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BOOSTEREN OP DE GRENS VAN OUD NAAR NIEUW 

 

Het zijn de laatste dagen van het jaar. Ik zit in de wachtruimte en heb net mijn 

boosterprik gehad. Medewerkers van de EHBO lopen rond, die houden de moed er 

wel in. ‘Gaat het goed? Gaat U maar even zitten, ‘t is maar een kwartiertje en het 

mondkapje kan wel af.’ En daar zit je dan, hier en daar zitten mensen op verspreid 

staande stoelen. Aan de ene kant komen er mensen binnen en aan de andere kant 

gaan er mensen naar buiten. Eigenlijk een heel meditatief kwartiertje op de grens 

van het nieuwe jaar.  

Ik moest toch even denken aan zo’n momentje achterin de 

kerk. Als je een kaarsje hebt aangestoken en nadenkt over 

de dingen van de dag om dan weer verder te gaan. Dit lijkt 

er wel wat op. In Brabant was er geloof ik een kerk waar 

je de boosterprik kon halen, geen verkeerde plek. 

Ondertussen probeer je je trui en de jas na de prik wat te 

fatsoeneren. En schieten de gedachten weg. ‘Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zou 

de corona nog lang blijven? Hoe zou het met onze jongens gaan in het komende 

examenjaar?’ Er schieten namen te binnen van mensen en je hoopt maar dat het 

goed met ze zal gaan in het nieuwe jaar.  

Ondertussen komt er een mevrouw die wachtruimte binnen. Ze houdt haar hand 

stevig om haar bovenarm. De EHBO-er vraagt meteen of ze last heeft. Ze wil graag 

een nieuw pleistertje en dat is geen probleem. En ik denk aan mijn schoonvader, die 

tegen de zuster bij het prikken zei: ‘doe hem maar in hetzelfde gaatje als de vorige 

keer’. Hij vond het vaccineren en boosteren fantastisch, hoe aardig de mensen daar 

waren en hoe goed geregeld ook.  

Ondertussen tikken de minuten weg. En daar gaan de gedachten weer. ‘Een nieuw 

jaar met nieuwe zorgen? Of; houden we het vertrouwen ook wat vast, dat is wel 

belangrijk. Waarom zou het eigenlijk geen mooi jaar kunnen worden? 

Vriendelijkheid en hulpvaardigheid zullen er ook in het nieuwe jaar zijn. En de 

goede God zal ons ook in het nieuwe jaar vast en zeker niet vergeten. Moeten er 

trouwens nog boodschappen komen voor oud en nieuw?’ De gedachten schieten 

echt alle kanten uit. Mijn buurman kijkt op de klok, rekt zich even wat uit, pakt z’n 

jas en zegt: ‘Ik waard suver wat slûch’. Er zijn kennelijk meer mensen die hier een 

meditatief moment beleven. En dan sta ik zelf ook maar op, volg de pijlen naar de 

uitgang. ‘De mazzel’ wordt er nog gezegd door een EHBO-er. En dat klinkt wel 

heel mooi: ‘geluk!’. Een mooie wens voor het nieuwe jaar. Op naar huis om 

appelflappen te bakken.  

 

ZALIG NIEUWJAAR, Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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BEDANKT VOOR AL UW GOEDE WENSEN 

 

Mocht er bij de vele goede wensen rond Kerst en Oud en Nieuw 

die ik mocht ontvangen er een van u bij hebben gezeten dan zeg 

ik u daarvoor: ‘Hartelijk dank!’ Ik vernam al via de media dat de 

Kerstkaart weer in opmars is en dat heb ook ik gemerkt. Juist in 

deze zo bijzondere tijd telt iedere blijk van aandacht en verbondenheid en hopelijk 

is dit niet alleen tijdens de Kerstdagen en de jaarwisseling. Daarom nogmaals: ‘Veel 

dank!’   

Hopelijk tot weerziens in het leven van alle dag, of in de kerk. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

GEVRAAGD: 

Heiligenbeelden en/of kerststallen voor de Koningsdagmarkt  

 

Voor de komende Koningsdagmarkt in Sneek zijn wij 

op zoek naar heiligenbeelden en/of kerststallen incl. 

beelden. Dus denkt u bij het opruimen van uw 

Kerststal (of heeft u een Heiligbeeld over) even aan de 

Koningsdagmarkt. U kunt uw beelden en/of 

kerststallen iedere vrijdagochtend tussen 09:00 uur en 

11:00 uur naar de pastorie in Sneek brengen. De 

opbrengst van de Koningsdagmarkt gaat naar de jongerenactiviteiten. 

 

Namens de jongeren alvast veel dank! 

