Café Plus en wel op 11 december vanaf 13.30 uur in het 
Oanrinhûs Waldrikhiem, Het Noard 177 Workum. 
 

Vanwege de kerstvakantie zijn we dan vervolgens vanaf 8 januari elke 2e en 4e 
donderdag van de maand geopend van 13.30 -15.30 uur.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van Kordelaar via tel: 
06-19905519 of via de mail kvankordelaar@solidairfriesland.nl  
  

mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
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Dag van de Armoede Workum 2014  
 

Op 10 oktober jl. heeft de werkgroep K.A.R (Kind en 
Armoede) in samenwerking met de Arme Kant van 
Fryslân, Solidair Friesland en de plaatselijke kerken 

en scholen de Dag van de Armoede in Workum georganiseerd. De 
totstandkoming van deze dag heeft een lang voortraject gekend. Zo zijn er begin 
mei al de eerste contacten gelegd met de basisscholen in Workum en Koudum 
en de middelbare school in Koudum. In de lessen is er binnen groep acht en de 
brugklas van Bogerman aandacht besteed aan, en zijn er gastlessen verzorgd 
over het onderwerp armoede in Nederland en hebben leerlingen naar aanleiding 
van de gesprekken die er ontstonden elfjes gemaakt. 
Het doel van de Dag van de Armoede is om het thema armoede en kinderen in 
Nederland meer op de kaart te krijgen en het nog immer bestaande taboe beter 
bespreekbaar te maken.  
Tijdens het ochtendprogramma waren we te gast op scheepstimmerwerf de 
Hoop, een prachtige locatie met een lange traditie. Een traditie waarin armoede 
ook veelvuldig voorkwam. Ruim 50 belangstellenden waren aanwezig die 
aandachtig hebben geluisterd naar de twee inleiders van de dag, Kees Verhaar 
van het centrum voor jeugd, gezin en samenleving en Jodi Mak van het Verweij 
Jonker instituut. De inleiders beschreven de situatie van kinderen die in armoede 
leven in de gemeente Súdwest Fryslân. Jodi Mak liet verscheidene cijfers zien die 
iets zeggen over armoede in Nederland. Een getal dat veel mensen direct raakt is 
dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede leeft. ”Eén op de negen, echt 
zoveel? Dat betekent dus dat er bij mijn kind in de klas zomaar drie kinderen 
kunnen zitten die met armoede worden geconfronteerd.”  
In armoede opgroeien, betekent ook een grotere kans op kindermishandeling en 
vroegtijdige schoolverlating. Armoede is voor kinderen een materiële, sociale en 
emotionele belasting. Wat positief opvalt, is dat Friesland het afgezet tegen de 
landelijke cijfers, nog aardig doet. ‘Mienskip’ is hierbij een belangrijke factor gaf 
Kees Verhaar aan. Deze ‘mienskip’ betekent aandacht voor elkaar, sociale 
controle in de omgeving waar wij wonen en werken. De heer Verhaar poneert de 
stelling dat  armoede in Súdwest Fryslân  kan worden opgelost.  
Een deel van de oplossing zou kunnen liggen in de opdracht aan de gemeenten 
om preventief aan het werk te gaan, hierbij gebruikmakend van de talenten die 
ieder mens in zich heeft. Op zoek naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Na de inleiding volgde er een paneldiscussie met mensen vanuit het werkveld, 
de politiek, jongeren en ervaringsdeskundigen.  
Dat armoede uitgebannen kan worden is voor de ene persoon een utopie en 
voor anderen juist een doel om je op te richten met als doelstelling dat armoede 
de wereld uit kan en uit moet. 
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De discussie die er vervolgens ontstaat, laat zien hoe ingewikkeld het probleem 
is. Hoe ervaar je armoede, wat versta je eronder, wie voelt zich arm, wanneer is 
een kind arm?  
Armoede is een zaak van iedereen, aanwezig in alle lagen van de bevolking. Dit 
moet een gemeenschap beseffen! Alle aanwezigen konden zich vinden in dit 
uitgangspunt.  
Volgende vraag is dan hoe gaan we de ongelijkheid tussen mensen en de daarbij 
behorende armoede te lijf. En wat betekent dit dan voor mijn eigen leven. Al 
met al vragen waar we nog wel meer tijd aan hadden willen besteden.  
Om twaalf uur werd het tijd voor de inwendige mens: erwtensoep en 
roggebrood met kaas, heerlijk!  
Het middagprogramma was vooral bedoeld voor de jongeren van de 
basisscholen uit de regio en de brugklas van Bogerman in Koudum. Sporthal de 
Rolpeal is de locatie waar zij elkaar en zichzelf op een ongedwongen manier 
mochten leren kennen door middel van verschillende werkvormen geleid door 
Monique Fennis van Samen over de Brug en dramatherapeut Marius den Otter. 
Een hele uitdaging met bijna 200 leerlingen! Het thema armoede werd 
aangesneden, een onderwerp waar ze op school al mee bezig geweest waren en 
wat heeft geresulteerd in kleine gedichtjes, elfjes, over dit thema.  
Het hoogtepunt van de middag was de onthulling van een canvasdoek met elfjes 
over armoede gemaakt door leerlingen van ROC Friese Poort, door wethouder 
Sjoerd Tolsma van de gemeente SWF.  
Het doek heeft een mooie plek gekregen in Sporthal de Rolpeal, zodat ook daar 
aandacht blijft voor kinderen in Nederland die leven in armoede en men een 
blijvende herinnering heeft aan een inspirerende dag.  
 

