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DUIVEN OF KAUWEN 
Pastoor heeft het wel over zijn duiven.  

Sinds kort hebben wij ze ook. Turkse tortels 

hebben onze tuin gevonden. Ze zijn lichtbruin 
of beige en hebben bij de nek een zwart-wit 

bandje. Altijd met z’n tweeën, zitten ze ‘s 

morgens al te wachten.  

En tegen de dwingende oogjes van de tortel kun 
je echt niet op. Elke morgen strooien we nu dus gehoorzaam graan 

en zonnepitten op de tuintafel. Ze fladderen al om je heen terwijl je nog bezig bent. 

En dan nog een kleine ontdekking: dat vliegen maakt geluid! Een zachtjes ruisen of 
piepen van de vleugels als ze uit hemel naar beneden fladderen. En na de maaltijd 

zitten ze op de schoorsteen te koeren (roe KOE koe, klemtoon op de tweede klank).  

Het lijkt bij de tortel een beetje op ‘Ik groet u’ of ‘I love you’. Het is een geluid dat 

me aan de lange lome zomerzondagen van vroeger doet denken. Ik wist het niet 
maar ze schijnen pas sinds 1950 in Nederland te broeden. Ze komen oorspronkelijk 

uit India. Inmiddels hebben deze slanke vogeltjes zelfs IJsland al bereikt.  Ze doen 

het dus heel goed. En dan is er de andere vogel; de kauw, die doet het ook goed in 
onze tuin. Die zitten ook met z’n tweeën of drieën of liever nog; de hele familie 

kauw op de schutting. De kauw kijkt je ook helder aan. Maar waarom noem ik dat 

nou ineens brutaal? De kauw aast ook op het voer. Maar waarom noem ik de kauw 
nu een dief? De kauw is een zangvogel maar wat uit z’n keel komt vind ik maar 

gekras en luidruchtig. Terwijl de kauwentaal eigenlijk heel bijzonder is. Ze hebben 

wel 40 basisgeluiden die allemaal in betekenis variëren. Ik las dat de schrijver 

Tommy Wieringa vroeger een tamme kauw had en altijd een kauwengeluid maakte 
om hem te roepen. Hij leerde de betekenis van die roep: ‘Hier ben ik. Waar ben jij?’  

Duiven of kauwen. Het lijkt wel een beetje op: “wij of zij”, de goeien tegenover de 

slechten, de gelovigen en de zondaars. Raar eigenlijk. De tuin is immers van alle 
vogels net zoals de wereld is van alle mensen. We mogen er met elkaar van genieten. 

Elkaar een plekje gunnen. Dat is wat ik ook steeds weer in het evangelie beluister, 

waar Jezus rondtrok door die tuin van de wereld en mensen van allerlei slag en 
gevederte ontmoette en een thuis gaf. We kunnen deze zomer weer wat meer. De 

één gaat op reis de ander blijft thuis, maar waar we ook zijn, denk nog eens aan de 

roep van de Tortel: “Ik groet u”, of van de Kauw: “Hier ben ik. Waar ben jij?”. Het 

is allebei goed. 
Pastor Lucas Foekema 

 

  

 

PASTORAAL WOORD 
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VEEL DANK VOOR UW BELANGSTELLING EN MEELEVEN 

 

Op 12 juli jl. mocht ik er weer voor een jaartje bijtekenen 
en velen van u hebben dat onderstreept door kaarten te 

sturen en door allerlei andere vormen van felicitatie. Op 

zondag 11 juli mochten we genieten van een mooie viering 

met aansluitend ontmoeting en veel gezelligheid. Dat doet 
een mens goed en dat toont maar weer eens aan dat we er 

samen voor staan om het mooie, het goede en schone door 

te geven en samen te beleven. Ik dank u daar heel hartelijk 
voor en wens u en de uwen alle goeds en Zegen toe vanaf de Singel 64!  Hopelijk 

tot weerziens in de kerk en in het leven van alledag. 

 
Pastoor Peter van der Weide 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 24 july 

 19.30 Eucharistieviering olv Pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector: Marieke Brandsma 

Misdienaars: Harm, Mette 
Koster: Bauke Hobma 

  Intenties:  

Rudolf Zijlstra 
Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Jaargetijde Pastoor Michiel Johannes Ydema 

Overleden ouders Ydema-Flapper 
Overleden ouders Leenstra-Flapper 

Sake Leenstra 

Zondag 1 augustus  

 9.30 Woord- en communieviering olv Pastor Foekema 
m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector: Tineke Rijpma  

Misdienaar: Marcus 
Koster: Sicco Rypma 

  Intenties: Jaargetijde Doede Rijpkema 

Overleden ouders Sikkes-Bekema 
Harmen Witteveen 

Mebius Bonekamp 

Overleden ouders Fluttert-Reef  

Nellie Haarsma-Galama 
Zaterdag 7 augustus 

 19.30 Woord- en communieviering olv Liturgiegroep Blauwhuis 

m.m.v. St. Ceciliakoor 
Koster: John Weel 

  Intenties: Epke en Bep Leenstra-de Boer 

Overleden familie van der Meer  

Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 
Zondag - Avond 15 augustus Maria Ten Hemelopneming 

 19.00 Eucharistieviering olv Pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    
Misdienaar: Marcus, Maaike 

Koster: John Weel 

LOCATIE BLAUHÚS LOCATIE BLAUHÚS 



5 

 

 
Zondagavond 15 Augustus Maria Ten Hemelopneming 

’s Avonds 19.00 uur viering in onze Sint Vituskerk. ‘s Middags bloemlegging bij 

het Maria-altaar en plechtigheden in Greonterp.  
 

En zondag 19 september 65 jarig Jubileum zuster Atsje Brattinga. 

 
Zondag 3 oktober 1

e
 communie  

 

PROGRAMMA Sneon 11 septimber Uitfestival | Iepen Monumintedei  

 

Blauhûs 10.00 oere iepening Monumintedei. Besichtiging, tentoanstelling 

‘Ferhalen’, fertoaning dokumintêres en tsjerkeplein-terras mei ijskokarre.  

 

13.00-17.00 oere Fyts- kuierroute, teäter en muzyk (UIT Festival) yn de pastorytún, 

rûnfeart op ’e Tsjerkegrêft, boatsjetimmerje en sminke foar de bern yn ’e 

pastorytún. Middeis High Tea yn de pastorytún.  

19.30-20.30 oere muzikale fiering yn de pastorytún, mei pastor Foekema, koar en 
Fanfare. 

 

Greonterp. By en yn de klokketoer fan Greonterp is oerdei in presintaasje fan ’e 
skiednis fan it tsjerkhôf.  

