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Paduaparochie
24 maart 2018
.

ZALIG PASEN

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Zondag 25 maart
Palmzondag
Blauhús
09.30 Woord- en Communieviering
m.m.v. koperkabaal en Gregroriusschool
Heeg
09.30 Eucharistieviering
Sneek
11.00 Eucharistieviering/Gezinsviering
m.m.v. The Young Angels
Sneek
19.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
Heeg
19.30 Gezamenlijke viering Antonius van Padua Parochie
m.m.v. alle koren van de parochie

Vrijdag 30 maart
Sneek
15.00
Blauhús
19.30
Heeg
19.30
Reahûs
19.30
Sneek
19.30

Goede Vrijdag
Kruisweg met volkszang
Viering m.m.v. Caecilliakoor
Kruisweg
Viering
Plechtigheden rond het Kruis m.m.v. Intermezzo
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Zaterdag 31 maart
Sneek Bonh 18.45
Reahûs
19.30
Heeg
20.30
Blauhús
21.30
Sneek
22.15

Paaszaterdag
Paaswake/Eucharistie m.m.v. de Bonifatius Cantorij
Paaswake
Eucharistieviering
Paaswake m.m.v. Caecilliakoor
Paaswake/Eucharistie m.m.v. het Sint Caecilakoor

Zondag 1 april
Hoogfeest van Pasen
Blauhús
09.30 Gezinsviering m.m.v. gelegenheidskoor
Heeg
09.30 Woord- en Communieviering
Sneek
11.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. Intermezzo

Maandag 2 april
Tweede Paasdag
Sneek Bonh 09.30 Eucharistieviering m.m.v. de Bonifatius Cantorij
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PASTORAAL WOORD
OPSTAAN, PLAATSJE VERGAAN
Is aan u ook geleerd om op te staan in de trein, bus of tram
wanneer die erg vol is en een oudere medemens heeft nog geen
plek gevonden? Een goede kennis van mij uit Hilversum roemt
altijd de jongeren die zo behulpzaam zijn bij het dragen van haar
koffer bij het in- en uitstappen van de trein en ook wanneer het druk is. Dan staan
ze netjes hun plaats af. Zo was het vroeger bij ons thuis ook. Wanneer er logés
kwamen sliepen die in het bed van pa en ma. Waar die dan sliepen weet ik niet,
maar moeder was altijd ’s ochtends als eerste fris en vrolijk in de keuken bezig.
Tenminste, zo oogde het wel.
We gaan weer Pasen vieren en om dat goed te kunnen vieren krijgen we van tevoren
een week die we GOED noemen. Niet dat het allemaal zo goed is wat we daar zien
en meemaken. Het is net of in die week ons eigen leven aan ons voorbij trekt met
alle ups en downs. We volgen op PALMZONDAG Jezus op zijn weg naar
Jeruzalem waar Hij als Koning wordt gegroet, maar waar ook de stemmen klinken
die Hem weg willen hebben. Op WITTE DONDERDAG laat Hij zien wie Hij wil
zijn voor ons in de Paasmaaltijd waar Hij zich Zelf geeft als voedsel voor zijn
vrienden en ook voor ons. “Doet dit om Mij te gedenken”. Op Goede Vrijdag volgen
wij Jezus die het kruis draagt, sterft en wordt begraven en dan volgt een geladen
duisternis en stilte die in de Paasnacht wordt doorbroken met één klein vlammetje.
En dan ineens is er weer licht, de Paasjubelzang wordt aangeheven en er zijn in
Sneek mensen in ons midden van NACHTLICHT die bij ons in de oude
Moederkerk het Paaslicht komen halen om dat op Paasmorgen vanuit de
Martinikerk over heel de stad Sneek te verspreiden. Wist u dat er in de Paasnacht
in de Martinikerk een wake wordt gehouden? U kunt daar meer over lezen op
www.nachtlicht.nl. Een prachtig initiatief van vrouwen en mannen uit diverse
kerken die zijn opgestaan om het licht van de Verrezen Heer aan anderen door te
geven. Wie weet heeft u op de eerste Paasdag even tijd om naar het grote Paaskoor
van méér dan 200 mensen te komen luisteren. En dan tenslotte op de 1e Paasdag
zijn we in de volle gloria en is alles weer wit, helder en licht. Zo ziet u maar dat er
nog steeds mensen zijn die opstaan om anderen te laten weten dat ze een plaatsje
hebben in hun hart. Het verwijst naar Hem die ging liggen, maar die, net als mijn
eigen moeder, ’s ochtends als eerste klaar staat om ons allen van dienst te zijn.
Ik wens u, mede namens pastor Lucas Foekema een zalig Paasfeest. Moge de
vreugde van de Verrezen Heer met u allen zijn, in uw huis en met al uw dierbaren.
Opstaan, plaatsje vergaan? Vanuit het oogpunt van hen die geloven in de kracht van
de Liefde krijg je er zelfs een beter plekje door. “Vriend, vriendin”, ga hogerop.
Och, wie zei dat ook alweer?
Pastoor Peter van der Weide
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PAROCHIEBERICHTEN
BRONNEN VAN BEZIELING: KRUISWEG
Op 26 maart is er een avond voor ieder die graag meer wil weten
over de achtergrond en de herkomst van de kruiswegstaties. De
kruisweg is de verbeelding van de weg die Jezus aflegde naar
Golgotha en daarna de graflegging. Elk schilderij, elke statie is een scene uit die
lijdensweg. Sinds de 18e eeuw zijn er 14 staties en zijn ze in elke katholieke kerk
aanwezig. En elk jaar met Goede Vrijdag lopen we in de kerk langs die staties en
overdenken we het lijdensverhaal. Het woord statie betekent ook “stilstaan”. Elk
schilderij nodigt ons uit even stil te staan bij een moment uit die weg van Jezus.
Veel kunstenaars uit heden en verleden hebben zich hierdoor laten inspireren.
Mensen verbonden het lijdensverhaal van Jezus met hun eigen tijd en met hun eigen
levensverhaal. Soms is er in kerken
ook een 15e statie te zien waar dan de
opstanding wordt uitgebeeld.
In Blauwhuis zijn zelfs 16 staties.
Graag wil ik met U op 26 maart door
de geschiedenis van de kruisweg gaan
aan de hand van afbeeldingen uit
verschillende tijden. En natuurlijk
willen we ook gaan kijken naar de
staties in de kerk van Blauwhuis.
Misschien een goede gelegenheid om
zo midden in de vastentijd eens even
stil te staan bij ons eigen geloof en onze
eigen gedachten bij die weg van Jezus.
Afbeelding van de Kruisweg Statie in
de kerk van Blauwhuis.
Locatie
Datum
Tijd
Inleiders