Ziekenhuisbezoek 
 

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “De Viersprong” kunt u 
doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, 

Email: secretariaat@zaligetitusparochie.nl 

 
 

 
=============================== 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
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Beste parochianen, 
 

Kerkbalans 2015 zit er alweer aan te komen a.s. 
januari. Wilt u a.u.b. uw toegezegde bedragen van 2014 vóór januari 
overmaken? Alvast dank. Een extra gift is altijd welkom. 

 

Uw penningmeester en budgethouders. 

 
 
 

Een nieuw parochieblad 

 

Na 21 jaar het parochieblad in eigen beheer te hebben uitgegeven, is het nu tijd 
voor iets nieuws. Uw parochieblad krijgt een andere uitstraling. Geen zwart/wit 
meer maar “full color”. Daarnaast is het nieuwe parochieblad een uitgave 
namens de vier kerkgemeenschappen in onze regio. U vindt informatie over 
Bolsward…Workum…Makkum…en Witmarsum. Het drukwerk wordt uitbesteed. 
De redactie doet de lay-out, plaatst foto’s en wat er nog meer bij komt kijken. 
 

Aanleveren kopij: 
Vanwege deze overgang en de komende feestdagen gaat het volgende 
parochieblad over een periode van zeven weken nl. van 20 december 2014 tot 
31 januari 2015. Kopij dient u aan te leveren vóór 26 november a.s. Wilt u hier 
rekening mee houden? 
Verder wenst de redactie u fijn leesplezier toe in het nieuwe blad. 

De redactie. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Informatieve internetsites.  
 

Zalige Titus Brandsmaparochie www.zaligetitusparochie.nl . 

Heiligenkalender, bloemen, foto’s zie      www.pylgeralmanak.nl    
Overige websites:                                             www.franciscaansebeweging.nl                                   
 www.werkplaatsvoordeziel.nl 
 www.abultsma.nl                                                 
                                                                             www.bisdomgroningenleeuwarden.nl 
 www.mariavansevenwouden.nl 

 
 

http://www.zaligetitusparochie.nl/
http://www.pylgeralmanak.nl/
http://www.franciscaansebeweging.nl/
http://www.werkplaatsvoordeziel.nl/
http://www.bisdomgroningenleeuwarden.nl/
http://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 29 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie 
Zondag  30 nov.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie, overl. fam. Visser-Bonte, Jos de Man en Fronica de Man-Hettinga, 
Irene Huitema 
Woensdag 3 dec.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en 
kleinkinderen, overl. ouders Bijvoets-Minnema 
Donderdag 4 december: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, 
Klaas Popma en Akke Popma-Terherne, Gatske Bijvoets, overl. ouders Visser-
Piekema 
Zaterdag 6 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna 
Huitema-Jellema  
Zondag 7 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en 
overl. fam. Jorritsma-Riepstra, overl. fam. Visser-Bonte, Hendrik Mulder en Julia 
Cecilia Mulder-Ettema, Annie Houben, Harmen Brattinga, Josephus de Man en 
Fronica de Man-Hettinga, Plony van der Werf-Ketelaar 
Woensdag 10 dec.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen 
en kleinkinderen 
Donderdag 11 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,  
Zaterdag 13 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, 
Zondag 14 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Rein de 
Wit en Akke de Wit-Bekema, jrd. Sjoerd Hettinga, Josephus de Man en Fronica 
de Man-Hettinga 
Woensdag 17 dec.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen 
en kleinkinderen 
Donderdag 18 dec.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas 
Popma en Akke Popma-Terherne 
Zaterdag 20 dec.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie 
 

Kerstviering  
 

OP 24 december om 19.30 uur vieren we Kerstmis met hopelijk heel veel  
gezinnen en kinderen. Ook dit jaar willen we in deze viering een  
kerstspel opnemen. Kinderen die het leuk vinden om verkleed het verhaal  
uit te beelden en mee te zingen zijn van harte welkom! Aanmelden bij het  
secretariaat: secretariaat@zaligetitusparochie, er wordt dan contact met u  
opgenomen! 