Westhim. Yn ’e tsjerke fan Westhim is 11 én 12 septimber fan 13.30-17.00 oere 

de útstalling skilderijen Jan Reus te sjen.  
 

Yn de Gerben Rypmakeamer fan kafee ‘De Freonskip’ yn Blauhûs is de útstalling 

‘Huzen mei in ferhaal’ te sjen. 

 
Mear ynformaasje folget, 

Organisaasje Lokaasjeried Sint Vitus & Stichting Lokaasje Teater Blauhûs 

 

  Intenties: Jaargetijde Catharina van der Weij 

Harmen Witteveen 
Godfried IJsselmuiden 

Famylje Mebius Bonekamp-Hylkema 

Zondag 22 augustus  

 9.30 Eucharistieviering olv Pastoor vd Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor    

Lector: Lisa Brandsma 
Misdienaars: Bauke, Marieke 

Koster: André Brandsma 

  Intenties: Familie van der Weij 
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Hoe Truus Voortman-van Uum in 1943 in Blauwhuis terecht kwam 

 
Mevrouw G.C. (Truus) Voortman-van Uum (26-3-1932) woonde in 1943 enkele 

weken in het kader van de ‘Utrechtse Kinderverzorging’ bij de familie Veldmans 

in Blauwhuis. In 1944 werd ze weer uitgenodigd. We belden met Truus, ze vertelde 
betrokken over haar tijd in Blauwhuis. 

 

Een van de Utrechtse kinderen had heimwee in 1943 en ging weer naar huis. Zo 
kwam er een plekje vrij en kreeg Truus (11) plotseling de kans om naar Fryslân te 

komen. Pastoor Wirtz van de parochie ‘Sensmeer’ regelde dat ze ondergebracht 

werd bij Pieter en Marie Veldmans-Hobma in een klein huis aan de Singel achter 

het St Theresiagesticht in Blauwhuis.  
 

Er werd hard gewerkt bij de familie Veldmans en Truus deed graag overal aan 

mee. Maar na ruim twee weken was het alweer voorbij. Haar ouders stuurden haar 
toen een briefje: “Denk aan hetgeen je doen moet dat is de menschen hartelijk te 

bedanken”. Truus heeft het briefje altijd bewaard.  

 
Het contact bleef en een jaar later in 1944 nodigde de familie Veldmans Truus weer 

uit, ze zou toen 4 weken blijven maar het werden negen maanden, tot aan de 

bevrijding, want terugreizen met de trein was onmogelijk. Het werd een bijzondere, 

onvergetelijke tijd.  
Ze ging in Blauwhuis naar de kerk en de naaischool, leerde Fries, werd vriendin 

met buurmeisje Cecilia, dochter van Watze en Agatha de Jong. Cecilia woont nu in 

Bolsward, ze hebben nog regelmatig contact. 
 

Truus herinnert zich Marieke van der Meer, pastoor Wirtz, kapper van der Meer, de 

familie Andringa, Hoekstra die haar schaatsen leerde op de Sylroede, de Jong die 

aardappelen bracht en Klaas Hagedoorn die ook op de Singel woonde. Veldmans 
was opperman bij bouwbedrijf Bootsma en ze hadden ook een kleine 

kruidenierswinkel. Truus hielp mee om de bestelde boodschappen rond te brengen, 

ze haalde turf op met de fiets en melk bij boer Landman waar ze korting kregen 
omdat ze dat Truus gunden. Ze herinnert zich ook de oude telefoon waarin je een 

pin moest steken voordat ie werkte. Truus denkt nog regelmatig terug aan de tijd 

dat ze bij het gastvrije en gezellige gezin van Pieter en Marie Veldmans woonde. 
Het Utrechtse gezin van Uum - vader, moeder en 8 kinderen - had het niet breed in 

de oorlog, maar het was wel altijd gezellig. Vader schraapte het laatste zout uit 

zouttonnen en verkocht of ruilde dat, moeder zaagde bomen om voor kachelhout en 

ventte dat uit. Vader had helaas een spierziekte en werd invalide. Ze woonden in 
een klein huis in volksbuurt ‘De zeven steegjes’ waar later een boek over 

geschreven is.  
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Later, thuis in Utrecht, bracht Truus van haar 13e tot 23e kranten rond. Ze trouwde 

kreeg een zoon en een dochter, ze was werkvrouw bij diverse mensen thuis, bij één 
vrouw maar liefst 52 jaar. 

 

In 1967 werd Truus uitgenodigd voor de trouwdag van Sjoerdje Veldmans en 
Johannes Heins. Ze zou ook weer bij Pieter en Marie Veldmans overnachten. Het 

werd een dramatische dag die 16e juni 1967. De kerkklokken luidden al en broer 

Fedde stond met de gehuurde trouwauto voor de deur; er werden corsages 
opgespeld, ook bij de moeder van Johannes, toen die plotseling overleed. 

 

Truus woont nu in een moderne etagewoning in Utrecht. Haar buurvrouw Ineke 

Galama mailde met de vraag of we contact wilden opnemen met Truus Voortman. 
Ineke schrijft: “Het grappige is dat ik pas naast haar woon en mijn vader Sake 

Galama was. Hij woonde in de boerderij Senserhuis. Groot toeval”.  

 
Mevrouw Truus Voortman-van Uum: “Ik woon hier graag, ben wat eenzaam maar 

ik geniet wel, vooral van de vogels die rondvliegen”. Ze is een natuurmens “Ik houd 

van het bos en heb besloten dat ik op een natuurbegraafplaats begraven wil worden. 
Daar vliegen de vogels vrij rond en houden mij dan gezelschap”. 

 

Dit is de koarte fersy. It boek ‘De zeven steegjes’ kin je fan ús liene.  

Mei tank oan de Utrechtse Parochie en KBO foar it pleatsen fan ús oprop.   
 

4 Maaie komitee Blauhûs,  

Willem, Aggie en Sicco  
 

 

 

 
YNTERVIEW MEI FRIJWILLIGER DURK KETELAAR  

 

Us doarpsgenoaten Durk en Hipkje Ketelaar ferhúzje nei 
in dreamplak yn Nijeholtwolde, in moai rom hús en 

rûnom 3,5 hektare lân.  

 
Durk en Hipkje songen beide yn it Gelegenheidskoor. 

Hipkje wie lang aktyf foar de Kinderwoorddienst, 

bestjoerslid fan Karitas en is katholyk wurden yn ús 

parochy. Durk wie lid fan it parochybestjoer en nimt no ôfskied as aktyf frijwilliger 
fan tsjerkhofsaken en Karitas. 