 

Bronnen van Bezieling:  
FILMAVOND: THE CHILDREN ACT 

 

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter die zich dagelijks 

buigt over het complexe familierecht. De werkdruk is 

hoog en haar huwelijk met Jack, een Amerikaanse 

professor, staat op springen. Terwijl ze zich door deze 

persoonlijke crisis heen slaat, moet Fiona uitspraak doen 

in de zaak van Adam, een slimme en knappe jongen die, 

op basis van zijn religieuze overtuiging, een 

bloedtransfusie weigert die zijn leven zou redden. 

Een film van Richard Eyre.  

PAROCHIEBERICHTEN 
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Datum:  Maandag 17 januari 20.00 u. 

Plaats:  Blauwhuis, pastorie   

Inleider: Tineke Rijpma 

 

Bronnen van Bezieling:  
LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG 

 

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in het 

Martinushuis in Sneek van 13.30 – 14.30 uur leerhuis rond 

de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze 

bijeenkomsten. Aan de hand van de lezingen van afgelopen 

zondag of van de komende zondag gaan we met elkaar in 

gesprek. 

Hoe leest u een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar 

ontstaat er zo Geloofscommunicatie.  

De eerstvolgende bijeenkomst is 02 februari van 13.30 – 14.30 u. 

 

Plaats   Sneek, Martinushuis via de kerk en de van Harinxmakade  

Inleider  Pastoor P. van der Weide 

U bent meer dan welkom. 

 

Bronnen van Bezieling:  
MUZIEKAVOND TUSSEN KERST EN CARNAVAL 

 

Zo vlak na de Kerst moet alles weer even 

op adem komen. Het lijkt alsof alles even 

stilvalt, maar juist dan gaat de muziek 

door. Geen Kerstgezangen, maar wel 

(kerk-)muziek met een boodschap die je 

hart raakt en verwarmt.  

Het kwartet Voix Celestes neemt u mee op 

een muzikale reis door de tijd waarbij ook 

de wereld waarin wij leven wordt 

aangedaan. Het optreden in Roodhuis met 

is verplaatst naar zondagmiddag 6 februari 

om 15.00 uur.  

Noteer dit vast in uw agenda. 

In het volgende parochieblad leest u er 

meer over. 

 

Pastoor Peter van der Weide  
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Gemeenschap van Sant'Egidio zet zich, geïnspireerd door het Evangelie, 

wereldwijd in voor vriendschap met de armen en voor vrede tussen de volkeren. 

Deze lekenbeweging is vanuit het niets in 1968 ontstaan in een klein kerkje de 

Sant'Egidio in Rome. Dat was de tijd van de grote opstand tegen de gevestigde orde 

en de tijd van het tweede Vaticaans concilie. In vijftig jaar tijd is het uitgegroeid tot 

een wereldwijde vrijwilligersorganisatie.  

Wereldwijd werkt de gemeenschap aan vredesbemiddeling, afschaffing van de 

doodsstraf en interreligieuze dialoog. In alles gaat het om vriendschap en gebed met 

kwetsbaren, met hen die aan de kant van de samenleving staan.  

Sinds haar ontstaan komen op 

steeds meer plaatsen in de 

wereld vrijwilligers samen om 

te bidden en op zoek te gaan 

naar de armen in de wijken van 

hun stad. De groei van de 

Gemeenschap van Sant'Egidio 

gaat door. In Nederland bestaan 

op meerdere plaatsen 

gemeenschappen waar samen 

wordt gebeden en deze 

vriendschap wordt beleefd. Inmiddels is er een beginnende gemeenschap in 

Friesland. In Leeuwarden organiseert Sant'Egidio een maaltijd voor armen en 

eenzamen. De vrijwilligers van de beginnende gemeenschap koken en gaan samen 

mee aan tafel. In september vindt/vond voor de derde keer een avond plaats met 

vriendschap en gebed. 

 

Over deze lekenbeweging, haar ideeën, haar rol in de tegenwoordige samenleving 

en haar indrukwekkende groei komt Colm Dekker van de Gemeenschap van 

Sant'Egidio uit Amsterdam ons meer vertellen. 

 

Datum:  donderdag 10 februari 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats:  Martinushuis in Sneek 

 

Na afloop vrijwillige gift voor de 

Gemeenschap van Sant'Egidio 

Meer info www.santegidio.nl   
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SCHEEPSMAATJES 

 

Solidair Friesland heeft, al zolang ze bestaat, oog voor 

mensen met een verstandelijke beperking en hun 

familie. Via een werkgroep: KKZZ (Katholieke 

kommissie zwakzinnigen zorg) organiseerde ze dagen 

voor ouders, broers en zussen van mensen met een 

verstandelijke beperking zoals bijvoorbeeld De Borneroorddagen in Beetsterzwaag. 

In 2001 kreeg Solidair Friesland een rondvaartboot aangeboden die we één dag 

mochten gebruiken voor een doelgroep. We wilden beginnen in het vroegere 

dekenaat Sneek. Omdat we met de boot gingen kwam al gauw de naam 

Scheepsmaatjes naar boven. Het was een prachtige dag; dat smaakte naar meer. 

