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Sint Antonius van Padua Parochie 



 

 

   

                               SINT ANTONIUS 

VAN PADUA 1195-1231 
 

      Als je God kwijt bent 

Laat hij zich vinden 

Door zich als een kind 

Door jou te laten dragen 
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KAARSJE 
 
Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven, -toen het slecht met 
me ging - ‘We zullen een kaarsje voor je opsteken.’ 
Mensen uit alle lagen van de bevolking, onder wie ook gelouterde mensen 
die zelf ooit hard hadden moeten knokken. 
Op die momenten voel je, dat zo’n kaarsvlammetje niet zo maar een 
sentimenteel lichtje is. Als iemand een kaars pakt, en een lucifer, en die 
kaars voor iemand anders aansteekt, dan is er toch sprake van warmte 
van de ene mens voor de andere mens. Duizenden en duizenden mensen 
steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders, dan wanneer 
duizenden mensen geen kaars aansteken. Bidden betekent niet alleen 
‘vragen voor jezelf’, maar het is ook vragen voor de ander. Zoals je een 
kaarsje voor een ander opsteekt. Zo vindt door het gebed een verbinding 
tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving. 
 
Toon Hermans 
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LICHT DAT VERBINDT  
 
Het komt bijna niet voor dat er in de St. Martinuskerk in Sneek géén 
kaarsje brandt. En als er dan overdag niemand komt om er een aan te 
steken dan brandt altijd nog het vlammetje in de Godslamp! 
Een kaars is een wonderlijk ding. Hij geeft licht wanneer je hem aansteekt, 
maar tegelijker tijd geeft hij zichzelf weg door de smeltende was. Het licht 
is er dankzij het zachte, het fijne en zolang dat zachte en fijne er is, is het 
licht er ook. 
Op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis, starten we een diaconaal jaar. 
Op de 40e dag na Kerstmis worden vanouds de kaarsen gewijd die het 
gehele jaar branden tijdens de zondagse en dagelijkse liturgie en bij 
allerlei bijzondere vieringen zoals de Doop, de 1e Communie, het Vormsel, 
de Paaswake, bij een huwelijk, of de herdenking van een huwelijksdag, 
een uitvaart. Op al die momenten is er licht; licht dat verwijst naar Hem 
die zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wanneer je Mij volgt ben je niet 
in het donker!’ Het is licht dat verbindt en verwijst naar.  
Bij de Doop wensen we de dopeling licht voor heel het verdere leven; een 
veilig licht dat de weg wijst naar het land waar het leven goed is.  
Bij de 1e Communie gaan die doopkaarsen weer aan als teken dat we door 
de maaltijd van de Heer te vieren kracht ontvangen. God geeft zich aan 
ons in handen om voor elkaar als levend brood te zijn. Bij het Vormsel 
branden de doopkaarsen weer en ontsteken we aan het eind van de 
viering vaak fakkels opdat het vuur van de Liefde zijn goede werk mag 
blijven doen en de vormelingen als ‘geestige’ mensen door het leven 
mogen gaan. In de Paaswake maken we in het donker vuur, omdat we 
zonder licht niet kunnen leven en met één vlammetje van de Paaskaars 
zetten we de hele boel in vuur en vlam. Bij een huwelijkssluiting wensen 
degenen die gaan trouwen elkaar toe dat ze elkaar het licht in de ogen 
gunnen opdat ze licht door het leven mogen gaan.  
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Bij een uitvaart ontsteken we de zes kaarsen rond de gestorvene opdat 
het licht dat de dierbare verspreidt heeft zijn werk mag blijven doen en 
opdat het eeuwige licht de lieve dode mag verlichten; licht dat verbindt 
en verwijst naar… 
In onze Sint Antoniusparochie zijn dagelijks mensen bezig om licht te 
verspreiden. En dat doen ze door op de een of ander manier dienstbaar te 
zijn. Met een mooi woord noemen we dat: DIACONIE. Dat is eigenlijk iets 
heel eenvoudigs en eigenlijk doet u dit ook zonder het woord dit woord 
ooit te gebruiken. U verspreidt licht door uw gebed, uw aandacht voor de 
ander en daardoor voor de Ander met een hoofdletter; alleen al door de 
simpele vraag: ‘Hoe gaat het?’  
 
In het diaconale jaar brengen we die parochianen voor het voetlicht die 
zieken en ouderen bezoeken, wijkcontactpersoon te zijn, die omzien naar 
nabestaanden bij een overlijden, die aandacht vragen voor de Kerk 
verderop via de Advents- en Vastenactie, die als bestuurslid onze 
Parochiële Caritas Instelling (PCI) draaiende houden, die zich inzetten voor 
de Voedselbank, die tweemaal per jaar geld ophalen voor het 
Ziekencomité waarmee  we onze 80 plussers met Kerstmis en Pasen 
verrassen met een leuke attentie. Verder laten we het licht schijnen op 
onze diaconaal werker Kees van Kordelaar die u vast al kent door zijn 
werk met de kledingbus, de budgetmaatjes, het repaircafé etc… Zo ziet u 
maar dat we uiteindelijk leven en verbonden zijn door licht en 
wie weet brengen we u zo ver dat u ook door uw betrokkenheid 
en inzet actief mee gaat doen om het licht brandende te houden. 
Dát zou dit diaconaal jaar doen slagen. Ik dank alle lichtbrengers 
van harte. Als u zichzelf als een kaarsje beschouwt dan bent u 
samen een zee van licht en u wordt er gelijk lichter van! 
 
Pastoor Peter van der Weide 
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LICHT EN HOOP VOOR DE WERELD  
 
Op zondag 02-02-2020, tijdens het feest van Maria Lichtmis gaat het 
diaconaal jaar van start met het aansteken van kaarsjes voor u eigen 
intentie. Tijdens dit jaar proberen wij open en transparant te zijn naar de 
parochie toe. 
Een jaar waarin verschillende activiteiten van de diaconale werkgroepen 
worden uitvergroot, niet voor een schouderklopje maar om als 
richtingaanwijzer waar u kunt aankloppen in geval van nood.   
In dit boekje stellen de werkgroepen zich voor die onder de paraplu van 
de diaconie werken of die diaconie hoog in hun vaandel dragen. 
Met de 7 werken van Barmhartigheid als voorbeeldregel, probeert de 
diaconie die barmhartigheid handen en voeten te geven. 