 

De namme Ketelaar komt faker foar yn de boeken fan de Sint Vitus parochy.  
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Lieuwe Ketelaar wie fan 1908-1916 Kerkmeester en Gerard Ketelaar, de heit fan 
Durk, wie sekretaris fan it St Ceciliakoar, fierde yn 1989 syn 40 jierrich 
koarjubileum en is doe ûnderskieden mei de Gouden Gregoriuspenning. 

Durk Ketelaar hat him altyd mei nocht en passy ynsetten foar de tsjerke. Yn de 

notulen fan it parochybestjoer fan 11 july 2007 lêze we dat syn taken ‘collecten en 
lectoren’ wie. Durk hat goede herinneringen oan de tiid dat se mei in 11 koppich 

bestjoer ûnder lieding fan pastoar van Ulden fergaderden. Soms gie it oer minsken, 

mar ek faak oer saken as ferlochting, it oanskaffen fan in lûdsynstallaasje, 
speurtocht nei archiefstikken, antenne yn de toer, kerkbalans, hekkelje en iepen 

monumintedei. Mar ek oer restauraasje fan it oargel en it sykjen fan sliepplak foar 

de restauratoaren. Dat is him slagge by in kafee yn de omkriten, mei as byfangst dat 

ien fan de restauratoaren fereale rekke op de gastfrou. 
 

In oare aardige anekdoate is, dat Durk mei Marten Mulder kabels foar in nije 

lûdsynstallaasje ûnder de flier fan de tsjerke, oanlizze soe. Om dêr te kommen 
moasten de mannen troch in lyts lûk yn de sakristy. Hjir kaam Marten yn fêst te 

sitten en moast ‘r befrijd wurde. Mar de klus is letter dochs goed slagge.  

As frijwilliger op it tsjerkhof hat Durk jierren lang mei Johan Lammers en no mei 
Bert de Jong grêven útsetten, grêfgraver regele en it grêf netsjes makke. Durk wie 

ek kontaktpersoan foar stienhouwer De Marne en soarge der foar dat de konteners 

op tiid by de dyk stiene. 

Durk: “Ik wol graach efkes kwyt dat we o sa grutsk wêze meie hoe moai ús 
Blauhúster tsjerkhôf ûnderhâlden wurdt. Kompliminten”.  

As bestjoerslid fan Karitas hie hy faak mei pachtsaken te krijen.  

Durk hat syn bosk sleutels fan de tsjerke ynlevere, dy hie se jierrenlang op it 
nachtkastke lizzen foar it gefal der alarm wie, dan moast ‘r daliks yn aksje.  

 

Ta beslút. Durk mei graach wat om hannen hawwe. Dêrom is ‘r al jierren lang ek 

nochris wykeinmelker. At se aansten yn Nijeholtwolde wenje, kinne se sels buorkje, 
want it plan is om flink wat skiep op de 3,5 hektare lân rinne te litten. En miskien 

wol skieppetsiis meitsje.  

 
Betanke foar jimme ynset foar de parochie en alle goeds foar de takomst tawinske. 

 

Lokaasjeried Sint Vitus 
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Collecte   KWF  kankerbestrijding 
 
Door verhuizing is het voor mij helaas niet meer mogelijk deze collecte te 

coördineren. 

Daarom zoek ik iemand om deze taak van mij over te nemen. 
Je zou de taken kunnen verdelen wanneer je dit desgewenst met z’n tweeën oppakt. 

 

• De collectanten zijn voor dit jaar al geregeld. 

• Ook heb ik de materialen al in bestelling. 

 
De collecte vindt dit jaar plaats in week 36 :   

5 t/m 11 september. 

 

Wie voelt/ voelen ervoor mij op te volgen?   
Het zou toch spijtig zijn dat deze collecte stopt voor onze afdeling? 

 

Informatie is bij mij te vragen, Tel. 06 14148744. 
 

Alvast bedankt! 

Groeten Grytsje Landman 

 

 
Collectes Sint Vituskerk  

 
In de maand juni 2021 heeft de collecte opgebracht € 200,15 

 

 
 

INLEVEREN KOPIJ VOOR HET VOLGENDE PAROCHIEBLAD 

UITERSTE INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 

 
 

04-08-2021 >> verschijnt op 17-08-2021 

25-08-2021 >> verschijnt op 07-09-2021 
15-09-2021 >> verschijnt op 28-09-2021 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

 

IN MEMORIAM   Akke Jourica Witteveen-Altenburg 
 

Op 18 juni namen we in een viering in het crematorium van Sneek afscheid van                   

Akke Witteveen. Ze was 89 jaar oud.  

 

Op de rouwkaart stonden de woorden: “Als je ouder wordt en niet meer weet waar 

je bent, als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent, als je toch blijft strijden om 

bij ons te blijven. Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.” 

  

LOCATIE HEEG 

Zondag 25 juli 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 31 juli 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 8 augustus 

   9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zaterdag 14 augustus 

 19.30 uur Woord- en Communieviering, Dhr. J. Mulder/Werkgroep Heeg 

Zaterdag 21 augustus 

 19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide 

Zondag 29 augustus 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Akke Witteveen-Altenburg kwam van Tirns. Ze is geboren op 18 december 1931. 

De boerderij van de familie Altenburg. Ze hielp al jong mee bij het melken van de 

koeien en de schapen. En door het land over het brugje naar de school in Reahûs.  

Ze ontmoette Joop Witteveen op een boerendansavond in Bolsward. En natuurlijk 

gaan ze ook graag naar de katholieke dag in Riis op hemelvaart en dan vooral voor 

de gezelligheid en het dansen. Akke en Joop, twee namen die vanaf dat moment bij 
elkaar horen. Ze trouwen in januari in de kerk van Reahûs. Het was een koude dag 

maar het feest in de herberg in Tirns zal vast warm geweest zijn. Inmiddels 67 jaar 

met elkaar getrouwd en dat zegt wel iets natuurlijk. 

Ze gaan wonen op de boerderij op Lytshuzen, de boerderij die van heit wordt 

overgenomen. In ‘75 verhuizen ze naar Sneek om dan uiteindelijk in Heeg op de 

Molefinne te komen wonen. Ze krijgen 4 kinderen. En Akke is een mem die er 

helemaal is voor haar kinderen. Ze was een vrouw die altijd bezig was, warber, ook 
voor haar hobbies. Ze was bijvoorbeeld heel druk met de hindelooper schilderkunst. 

Ze vond dat prachtig. De bloemmotieven, rozen en tulpen en guirlandes tegen een 

heldere rode of groene achtergrond. Ze ging daarmee ook naar markten en 

braderieën. Ze was eigenlijk op heel veel terreinen creatief. 

Als de kinderen hun weg in het leven vinden, komt er meer tijd voor andere dingen. 