Blauwhuis, pastorie en kerk
maandag 26 maart
20.00 u.
Pastor Lucas Foekema
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BRONNEN VAN BEZIELING: FILM

LES INNOCENTES

Polen, 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Mathilde Beaulieu, een
jonge Franse dokter bij het Rode Kruis, behandelt in de buurt van Warschau de
laatste Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een ochtend komt een non
naar het hospitaal die haar om hulp vraagt. Mathilde volgt haar naar het klooster
waar ze een schokkend geheim ontdekt: de
meeste van de zusters zijn zwanger geraakt na
een inval van Russische soldaten. Mathilde is
nu hun enige hoop.
Locatie
Datum
Tijd

Skoalle, Reahûs
woensdag 18 april
20.00u

BEZOEK NIJ KLEASTER IN JORWERD 25 APRIL
Dinsdag 7 november 2017 heeft dominee Saskia Leenes ons op een avond van
Bronnen verteld over het Nij Kleaster in Jorwerd. Het Nij Kleaster is een plek van
rust en bezinning in Friesland. Uit allerlei verschillende hoeken van de samenleving
komen daar mensen op de woensdagmorgen samen.
Voor belangstellenden van onze parochie Sint Antonius is er op woensdag 25 april
een bezoek afgesproken aan het Nij Kleaster. De ochtend begint om half 10 en duurt
tot ongeveer half 11. Wij worden ontvangen met koffie of thee, maken kennis met
de locatie en beginnen de dag met een
ochtendgebed; daarna om half 11
maken we een korte meditatieve
wandeling in de omgeving. Als we
terug zijn, is er een gezamenlijke
lunch. We nemen zelf ons brood mee.
Eindtijd ongeveer 13.00 uur.
Ieder die geïnteresseerd is, is van
harte welkom.
We verzamelen ons om 9 uur bij de
Martinuskerk aan de Singel. Voor
vervoer wordt dan gezorgd.
Wie mee wil, kan zich opgeven bij
Jan A. Mulder: telefoon: 06 42 15 19
19 of per mail muldernota@home.nl.
Tot de 25ste april Jan A Mulder
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Alvast noteren: …HEERLIJKHEID EN LOF
Voor wie:
De senioren van de St. Antonius van Padua parochie
Wanneer:
Op zaterdagmiddag 26 mei
Waar:
In de Ielânen
Hoe laat:
Van 14.30uur t/m 17.30.
Meer informatie krijgt u in een van de volgende parochiebladen.
Diaconie: opdat we elkaar niet vergeten
Sint Antonius van Padua Parochie
150 JAAR SINT VITUSKERK BLAUWHUIS
gezamenlijke parochieviering
Zondag 23 september wordt, met een gezamenlijke parochieviering in Blauwhuis,
het Jubileumjaar “150 jaar Sint Vituskerk en Kerkhof Blauwhuis”, geopend.

De Sint Vituskerk met pastorie
(1868) is een ontwerp van
architect P.J.H. Cuypers. Het
kerkhof met baarhuis werd
tegelijkertijd gerealiseerd. Alle
onderdelen hebben de status
Rijksmonument.