 

mailto:secretariaat@zaligetitusparochie
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Koren   
Za.  29 nov. Herenkoor    Za.  13 dec. 19.00 u. O-Antifonen (Schola) 
Zo.  30 nov. Joachim    Zo.  14 dec. Dameskoor 
Za.    6 dec. Dameskoor    Za.  20 dec. Dameskoor 
Zo.    7 dec. Cantus Deo    Zo.  21 dec. Herenkoor 
 

Familieberichten: 
 

Overleden 
 

26 okt.  Jacqueline Abdo-Saado, 55 jaar 
Corr. adres: Hid Heroplantsoen 27, 8701 BS  Bolsward 

Dat zij mag rusten in vrede. 

 

Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden    
- Tijdens de parochieavond van 12 november jl. heeft Jan 
Visser een presentatie verzorgd over onze plannen. Dit werd 
enthousiast en positief ontvangen! 
- De VNB houdt jaarlijks haar contactdag ergens in het 
noorden, dit keer zal het in Bolsward zijn. Speciaal omdat we 
ons voorbereiden op het jubileum van Maria van 
Sevenwouden. 
- De diverse Bolswarder stichtingen zijn aangeschreven om ons 

project te omarmen en financieel te ondersteunen. 
- Er zijn contacten met BOP ( Bolsward op Podium) om samen met hen een feest 
te organiseren op de vrijdag voor de Pinksteren in de tent op plein 1455. We 
denken zelf aan een Maria Rock, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. 
- Marga Claus is nog opzoek naar verhalen, mocht u er nog één weten laat het 
haar dan weten: margaclaus@gmail.com / 0515-332517 
- Mocht u nog ideeën of tips hebben voor ons? Schroom niet en laat het ons 
weten! 
 

Met vriendelijke groet, Werkgroep Maria van Sevenwouden 
www.mariavansevenwouden.nl 

https://www.facebook.com/mariavansevenwouden 

Zes jubilarissen!! 
Over deze zes koorjubilarissen kunt u meer lezen en foto’s 
bekijken in het volgende parochieblad. 
 

Opbrengst collecten 

De collecte voor eigen kerk hebben over een periode van vier weken €1.568,30 
opgebracht.  

Allen hartelijk dank hiervoor! 
 

mailto:margaclaus@gmail.com
http://www.mariavansevenwouden.nl/
https://www.facebook.com/mariavansevenwouden
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL411NL411&biw=1024&bih=512&tbm=isch&tbnid=9De_kDfNJEJZKM:&imgrefurl=http://members.home.nl/bertystam/graf.htm&docid=GrCR708jGYrc9M&imgurl=http://members.home.nl/bertystam/fotos/plaatje3.jpg&w=790&h=533&ei=2br0UsGOH4af0QW7pIDoCQ&zoom=1&iact=rc&dur=1062&page=3&start=20&ndsp=12&ved=0CLEBEK0DMBs
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Wat gebeurt er meer in onze locatie 
 