Samen gaan ze naar Zwitserland en naar Wenen. En fietsen natuurlijk. Ze maakten 

samen lange tochten. En natuurlijk zijn er de klein- en achterkleinkinderen die op 
zeker moment deel gaan uitmaken van dat verhaal van Akke en Joop. Ze was er 

heel blij mee. Een grote klap was het verlies van haar dochter Fokje. Een heel groot 

gemis.  

Op zeker moment verhuizen ze naar Talma State en ook daar vinden ze een goed 
thuis. Eigenlijk zijn het heel mooie jaren, ook om te beseffen hoezeer je op elkaar 

bent aangewezen, niet buiten elkaar kunt. Het coronajaar heeft natuurlijk wel 

invloed gehad en ook de gezondheid werd de laatste tijd minder. Uiteindelijk moest 

het besluit genomen worden tot een kleine verhuizing om meer zorg te kunnen 

bieden.  

Op 12 juni overleed Akke Witteveen in alle rust en is een levensverhaal ten einde. 

In de viering ten afscheid werden kaarsen aangestoken en rozen neergelegd. We 
luisterden naar ‘It bûthúsbankje’ en het Ave Maria en naar dat gedicht over de 

bloementuin, de bloemen die zij op hindelooper manier zoveel heeft geschilderd. 

Dat die bloementuin nu een hemeltuin mag zijn. Een nieuw thuis voorgoed in het 

licht bij God.  

Wij wensen Joop, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.  

Pastor Lucas  Foekema  
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

Pm: Op zondag  22 aug woord en communieviering met Jan Mulder 

 

  

Zondag  

25 juli  9.30 Woord- en communieviering door Pastor  

Foekema  

Acl: Anneke  
  Intenties:  

Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, Tom Slooter, Wiebe 

Andringa en familie  

Zaterdag 

31 juli 

.  

19.30 Eucharistieviering door Pastoor van der Weide  

Acl. Rein    misd:  Wiebren  
  Intenties:  

Popke en Alie Altenburg- Agricola en overleden fam. Tom 

Slooter. Tjerke Huitem en familie  

Zondag  

8 aug  9.30 Liturgiegroep Blauwhuis    

  Intenties:  

Fam Bleeker van Lierop kinderen en kleinkinderen Andries 
en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Siebrich 

Poelsma-Aukes , Leo en Marijke Otte- Brandsma, Tom 

Slooter. 

Zaterdag  

14 aug  19.30 Eucharistieviering door Pastoor van der Weide  

Acl. Anneke    misd: Sjoerd  
  Intenties:  

Fam H.Brandsma-Ketelaar, Wiebe Homminga, Tjerkje 

Huitema en fam. Tom Slooter.  

LOCATIE REAHÛS 
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Pater Sido van der Werf 

 

Begonnen als onderwijzer…. nu na  60 jaar een jubileum. 

 

Op 16 juli 2021 viert oud-missionaris Sido van der Werf, van de Huniadijk te 
Nijland, dat hij 60 jaar geleden tot priester is gewijd. 

 

Hij is 54 jaar in Papoea-Nieuw-Guinea werkzaam geweest. Dit is het oostelijk deel 
van het eiland Nieuw-Guinea. Het jubileum zal worden gevierd met het opdragen 

van een H. Mis in de kapel van het missiehuis voor oud-missionarissen.  

Sido zal daar zelf in voorgaan. Het feest wordt gevierd in een kleine kring met de 

familie en andere oud-missiebroeders, zoals Johannes Bouma. 
 

Nog even een anekdote over de eerste jaren na zijn priesterwijding. We hebben het 

over jaar 1961. Voor zijn uitzending naar missie gaat Sido éérst zijn 
onderwijzersakte halen. Dat blijkt nodig, want éénmaal uitgezonden gaat hij aan de 

slag als onderwijzer. Dat is een nuttiger ervaring, maar dat is niet helemaal zijn 

bedoeling.  In een brievenwisseling met zijn jongere broer Ferdinand, die 
onderwijzer is, vraagt hij hem of hij over wil komen, om zijn werk over te nemen, 

dan kan hij zich meer richten op het missiewerk.  

Zo gezegd, zo gedaan, Ferdinand komt over en de beide broers kunnen wat 

neerzetten. Het voldoet Ferdinand zo goed, dat hij zijn meisje, Hanneke, die ook 
onderwijzeres is, een brief schrijft om ook over te komen. Zo gezegd, zo gedaan.  

Na 4 jaar Papoea Nieuw-Guinea is Ferdinand met Hanneke naar Nederland 

teruggegaan. 
 

Bij dit jubileum is een felicitatiekaart altijd welkom. 

Adres Sido:   

 
 Pater S.v.d.Werf 

 Mariannhilldreef 1 

 5944 EV ARCEN 
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 24 juli  

    

Bonh.  Wij steken een kaarsje op voor: Jan Brouwer, familie 

Brouwer-Palsma, Ester Haarsma, alle bewoners en voor 

allen die werken in de zorg, Marianne Josephia 
Mensink-Jansen, Maria Johanna Wilhelmina Theresia 

Mensink 

 

 
Zondag 25 juli -17

e
 Zondag door het jaar- St Jacobus 

Kerk 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kerk 

 

Kerk 

11.00 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13.30 

 

17.00 

Eucharistieviering m.m.v. Capella Sine Vinculis 

Pe Nota (L); Eeke Slart (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het bruidspaar Dan Asfar en Mariam 

Almakdase, voor allen die de pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostella hebben gelopen of naar gaan doen, Leo Boot, 
Marianne Josephia Mensink-Jansen, Maria Johanna 

Wilhelmina Theresia Mensink, Harrie Diekstra,, Fea van der 

Meulen- von der Heide, voor de overledenen van de familie 
Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Hessel Hanzen, 

zuster Gudule Jansen, Cornelis Frederikus en Ely Damwijk, 

Ineke Bücking-Matthijssen 
 

H. Mis ter nagedachtenis aan Karima Mati Abdalhad 

 

Evensong m.m.v. Capella Sine Vinculis 
Maandag 26 juli – HH Joachim en Anna- ouders van Maria 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Regina van der Meer-Gaarman, Sjoerd en Riek 
Hamersma- van der Horst, Annie Meijer-de Vries, Arnold en 

Folkert Terveer 

Dinsdag 27 juli – Zalige Pater Titus Brandsma 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle leden van de Karmelorde in Nederland, 

Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon Dick,  

Cilia Hooghiemstra- van der Weide, Rie Postma- van 
Barneveld, overleden familie Aukes-Stockmann, Nicolaas 

Bonifatius Boekema en echtgenote 

LOCATIE SNEEK LOCATIE SNEEK 
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Woensdag 28 juli 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Mily Clerkx,  Nel Rentmeester 