1. De hongeren eten geven; 
  Door steun aan de voedselbank. 
2. Zij die dorst hebben, te drinken geven;   

Dorst in de zin van, niet alleen je kopje koffie maar gezellig samen 
op de eerste dinsdag van de maand of op de 3de kerstdag. 

3. De naakten kleden;  
Heel concreet Kees van Kordelaar, met de kledingbus. 

4. Vreemdelingen herbergen;  
Het AZC Sneek, Stichting de Herberg en nieuwkomers welkom 
heten. Zowel baby’s als nieuwe mensen in de parochie. 

5. Gevangenen bevrijden; 
Misschien niet direct een van onze activiteiten maar via de Stichting 
de Herberg zijn we wel betrokken bij re-integratie van ex 
gedetineerden in de maatschappij.   

6. Zieken bezoeken;   
Onder deze noemer wordt er op alle locaties van onze parochie 
bezoekwerk gedaan. 

7. De doden begraven: Omzien naar elkaar;   
Binnen de parochie zijn verschillende personen actief, zij bezoeken 
mensen die getroffen zijn door het verlies van dierbaren. 
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Missie – Ontwikkeling – Vrede (MOV) 
Een werkgroep die het hele jaar door actie voert voor betere 
leefomstandigheden voor mensen, ver van ons bed. 
 
Wijkhoofden en contactpersonen.  
Onmisbare mensen, zij hebben een signaleringsfunctie, zij zijn de  
‘ogen en oren’ van de parochie. 
 
Diaconie: Dienen-delen-doen.     
Dit is niet voorbehouden aan de werkgroep diaconie maar voor ons allen 
een opdracht, geïnspireerd door het evangelie en de H. Eucharistie 
worden we op weggestuurd om in praktijk te brengen. 
 
Heb je naaste lief, gelijk jezelf.   
Het komend jaar houden we u op de hoogte van de activiteiten van de 
diaconie via het Diaconaal-Journaal in het parochieblad. 
 
Diaconie: Opdat we elkaar niet vergeten. 
Voorzitter Diaconie, Betty Edens- van den Berg.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEFDE IS HET MOOISTE  IN HET LEVEN WAT MENSEN ELKAAR  KUNNEN GEVEN! 
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CARITAS 
 
Bestaat God wel? 
En als Hij bestaat: waar is Hij dan? Met andere woorden: als we kunnen 
aangeven waar Hij is, dan bestaat Hij. De eerste versregel van dé hymne 
uit onze kerk luidt ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est. ‘Waar vriendschap 
heerst en liefde, daar is God’. Een helder antwoord op de vraag van 
bovenstaande titel. De hymne is ontleend aan de eerste brief van 
Johannes: 1 Joh. 4,8 "Deus caritas est", "God is liefde". In de meest 
uitgesproken zin heeft deze liefde zich geopenbaard in Jezus uit Nazareth. 
Hij wordt dan ook Gods Zoon genoemd. "Alles wat ge de minsten der 
mijnen hebt gedaan, hebt ge Mij gedaan". Er is geen betere mogelijkheid 
om heel concreet, in navolging van Jezus, te laten zien wie God is en wat 
geloven betekent dan door de caritas, onze liefde voor de ander.  
Naaste te zijn voor wie je ook ontmoet in welke vorm en hoedanigheid 
dan ook (Luc. 10, 25-37: de naaste is niet degene die op hulp zit te 
wachten, maar de medemens die de helpende hand biedt).  
De handleiding voor deze liefde is de 'Zeven werken van Barmhartigheid' 
(Mt. 25), in deze tijd aangevuld met 'de vrede bewaren', 'de schepping 
behoeden' en 'geestelijke nood lenigen'. In wezen niets uitzonderlijks, 
maar eerder alledaags. De caritas is een kernopdracht van de 
Kerkgemeenschap en daarmee voor iedere parochie en gelovige. 
 
De oorsprong van de huidige PCI (Parochiële Charitas Instelling) ligt bij het 
vroegere R.K. Armenbestuur, dat zowel bestuurlijke als uitvoerende taken 
uitoefende. Een PCI heeft een bestuurlijke functie en is (in beginsel) geen 
werkgroep. De enige uitvoerende taak is het verlenen van individuele 
noodhulp. De uitvoerende taken worden waargenomen door de 
werkgroepen Diaconie - waarin een bestuurslid van de PCI ook kan 
deelnemen en met name ook door de DOW-er (Diaconaal 
Opbouwwerker) als professional met vrijwilligers.  
Projecten van de DOW-er, in de persoon van Dhr. Kees van Kordelaar, zijn: 
budgetmaatjes, kleding-bus en loodsboot.  
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Bij uitstek de DOW-er zorgt ervoor dat onze parochie maatschappelijk 
betrokken is en ook op oecumenisch terrein verbindingen zoekt en 
onderhoudt op diaconaal gebied. 
 
Al deze uitvoerende taken moeten worden bekostigd. En hierin heeft de 
PCI een spilfunctie: zij geeft financiële ondersteuning aan deze werken 
van barmhartigheid en gerechtigheid. Haar eerste verantwoordelijkheid is 
dan ook het beheren en verwerven van geldelijke middelen om dit 
mogelijk te maken. Voor het verwerven van fondsen wordt  
samenwerking gezocht met Solidair Friesland. Iedere parochiaan met een 
(buitenlands) diaconaal project kan een beroep doen op de PCI. Ieder lid 
van haar bestuur is hier op aan te spreken. Kijk hiervoor  op de website 
van onze parochie, in de parochiegids of de locatiegids.  
 