Vr. 28 nov. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr. 28 nov. 19.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Za. 29 nov. 13.00 uur Pastoor Bultsma Parochiezaal 
Zo. 30 nov. 17.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Ma.   1 dec. 13.30 uur KBO koor Parochiezaal 
Ma.   1 dec. 15.30 uur Kinderkoor Parochiezaal 
Ma.   1 dec. 19.45 uur Liederencommissie Parochiezaal 
Di.   2 dec. 19.30 uur Schola Parochiezaal 
Di.   2 dec. 20.00 uur Kostersbijeenkomst Bovenzaal 
Do.   4 dec. 09.00 uur Viering  Parochiezaal 
Do.   4 dec. 13.30 uur Oec. overleg Bolsward Parochiezaal 
Vr.   5 dec. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr.   5 dec. 19.00 uur Koorscholing Bovenzaal 
Vr.   5 dec. 19.30 uur ABTB Parochiezaal 
Zo.   7 dec. 17.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Ma.   8 dec. 13.30 uur KBO koor Parochiezaal 
Ma.   8 dec. 15.30 uur Kinderkoor Parochiezaal 
Ma.   8 dec. 19.30 uur Schola Parochiezaal 
Di.   9 dec. 20.00 uur Gespreksavond geloof Parochiezaal 
Wo. 10 dec. tot 17.00 u. KPO Parochiezaal 
Do. 11 dec. 09.00 uur Viering  Parochiezaal 
Do. 11 dec. 14.00 uur kerkschoonmaak Parochiezaal 
Do. 11 dec. 20.00 uur Kostersbijeenkomst Bovenzaal 
Vr. 12 dec. 13.30 uur Omzien naar elkaar Bovenzaal 
Vr. 12 dec. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr. 12 dec. 19.00 uur Buitenschoolse cat. Bovenzaal 
Vr. 12 dec. 19.00 uur jongerencatechese Parochiezaal 
Zo. 14 dec. 11.00 uur Kinderwoorddienst Parochiezaal 
Zo. 14 dec. 17.00 uur Jeugdkoor Parochiezaal 
Ma. 15 dec. 13.30 uur KBO koor Parochiezaal 
Ma. 15 dec. 15.30 uur Kinderkoor Parochiezaal 
Di. 16 dec. 20.00 uur Geloven nu Bovenzaal 
Wo. 17 dec. 20.00 uur Locatieraad Bovenzaal 
Do. 18 dec. 09.00 uur Viering  Parochiezaal 
Do. 18 dec. 10.30 uur kerstviering kleuters Kerk 
Do. 18 dec. 13.30 uur Oec. overleg Bolsward Parochiezaal 
Vr. 19 dec. 15.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
Vr.  19 dec. 19.00 uur Koorscholing Parochiezaal 
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Nieuws van de locatieraad 
- Woensdag 12 november hielden we de jaarlijkse parochieavond met 
aanwezigheid van het parochiebestuur. Het was mooi te zien hoeveel 
parochianen aanwezig waren. Er werd een kleine terugblik gegeven over de 
afgelopen 11 maanden door Henny Brouwer. Daarna was het woord aan Bas 
Flapper vice –voorzitter van het parochiebestuur. Hij liet ons o.a. zien dat de 
financiën onderdruk staan en dat er wat moet gebeuren. Maar dat dit niet alleen 
iets van het bestuur is maar juist ook voor ons als parochianen. Daarom zullen er 
tot de zomer avonden georganiseerd worden waar we met elkaar in gesprek 
gaan over de toekomst van onze parochie. Hoe we hier handen en voeten aan 
willen geven. U krijgt uiteraard een uitnodiging voor deze avonden. Na de pauze 
was het woord aan Dominicus Kamsma die ons informeerde over de aanstaande 
fusie van de PCI en over het contract van Kees van Kordelaar dat verlengd is met 
3 jaar. Als afsluiter vertelde Jan Visser de aanwezigen over het jubileum van 
Maria van Sevenwouden aan de hand van een powerpoint presentatie. Na 
afloop was er nog een hapje en een drankje. 
-Zaterdag 15 november kwam Bisschop de Korte naar onze locatie om 12 
jongeren het Heilig Vormsel toe te dienen. Van harte proficiat met deze 
bijzondere gebeurtenis. 
- Zondag 16 november mochten 6 leden van het St. Franciscus Dames en 
Herenkoor een speldje ontvangen voor hun jarenlange inzet voor het koor. De 
getallen 25-40-50 jaar kwamen voorbij. Hartelijk gefeliciteerd en we wensen 
jullie allen nog vele muzikale jaren toe. 
- Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het nieuwe parochieblad die de 
volgende maand bij u op de mat zal vallen! 

Vriendelijke groet, 
Locatieraad  

KVG  Vrijdag 12 december 2014 

Kerstavond. Dit keer hebben wij gekozen voor een kerstavond die in het teken 
staat van het Kerstkind. Deze avond wordt verzorgd door de heer Vriens uit 
Franeker. Voor meer info zie boekje.  

 

Het bestuur. 