Donderdag 29 juli – H. Martha 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie:  

Vrijdag 30 juli 

Kerk 19.00 Eucharistieviering m.m.v. Roel van Sevenant, zang 
Intentie: Voor onze jongeren, Jaap de Backker, Jan en Regina 

Hoekstra- v.d. Berg 

Zaterdag 31 juli – H. Ignatius van Loyola, priester 

Ielânen  Wij steken een kaarsje op voor: Jogemien Huiting, Pier 
Ruiter, Jan en Corry Bouma- van Gool, Truus Visser-

Weitenberg, Yvonne van Schagen-Paddenburg 

Zondag 1 augustus – 18e Zondag door het jaar - TV uitzending 

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. het vakantiekoor 

Lukas Huitema en Willem Nicolaij (L) 

Edy Dasousa, Fabiana en Fabio da Silva  (A)  
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor het bruidspaar Dan Asfar en Mariam 

Almakdase, Wybren Teensma; uit dankbaarheid voor zijn 

leven, Berendina Janssen-Sanders, Docus en Margaretha van 
der Vliet- de Vries, overleden ouders Mulder-Hiemstra en 

ouders Nota-Brunsman, Sien Kazimier-Bootsma, Ate 

Bootsma, Eelke Bootsma en Catharina Bootsma-Landman, 
Ruurd Silvius en Anna Silvius-Zijlstra, Rien en Annie van der 

Vliet-Tigchelaar, Coby Schoof-Vierhout, overleden ouders 

Haaze-Heering, Anna Sofia Ringnalda, Jurjen Maurits 

Kuipers, Leo Potma, Lenie Doper- v.d. Pol, Jan Bits Jongsma, 
Jan Eugène en Wolfgang Postma, Marianne Josephia 

Mensink-Jansen, Maria Johanna Wilhelmina Theresia 

Mensink, Familie: Karst-Harm en Jellie Triemstra, Riek 
Klomp en pastoor Hein Hunink, Joop en Tineke Roorda, Paul 

den Boer, Gretha en Peter Op de Kamp, Tinus en Janny van 

der Weide- Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy 
Verbeek-Voorbraak, pastoor Peter Bosma, pastoor Cornelis 

Johannes Maria Vermeulen, Hessel Hanzen, voor de Zusters 

Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden, overleden 

ouders Ane Bootsma en Jetske Bootsma-Landman, Anton 
Flapper en Clara Flapper-Hamersma, Athanasius Bootsma, 

Marjet Catharina Flapper, Ineke Bücking-Matthijssen 
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Maandag 2 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Berendina Jansen-Sanders, Cilly Dorhout-Mensink, 

familie Flapper-Brouwer, overleden ouders Vallinga-

Siemonsma, Piet Bootsma, Anno Bootsma, familie Potma-
Silvius, familie Bootsma-de Jong 

Dinsdag 3 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de zieken in de parochie, voor de leden en 

overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen 

(KBO), zuster Calista van Mastrigt, Jozef en Anna Maria 

Bouwhuis-Bouwhuis 
Woensdag 4 augustus – H. Johannes Maria Vianney, (pastoor van Ars) 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle priesters, Regina Gaarman-v.d.Meer 
Donderdag 5 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze 
leven, om troost en vertrouwen, Pater Rieks Andela ofm, 

Boeth Zeth Eduard, Paula Charlotte Geertruida en Jan Rudolf 

Matitawaer 

Vrijdag 6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer – Feest -1
e
 vrijdag 

Kerk 

 

 
 

 

 

Kerk 

15.30 

 

 
 

 

 

19.00 

Huwelijksmis voor Dan Asfar en Mariam Almakdase 

Intentie: Voor de vrede in Irak en het gehele Midden-Oosten, 

voor alle dierbaren uit de families Almakdase en Asfar, opa 
Willem Brouwer en oma Lieuwkje Brouwer-Boersma, Ton 

Stevens, voor een jarige diaken 

 

Géén Eucharistieviering! 
Zaterdag 7 augustus 

Bonh.  Wij steken een kaarsje op voor: Alle bewoners en allen die in 

de zorg werken, Rie Tromp-Vonk 
Zondag 8 augustus – 19

e
 Zondag door het jaar16e Zondag door het jaar  

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo 

Pieter Almakdase (L); Aurora Dasousa (A) 
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, Sietse en Thea Altena, Anton Poiesz, Bert te 

Berge, Annie van der Weide- v.d. Linden, Rina Silvius-

Griffioen, Janke Bouwhuis-Feenstra, Miep Hamersma- van 
der Leeuw, overleden families Hettinga-Hoekstra 
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Maandag 9 augustus – H Edith Stein, maagd en martelares 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor allen die vervolgd worden vanwege hun 

geloofsovertuiging of ras  

Dinsdag 10 augustus – H. Laurentius, diaken en martelaar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra 

Woensdag 11 augustus – H. Clara, maagd 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle leden van de orde der Clarissen in 

Nederland, Paulus Drabbe, Andries en Jetske Brouwer-

Melchers 
Donderdag 12 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon 

Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak 
Vrijdag 13 augustus 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Om troost en vertrouwen, Hessel Hanzen, voor een 
bijzondere intentie 

Zaterdag 14 augustus – H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar 

Ielânen  Wij steken een kaarsje op voor: Pier Ruiter, Jogemien 

Huiting, Jan en Corry Bouma- van Gool, Truus Visser-
Weitenberg, Yvonne van Schagen-Paddenburg, voor alle 

bewoners en allen die werken in de zorg 

Zondag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming- Hoogfeest 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor 

Anja Haaze (L); Muataz Haddad (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 
parochianen op voorspraak van Maria, Lutske de Haan, Wim 

en Tecla v.d. Heijden-Hoekstra, Riek Klomp en pastoor Hein 

Hunink, zuster Antoine Leechburg-Auwers, Suze Westhof, 

Rina Silvius-Griffioen, Henk en Sabine Andela, zuster 
Gudule Jansen, Sjoerd Hendrik en Riek Hamersma- van der 

Horst, overleden ouders Miedema- van Wijk, overleden 

families Hettinga-Hoekstra 
Maandag 16 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Fimme Folmer, Annie Werkman-Pennekamp, 
Ernesto Andriol en overleden familie, Mattie Janssen-

Janssen, Lize Hooghiemstra 
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COLLECTE 

 

Zondag 20 juni € 194,20   Zondag 27 juni € 255,50 
Zondag 04 juli € 263,30   Extra collectes € 1284,25 

 

 

AGENDA 

 

Vrijdag      30 juli     19.00 uur    Jongerenavond 

Dinsdag     1 augustus  09.15  uur     Koffieochtend 
Maandag   9 augustus 20.00 uur    Sneekweekconcert 

Woensdag 11 augustus 10.00 uur     Uitstapje FloraproDeo 

 
KOFFIEOCHTEND 

 

Dinsdag 1 augustus is de 1e dinsdag van de maand. 