In diezelfde periode werden veel grote tehuizen zoals Borneroord en 

Maartenswoude kleinschaliger en werden mensen met een verstandelijke beperking 

in gewone huizen in gewone straten geplaatst. Al gauw kwamen er noodkreten van 

grote eenzaamheid. Wat konden parochies voor ze betekenen? Dat viel nog niet 

mee. Er was onbekendheid bij de bezoekersgroepen. Valt dit wel onder onze 

doelgroep? Ze zijn niet ziek! 

Een kleine werkgroep werd gevormd met als doel: We gaan vaker een dag 

organiseren en we vragen mensen uit de parochie als maatje voor iemand die daar 

woont met een verstandelijke beperking. In overleg mag de familie thuisblijven.  De 

sociale contacten worden hierdoor wat groter voor de mens met de verstandelijke 

beperking! Zo is het gegroeid.   

Er zijn in ons oude dekenaat gemiddeld 30 mensen met een verstandelijke 

beperking, die we de Scheepsmaatjes noemen en meekunnen, en hun maatjes. Op 

zo’n dag zijn we al snel met 80 mensen bij elkaar. De organisatie is elke keer weer 

een mooie klus. Elke dag heeft een bijbels thema. Dat is de rode draad van de dag 

waarmee de invulling wordt bedacht. We hebben Mozes al eens gehad en Jonas en 

in Roodhuis natuurlijk Martinus. We sluiten altijd af met een viering die de hele 

dag samenvat. Er worden foto's en een film gema  akt die we op de terugkomdag 

laten zien. Een keer in de anderhalf jaar wordt een Scheepsmaatjesdag 

georganiseerd. Steeds in een andere parochie met hulp en ondersteuning van onder 

andere de bezoekersgroep uit die parochie! Financieel worden we ondersteund door 

alle parochies uit het oude dekenaat maar we zijn ook afhankelijk van giften van 

mensen die ons een warm hart toedragen. 

De eerstkomende Scheepsmaatjesdag wordt georganiseerd in Roodhuis op 23 april. 

We hebben deze dag al diverse keren moeten verschuiven vanwege de coronaregels 

en we hopen dan ook echt dat het in april wel door kan gaan.  

Mocht u ons willen steunen heel graag, we zijn blij met elke gift. 

Ons bankrekeningnummer is: NL 45 RABO 0300 5469 55 ten name van Stichting 

Solidair Friesland onder vermelding van Scheepsmaatjes 2022. 

Op naar 23 april in Roodhuis!!  
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VIERINGEN 

 

Zondag 16 januari 2022 

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector: Lisa Brandsma 

Misdinaar: Harm 

Koster: André Brandsma 

  Intenties: 

Piet Altena 

Jaargetijde Juliana vd Weij 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Regina Zeinstra 

Zaterdag 22 januri 2022 (Zie *) 

 19.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

Mmv St Ceciliakoor  

Lector:Tineke Rijpma 

Misdinaar: Maaike 

Koster: Simme Hobma 

  Intenties: Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Regina Zeinstra 

Zondag 30 januari 2022 

 09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector: Berber Witteveen 

Misdinaar: Mette 

Koster: Jan Landman 

  Intenties: Jaargetijde Ferdina Ettema 

Jaargetijde Martha Landman-Wijbenga  

Regina Zeinstra  

Zaterdag 5 februari 2022 (Zie *) 

 19.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema 

m.m.v.  St. Ceciliakoor    

Lector Tonny Hobma 

Misdinaar: Harm 

Koster: Sicco Rypma 

  Intenties: Familie W. Altena-Boersma 

Jaargetijde Wiebren Altena 

Regina Zeinstra 

LOCATIE BLAUHÚS 
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*) Wel of geen Avondvieringen ?  

Als de maatregelen verlengd worden, informeren we u daarover  

via een bijlage bij dit parochieblad en  

www.sintantoniusparochie.nl > Blauwhuis > agenda. 

 

Foto ferslach Krystdagen  

Sjoch ek facebook @sintvitustsjerke blauwhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is in moai feest wurden foar jong en âld(er). 

Elkenien wer tank foar syn/har ynset !  

 

Lokaasjeried Sint Vitus   

http://www.sintantoniusparochie.nl/
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Kinderwoorddienst 

De eerstvolgende kinderwoorddienst is op zondag 6 maart 2022.  

 

 
 
Inleveren kopij voor het volgende parochieblad  
Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com 
 

19-01-2022 >> verschijnt op 01-02-2022 

 

Of in de brievenbus van de pastorie 

 
 

Collectes Sint Vituskerk 
 

De maand  december  € 288,77 

Adventsactie:                € 379,38 

 

  

mailto:vitusklokje@hotmail.com
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VIERINGEN 

VIERINGEN 
 

 
Reisplannen voor 2022  

 

→ Bedevaart naar heiligverklaring Titus Brandsma 

 

De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt binnenkort heilig verklaard.      