KBO 
 

De KBO Bolsward organiseert  op 11 december as. een kerstviering 
voor haar leden in hotel “De Groene Weide”. Emeritus Pastoor J.R. 

v. d. Wal  zal een kerstvertelling voordragen en het KBO-koor brengt ons in 
kerstsfeer. Meezingen verhoogt de stemming. De viering begint om 15.00 uur en 
wordt na een broodmaaltijd om ongeveer 18.00 uur afgesloten.  Het is gewenst 
dat u zich voor deze middag aanmeldt bij Trees M. Landskroon. Telefoon: 
0515.574179. De kosten voor deze middag zijn € 10,00. Aan de zaal te voldoen. 
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                H. Werenfridus Workum 
        

            Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2 
    

 Tijdens de vieringen bidden wij voor: 
 

 

Zo.      30 nov.:  Herre Huisman, Piet Postma, Paul Voets (jaargetijde) 
Za.      6 dec.:  Dirk de Jong, overl. fam. de Jong-Sierkstra 
Zo      14 dec.: Marie Zeinstra –Westendorp, Wim en Neeltje Saan-de Vries 
  Robertus en Maria Theodora Ketelaar-Huitema 
Za.     20 dec.:   Gerard Schutten, Jan en Jannie Beuker-Foekema, overl. fam Tiel  
  Groenestege-Mensink 
 

Lectoren en misdienaars 

 

Zo. 30 nov.  Lector: A. Yntema 
 Misdienaars: Kees van Wier en Sietse Boomsma 
Za.     6 dec. Lector: J. Kramer 
 Misdienaars : Jesse Yntema en Ilse Boomsma 
Zo.   14 dec. Lector: A. Kramer 
Wo. 17 dec. Misdienaars: Rixt de Ringh en Ronja Bouma 
Za.   20 dec. Lector: H. Kienstra 
 Misdienaars: Tsjalling Oenema en Kees van Wier 
 

Koren    Kosters 
 

Zo.  30 nov. Ludgerkoor   Zo. 30 nov.  H. Rijpma     
Za.  6 dec. Gregorius Magnus  Za.   6 dec.  A. de Ringh 
Zo. 14 dec. Ursulakoor   Zo. 14 dec.  R. de Ringh 
Za. 20 dec. Ludgerkoor   Za. 20 dec.  L. Buren 
 

Collectanten     
 
 

Zo.   30 nov. L. de Ringh en R.van Wier 
Za.        6 dec. Tj, Hettinga en A. de Ringh 
Zo.     14 dec.  Joh. van Dijk en N. Terwisscha 
Za.     20 dec. H.de Bruin en G. de Boer 
 

Deurcollectes  
 

Zo.    30 nov.  t.b.v. Onderhoud kerk 
Za.      6 dec. t.b.v. Advent 
Zo.   14 dec.  t.b.v  Onze koren 
Za.   20 dec.  t.b.v. Advent 
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Opbrengst collectes oktober 2014 
Collectes eigen kerk, inclusief Marienacker     € 445,68 
Deurcollectes: 5 oktober Wereldmissiedag voor kinderen  €   46,95 
11 oktober Onderhoud      €   46,75 
19 oktober Wereldmissiedag      €   86,60 
25 oktober koren       €   45,25 
 

Bloemverzorgers  Koffieschenken: 
Maand Dec.:   Lucie Buren  Zo.    30 nov.   H. Rijpma en S. Hettinga 
 Zo.    14 dec.    S. Flapper en T. Yntema 
 

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker  
 

Zaterdag  13 dec. 2014  is er een Eucharistieviering met Pastoor 
Bultsma, deze viering begint  om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn 
mevr. T. Ketelaar, mevr. S. Kramer en dhr. G. Ketelaar. 
 
 

Sint Maartenviering d.d. 11-11-2014 
 

Het weer was niet erg Sint-Maarten-achtig maar de sfeer in de kerk was weer 
geweldig! Zoveel kinderen uit Workum en omstreken, met hun grootouders, 
ouders of oppas. Natuurlijk met een eigen gemaakte lampion.  
We kregen bezoek van een jonge Martinus (Lieke Schraa), een arme zwerver 
(Kees van Kordelaar) en het kinderkoor van Tim en Ilse Dondorp-Ketelaar! 
Nieuw was ook het begin van het prentenboek over het leven en de wonderen 
van Martinus van Tours. Wordt vervolgd. 
Een nieuwe invulling van de liturgie en deze nieuwe onderdelen maakten de 
viering tot een feest. Werkgroep bedankt voor de samenwerking! 
Tot volgend jaar. 
 