We zijn trots op de Sint
Vituskerk en het Kerkhof en gaan het 150 jarig Jubileum daarom een jaar lang
vieren, van september 2018 tot september 2019. Het programma zullen we steeds
via dit parochieblad met u delen en bestaat uit nieuwe initiatieven en verbinding
met bestaande tradities.
Om te beginnen nodigen we u hierbij alvast uit voor de Gezamenlijke
Parochieviering van zondag 23 september, als opening van het Jubileumjaar.
Jubileumcommissie en Locatieraad Sint Vitus Blauwhuis
parochiebestuurblauwhuis@live.nl T 0515 579476
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VERHEUG U VANUIT SNEEK
Op zondag 11 maart werd de zondagse Eucharistieviering in de St. Martinuskerk
uitgezonden door de KRO. Ruim 111.000 kijkers konden via het beeldscherm de
viering meemaken en dat was een hoog aantal; een toppertje dus! De zang werd
verzorgd door de beide Gregoriaanse schola’s o.l.v. Frits Haaze en Henk de Haan
bespeelde het grote orgel. Naar het geloofsgesprek vooraf aan de viering over de
Clemenskerk op Ameland keken 85.000 mensen.
De liturgie was die van de vierde
zondag van de 40 dagentijd, ook
wel zondag Laetare genoemd. Het
wat harde paars wordt vermengd
met wit, zodat de kleur roze
ontstaat. Dat is paars met “licht”
erdoorheen. Het Paasfeest komt
dichterbij! Vanuit het evangelie
werden we opgeroepen om
opnieuw geboren te worden.
Aan de vele reacties tijdens het beluurtje van 12.00 tot 13.00 uur aansluitend aan de
viering, merkte ik dat dit goed was overgekomen. Eén belster, mevrouw Steen uit
Amstelveen (gemakkelijk te onthouden niet!) complimenteerde alle medewerkers
door te zeggen dat zij het gevoel had tijdens de uitzending gewoon bij ons in de
kerk te zitten. Waarop ik antwoordde: “Nu, mevrouw dat is toch ook de bedoeling!”
We hebben ons best weer gedaan en zo te merken veel mensen in het land blij
gemaakt.
De eerstvolgende tv-uitzending van de Hoogmis
in de Martinuskerk is op zondag 5 augustus. Dan
zitten we alweer in de Sneekweek en is er vast
alweer veel gebeurd in uw en mijn leven, in onze
stad en vul maar aan.
Dank maar weer dat dit mogelijk was en hopelijk
bent u er de volgende keer levend en wel bij
aanwezig. Wie weet al iets om u over te
verheugen!
Pastoor Peter van der Weide
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LOCATIE BLAUHÚS
VIERINGEN
Zondag 25 maart: Palmpasen
9.30 uur
Woord- en Communieviering olv pastor
L. Foekema
mmv koperkabaal en Gregroriusschool
misdienaar: Marcus
koster: John Weel
Misintenties: Jaargetijde Jan van der Meer, Jaargetijde
Pietsje Rijpma-Jellesma, Jaargetijde Mieke PopmaBootsma, Familie Witteveen, Overleden ouders YpmaKetelaar en familie, Harmien Eiling-Mous
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag
19.30 uur
Gezamenlijk in Heeg
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
19.30 uur
olv pastor L. Foekema
mmv: Caecilliakoor
lector: Tonny Hobma
Misdienaar: Hedwig
Koster: John Weel
Zaterdag 31 maart: Paaswake
21.30 uur
olv pastor L. Foekema
mmv: Caecilliakoor
lector: mw. B. Witteveen
acoliet: Jan en misdienaar: Mieke
kosters: John Weel/ Bauke Hobma
deurcollecte: Vastenactie
Misintenties: Overleden ouders Altena-Flapper, Ouders
Frans en Yke de Boer-de Jong, Overledenen van de familie
van der Meer, Bouke en Giny Rijpma-Popma, Familie van
der Weij, Folkert en Stientsje Kuipers –Zijlstra, Hedwig
Kuipers, Minne en Ciske Bruinsma- de Wolff, Overleden
ouders Rijpkema- Hettinga, Piet de Jong, Harmien EilingMous
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Zondag: 1 april
9.30 uur

1e Paasdag/ Gezinsviering
olv pastoor P. v.d. Weide
mmv: gelegenheidskoor
Misdienaars: Willem-Sikke
Koster: Sicco Rijpma
deurcollecte: Vastenactie
Misintenties: Overleden familie Sikkes-Bekema, Overleden
ouders Postma- Hochstenbach, Romke en Jetske
Teerenstra-Pietersma, Harmien Eiling-Mous

Zondag: 8 april
9.30 uur

Oecumenische viering met Oudega olv pastor L.
Foekema, ds. Roseboom
mmv Ceacilliakoor
koster : John Weel
Misintenties: Douwe Hylkema, Gotske Hobma-Rijpma,
Jaargetijde Akke Rijpkema-Hettinga, Overleden ouders
Ydema-Flapper, Harmien Eiling-Mous

Zaterdag:
april

14 15.30 – 16.00 uur
Scheepmaatjes in de kerk

Zondag:
april:
11.00 uur

15 Eerste H. Communie olv pastoor P. v.d. Weide en pastor
L. Foekema

COLLECTES SINT VITUSKERK
Collectes kerk februari 2018 € 315,62

.BERTEKAARTSJE
We krigen in bliid bertekaartsje fan Nellie Hoeke * 6 febrewaris 2018.
Dochter fan Lennart en Freerkje Hoeke-Walsma, Sinsmar 13, 8615 LZ Blauhús.
Fan herte lokwinske en wolkom yn ús mienskip.
Lokaasjeried Blauhûs, Sint Antonius van Padua parochie
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KIND EN KERK
Vanuit de werkgroep Kind en Kerk zijn er rond de paasvieringen de volgende
activiteiten:
Zondag 25 maart Palmpasen tijdens de gezinsviering, waarbij
Koperkabaal speelt, is er crèche (opvang baby’s/ peuters) in
de pastorie.
Zaterdag 31 maart ‘s middags in de pastorie paaseieren
verven voor de schoolkinderen.
Zondag 1 april 1e paasdag tijdens de gezinsviering crèche in
de pastorie en voor de schoolkinderen na afloop van de
gezinsviering eieren zoeken in de pastorietuin.
Zondag 8 april oecumenische viering in samenwerking met Oudega en voor de
kinderen is er een kind woord dienst.
Graag tot ziens bij het paaseieren verven en de gezinsvieringen!!!.
Werkgroep Kind en Kerk

OECUMENISCHE KERKVIERING TEATSKEHÛS
Dinsdag 27 maart om ongeveer 10.30 uur,in het Teatskehûs is er een Oecumenische
Dienst met Avondmaal door ds. W.Roseboom.
Allen van harte welkom

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE PAROCHIEBLAD
UITERSTE INLEVERDATUM : vitusklokje@hotmail.com
28 maart
18 april
9 mei

>>
>>
>>

verschijnt dan op 10-04-2018
verschijnt dan op 01-05-2018
verschijnt dan op 22-05-2018

Of in de brievenbus van de pastorie
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Optreden “DE KWARTETTERS” EN “MUSICALIVE” in kerkje Westhem
Zondag 25 maart om 15.00 uur verzorgen het saxofoonkwartet De KwarTetters
en het musicalkoor Musicalive een spetterend muzikaal optreden in het kerkje
van Westhem. Musicalive bestaat uit 10 vrouwen en 1 dirigent.
De dirigent begeleidt het koor op de piano bij songs uit o.a. Evita, Mama Mia en uit
films, zoals The Hunger Games.
De KwarTetters bestaan uit 4 dames, die elkaar gevonden hebben bij de Fanfare
Blauwhuis:
Aggie (baritonsax), Boudina (tenorsax), Rennie (altsax) en Renske (sopraansax).
Ze staan onder begeleiding van Edith Bakker. Samen muziek- en plezier maken is
het hoofddoel en wanneer er zich een leuke gelegenheid voordoet, treedt het kwartet
graag op.
Zondag 25 maart speelt het kwartet o.a. Pavane for the Earl of Salisbury en Ain’s
she sweet.
U bent van harte welkom om te komen luisteren en genieten.