De PCI is een zelfstandig orgaan binnen de parochie en ten aanzien van 
haar beleid verantwoording schuldig aan de bisschop. Zelfstandig maar 
wel verbonden met de parochie en opererend in samenspraak met haar. 
Haar vergaderingen worden bijgewoond door pastoor als geestelijk 
adviseur (zonder stemrecht) en jaarlijks vindt er een bijeenkomst plaats 
tussen de PCI en het parochiebestuur voor uitwisseling en afstemming. 
Als publiek kerkelijke rechtspersoon heeft ze de ANBI-status en kan ze 
rechtshandelingen (koop/verkoop, aanstelling/ontslag) verrichten. 
 
Mogelijk gaat de PCI in de  toekomst ook zelf een uitvoerende taak in de 
vorm van een diaconaal project oppakken zeker wanneer daar vraag naar 
is. Zo behoort de caritas permanent een herkenbare plaats binnen en 
vanuit de parochiegemeenschap te geven en inhoud te geven aan de 
opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.  
 
Gods Woord dat wij horen in de liturgische vieringen inspireert tot en 
krijgt gestalte in de beoefening van de caritas.   
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PAROCHIE REAHÛS 

De locatie Reahûs wil in het diaconale jaar op 11 november 2020 de 
mantelzorgers in het zonnetje zetten. 
Deze mantelzorgers zijn van onschatbare voor hun partner, ouder, kind of 
omgeving. Ze zijn vaak 24 uur per dag aan het zorgen en dat willen we 
positieve aandacht geven.  

Wij willen in samenwerking met de diaconie en de bezoekersgroep deze 
mantelzorgers benaderen en in overleg een programma/activiteit 
aanbieden, zodat ze even ‘opadem’ kunnen komen. 
Indien nodig zorgen wij voor vervangende hulp, zodat een ieder kan 
genieten van een welverdiende middag/avond!!  

Het duurt nog wel een tijd maar in het komende jaar nemen wij contact 
op met deze mantelzorgers!!  

 
PAROCHIE HEEG 
 
Een belangrijke - zo niet de belangrijkste - diaconale activiteit in HEEG 
wordt uitgeoefend door de bezoekersgroep waarbij de locatie is 
opgedeeld in 8 wijken met voor iedere wijk een contactpersoon. Zieken 
en ouderen vanaf 75 jaar - indien daar prijs op wordt gesteld - worden 
onder het aanbieden van een attentie bezocht door de contactpersoon. 
Opgemerkt zij, dat er buiten de bezoekersgroep om ook aandacht is voor 
elkaar. Eveneens kan genoemde doelgroep middels de jaarlijkse 
kerstactie een bezoekje verwachten onder het aanbieden van een bij 
kerst passende attentie. Hiervoor worden in eerste instantie jongeren 
gevraagd en bij een onvoldoende bezetting wordt er een beroep op 
anderen gedaan. Ook melden zich parochianen spontaan aan. Dan is er na 
de zondagse viering gelegenheid in het aanpalende zaaltje met elkaar 
koffie te drinken verzorgd door vrijwillig(st)ers.  Na afloop kan men 
ongevraagd, maar zeer gewenst in een daarvoor bestemd potje onder het 
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goedkeurend oog van moeder Theresa een gift achterlaten. Bij een 
voldoende hoog bedrag wordt dit overgemaakt naar een zich dan 
aandienend goed doel, veelal in het (verre) buitenland ter leniging van 
noden.  
Vervolgens is er het brei- en/of haakproject, ontworteld aan een bezoek 
aan Oost-Europa alwaar weeshuiskinderen in koude nattigheid met blote 
voeten in plastic slippers rondliepen. Via het kerkblad werd een oproep 
geplaatst sokken te breien. Aangezien niet elke vrouw hierin bedreven is 
resulteerde dit naast sokken ook in vele mutsen, sjaals, truien, wanten en 
simpele lapjes, die tot vrolijke kleurrijke dekens worden gehaakt. Ieder 
voorjaar haalt een vrachtwagen van "Zending over de Grenzen" de oogst 
van een winter breiplezier op, zodat men zich oostwaarts kan warmen aan 
met liefde gebreide kledingstukken en gehaakte dekens. Aldus worden 
restanten wol en breiwerk met open armen ontvangen bij de diaconie. 
Ook de jaarlijkse Jozefmarkt op de eerste zaterdag in oktober is een 
betekenisvol diaconaal gebeuren waar vele vrijwilligers hun handen uit de 
mouwen steken. Niet alleen betekenisvol door mooie opbrengsten (in 
2019 ca. € 9.000,-) - bestemd voor locatie (diaconie), school en een goed 
doel -  maar vooral ook doordat men samen de schouders eronder zet.  
Tenslotte zijn er de acties van de werkgroep MOV voor diaconale 
projecten in met name Afrika, Azië, Latijns- en Midden- Amerika. Het 
betreft de Adventsactie, de Vastenactie, Week van de Nederlandse 
Missionarissen, MIVA en Missiezondag. De twee eerstgenoemde vinden 
plaats in overleg met de andere locaties waarbij voor één van de 
aangedragen projecten wordt gekozen.  
Niet lokaal, maar gedragen door vertegenwoordigers uit de parochies St. 
Antonius van Padua,  
H. Christoffel, Zalige Titus Brandsma en Emmaüs, is er de Commissie 
Diaconie Zuidwest. Haar belangrijkste taak is de diaconie in de genoemde 
parochies te bevorderen waaronder het organiseren van de jaarlijkse 
Diaconale Werkavond op de laatste maandagavond in oktober ter 
uitdieping van een diaconaal thema. Ter ondersteuning kan ze hierbij een 
beroep doen op Solidair Friesland. 
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PAROCHIE BLAUWHUIS 
 

Bezoekersgroep, verliesverwerking en zieken 
communie. 
 