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er voor u een kopje koffie of thee 
klaar in het Martinushuis. 

Heeft u zin om aan te schuiven u bent van harte welkom. 

Wij zijn er! 
 

Betty en Lenie 

 

 

  

Dinsdag 17 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote 

Woensdag 18 augustus 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Marianne Johanna Josephia Mensink-Jansen, Maria 
Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Harrie Keijzer, Pater 

Joop Kallenberg ofm, Annie Meijer-de Vries 

Donderdag 19 augustus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Tinus en Janny van der Weide Stornebrink, Frans en 

Betsy Verbeek-Voorbraak, Pater Henk Brouwer 
Vrijdag 20 augustus – H. Bernardus, abt en kerkleraar 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, Jaap de Backker 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cJNdJfXv358GxM&tbnid=Toiwyo9aFwpnEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/sintgilliswaas/content.php?ID%3D18736&ei=V04zUv6_N4Gw0QXS4oCQDg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNHbra0f7VqADKZQF5VEtdBj5AaBcg&ust=1379180493976631
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LIEF EN LEED 

 

IN MEMORIAM INEKE BÜCKING – MATTHIJSSEN 

 

Ineke werd geboren op 16 november 1946 in Rotterdam Zij overleed in 
Sneek op 5 juli 2021. Op zaterdag 10 juli hebben we de Heer gedankt 

voor haar leven in een Eucharistieviering de St. Martinuskerk. 

Aansluitend volgde de crematieplechtigheid te Sneek. 
Wat kreeg Ineke toch mooie namen bij het Doopsel: Dimphina, Johanna, 

Maria. Dimphina is een van oorsprong Ierse naam.  De betekenis ervan is niet 

zeker, hoewel de verklaring 'muzikant, poëet' wel gegeven wordt.  

Johanna betekent: God is genadig, verzoenend. In Noorwegen wordt deze naam 
nog vaak gegeven. Maria komt van het Latijnse ‘mare’ en betekent zee. Ineke, 

tenslotte, betekent ‘rein, zuiver’. 

Of Ineke naam heeft gemaakt door de klinkende namen de zij had weet ik niet 
precies. Was zij muzikaal, poëtisch, was zij genadig, verzoenend, rein, zuiver, was 

zij zoals de zee kan zijn, eindeloos, golvend, rustig en onstuimig? Het antwoord 

mag door haar dierbaren gegeven worden.  
Van haar man John, met wie ze 53 jaar getrouwd is geweest, hoorde ik dat Ineke 

een zorgzame vrouw was, maar ook kundig als het gaat om het bestieren van het 

huishouden. Het was voor John een hele geruststelling te weten dat hij die 

vanwege zijn werk vaak van huis was een goed thuisfront had. Dat zal voor de 
kinderen idem dito zijn geweest. Daarbij kon Ineke goed met de penningen 

omgaan en dingen regelen. Zij zei wel eens: ‘Ik ben altijd thuis en wordt er slecht 

voor betaald!’ waarbij John elke maand alles inleverde. Maar dit zei ze omdat ze 
het niet erg vond maar juist graag deed. Mede door haar goede zorgen en alles 

goed kunnen regelen hebben John en Ineke een prachtig verblijf van zeven jaren 

op Bali kunnen hebben. Daarbij moest ik gelijk aan het woord ‘Maria’ denken en 

de zee. Bali dat mooie eiland zoveel zeeën en oceanen van hier verwijderd. Dat 
moet daar goed hebben gevoeld! Daarbij was Ineke een vrouw die er graag 

verzorgd uitzag en daar goed op lette. De zorg voor anderen was ook zichtbaar in 

haar uiterlijk. Daarbij hield zij ervan dat ook anderen in die zorg deelden en mee 
konden genieten. Waarbij ze zelf in de momenten voor zichzelf graag mocht 

puzzelen en lezen. Haar puzzelboekje lag afgelopen maandag op tafel alsof ze 

ieder moment daar verder mee kon gaan! 
 

Sinds maart dit jaar woonden Ineke en John in Sneek. Ineens in de nacht van 4 op 

5 juli is aan dit bijzondere leven een einde gekomen. Dan besef je pas wat je 

samen hebt mogen delen en beleven. Mijn eigen vader zou hiervan zeggen: ‘Dat 
hebben we maar mooi beleefd en niemand neemt dat ooit van ons af!’ Neen, dat 

neemt niemand van jullie af als het ook echt samen is beleefd als man en vrouw, 

als ouders met de kinderen, als grootouders, als lid van de familie en samen met 
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vriendinnen en vrienden. En als dit alles van binnenuit is gebeurd en we dit van 

tijd tot ter sprake wordt gebracht, dan zal dit vast kracht geven om door te gaan 
met leven en liefhebben. Ineke, Dimpina Johanna Maria, we wensen je toe dat je 

voor altijd verbonden mag zijn en blijven met de wereld waarin mensen muzikaal 

poëtisch, verzoenend, als de zee, rein en zuiver zijn; de wereld van God. Hoe kom 
je in die wereld? Door lief te hebben. Dat heb je op je eigen wijze gedaan. Moge 

je nu voor altijd verbonden zijn met Hem die zegt: ‘Wie liefheeft is een kind van 

God en kent God’. Ineke, dank voor alles en Adieu. 
 

Pastoor Peter van der Weide 

 

SNEEK KOMT WEER BEELD OP ZONDAG 1 AUGUSTUS 

 

Op zondag 1 augustus wordt de Hoogmis die dan om 10.00 uur begint 

uitgezonden door de KRO op de TV. Het ‘vakantiekoor’ zal zingen en verder 
wordt muzikale medewerking verleend door Roel Vansevenant, tenor en Theo 

Wiersma,  blokfluit. Het geheel staat onder leiding van Frits Haaze en de orgels 

worden bespeeld door Johan Elzinga. Het belooft weer een mooie viering te 
worden met hopelijk veel meevierende parochianen in de kerk. Er kunnen nu weer 

150 mensen in de kerk dus… Wel even van te voren aan geven als u komt via de 

website en als dat niet lukt wel uw naam laten registreren bij binnenkomst.  

 
Alvast heel veel dank aan allen die hun medewerking verlenen opdat allen thuis 

en in de kerk er door geïnspireerd raken. Zo ziet u maar dat de Kerk gewoon 

doorgaat in de vakantie en dat u denkt: ‘Net stinne, mar derhinne!’ 
 