WELZIJN TEATSKEHÛS MAART 2018
Tentoonstelling tot en met april Sybrigje schilderijen van Sybrigje Kroese iuit
Bolsward. Schilderen en tekenen is haar passie. Haar inspiratie hiervoor haalt ze
uit de natuur, vogels, dieren en mensen. Ook schildert ze in opdracht een portret
van mens e/o huisdier.Voor informatie: tel.0515-572792.
email.s.kroese 1951@gmail.com
Vrijdag 23 maart: 14:30 uur
Optreden “ Frittemahofkoor“ in het atrium van het Teatskehûs
Maandagmorgen 26 maart: 10:00 uur kledingverkoop van firma Hendriksen
uit Bolsward
Tijdens de koffie showen enkele vrijwilligers
kledingstukken en daarna kan er gewinkeld worden,
voor de koffie vragen we 1 euro per kopje.

Woensdag 28 maart 14:30 uur Soosmiddag
Deze middag kunnen er allerlei tafel spelen gedaan
worden,
zoals kaarten, Rummikub, Triominos, Scrabble enz.
Candida van Delft / Afdeling welzijn Teatskehûs
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SPORTHAL DE SINGEL - VOLLEYBALVERENIGING PUNT ÚT
Freed 22 maart
19.00 oere Punt út DS2 - D.B.S. DS3
21.00 oere Punt út DS1 - Leevoc DS2
Sneon 23 maart
15.45 oere Punt út XC1 - v.c. Sneek MC5
17.00 oere Punt út MB2 - D.B.S. MB2
Freed 6 april
19.30 oere Punt út DS3 - CoVos DS7
20.45 oere Punt út HS1 - Steggerda HS3
Sneon 7 april
8.00 - 12.00 oere Minicirculatievolleybaltoernooi in de Sneker sporthal te Snits
15.45 oere Punt út MB1 - CoVos MB2
17.00 oere Punt út MA1 - UDI MA1
Freed 13 april
19.00 oere Punt út DS1 - S.V.W. DS2
21.00 oere Punt út DS2 - S.N.V.V. DS4
Sneon 14 april
8.00 - 12.00 oere Minicirculatievolleybaltoernooi yn de Rolpeal te Warkum
15.45 oere Punt út XC1 - Heecherop MC1
17.00 oere Punt út MB2 - Heecherop MB1
Oan't sjen yn de Singel!
Groetnis, Emmy Rijpma, Secretariaat Punt út Blauhús
punt-ut@hotmail.com

HEMDRYKRINTOCHT
De bemanning fan it Blauhúster skûtsje organisearret dit jier de Hemdykrintocht. It
is foar de 6e kear dat de Hemdykrintocht rûnt wurde kin. En ek de hurddravers kinne
dizze dei yn aksje.
We binne op syk nei frijwilligers dy’t helpe wolle op dizze dei.
As jim belangstelling ha dan graach oanmelde fia info@hemdykrintocht.nl
Organisaasje Hemdrykrintocht, Agnes Overwijk
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OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 8 APRIL
De eerste zondag na het paasweekend bent U van harte welkom.
We hebben dan een oecumenische viering samen met de PKNgemeente van Oudega. De voorgangers zijn dominee Wilhelm
Roseboom en pastor Lucas Foekema Het is mooi om de oecumene te vieren. Want
als kerken hebben we elkaar nodig. De viering is in de St.Vitus kerk van Blauwhuis.
De aanvang is half 10. De viering is op 'beloken' Pasen. Zo noemen we deze zondag
vanouds. En Thomas de apostel staat centraal. Maar hoe ongelovig was hij
eigenlijk? U bent van harte welkom!

ÌN MEMORIAM
Sa trochsette, sa striidber, sa graach wolle, mar net mear kinne
Op vrijdag 9 maart namen wij vanuit de kerk afscheid van Harmien Eiling-Mous.
Een lieve vrouw, mem en beppe. Veel te vroeg moest het afscheid zijn. We hadden
haar zo graag wat langer in ons midden gehouden.
Harmien is 65 jaar geworden. Ze is geboren in Bakhuizen in 1952. Ze werkte in de
zorg in Maartenswoude in Drachten. Ze trouwde met Leo Eiling. Een fijn en
gelukkig huwelijk volgde. Hedwig en Erwin werden uit hun liefde geboren en ze
gingen wonen in Blauwhuis aan de Atsemar. Harmien was een echte mem, ze was
er altijd voor haar kinderen, niets was te gek. En daarnaast werkte ze in het
Teatskehûs, maar ook bij Brouwer en op de Kat, in de Freonskip en 25 jaar op de
Gregoriusschool. Ze heeft enorm veel werk verzet. En daarnaast was Harmien ook
iemand van gezelligheid, een levensgenieter.
Helaas veranderde het leven 10 jaar geleden heel drastisch. Maar alles werd in het
werk gesteld dat ze thuis kon blijven wonen en met veel kracht en
doorzettingsvermogen wist ze zich toch weer terug te vechten. Haar gezin en zoveel
vrienden waren haar daarbij enorm tot steun. Ook haar geloof hielp haar daarbij. Zo
bleef ze, ondanks al die veranderingen, de vrouw die ze was. In de afscheidsdienst
lazen we het bekende gedicht 'Een sterke vrouw' uit het boek spreuken. Harmien
was echt sterk. Zo gaan het leven verder en, inmiddels beppe, was ze ook enorm
trots op haar kleinkinderen.
Het afscheid kwam echter zo snel. Harmien overleed op 1 maart. In de viering
namen we dankbaar afscheid van haar. En fijn dat ook de blazers voor haar konden
spelen. Daar hield ze enorm van. We zongen ook het Ave Maria en het 'Ús Heit in'e
himel'. Dat ze nu van alle pijn verlost, in de vrede mag wonen bij God. Wij wensen
Leo Eiling, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe bij dit grote
gemis.
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LOCATIE HEEG
VIERINGEN
Zondag 25 maart
9.30 uur