Uitnodiging 
  

 …voor jong en oud is er een “ LICHTJES ROUTE “ op vrijdagavond 19 december 
2014 a.s. Aanvang 18.30. Startplaats Nij Marienacker  te Workum. 
De tocht is begaanbaar voor iedereen  ook voor kinderwagens en rolstoelers. 
We beginnen net als in het oude kerstverhaal  met een volkstelling. U kunt zich 
in laten schrijven  en zo gaan we op weg ….en laat u meenemen in het verhaal 
….. 
U komt van alles tegen onderweg ….verhalen … muziek…kraampjes  met ??? … 
de schaapjes…. de ezel …en als het goed is komen we bij de stal …. 
Dus volg het licht, net als Jozef en Maria dat deden.  
U bent van harte welkom en neem een lichtje mee voor onderweg. 

 

javascript:void(0)
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Organiserend comité van de St. Werenfriduskerk te Workum. Voor vragen kunt 
U bellen naar 06-12433523. 
 P.S. Heeft U glazen potjes met deksel  ….wij willen ze graag gebruiken. 
U kunt ze inleveren bij Lienke de Ringh pothuswyk 1.  
 

Wel en Wee Workum 
 

We zitten nu toch wel in de herfst,  de korte donkere dagen en lange nachten. 
Alles heeft toch weer zijn eigen sfeer. 
Veel fijne herinneringen  
Verzachten onze smart  
Voorgoed uit ons midden  
Maar voor altijd in ons hart. 
Na een kort ziekbed is vredig van ons 
heen gegaan op 91 jarige leeftijd onze lieve zorgzame  mem, beppe en oerbeppe  
Susanne van Poelje. Voor velen van ons Beppe Suke. Weduwe van Leendert van 
Poelje. Ze was een “Warbere Frou”, stond voor iedereen klaar. Tot het laatst 
bleef ze betrokken bij alles wat er om haar heen gebeurde. Dinsdagmiddag 28 
oktober is ze in alle rust overleden te midden van haar kinderen. Op I november 
mochten we haar afscheid vieren te midden van allen die haar dierbaar waren. 
We  wensen  haar kinderen, klein en achterkleinkinderen  veel sterkte met het 
verlies. Dat ze mag rusten in vrede. 
Zondag 16 november mochten 10 jonge parochianen het H. vormsel ontvangen. 
In een mooie sfeervolle viering o. l. v. Bisschop de Korte en Pastor ten Wolde. 
Als thema was gekozen “Volg je Hart”. We hopen dat Jamie Bouma, Willemien 
van Dijk, Susan Hettinga, Jeldert Oenema Silke van Poelje, Johannes Silvius, 
Danique Walhe, Maaike van Wier, Martin Wronski en Marije Zijlstra de Geest 
mogen voelen en hun hart mogen volgen. De vormelingen hadden het lied ‘I will 
follow him’ in gestudeerd wat ze samen ten gehore brachten. Verder werd de 
viering muzikaal verzorgt door het Ursulakoor. We willen de vormelingen en hun 
ouders feliciteren met dit heugelijke gebeuren en hopen dat ze zich thuis mogen 
voelen in onze parochiegemeenschap. 
We willen de zieken thuis in het zieken- of verzorgingshuis sterkte en kracht 
wensen. Ook hun dierbaren willen we kracht wensen omdat ze, met hun zorg er 
altijd voor hun zijn.  
Verder wensen we u alle goeds. 

                         De contactpersonen. 
 
 
 
 



- 18 - 
                                    

   H. Martinus Makkum 
  

        Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2 
 

       Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

 

Zondag 30 nov.: Alle zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 7 dec.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, fam. Bergsma, alle zieken thuis 
en in Avondrust 
Zondag 14 dec.: Alle zieken thuis en in Avondrust 
Zondag 21 dec.: fam. Postma, alle zieken thuis en in Avondrust 
 

Lectoren  Kosters 
 

Zo. 30 nov. Toos van As              Zo. 30 nov. Jan Riemersma 
Zo. 7 dec. Thilda Adema          Zo.   7 dec. Lenie Foekema 
Zo. 14 dec. Mieke van Vliet       Zo. 14 dec. Watze Roorda 
Zo. 21 dec. Bernadette de Jong   Zo. 21 dec. Mieke van Vliet 
 

Collectanten                                     Bloemschikken 
Zo.  30 nov. Geerten Tros          Nov. Riet van der Bles 
Zo.    7 dec. Lenie Foekema          Dec. Annemiek Bakker en  
Zo.  14 dec. Nico van Vliet  Monie Siemonsma 
Zo.  21 dec. Geerten Tros 
 
 