Omzien naar parochianen is niet alleen een taak 
van de pastoor of pastoraal werker. Zo’n 30 jaar 
geleden is er in Blauwhuis een bezoekersgroep 
gestart. Deze wordt gevormd door een groep van 
ongeveer vijf actieve, betrokken parochianen. 

Door de jaren heen hebben vele mensen zitting gehad in deze groep. Voor 
het schrijven van deze bijdrage hebben we contact gehad met Teatske 
Hobma- de Boer, die al vanaf het allereerste begin deel uitmaakt van de 
bezoekersgroep.  
 
In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we 
elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het 
allemaal eens wat minder gaat. Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel 
zouden willen, is er in de parochie de bezoekersgroep. Op 
gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een hechte 
gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen 
luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar 
gesteld. Dat deze dames en heren er zijn is niet zo vanzelfsprekend. 
Nieuwkomers hebben meestal wat drempelvrees, zij hebben vaak het 
idee alleen maar zware gesprekken te moeten voeren, terwijl er ook veel 
fijne en vrolijke bezoeken worden afgelegd. 
Het werkveld van de bezoekersgroep Blauwhuis niet alleen het dorp zelf 
maar ook de omgeving en de dorpen Greonterp, Westhem en Wolsum. 
Niet alleen parochianen maar iedereen die behoefte heeft aan een 
bezoekje kan bij hen terecht.  
Voor het afleggen van deze bezoeken is de groep afhankelijk van 
berichten uit de parochie.  
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De bezoekersgroep weet veel, maar niet alles. Schroom dus niet maar 
neem contact op als u iemand weet die behoefte heeft aan bezoek of als 
u zelf graag een bezoekje zou willen. 
Bezoekjes worden vaak gebracht aan mensen die eenzaam zijn, 
depressief, alleenstaand, langdurig ziek of in rouw na een verlies. 
Behalve bezoeken brengen schrijft de groep ook veel kaarten zoals bij 
geboortes, huwelijk, jubileum, ziekte en overlijden. Ondersteuning en 
informatie krijgen de leden van de werkgroep op speciale bijeenkomsten. 
Hier worden zij geschoold in het hebben van gesprekken bijvoorbeeld bij 
verliesverwerking.  
Verder is er in de groep veel knowhow opgebouwd in de loop der jaren. 
De groep beschikt over veel  informatie in de vorm van literatuur en 
gedichten bundels voor allerlei gelegenheden. Ook is er regelmatig 
contact met de pastoraal werker, zodat ook de aanvragen voor de Heilige 
Communie worden doorgegeven. 
 
De bezoekgroep hoopt nog zeker 30 jaar door te gaan, met bezielde 
mensen en uit belangeloze naastenliefde voor elkaar. 
Contactpersoon: Mw. Teatske Hobma-de Boer 
Telefoon: 0515-579714 
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DE COMMISSIE DIACONIE ZUIDWEST 
 
Deze commissie heeft als algemeen doel: de bevordering van de 
parochiële diaconie in de regio Zuidwest van het vicariaat Fryslân-
Noordoostpolder. Het betreft de parochies St. Antonius van Padua,  
H. Christoffel, Emmaüs en Zalige Titus Brandsma. In haar vergaderingen - 
als basis vier per jaar -  wordt informatie op diaconaal terrein tussen de 
deelnemende parochies uitgewisseld, worden verbindingen onderhouden 
en zo nodig versterkt, gaat het mede om onderlinge bemoediging en 
uitwisseling van ideeën en ervaringen. Zo werkt de Commissie aanvullend 
op de diaconie van de parochies. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt 
ingevuld door één van de deelnemende parochies. Het is wenselijk dat 
iedere parochie twee afgevaardigden heeft in de Commissie. 
Van oudsher organiseert de commissie jaarlijks op de laatste maandag in 
oktober de Diaconale Werkavond te St. Nicolaasga. In het voorjaar (sinds 
de opheffing van de platforms) - indien er voldoende vraag naar is -  een 
voorjaarsbijeenkomst te Joure voor vrijwilligers binnen de diaconie en 
belangstellenden voor de diaconie. Hierin worden thema´s aan de orde 
gesteld voor verdere uitdieping, bewustwording en invulling. 
Voor ondersteuning kan een beroep worden gedaan op de katholieke 
steunpunten van Friesland (Solidair Friesland) en/of Flevoland (De Kim). 
De Commissie wordt gefinancierd uit de algemene middelen van het 
vicariaat; incidenteel wordt een beroep gedaan op de PCI's. 
 
Aangetekend moet worden dat er een herstructurering gaande is van de 
overlegorganen in ons bisdom ook wat betreft samenstelling. Hoe dat 
gestalte krijgt is nog niet bekend. 
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WERKGROEP ‘MISSIE ONTWIKKELINGSWERK EN VREDE’ (MOV) 
 
Onze Antonius van Padua parochie heeft een speciale werkgroep gericht 
op ontwikkelingswerk. Dit is de MOV-groep. MOV staat voor Missie 
Ontwikkelingswerk en Vrede. 
Ieder jaar organiseren wij binnen onze parochie verschillende acties 
waarbij we geld inzamelen voor een project. Deze projecten worden 
landelijk georganiseerd, dat betekent dat door heel Nederland geld wordt 
ingezameld voor een bepaald doel in een ontwikkelingsland. Het project 
wordt binnen de locatie kenbaar gemaakt door flyers welke toegevoegd 
worden in het parochieblad en posters die worden opgehangen in ons 
kerkportaal. 
 