Pastoor Peter van der Weide 
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ZONDAG 25 JULI  

           EUCHARISTIEVIERING EN EVENSONG  

                  MET GASTKOOR   CAPELLA SINE VINCULIS  

                                  O.L.V. BEA VAN DER KAAIJ 

11:00 uur: Hoogmis  

de Missa Brevis in C van Wolfgang Amadeus Mozart en o.a. Ave verum Corpus 
van Edward Elgar. Celebrant pastoor Peter van der Weide en organist Frits Haaze. 

 

17:00 uur: Evensong 
met werken van o.a. componisten Bairstow; Preces and Responses van Tomkins; 

Noble en Wesley. Voorganger is pastoor Peter van der Weide en organist 

Christian Drost. 

Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 

Aanmelden:  

Voor de Eucharistieviering én de Evensong kunt u zich op de gebruikelijke manier 
aanmelden middels  

https://www.sintantoniusparochie.nl/aanmelden-viering/ 

 

SNEKER ORGELCONCERTEN 

 

In onze gezamenlijke orgelconcertserie vinden de komende tijd 

de volgende orgelconcerten plaats: 

Martinikerk: Maandag 26 juli door Gerben Mourik 
St. Martinus-aan-de-Singel: Maandag 9 augustus door Peter 

van der Weide, Anja Haaze, Ellen Postma en Frits Haaze. 

 
Gerben Mourik is organist van de Grote kerk te Oudewater. Hij concerteerde 

reeds in de St. Martinuskerk maar komt nu in de Martinikerk en speelt een 

programma met werken van o.a. Bach, Bonefaas, Damjakob en Franck. Voorts zal 
hij ook improviseren. 

 

Op het Sneekweekconcert worden werken uitgevoerd van o.a. Rossini, 

Telemann, Rutter, de Klerk en Handel (orgelconcert no 6 voor 2 orgels). 
 

De aanvang van beide concerten is 20.00 u. 

De toegang voor het concert in de Martinikerk is € 7,50. 
Het Sneekweekconcert in de St. Martinuskerk is, zoals 

gebruikelijk, gratis toegankelijk. 

Voor deze concerten moet u zich aanmelden bij:  
orgelsneek@gmail.com of per telefoon of app bij:  

06 - 22222429. 
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AFSCHEID 

 
Na 25 jaar bloemschikken heeft Greetje Bosma afscheid 

genomen van Flora proDeo. Altijd had ze wel een leuke 

anekdote te vertellen.  
 

Hieronder een uit 2001 van Greetje  

 
Elke vrijdag een uur of negen staat er weer een groep paraat.  

Om met bloemen te gaan schikken na wat gezellig koffiepraat.  

Lenie’s onvolprezen bakje is onze inspiratiebron. 

Dan zoekt iedereen z’n plekje met een bakje, vaas of kom. 
Eerst oase in het water, Brandsma's bloemen in het nat. 

Ouwe rommel in containers, 't klaarleggen van bloem en blad. 

Hedera en coniferen, appelblad en sierlijk gras, 
mooie stokken, kronkeltakken, alles komt steeds goed van pas. 

Dan komt Betty om het hoekje. Meisjes wat ik wil is dit, 

Zondag is het Christus koning en dan doe je alles wit. 
Kerst en Pinksteren is wat anders, dan mag ook een vleugje rood.  

En het stuk wat in de hal komt, dat mag wel behoorlijk groot.  

Alle artistieke gaven worden in de strijd gebracht.  

En je kunt haast niet begrijpen wat iedereen heeft uitgedacht. 
Maria krijgt een heel lief stukje, soms wel drie etages hoog. 

En een andere keer 2 vazen met daar tussenin een boog . 

Sint Jozef moet iets stoerder hebben want hij was een echte man.  
En het altaar moet wat kleiner daar houdt de pastoor meer van. 

Het jaar is weer voorbij gevlogen, bijna is 2002 

En ook dan nemen we vrijdags tang, mes, draad en schaartje mee.  

 
Lenie ten Have 
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NOG EEN AFSCHEID 

Op 22 augustus begint er voor mij een nieuw hoofdstuk en sluit ik het hoofdstuk 

in het Antonius ziekenhuis af. Op die datum word ik bevestigd als 

gemeentepredikant in De Lege Geaen (Offingawier, Gauw, Goënga, 

Sibrandabuorren en Tersoal). 

  

In oktober 2012 ben ik hier begonnen als geestelijk 

verzorger en ik heb het hier altijd bijzonder goed 

naar mijn zin gehad. Op 2 juni 2013 ben ik bevestigd 

als predikant in de Martini kerk in Sneek, waardoor 

er ook een band was tussen ziekenhuis en kerk. Veel 

vrijwilligers uit de verschillende kerken hielpen 

altijd mee aan de diensten in het ziekenhuis. Ze 

nodigen de mensen uit, ze halen ze op zondag op, ze 

helpen met de communie of het avondmaal of ze zijn 

ouderling, organist of koster. Het was altijd fijn 

samenwerken met alle vrijwilligers. Ook met de 

beroepskrachten van de PKN had ik goed contact. 

We zaten in dezelfde werkgemeenschap en daar blijf ik ook in nu ik in de Lege 

Geaen ga werken, dus die contacten zetten we voort. 

  

Met een goed gevoel neem ik afscheid en ik kijk terug op negen mooie jaren. Mijn 

opvolgers staan al klaar om het stokje van me over te nemen. Mijn 

werkzaamheden stoppen op 9 juli. Op 24 augustus beginnen dan mijn opvolgers. 

We hebben ervoor gekozen om te zoeken naar twee geestelijk verzorgers voor 16 

uur en die hebben we gevonden. Het zijn Aart Veldhuizen, predikant in Langweer 

en geestelijk verzorger bij Patyna en Nannie Bos, Humanistisch geestelijk 

verzorger in het UMCG en bij NNCZ Drenthe/ Groningen. 

  

Langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie samenwerking en 

wie weet komen we elkaar nog eens tegen. Het ga jullie goed, tot ziens. 

 Michiel van Blanken 
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THE YOUNG ANGELS EROP UIT!!  

 
En dan is het zo maar weer bijna zomervakantie en zit dit 

zangseizoen er weer op.  

Het was een grillig jaar, door corona, maar we hebben ons er goed 
doorheen gezongen, tezamen met of het Intermezzo koor en of met 

het sint Caeciliakoor en met afgelopen Kerst alleen the Young Angels!  

En als het bijna zomervakantie is dan is het automatisch ook tijd voor ons uitje; 
afsluiting van het zangseizoen! 