Palmzondag

Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Donderdag 29 maart Witte Donderdag
19.30 uur

Gezamenlijke viering Antonius van Padua Parochie te Heeg

Vrijdag 30 maart
19.30 uur

Kruisweg o.l.v. Werkgroep Heeg

Zaterdag 31 maart
20.30 uur
Zondag 1 april
9.30 uur
Zondag 8 april
9.30 uur
Zondag 15 april
9.30 uur

Goede Vrijdag

Paaszaterdag

Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide
Pasen
Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema
Oecumenisch viering
viering in de Hagha kerk o.l.v. Pastoor P. v.d. Weide
1e H. Communieviering
Eucharistieviering, Pastoor. Vd Weide en Pastor Foekema

Verhuisd
Mevrouw Trijntje Flapper is van de Breewar verhuisd naar Tollewei 81.
Het is even wennen maar we hopen dat u zich hier snel weer thuis mag voelen.
Locatieraad Heeg
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Beste mensen,
Voor onze trouwe breisters heb ik goed nieuws!
Zojuist heb ik een vrachtje nieuw vrolijk gekleurde wol op de kop kunnen tikken.
Voor wie dat wel ziet zitten, kom en doe mee met onze brei actie. Mutsen, sjaals,
truien, lapjes voor de warme dekens, sokken, “bedsokken en mofkes”.
Ook gebreide poppen, knuffels en dieren vinden de kinderen daar leuk. Mooi om te
doen en een ander blij te maken.
U kunt wol ophalen en uw breisels inleveren in Heeg, Sneek, Roodhuis en
Blauwhuis.
Via de diaconie komt het allemaal goed terecht en ieder voorjaar gaat het op
transport naar Oost Europa.
Eind oktober D.V., ben ik voor een week in Moldavië
Opdat wij niet vergeten! Beleefd aanbevolen.
Floor Pijnakker, Bûterhoek 32, Heeg (tel. 442665)
Uitnodiging Jaarvergadering 11 april om 20.00 uur in It Heechhûs
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017
4. Verslag penningmeester (Tsjerk Zijlstra)
5. Verslag Jan Kuipers (penningmeester Sint Antonius van Padua parochie)
6. Terugblik 2017
7. Vooruitblik 2018
8. Rondvraag
9. Pauze met verloting paaskaars
Na de pauze: Jan Bosman van Solidair Friesland vertelt over de werkgroep KAR.
In oktober 2013 is de werkgroep KAR (Kinderen in Armoede) tot stand gekomen.
Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om activiteiten te ontwikkelen om het
thema armoede en kinderen bespreekbaar te maken en actueel te houden.
Locatieraad Heeg

16

PAASMORGENVIERING
Gezinsviering en paaseieren schilderen
Op zondag 1 april is het eerste Paasdag.
's Morgens hebben we dan een Paasviering
om half 10 in de kerk voor het hele gezin.
Voor de kinderen zijn er paaseieren om te
schilderen en mooi te maken en na de dienst
zijn er ook nog chocolade paaseitjes in de
tuin verstopt. Die moeten wel gevonden
worden natuurlijk. In de viering vertellen we
het verhaal van Jezus die is opgestaan. En
kijk maar om je heen, overal komt de natuur
weer tot leven. Bomen en bloemen, maar denk ook aan de lammetjes en
kalfjes die geboren worden. Zo gaat het nieuwe leven verder. En Jezus wil
ons op het hart drukken. Zelfs het hout van het kruis zal uitbotten, want liefde
en vriendschap zijn sterker dan wat dan ook. Je bent van harte welkom!
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LOCATIE REAHÛS
VIERINGEN

Zaterdag 24 Maart
19.30
Viering van de Eucharistie Pastoor van der Weide
Acl: Rein Misd: Marrit en Amarens
Collecte: Jan
Intenties Siebren en Lucie Hettinga- Hylkema Jaring en Pytsje Rijpma –
Jellesma, Wiebe Andringa, Uikje Rijpma-de Jong, fam. Van der HoffBouwhuis, Jan Bootsma , Alie Altenburg- Agricola en overleden
familie, Tom Slooter en Jacob Galama

Vrijdag 30 maart Viering van de Goede Vrijdag
19.30
Pastor Bücking
Acl:
Albert
Zaterdag 31 maart Paaswake viering
19.30
Pastor Foekema
Acl: Karel Misd: Brecht en Corrie
Collecte:Jan
Intenties A. Siemensma- van der Weij, M.Poelsma- Aukes Tjerkje Huitema,
Tjitte Bootsma, Sippie Hiemstra, Tom Slooter.

Zondag 8 april
9.30
Woord- en communieviering Jan Mulder
Acl: Anneke
Collecte: Karel
Intenties Bauke Poelsma , Annie Brandsma- Altenburg, Huite P. Bootsma,
Fam H. Brandsma-Ketelaar, Tom Slooter
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UITNODIGING LOCATIE JAARVERGADERING
Op woensdagavond 4 april
20.00 uur
Café de Ree
jaarvergadering
Met o.a:
jaarverslag met foto’s
financieel jaarverslag van Jan Kuipers.
Fotoreportage feest kerk
U bent van harte uitgenodigd.