Opbrengst collecten oktober 2014 
 

Eigen kerk:          € 172,23 
Onderhoud kerk:      €   46,95 
Wereld missiedag:   €   43,85 
 
 

Concept Agenda: jaarvergadering locatie Makkum 1 december 2014 
KC het Anker 20.00 uur 

1) Opening en gebed 

2) Toelichting doel van de avond en terugblik afgelopen jaar (door voorzitter 

locatieraad) en kort iets over de samenstelling van de locatieraad (wie 

doet wat) 

3) Stand van zaken PCI  

4) Toelichting ontwikkelingen in de ZTBP door de vicevoorzitter van het 

parochiebestuur B. Flapper 

5) Wvttk / Rondvraag 

6) Afsluiting 



- 19 - 
Makkum 

 

Avondrust 
 

Op maandag 1 december 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.  
 

KVG-Nieuws 
 
De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 12 en zaterdag 13 

december. De container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud 
papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container ’s middags rond 
16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid. 

 Bedankt. 

 
Op donderdag 18 december hebben wij ons kerstfeest. De avond begint om 
18.30 uur in het Anker. Deze avond houden we ook de verloting voor het 
Zr.Truus Lemmensfonds. Denkt u eraan om een cadeautje mee te nemen! 
Opgave is noodzakelijk en kan tot 8 december bij Marga tel. nummer 232090 of 
bij Trientsie tel. nummer 232607. 
 

Wel en Wee Makkum 
 

* Mijn tijd als “redacteur” van het parochieblad zit er op. Dit was voor mij het 
laatste blad wat ik voor u heb gemaakt. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan 
en wil u bedanken voor het toevertrouwen van al uw berichtjes aan mij die ik 
altijd zo secuur mogelijk voor u hebt proberen weer te geven in het 
parochieblad. 
Mijn taak zal worden overgenomen door Marijke Visserman. Ik wens Marijke 
heel veel succes en hoop dat u haar zoveel mogelijk wilt helpen met het 
doorgeven van berichten die zij dan voor u zal plaatsen in ons nieuwe 
Parochiemagazine welke half december zal uitkomen. 

 

Hartelijke groet van Toos van As. 
 

 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”!   

http://www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie
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Wat gebeurt er nog meer! 
 

* Op 1 december wordt er een parochieavond gehouden in het Anker. Deze 
avond begint om 20.00 uur, u wordt van harte uitgenodigd, zie de agenda! 
*Vol verwachting klopt ons hart…..Nog heel even en dan is het weer 
Sinterklaasfeest. Iedereen een hele gezellige dag/avond gewenst. 
 

* KBO middag. Op woensdag 10 december om 14.00 uur in het Anker zijn we 
uitgenodigd i.v.m. het 25 jarig bestaan van de PCOB. Onze gast is de heer Wout 
Zijlstra, de sterkste man van Friesland. Hij vertelt op humoristische wijze over 
zijn ervaringen in toernooien en Highland Games. Beslist de moeite waard! Tot 
woensdag 10 december a.s. in het Anker. 
*Op woensdagavond 24 december zal er een Eucharistieviering zijn en deze 
begint om 19.30 uur. 
*Deze mededeling is een beetje vroeg maar dan is het alvast bij u bekend. 
Op Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een viering in onze kerk voor alle locaties 
van onze parochie. 
 

* Mag ik me even voorstellen: 
Hoewel de meeste parochianen mij wel kennen wil ik mij toch even voorstellen 
aan diegenen die mij nog niet kennen. 
Mijn naam is Marijke Visserman, getrouwd met Pier Visserman, geboren en 
getogen in Makkum en ben sinds oktober 2012 met prepensioen. 
Met ingang van het nieuwe blad, welke half december wordt bezorgd, zal ik als 
redactielid voor Makkum starten. Het is nieuw voor me en het zal dus even 
wennen zijn.  
Toos heeft het al die jaren zeer goed verzorgd en ik hoop het ook te doen naar 
ieders tevredenheid.  
Alle hulp, suggesties en ideeën hieromtrent zijn overigens van harte welkom. 
Mijn email adres: marijke.visserman@gmail.com  
 
 

Attentie! 
 

Wilt u er om denken dat de kopij voor het nieuwe blad over 7 weken gaat. 
 Zie laatste pagina! 

Het nieuwe blad loopt van 20 december 2014 tot 31 januari2015. 
Kopij inleveren vóór 26 november! 