Gelukkig was het weer mogelijk, met de toen nog 

geldende maatregelingen, om iets te organiseren 

voor de meiden. Vorig jaar kon dit helaas niet 
maar nu wel, gelukkig! Op zaterdagmiddag 3 juli 

zijn we naar de Escaperoom geweest in Sneek. De 

meiden wilden met hun drieën de Escaperoom, the 
deal, in. Heel dapper hoor! Ze moesten aan de 

hand van het oplossen van puzzels, raadsels en 

logisch nadenken, de codes van de cijferslotjes 
zien te vinden om zo de rode diamant te vinden en 

zo de ‘beroemde’ kunstenaar B. 

Houwer uit de handen van boeven 

te bevrijden. Ik mocht, samen met 
de leiding, in de 

regiekamer 

zitten en de meiden zo aanwijzingen en tips geven 
als ze het even niet meer wisten. Het moet wel 

leuk blijven nou?! De tijd die ze ervoor kregen 

was 60 minuten en ze hebben het gehaald! Binnen 

57 minuten wisten ze eigenhandig uit de 
Escaperooms te komen. Met zingen zijn het 

toppers, maar met moeilijke raadsels oplossen 

ook! Uiteraard mochten ze de naam van het koor, 
the Young Angels, op de Wall of Fame schrijven. 

Prachtig toch?! Om even weer op adem te komen 

kregen we wat 
drinken en een zakje chips. Daarna liepen we naar 

het Bowlingcentrum ‘de Stolp, dit zit namelijk 

tegenover de Escaperoom om nog een uurtje met 

elkaar te bowlen, tezamen met de ouders. Maar we 
begonnen met een bittergarnituurtje en wat 

drinken. Het bowlen ging supergoed! Er zit heel 

wat ongekend talent bij! Na het bowlen hebben we 
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met elkaar gegeten. We moesten even wachten op ons eten en Eline bedacht een 

spelletje om een melodietje of ritme met je voet te tikken, op de voet van een ander 
en diegene moest dit dan weer doorgeven met haar voet aan diegene die naast haar 

zat. Diegene die op het eind van de ‘rij’ zat moest het klappen en diegene die het 

melodietje of ritme had bedacht moest dan zeggen of het goed was. Heel 
coronaproof en heel erg leuk bedacht! 

Er werden nog cadeautjes uitgewisseld en voor de meiden had ik een zomer 

verrassingstas samengesteld en uitgedeeld. 
We hebben een ontzettend gezellig uitje met elkaar gehad en ook leuk dat de ouders 

er even bij waren. 

Op vrijdagmiddag 9 juli is onze laatste zang middag. Traditiegetrouw bepalen the 

Young Angels dan welke liederen we zingen, en na het zingen lopen we met z’n 
allen naar Min12 voor een ijsje. En dan is het vakantie en genieten geblazen! 

Voor het afgelopen jaar: dank aan de meiden van the Young Angels, met hun inzet 

en enthousiasme en zuivere zingen, en aan hun ouders. Dank aan Henk de Haan; ik 
kan altijd op hem rekenen. En dank aan Frits Haaze; voor het prettig overleg en 

prettige samenwerking.  

Het is een mooie wisselwerking als the Young Angels of met het Intermezzo koor 
of met het sint Caeciliakoor zingen, tijdens de eucharistievieringen. 

 

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe. Blijf gezond en geniet vooral! 

 
Hartelijke groet, 

 

Karin Zwerver-Bosma. 
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SACRAMENT EN EMOTIE 

 

Je vraagt je soms af hoe de Heilige Geest werkt. Nou weet ik dat 

ook niet precies, en het zal ook niet iedere keer op dezelfde 

manier gaan, en niet bij iedereen op dezelfde wijze, maar af en 
toe zie ik dat een vormeling of een dopeling wordt geraakt. Een grote mond tegen 

de klasgenoten voordat de viering begint, of juist heel stil en bang om iets tegen de 

bisschop te zeggen. En als ze dan voor je staan, zie je een traantje, een schokkende 
schouder of een trotse blik in hun ogen. Emoties geven een reactie van het lichaam. 

Je kunt de emotie bij jezelf voelen. Je kunt de emotie bij de ander zien. Je wordt 

door God aangeraakt.  

Ik ben er nooit op uit om iemand emotioneel te raken. De priester die het sacrament 
bedient, moet doen wat hij moet doen. De juiste ritus volgen en de juiste woorden 

gebruiken. Je kunt en mag de emotie niet bij de ander proberen op te wekken. Als 

de emotie komt, betekent dat dat de ontvanger tegen de eigen verwachting in toch 
iets bijzonders ervaart. En soms is er ook geen emotie. Dan is dat ook goed, want 

het sacrament heeft ook een objectieve kracht in zich. Die garantie geeft ons de 

Kerk. De Heilige Geest werkt op tal van manieren en op tal van momenten. 
Als je wordt aangeraakt doet het wel iets met je. Je verandert er door. Het afscheid 

van mgr. Hurkmans in de eucharistieviering in de Sint-Jan op 14 mei 2016 waarin 

mgr. De Korte de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit nam, was voor 

mij zo’n moment. Hurkmans was toen mijn bisschop en ik had jarenlang met hem 
samengewerkt. Onverwacht overvalt je de emotie. Er komen herinneringen voorbij 

en je bent je bewust van het historische moment en van de plaats die je in het grote 

heilsplan van God mag innemen. Je mag meedoen, een rol spelen, en je leven heeft 
betekenis. Dat is het eigenlijk wat je ervaart. Jouw leven heeft betekenis in een 

groter geheel. Zo’n moment roept eerbied op. 

+  
Ron van den Hout 

bisschop van Groningen - Leeuwarden 

 

 
 

 

 
 

 

  

BISDOMBERICHTEN 
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JONGERENPLATFORM: STARTACTIVITEIT  

 
Op 29 augustus a.s. organiseren wij de startactiviteit van 2021-’22. We beginnen 

om 12 uur met de eucharistieviering in Beilen, waarna we lunchen en ’s middags 

gaan klimmen in het klimbos van Veenhuizen!  
Kosten voor deelname is €10,- pp., dit is inclusief de lunch. 

Adres in Beilen: Hekstraat 40, 9411 NH 

Adres in Veenhuizen: Meidoornlaan 40, 9341 AP 
Opgeven kan via onderstaande link:  https://forms.gle/gdUKrJV12BAdYgqC8 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

https://forms.gle/gdUKrJV12BAdYgqC8
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Pastoor 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 

Diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar  

 KvanKordelaar@sintantoniusparochie.nl, 06-19905519 
Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-locale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  secretarisPCI@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO03087220237 
Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdijk 29, 8615 LN Blauwhuis  

 parochiebestuurblauwhuis@live.nl  

 Sicco Rypma : 0515-579476  
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 5 augustus vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 22 augustus. 

ADRESSEN ADRESSEN 