VASTENACTIE
Motto: Gaan waar niemand gaat in Zambia
Bijgaand ontvangt u een envelopje voor uw vastenactiegave. U weet dat de
opbrengst is bedoeld voor het werk van de zusters van de Heilige Harten van Jezus
en Maria. Zij werken echt op plekken waar niemand gaat : In het Mbala-district, het
allerarmste district in Zambia.

FILMAVOND
De laatste van dit seizoen
Op 18 april 20.00 uur : LES INNOCENTES
Skoalle Reahûs
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LOCATIE SNEEK
VIERINGEN
Zaterdag 24 maart
Bonh.

19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor ons Vastenactieproject in Zambia, familie
Brouwer-Palsma, Rie Tromp-Vonk

Zondag 25 maart – Palmzondag – Begin Goede Week
A.Z.
10.00 Voorganger: Henk Bücking
Kerk
11.00 Eucharistieviering/Gezinsviering m.m.v. The Young Angels
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor de 1e Communiekinderen die zich gaan
voorstellen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, Jan
Albertus en Cees Kroon, pater Jacob Postma, Sabiha Aziz,
Familie Bosma-de Ree, Rudolf Bonifatius Posthumus
Kerk

19.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Anja Haaze (L); Aurora da Sousa (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, Jan
Albertus en Cees Kroon, Pater Jacob Postma, Sabiha Aziz,
familie Aukes-Stockmann, Rudolf Bonifatius Posthumus
Maandag 26 maart
Bonh
09.15 Eucharistieviering
Intentie: Mily Clerkx
Dinsdag 27 maart
Kerk
08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor de ernstige zieken
Woensdag 28 maart - Ziekenzalving
Bonh
09.30 Eucharistieviering m.m.v. de Bonifatius Cantorij:
Intentie: Voor de zieken van de parochie, voor hen die de
Ziekenzalving mogen ontvangen, Regina Gaarman-van der
Meer, overleden familie Vallinga-Siemonsma, Janke Kuipers
Donderdag 29 maart – Witte Donderdag in Heeg
Heeg
19.30 Eucharistieviering m.m.v. alle koren van de parochie
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, Nicolaas
Bonifatius Boekema en echtgenote
20

Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag
Kerk
15.00 Kruisweg met volkszang
Kerk

19.30 Plechtigheden rond het Kruis m.m.v. Intermezzo
Reyer Slart (L); Lucia Huitema en Leo Huitema (A)
Zaterdag 31 maart - Paaszaterdag
Ielânen 10.00 Viering tussen licht en donker
Intentie: Marjo Pool Bruinsma, Jan en Corry Bouma- van
Gool, Yvonne van Schagen-Paddenburg
Bonh

18.45 Paaswake/Eucharistie m.m.v. de Bonifatius Cantorij
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, Familie
Brouwer-Palsma, Fimme Folmer, Folker Terveer, Andries en
Jetske Brouwer-Melchers, Gerhard Potma

Kerk

22.15 Paaswake/Eucharistie m.m.v. het Sint Caecilakoor
Anja Haaze en Lukas Huitema (L); Norman Nettekoven,
Willem Nicolaij, Hessel Hanzen (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, voor de
dopelingen Lachlan Kuiper en Jan Broersma en de
vormelinge Natipha Sarmaat, Sietse en Thea Altena, Fimme
Folmer, voor onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder Rinske Arema-Bergsma, overleden ouders
Homma-Beekema, overleden ouders Draisma-Houben, Harrie
Diekstra, Rudolf Bonifatius Posthmus, Dominicus Ketelaar
Zondag 1april – Hoogfeest van Pasen
A.Z.
10.00 Voorganger: M. van Blanken
Kerk
11.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. Intermezzo
Annagreet Engelmoer en Pieter Almakdase (L);
Tjits Kramer, Leo Huitema, Lucia Huitema (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject in Zambia, voor de
levende en overleden leden van de families Ringnalda en
Landskroon, voor de zusters Onder de Bogen en hun
familieleden, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Tinus
en Janny van der Weide- Stornebrink, Frans en Betsy
Verbeek-Voorbraak, Margaretha van der Vliet-de Vries, Pater
Henk Brouwer, Mien Dierkes, Joop en Tineke Roorda, Jan
Albertus Kroon, Louise Wierdsma- de Bruin, zuster
Vincentio Bruins, Eelke Bootsma en Catharina Bootsma21

Landman, Sien Kazimier – Bootsma, Ate Bootsma, Ruurd
Silvius en Anna Silvius-Zijlstra , familie Mulder-van der
Horst, Johan Mulder en Anton Poiesz, Janny Dijkstra-Poiesz,
Rudolf Bonifatius Posthumus
Kinderwoorddienst: Sido en Lydia Altena
Maandag 2 april – Tweede Paasdag
Bonh
09.30 Eucharistieviering m.m.v. de Bonifatius Cantorij
Intentie: Ernesto Andriol en familie
Dinsdag 3 april
Kerk
08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor de leden en overleden leden van de Katholieke
Bond voor Ouderen (KBO)
Woensdag 4 april
Bonh
09.15 Eucharistieviering
Intentie: Lize Hooghiemstra
Donderdag 5 april
Kerk
08.45 Eucharistieviering
Intentie: Vader Boet en Jan Rudolf Matitawaer, de zieken van
de parochie
Vrijdag 6 april – 1e Vrijdag van de maand
Kerk
19.00 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus
Zaterdag 7 april
Bonh.
19.00 Eucharistieviering
Intentie: Hotske Bootsma-Bekema, Theo Lotstra, familie
Brouwer-Palsma, Grad Folmer-Ruhe, Sjoerd Hendrik en Riek
Hamersma-van der Horst
Zondag 8 april – Beloken Pasen- Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid
A.Z.
10.00 Eucharistieviering met pastoor A. de Vries
Kerk
11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Pe Nota (L); Lucas Bod (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, zuster Gudule Jansen, Tinus en Janny van der
Weide-Stornebrink, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, om
roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, familie
Brenninkmeijer-Sandfort, Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra,
Rudolf Bonifatius Posthumus, Gre van de Meer-de Vries
Kinderwoorddienst: Nel Gerbrands en Heleen Orth
Maandag 9 april – Maria Boodschap- Hoogfeest
Bonh
09.15 Eucharistieviering
Intentie: Mien Dierkes, ter ere van Maria
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Dinsdag 10 april
Kerk
08.45 Eucharistieviering
Intentie: Om troost en vertrouwen
Woensdag 11 april – H. Stanislaus, bisschop en martelaar
Bonh
09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor de leden en overleden leden van de Katholieke
Bond voor Ouderen
Donderdag 12 april
Kerk
08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor een bijzondere intentie
Vrijdag 13 april
Kerk
19.00 Eucharistieviering
Intentie: Familie Flapper-Brouwer
AGENDA
Maandag
Dinsdag
Woensdag