Tijdens de adventstijd worden er verschillende doelen gepresenteerd. Als 
parochie mogen wij een doel kiezen wat ons het meest aanspreekt. 
Het komende jaar, het diaconale jaar, gaan we aan de slag met een eigen 
project. Dit project gaat veel aandacht krijgen tijdens de vastenperiode. 
Het project komt uit Pakistan en de stichting heeft als naam: Tabir.  
De mensen die zich (mede) inzetten voor dit project, komen zelf uit 
Pakistan, maar hebben zich onlangs in Friesland gevestigd. Zij zullen 
tijdens de vastentijd op meerdere plaatsen het project presenteren. Zo 
zullen zij kenbaar maken dat het geld wat ingezameld wordt bestemd is 
om scholen gebruiksklaar te maken en de nodige voorzieningen daarvoor 
te treffen, zoals studiemateriaal en willen zij lokale leerkrachten inzetten. 
Op witte donderdag, voorafgaand aan Pasen, zullen wij als MOV-groep 
van alle locaties (Roodhuis, Blauwhuis, Heeg en Sneek) voor de zesde 
maal een sobere maaltijd organiseren. De parochianen uit al deze vier 
locaties zijn hierbij van harte uitgenodigd. De maaltijd is geheel 
vrijblijvend, maar uit dankbaarheid wordt er geld gegeven wat geheel ten 
goede komt aan het project, deze keer dus voor de stichting Tabir. 
Tijdens het diaconale jaar wordt de sobere maaltijd gehouden in Sneek. 
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De werkgroep MOV heeft niet voor niets de letter V toegevoegd.  
De V staat voor vrede en als werkgroep willen wij proberen iets mee te 
geven aan de vrede in onze wereld. Door de projecten aandacht te geven 
willen wij mensen er bewust van maken dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
Door een ontwikkelingsproject in het licht te zetten, blijven wij bezig met 
de mensen in deze wereld die wel een steuntje kunnen gebruiken. De 
financiële gaven zijn meer dan welkom. 
Ook dit jaar krijgt op onze locatie Sneek de vredesweek van PAX weer alle 
aandacht. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die moed 
hebben om voor vrede te gaan. 
Wij willen hiermee kenbaar maken dat hoop en vrede in de wereld alle 
aandacht verdiend. 
 
Werkgroep MOV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefde is slechts een woord, 

totdat je iemand ontmoet 

die het betekenis geeft. 
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WIJKHOOFDEN 
 
Hierbij vertelt ‘wijkhoofd’ van de wijk Tinga haar ervaringen en zo krijg je 
een goed beeld van wat ze allemaal doen. Er zijn ongeveer 25 
wijkhoofden in Sneek, die allemaal vele vrijwilligers hebben die hem/haar 
helpen. Een hele klus, maar zeer dankbaar om te doen! 
 
“In onze wijk ben ik de contactpersoon om de actie Kerkbalans en de 
ziekencollecte voor Pasen/Kerst te organiseren. 
 
Met twee vrijwilligers zorg ik voor het rondbrengen en ophalen van de 
enveloppen voor de Kerkbalans. In de wijk wonen ruim veertig gezinnen 
die meedoen aan de actie. 
Met twee andere vrijwilligers ga ik voor Pasen en Kerst langs deze 
adressen om een vrijwillige bijdrage voor de ziekencollecte. 
Van dit geld wordt een presentje gekocht dat wordt bezorgd bij mensen 
van 80 jaar of ouder, mensen die ziek zijn of hun partner dat jaar zijn 
verloren.  
 
Tijdens deze contacten hoor je vaak hoe het gaat. 
Doordat de vier vrijwilligers en ik deze “klussen” al lang doen en dezelfde 
mensen bezoeken, bestaat er een vertrouwensband. Je hoeft niet uit te 
leggen, waarom je langs komt. Door dit persoonlijke contact voel je je 
betrokken bij elkaar. 
Je bent op de hoogte van het wel en wee van de mensen en voor sommige 
kun je hierdoor wat extra betekenen. 
 
Met sommige wijkbewoners is het contact intensiever. Bij ziekte en na 
overlijden van een dierbare houd ik vaak contact. 
Bij het bezorgen van de attentie met Pasen neem ik vaak een palmtakje 
mee en vraag of ze daar ook prijs op stellen.” 
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VOEDSELBANK SNEEK 
 
Bijna 10 jaar na de oprichtingsvergadering (april 2010 ) is het jammer 
genoeg nog steeds nodig dat we voedselpakketten uit moeten geven. 
In de afgelopen jaren is er veel veranderd, de locatie op Top waar we 
begonnen met de uitgifte, werd te klein en de ruimtes waren niet 
praktisch om efficiënt en prettig te kunnen  werken. 
November vorig jaar zijn we na een lange periode van zoeken naar een 
geschikt onderkomen, verhuisd naar een pand op het industrieterrein 
Houkesloot waar nu alles nieuw is ingericht. Een mooie grote ruimte met 
veel licht, en veel gemakkelijker schoon te houden. Ook de voedselbank is 
gebonden aan vele wettelijke hygiënische voorschriften. 
We hebben nu een grote koel- en een vriescel waar we het verse voedsel 
(zuivel, groente en vlees) op de juiste manier kunnen opslaan.  
Het bestuur en de vrijwilligers zijn erg blij met de nieuwe locatie waar we 
op een prettige wijze samenwerken om elke week voor de deelnemers 
een optimaal voedselpakket samen te stellen. Onze missie is nog steeds 
verspilling van voedsel te voorkomen en er voor te zorgen dat dit terecht 
komt bij de mensen die het goed kunnen gebruiken omdat ze het vaak 
zelf niet kunnen kopen. 
Voorheen werd er elke 14 dagen een voedselpakket uitgegeven.   
Vanaf 1 januari 2020 wordt dat elke week gedaan. Gevolg is dat er een 
betere spreiding is en de pakketten minder groot/zwaar zijn. Bovendien 
vergroot het de mogelijkheid vaker vers voedsel uit te delen. Ook houden 
we rekening met dieet, halal of vega wensen en kunnen gezinnen met  
huisdieren voer voor hun dieren meekrijgen. 
Op dit moment zijn er ruim 60 deelnemers, onderverdeeld in 4 groepen 
afhankelijk van gezinsgrootte. 
Hoe komen wij aan de spullen denkt menigeen. Wel, de bulk krijgen we 
aangeleverd uit het centrale voedselbankmagazijn in Drachten. Daarnaast 
krijgen we veel voedsel van supermarkten en van verschillende andere 
leveranciers uit Sneek en omgeving. 
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Ook met de vele plaatselijke acties van kerken, scholen en verenigingen 
zijn we blij. Alles draagt bij in het samenstellen van goede 
voedselpakketten voor de deelnemers. 
Veel groente ontvangen we ook van de diakonie-tuin in Oudega en van de 
volkstuin aan de Worp Tjaardastraat in Sneek. Soms worden er zelfs tasjes 
met groenten/aardappelen aangevuld met rookworst of een blikje vlees, 
een complete maaltijd in een tasje, SUPER! 
Ook dit jaar zijn we vanuit de kerk samen met de Lionsclub weer bezig 
geweest om DE punten te sparen voor gratis koffie. Vorig jaar ontvingen 
we in totaal 2200 pakken koffie in ruil voor de bijeen gespaarde punten.  
Heeft U ook nog punten in een laadje liggen en gebruikt u ze zelf niet, wij 
zijn er blij mee!!  
Elk 2e weekend vanaf vrijdag t/m zondagmorgen staan er kratten achter 
in de kerk waar u houdbare levensmiddelen (melk, meel, pasta, kleine 
verpakkingen wasmiddel, tandpasta etc.) voor de voedselbank in kunt 
deponeren. Ook DE-punten zijn welkom. 
Ik hoop dat u een beetje een indruk heeft gekregen hoe het bij de 
voedselbank werkt. 
Elke week zijn ongeveer 60 vrijwilligers aan het werk om voor de mensen 
die het echt nodig hebben iet te betekenen. Omzien naar elkaar nietwaar.   
Ik kan uit eigen ervaring spreken, jammer dat het nog steeds nodig is, 
maar buiten dat is het dankbaar en ook gezellig werken met al die fijne 
vrijwilligers.  
U blijft ons toch op wat manier dan ook in de komende tijd weer steunen?    
Ria Slippens 
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SCHEEPSMAATJES  
 