 
 

mailto:marijke.visserman@gmail.com
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H. Nicolaas van Tolentijn  Witmarsum 

 

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2 
 

Tijdens de vieringen bidden we voor:  
 

Zondag 30 nov.: de zieken, overl. Toos Tesselaar-van Balkom, Piet en fam. 
Tadema-Veldman, Jan Jurna, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Sietske Anema 
Zondag 7 dec.: de zieken, overl. Jan Jurna, Douwe en Anna Poortstra-de Boer 
Zondag 14 dec.: de zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Boukje 
Anema 
Zondag 21 dec.: de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje van der Meer, fam. Ypma-
Galama 
Donderdag 25 dec.: de zieken, overl. Jan Jurna en Dirk van der Tol 
 

Lectoren     Kosters       
 

zo. 30 nov.:  mevr.  B. de Groot (532340) dhr. F. van Koppen 
zo. 7 dec.: mevr. E.van der Wei (532112) dhr. S. Hettinga 
zo. 14 dec.: mevr. L. de Boer (642059) dhr. H. Anema 
zo. 21 dec.: mevr. B. de Groot (532340) dhr .F. van Koppen 
do. 25 dec.: mevr. L. Hettinga (531547) dhr. S. Hettinga 
 
 

Collecte 
 

Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze Locatie, daarnaast is er op 
elke zondag van de Advent een extra collecte voor de Adventsactie. 
 

Opbrengst collectes 
 

De opbrengst van de collectes in de maand oktober was als volgt: 
Collecte voor de parochie:  € 209,57 
Collecte reservefonds:                        €   20,60 
Wereldmissiedag:                                €   31,00 
 

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 zij voor vervoer. 
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Schoonmaken kerk 
 

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. 
 

Groet uit Schijndel 
 

Lieve mensen van Witmarsum en omgeving. Als u dit leest is het ongeveer vier 
weken geleden dat ik de deur in Pingjum sloot en ik kan u wel vertellen dat me 
dit zwaar viel, want dan is het definitief. In Schijndel moest ik eerst nog elders 
overnachten daar de verhuizers  de volgende morgen, dinsdag 21 oktober, 
kwamen lossen. Er was gelukkig veel hulp en woensdagavond waren de dozen 
allemaal leeg. Vervolgens is het dan vaak zoeken waar dit of dat is beland, dus 
ben ik tot nog toe bezig geweest om alles een eigen plekje te geven. 
Ik kan u wel vertellen dat ik zeer comfortabel woon, het is een nieuw gebouw  
van de woningbouwstichting;  "Brabant wonen". Wij huren met 28 zusters elk 
een appartement. En net als ik hebben de meesten nog moeite om de overgang 
te maken. Op 14 november was er de officiële opening door "Brabant wonen"  
georganiseerd. 
Schijndel is een vrij grote plaats. Er zijn zeer veel winkels, zo kijk ik achter op de 
Hema. De supermarkten Jumbo, Plus en Aldi zijn op loopafstand van hier, dat is  
wel heel gemakkelijk. Verder moet ik nog de wegen leren kennen en hopen dat 
ik me hier gauw wat thuis mag voelen. Eén ding is zeker, dat ik u allen erg mis. 
 Ik verheug me op 28 november, alvast geweldig Welkom. Hoop en wens U allen 
heel veel zegen, gezondheid en liefde. Tot een volgende keer, 
 Lieve groet van  

      zr. Lambertina. 
 

Wel en Wee Witmarsum 
 

Vanuit onze locatie is er momenteel niet zoveel te melden, dus zijn we blij met 
het schrijven van zr. Lambertina. In het volgende Wel en Wee zult u lezen over 
ons bezoek aan haar en over de Algemene Parochieavond, die dan beiden zijn 
geweest. 

Hartelijke groet, Elly van der Wei. 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

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. Hettinga-
Bergsma: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   

http://www.abultsma.nl/
mailto:pastortenwolde@gmail.com
mailto:kvankordelaar@solidairfriesland.nl
mailto:josephinevdwerf@gmail.com
mailto:secretariaat@zaligetitusparochie.nl
mailto:joh.weitenberg@comveeweb.nl
mailto:lienkederingh@hotmail.com
http://www.caritasworkum.nl/
http://www.fondsnaastenliefde.nl/
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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 nieuwe parochieblad gaat over de periode: 
 

zaterdag 20 december 2014 – zaterdag 31 januari 2015 (7 weken!) 
 

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen 
vóór WOENSDAG  26 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. M. Visserman, tel. 0515.232097 

    e-mail:marijke.visserman@gmail.com 
Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl 
 

Vierde jaargang nr.12 - 2014 
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