26 maart
27 maart
28 maart

Dinsdag

3 april

Woensdag

4 april

Donderdag
Maandag
Woensdag

5 april
9 april
11 april

20.00 Wijkhoofdenavond
09.30 Bloemschikken KVG
14.00 KBO ledenvergadering na afloop
lezing over oud Sneek
09.15 Koffieochtend
14.30 KBO "Duo de Hoed en de Rand"
13.30 Leerhuis in de pastorie
14.30 1e communicantjes
20.00 “Dragende Woorden” in de pastorie
14.30 Kinder catechese
14.30 1e communicantjes

KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 3 april is er weer onze koffieochtend in het Martinushuis.
Na de H.Mis van 8.45 uur staat de koffie voor u klaar.
Heeft u zin om even een praatje te maken of even te luisteren, dat kan.
U bent van harte welkom.
Betty en Lenie
COLLECTE
Zondag 18 februari € 313,30
Zondag 4 maart € 319,95

Zondag 25 februari € 336,20
Extra collectes
€ 1097,46
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LIEF EN LEED
VOORSTELLEN 1E COMMUNICANTEN & PALMZONDAG
Lieve kinderen en beste ouders
Op zondag 25 maart, tijdens de Palmpasenviering,
gaan de volgende kinderen die zich voorbereiden op
hun 1e heilige Communie zich voorstellen. Het zijn:
Melina van Hes
Julius Jansen
Melissa de Jong
Julia Karwat
Yfke Maltha
Eline Schickenberg
Britte Storm

Rosmarie Alberda
Marinde Bakker
Mikail Daniel
Ben Dekker
Mathijs Draisma
Etienne Eduarda
Maureen Groenestein

Het is een enthousiaste groep die er zin in heeft en hun ouders ook. Op zondag 22
april hopen ze hun 1e Communie te mogen doen.

Beste kinderen, vergeten jullie de
Palmpasenstok niet mee te nemen voor de
feestelijk processie door de kerk? Misschien
hebben jullie al nagedacht aan wie je de
Palmpasenstok wilt geven; iemand die je er
heel blij mee kunt maken! Tijdens de viering
gaan The Young Angels zingen en speelt het
schoolorkest van de Thomas van
Aquinoschool. We hopen er samen een
mooie viering van te maken aan het begin
van de Goede Week. Tot zondag 25 maart.
We beginnen om 11.00 uur maar vergeet niet van te voren de klok een uurtje
vooruit te zetten, want de zomertijd gaat weer beginnen. Anders krijg je een heel
korte Palmpasenviering.
Pastoor Peter van der Weide
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ZIEKENZEGENING & ZIEKENZALVING
Op woensdag 28 maart kunnen degenen die dat willen tijdens de H. Mis van 9.30
uur in de kapel van het Bonifatiushuis de Ziekenzalving ontvangen. Men kan dan
voor in de kapel plaats nemen en anders zie ik snel genoeg of u dit sacrament wilt
ontvangen. Door de Ziekenzalving ontvangen wij kracht in de fase van het leven
waarin we als ouder wordende mens belanden. Je hoeft er dus niet ziek voor te
zijn! Het is een prachtig teken van Gods liefdevolle aanwezigheid. Juist nu wil Hij
extra kracht schenken; rust en vrede. Vroeger werd de priester geroepen in het
stervensuur van mensen om de laatste Sacramenten toe te dienen en dit gebeurt
nog, maar het is prachtig dat we juist dit liefdevolle teken van Gods aanwezigheid
in een gezamenlijke viering mogen toedienen.
Denk er maar eens rustig over na, of bespreek het met uw dierbaren. U bent allen
van harte welkom en breng gerust degene mee die u er graag bij heeft.
Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten in de Kajuit bij de koffie.
Zit u met vervoer. Bel dan even met Betty Edens: 0515-414682
Pastoor Peter van der Weide & Betty Edens, namens het Ziekencomité
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Inmiddels hebben Lotte Heerink en Lina van der Sluis zich aangemeld voor hun
Maatschappelijke stage in onze kerk.
Ze gaan helpen bij onze jongeren- activiteiten.
We wensen Lotte en Lina een gezellige en leerzame tijd toe in ons midden.
Renate Dümmer en Jetty Sipma.