Wie zijn we? 
Scheepsmaatjes zijn mensen met een 
verstandelijke beperking die op de 
Scheepsmaatjesdag begeleid worden 
door Maatjes. 
 
 

Hoe komen we aan deze naam? 
19 jaar terug kreeg Jan Bosman (van Solidair Friesland) voor één dag een 
rondvaartboot aangeboden. Als werkgroep PMVH (parochies en mensen 
met een verstandelijke beperking) hebben we daar onmiddellijk en 
dankbaar gebruik van gemaakt. 19 mei 2001 vertrok de boot vol 
Scheepsmaatjes met hun maatjes. Het werd een gezellige dag; daarom 
kon het niet bij die ene dag blijven! De naam bleef gehandhaafd en om 
het anderhalf jaar wordt er een Scheepsmaatjesdag georganiseerd door 
de inmiddels opgerichte werkgroep.  
 
Doel van de dag! 
Integratie van mensen met een verstandelijke beperking en parochies.  
 
Hoe verwezenlijken we dat? 
Op drie manieren.  
• Elke Scheepsmaatje wordt gekoppeld aan een maatje. Eerst waren 

dat familieleden, maar in zuidwest Friesland zijn langzamerhand alle 
dertig scheepsmaatjes gekoppeld aan iemand uit de eigen parochie. 

• De werkgroep nodigt zich steeds in een andere parochie uit en 
vanaf het begin van de opzet van een nieuwe Scheepsmaatjesdag 
zijn de mensen van de Diaconie van die uitgenodigde parochie er bij 
betrokken en organiseren volop mee. 

• De dag wordt gefinancierd door alle parochies uit zuidwest 
Friesland. 
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Wat doen we op zo’n dag? 
We bedenken samen een bijbels of kerkelijk thema (Noach, Mozes, 
Barmhartige Samaritaan, Jona, St. Martinus, Jezus en het water, De 
koning bij wie niemand op zijn feest kwam, Vijf broden en twee vissen). 
Het thema is de rode draad van de dag en een of beide gebroeders 
Bonthuis geven dat elke keer op een ludieke wijze vorm! Er is dan ook 
echt een Mozes, of Noach of Koning. 
We beginnen de dag met muziek bij binnenkomst, de button met je 
voornaam opgespeld, koffie met oranjekoek en dan volgt het programma. 
Rond het thema bedenken we activiteiten die passen bij de doelgroep, 
samen iets leuks doen of maken. Tussen de middag verwend worden met 
bijvoorbeeld pannenkoeken, patat enz. en ijs na! 
’s Middags vervolgt het programma en we besluiten de dag met een 
viering. Soms in een kerk, soms op een grasveld! Het is elke keer weer een 
ontmoeting; mens, medemens en de Eeuwige. 
Ieder krijgt een herinnering mee aan de dag. Na ongeveer twee maanden 
hebben we een terugkommiddag waar we foto’s laten zien van de dag en 
een film. Ieder krijgt een cd mee naar huis waar alles op staat. 
 
Op de Scheepsmaatjesdag zijn ongeveer tachtig mensen aanwezig; dertig 
mensen met een verstandelijke beperking en vijftig vrijwilligers! 
We hopen dat het contact tussen maatjes niet beperkt blijft tot die ene 
feestdag en de terugkomdag, maar dat er in de tussentijd ook aandacht is 
voor elkaar. De sociale kaart van de mens met een verstandelijke 
beperking moet groter en daar heeft de kerk zeker zijn taak in te 
vervullen. 
 
De werkgroep bestaat uit 
Ciel Huitema (Voorzitter) uit Bolsward, telefoonnummer: 0515-573043 
Greetje Hoekstra (Secretaresse) uit Koudum 
Annie Gerritsma (Coördinator) uit Tirns, telefoonnummer: 0515-569598 
Marijke van der Wal (Financiën) uit Woudsend 
Riemke Gaastra uit Sneek 
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
 
Ongetwijfeld heeft u wel eens iets opgevangen over Maatschappelijke 
stage. Het kabinet heeft zich in 2009 ten doel gesteld jongeren meer bij 
de samenleving te betrekken en daarbij het vrijwilligerswerk te 
benadrukken. 
 
Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 
uur Maatschappelijke stage lopen. De kerken (en de met de kerken 
verbonden organisaties op het diaconale, sociale en maatschappelijke 
terrein) blijven voor scholen en leerlingen nog wel eens buiten beeld. 
 
Met dit project wilden we laten zien dat er ook binnen de kerk leuke en 
gevarieerde vrijwilligers-klussen te doen zijn. 
 
Vanaf januari 2010 hebben al 60 leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
hun maatschappelijke stage in onze kerk afgerond. De jongeren hadden 
de keuze uit de volgende activiteiten. 
• Het meehelpen met de kinderwoorddienst. 
• Het helpen bij het bloemschikken op de vrijdagochtend als 

versiering van de kerk. 
• Het meehelpen voor, tijdens en na de viering 1x per 2 weken in de 

Ielânen. 
• Het meehelpen met koffie schenken op zondagochtend na de H.Mis 

in het Martinushuis.  
Alle leerlingen hebben hun Maatschappelijke stage in onze kerk als 
leerzaam en prettig ervaren. 
 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij: 
Renate Dümmer : renate.dümmer@home.nl 
Jetty Sipma  : hettinga-sipma@home.nl 
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DIACONAAL OPBOUWWERKER; KEES VAN KORDELAAR 
 
Het is fijn om over en weer te ervaren dat we met elkaar de 
parochiegemeenschap zijn. 
 
Als diaconaal opbouwwerker verbonden aan de Heilige Antonius van 
Padua Parochie en de Zalige Titus Brandsmaparochie probeer ik door 
middel van het opzetten van diaconale projecten mensen met elkaar te 
verbinden. Je kunnen verbinden met een ander is wezenlijk en maakt je 
tot mens. Echter, veel mensen in onze huidige samenleving voelen zich 
eenzaam en leven in een sociaal isolement. Hierin proberen we vanuit de 
diaconie verlichting te brengen.  
 
Zo hebben we het initiatief genomen om een nieuwe laagdrempelige 
ontmoetingsplek te starten in ‘de Loodsboot’ waarbij we samenwerking 
hebben gezocht met andere kerkgenoot-schappen in Sneek. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat inloopplek ‘de Loodsboot’ sinds oktober 2018 twee 
middagen in de week is geopend. De gasten komen voor een broodje en 
een kopje koffie, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten en hun verhaal 
te kunnen doen. Inmiddels is ‘de Loodsboot’ weer een begrip geworden 
en niet meer zomaar weg te denken. Vanuit ‘de Loodsboot’ zijn we bezig 
de samenwerking tussen de verschillende inloopplekken in Sneek te 
versterken omdat we geloven dat we samen sterker zijn en hierdoor (nog) 
meer het verschil kunnen maken voor kwetsbare mensen.  
 
Een andere ontmoetingsplek waartoe we het initiatief hebben genomen is 
de kledingbus die al weer een aantal jaren als ‘Hoop op Wielen’ door 
Súdwest-Fryslân rijdt. Elf locaties doet de kledingbus elke week aan en 
met recht kunnen we stellen dat het een kledinglijn is die verbindt! Voor 
veel mensen biedt de kledingbus een mogelijkheid om aan kwalitatief 
goede kleding te komen, maar vooral  is de komst van de kledingbus een 
moment in de week waar veel mensen naar uitkijken. Waar ze gezien 
worden en hun verhaal kwijt kunnen.  
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Verder ben ik coördinator van het budgetmaatjesproject.  
Er zijn 18 budgetmaatjes actief die ik koppel aan mensen die te maken 
hebben met schuldenproblematiek of graag ondersteuning willen hebben 
bij het voeren van hun administratie. De budgetmaatjes doen prachtig 
werk en ik heb in de afgelopen jaren door de inspanningen van 
budgetmaatjes dan ook vele wondertjes zien gebeuren waarin mensen 
die bezig waren met dagelijks overleven na lange tijd eindelijk weer 
konden gáán leven en over een toekomst konden gaan nadenken.  
 
Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren betrokken bij een kook- en 
eetclub in wijkgebouw de Eekmolen. Elke maandag komen hier meer dan 
12 mensen bij elkaar om samen te koken en te eten. Mensen die elkaar 
niet kenden, mensen die allemaal van elkaar verschillen, maar die elkaar 
gevonden hebben en elkaar ook niet meer loslaten. Voor alle diaconale 
projecten - naast de genoemde is er nog een aantal binnen Súdwest-
Fryslân - geldt dat deze alleen maar kunnen bestaan dankzij de inzet van 
heel veel betrokken vrijwilligers die zich allemaal met hun eigen 
motivatie, kwaliteiten, talenten en hun tijd, gelovig en niet gelovig, 
inzetten om iets te kunnen betekenen voor een ander. Het is dan ook een 
voorrecht om samen met zoveel mooie mensen iets te kunnen betekenen 
voor zoveel andere mooie mensen die, omdat ze net niet dat geluk in hun 
leven hebben (gehad), (even) mensen nodig hebben die er voor ze zijn, 
die een stukje met ze mee oplopen en die ze verstaan in hun 
gebrokenheid.  
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STICHTING LEERGELD 
 
LEERGELD helpt ouders 
Leergeld laat uw kind weer meedoen.   
Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen voorkomen. Door deze kinderen weer mee te laten 
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten biedt Leergeld kansen 
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, 
met school enz. Leergeld helpt met sportspullen, een schoolreisje of 
contributie voor sport of cultuur als daar even geen geld voor is. Want 
kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziek- 
of dansles help kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Een fiets om 
samen naar school te kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld 
zegt: Nu meedoen is straks meetellen! 
 
Hoe werkt Leergeld 
Leergeld Zuidwest Friesland is een lokale stichting. De bestuursleden, de 
coördinator en de intermediairs, die de gezinnen bezoeken, werken allen 
op vrijwillige basis. Leergeld haalt zelf het geld bijeen uit acties in 
samenwerking met clubs en bedrijven. Daarnaast ontvangt zij een 
bijdrage van de VriendenLoterij en in sommige gevallen van de 
Gemeente. 
De ouder(s) van kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op 
Leergeld via de website www.leergeld.nl of www.kindpakket.nl  
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed 
opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Met ouders of 
verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van 
bestaande voorzieningen van Leergeld en anderen, zoals gemeenten of 
andere instanties/organisaties.  
Tevens vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) 
schuldensituatie.  
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Leergeld gaat zorgvuldig om met uw privacy, hierover zijn goede 
afspraken gemaakt met de mensen waarmee we samenwerken.  
Niemand anders hoeft te weten dat u deelnemer bent bij Leergeld. 
Leergeld betaald vergoeding(en) rechtstreeks aan de school/leverancier.  
Heeft u een inkomen van meer dan 120% van een bijstandsuitkering, dan 
komt u niet in aanmerking voor een vergoeding door Leergeld. 
Meer informatie vindt u op de website van Leergeld www.leergeld.nl. 
 
Contact 
• Leergeld ZwF Postbus 66, 8600 AB Sneek 
•  info@leergeldzwf.nl 
•  www.leergeld.nl of  www.kindpakket.nl 

 
Leo Slippens,  
intermediair Leergeld Zuidwest Friesland.  
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WERKGROEP ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ 
 
De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ is een onderdeel van de 
werkzaamheden van de Diaconie. De groep bestaat uit zes personen 
onder voorzitterschap van pastoor P. van der Weide. Bij overlijden van 
een parochiaan wordt er contact opgenomen door een lid van de 
werkgroep met een directe nabestaande en wordt er een luisterend oor 
geboden. Vaak wil de nabestaande wel een bezoekje aan huis. Maar het 
gebeurt ook dat men aangeeft daar geen behoefte aan te hebben, omdat 
er al voldoende steun wordt ondervonden. Dat wordt natuurlijk 
gerespecteerd.    
Ook kan men er voor kiezen de Bisschopsbrieven te ontvangen. Dit is een 
aantal brieven ter bemoediging. 
Voor de uitvaart wordt er een gedachteniskruisje gemaakt, dat na de 
afscheidsdienst achter in de kerk wordt opgehangen. Dit ter 
nagedachtenis voor de parochianen. De kruisjes blijven daar hangen tot 
de Allerzielenviering rond 2 november. Tijdens deze dienst worden de 
overleden personen van het afgelopen jaar met name genoemd en in een 
kort ‘in memoriam’ herdacht. De kruisjes staan dan op het altaar met een 
lichtje er voor. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken in 
het Martinushuis en kunnen familieleden elkaar ontmoeten. 
Tot nu toe werd er twee maal per jaar een contactmiddag voor de 
nabestaanden georganiseerd. Het is de bedoeling dat mensen, die 
hetzelfde is overkomen, dit met elkaar kunnen delen. Dit jaar willen we 
het eens anders doen. In april organiseren we een High Tea in het 
Martinushuis. Uitnodigingen hiervoor volgen ruim van te voren. 
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SOLIDAIR FRIESLAND  
 
Geloven op maandag” is het motto van Solidair 
Friesland. Sinds 1954 is Solidair Friesland actief 
in de samenleving. “Geloven op maandag” 
geeft aan dat het katholieke geloof een 
inspiratiebron is voor het leven van elke dag. Bij 
het verlaten van de kerk begint de dienst aan 
de samenleving. Door medemenselijkheid en 
diaconaal handelen, in solidariteit met mensen 
in kwetsbare posities. 
 
Solidair Friesland helpt de katholieke gemeenschap daarbij. Enkele 
tienduizenden katholieken vormen onze achterban. Geïnspireerde 
inwoners van Fryslân en de Noordoostpolder, georganiseerd in een 
netwerk van parochies en andere organisaties. Solidair Friesland helpt 
hen ‘de daad bij het Woord’ te voegen en ondersteunt de katholieke 
gemeenschap bij activiteiten op sociaal en maatschappelijk terrein. Het 
Maatschappelijk Activeringswerk (M.A.- werk) van Solidair Friesland 
wordt georganiseerd vanuit een katholieke inspiratie, maar is geen vorm 
van hulpverlening aan enkel katholieken. Het werk draagt bij aan het 
algemeen welzijn van individu en samenleving, ongeacht 
geloofsovertuiging. Niemand wordt uitgesloten. Het M.A.-werk is vooral 
gericht op de meest kwetsbare groepen. Veel katholieken zijn actief 
betrokken bij activiteiten, op vele terreinen. 
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Vrijwilliger zijn… 
 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
is verbonden maar niet gebonden 
is onbetaalbaar maar niet te koop 

is positief denken 
is positief doen 

met als enig doel 
voor jezelf en de ander 

een goed gevoel. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle vrijwilligers die de afgelopen jaren hebben geholpen, ook al is het iets 

kleins, heel erg bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VACATURE DIACONIE 
 
Wij zoeken mensen die zich aangesproken voelen bij het motto; 
‘Opdat wij elkaar niet vergeten’. 
Elkaar niet vergeten, betekend solidair zijn met de mensen die zo gemakkelijk 
vergeten worden. Zorg dragen voor elkaar, vooral voor mensen die zorg- en 
hulpbehoevend zijn.  
U zult zeggen: dat is heel wat! Dat is het ook maar wij voelen ons uit ons geloof, 
tot deze opdracht geroepen. Neen, we slagen er lang niet altijd in dit te 
realiseren maar in samenwerking met de verschillende werkgroepen binnen 
onze parochie, blijft het de moeite van het -door te gaan- waard. 
 
Voor verschillende functies binnen de diaconie zijn vacatures. Wilt u ook iets 
doen voor de parochie en wilt u meer informatie?  
Bel of mail dan met Betty Edens  
Telefoonnummer: 0515-414682 
Mailadres: bettyedens@home.nl 