ZIEKENCOMITE
Dames en heren collectanten van het zieken comité. Wilt u de komende tijd
collecteren bij de voor u bekende adressen, zodat wij de zieken, ouderen en
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in onze parochie met Pasen
kunnen verrassen.
Vrije giften zijn ook van harte welkom.
Het rek.nr van het zieken comité is: NL 57 RABO 0359522351.
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KBO NIEUWS
Woensdag 28 maart is de ledenvergadering van de KBO.
U bent van harte welkom.
Na de ledenvergadering zal dhr. Cees Veenstra uit Goenga
ons vertellen over de middenstand in Sneek in vroegere
tijden.
Heeft u zin om dit mee te maken? Dat kan het begint om 14.00 uur in het
Martinushuis.
Dan een week later..... dinsdag 3 april komen voor ons spelen Duo “de Hoed en de
Rand”.
Deze mannen zingen Nederlandse poëzie, luister en drink liederen.

In het nieuwe poëzie programma ZWERVERS zingen ze o.a. klassieke gedichten
van J.C. Bloem, H. Marsman en M. Nijhof. Ze nemen het publiek mee op hun
zoektocht door de poëzie.
Ook hier bent u van harte welkom. Deze middag begint om 14.30 in het
Martinushuis.
Bent u nog geen lid van KBO Sneek en wilt u deze middag meemaken? Dat kan
...welkom.
Wilt u zich voor deze middagen opgeven (ook voor leden) bij Gea tel. 419431 of
Lenie (414414).
VOEDSELBANK
Ieder tweede weekend van de maand is er een inzameling van
houdbare producten voor de voedselbank.
Daarom staat in het weekend van 6,7, en 8 april de bak weer in
de hal van de kerk.
Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand.
Idee tip: wasmiddel ( geconcentreerd), pakjes soep,
closetpapier ( 4 stuks verpakking)
Diaconie St. Antonius van Padua
Opdat wij elkaar niet vergeten.
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BISDOMBERICHTEN
GEZAMENLIJKE REGIORAADSVERGADERING
Op woensdag 11 april vindt de regioraadsvergadering van de
regio’s Noordoost en Zuidwest van het vicariaat Friesland-NOP
plaats. Locatie: in de parochiezaal van Heerenveen, ’t Skûtsje,
Crackstraat 7, 8441 ES. Tijdstip van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voor deze bijeenkomst is kanselier dr. J.W.G. Geelen C.R.L. uitgenodigd om een
inleiding te verzorgen. Sinds oktober maakt hij deel uit van de Bisdomstaf. Deze
bijeenkomst is een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken. Kanselier
Geelen is lid van de Reguliere Kanunniken van Sint-Jan van Lateranen. Vanuit de
kerkgeschiedenis is dit een interessante gemeenschap. Vanuit Nederlands
perspectief met name vanwege de verbinding met de Moderne Devotie, zoals die
zijn wortels heeft in onze Lage Landen. We mogen dan denken aan grote namen als
Geert Grote en Thomas a Kempis. Deze nadere kennismaking met onze kanselier
zal zodoende ook licht werpen op een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van
het religieuze leven én van onze Nederlandse historie.
De bijeenkomst van de regioraad staat gewoontegetrouw niet alleen open voor de
leden, maar is zoals altijd tevens toegankelijk voor belangstellenden van het
vicariaat Friesland-NOP.
Het is nodig u even op te geven, ook als u lid bent van de Regioraad. U kunt zich
aanmelden bij Lisette Winter,e-mail l.winter@bisdomgl.nl of telefoon 0504065888.
BEDEVAART LOURDES VOOR ZORGBEHOEVENDEN
Van 20 t/m 28 juli 2018 is er een bijzondere pelgrimsreis naar
Lourdes. We gaan met de VNB Lance: een bus speciaal ingericht voor
rolstoelers en voor het verlenen van medische zorg. Een Nederlandse
arts en verpleegkundige vergezellen ons in de bus en in Lourdes ter
ondersteuning. Er gaan ook vrijwilligers mee om de partner die thuis
mantelzorg geeft te ontlasten zodat hij of zij ook volop kan genieten!
U verblijft met deskundige vrijwilligers in het zorghotel in Lourdes
waar alle zorg en ondersteuning geboden wordt. Een groot aantal faciliteiten is hier
aanwezig zoals tilliften, hoog-/laagbedden. e.d. Houdt er wel rekening mee dat
zorghotels in Frankrijk minder ruim zijn van opzet en minder uitgerust zijn dan de
zorghotels in Nederland.
Tarief € 899,00 op basis van een 2-persoonskamer.
Contactpersoon in uw regio voor informatie en aanmelding: Peter Wezenberg 0515444850/06-54964172 (na. 18.00 uur). Website van de VNB: www.vnb.nl
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ADRESSEN
Pastoor

Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626
Pastor
Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869
Diakonaal medewerker Kees van Kordelaar
KvanKordelaar@solidairfriesland.nl, 06-19905519
Parochieblad
stantoniusblad@gmail.com (voor niet-locale artikelen)
Locatie Blauhús
St Vituskerk
Vitusdijk 29, 8615 LN Blauwhuis
parochiebestuurblauwhuis@live.nl
Tineke Rypma: 0515-579870
Parochieblad
vitusklokje@hotmail.com
Bank kerk
NL67RABO03087.20.458 t.n.v. St. Antoniusparochie Blauwhuis
Locatie Heeg
St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850
Parochieblad
audi-gt@outlook.com
Bank kerk
NL90 RABO 0326 1034 14
Onderhoud
NL58 RABO 0359 5338 76
Locatie Reahûs
St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs
Locatieraadreahus@gmail.com
Marieke Altena 0515-331523 en 06-28521442
Parochieblad
Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580
Bank kerk
NL64RABO0356100162
Restauratie
NL08RABO0356155005
Locatie Sneek
St Martinuskerk Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Pastorie en parochiesecretariaat: idem
St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek, 0515-414414
martinushuis@hotmail.com
Parochieblad
Redactie
parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging
a.eekma@home.nl, 0515- 418889
Bank kerk
NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706
Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl
Kopij inleveren t/m woensdag 28 maart vóór 18.00 uur bij de lokale redactie
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