Het Huis voor de Pelgrim biedt dan samen met de bisdommen Den Bosch en 

Groningen-Leeuwarden een bedevaart naar Rome aan, zodat belangstellenden de 

heiligverklaring kunnen bijwonen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er weer een 

Nederlander heilig wordt verklaard.  

 

Wanneer de heiligverklaring wordt uitgesproken, is nog niet bekend.                   

De verwachting is dat dit in de loop van 2022 of het voorjaar van 2023 zal zijn.  

Zodra ’Rome’ een datum bekend maakt, zullen wij ook de datums voor de 

bedevaart vaststellen.   

LOCATIE HEEG 

Zaterdag 15 januari 

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

Zondag 23 januari 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zaterdag 29 januari 

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

Zondag 30 januari 

 19.30 uur Vespersviering in de St. Josephkerk, Dominee Warnar 

Zondag 6 februari 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 
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Aan de voorbereiding van het programma wordt nu al gewerkt. Hopelijk            

kunnen we met een grote groep Nederlanders de heiligverklaring bijwonen.  

 

Pater Titus Brandsma werd in 1881 in Bolsward geboren.                                         

Hij trad in bij de karmelieten en werd bekend als journalist  

en  hoogleraar filosofie aan de universiteit van Nijmegen.                                  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen           

de Nazi’s, die hem uiteindelijk oppakten en naar het 

concentratiekamp Dachau stuurden.  

Daar overleed hij in 1942.  

 

Vanwege zijn heldhaftig optreden verklaarde paus Johannes 

Paulus II hem in 1985 al zalig. Onlangs heeft paus 

Franciscus een wonder op voorspraak van Titus Brandsma 

erkend, waarmee de weg naar heiligverklaring vrij is.  

 

Als er meer informatie beschikbaar komt, zullen wij u informeren. 
 

→ Dagreis naar Heiloo 10 september 2022 

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale 

bedevaartplaats in Nederland. De geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot 

het eind van de 14e eeuw. In de voorhof van de Genadekapel bevindt zich een put 

met heilzaam water. Tijdens de Reformatie werd de kapel verwoest en de put 

gedempt met puin van de kapel. In 1713, ten tijde van veepest, welde met kracht 

water op vanonder het puin. De geschiedenis leert, dat de dieren die dronken van 

dit water de veepest overleefden. 

 

Op zaterdag 10 september willen wij vanuit onze parochie een busreis gaan maken 

naar Heiloo. We vertrekken om ca. 08.15 uur vanuit Sneek om eerst naar Marken 

te gaan. Vanuit hier gaan we met de boot naar Volendam. Om ca. 12.00 uur zijn 

we weer terug in Marken om naar Heiloo te vertrekken. Hier gaan we lunchen om 

vervolgens de bron te bezoeken, samen vieren in de kapel om rond 16.30 uur te 

vertrekken naar Wieringerwerf waar we een koud- en warm buffet zullen 

gebruiken. We hopen om 20.30 uur weer in Sneek te zijn.  

 

Deze busreis is geschikt voor iedereen inclusief (elektrische) rolstoelen en 

rollators. We zijn nog bezig om een prijs vast te stellen en hopen dit in het 

volgende parochieblad bekend te maken.  
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Er geldt een maximum van 50 deelnemers.  

Opgave bij Peter Wezenberg – 0515 444 850. 

 

U bent geen geld verschuldigd als de reis door Corona moet worden afgelast. 
 

 

→ Een 16-daagse rondreis met de bus naar Italië 

 

Vroeg vertrek vanuit Sneek voor onze rondreis langs de Italiaanse steden. 

 

Via de meest bekende route in Duitsland, de Romantische Strasse, via Zwitserland 

naar Milaan. Hier bezoeken we de 

Kathedraal en het Laatste avondmaal. 

Vervolgens door naar Toscane waar we 

Florence, Greve en Siena gaan bezoeken. 

 

Vanuit Siena gaan we naar Rome               

waar we enkele dagen verblijven.                      

We bezoeken uiteraard de kerk der Friezen 

en hebben een audiëntie bij de Paus.  

 

Vanuit Rome vertrekken we naar Bologna en Padua. Nadat we de St. Antonius 

Kathadraal in Padua hebben bezocht gaan we via Oostenrijk naar Berchtesgaden. 

Hier bezoeken we het Adelaarsnest van Hitler. 

Tenslotte rijden we via St. Goarshausen voor een rondleiding door de Lorely, 

terug naar Sneek. 

 

We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen en hopen deze reis te gaan 

maken eind mei begin juni 2022. We hopen eind januari u meer informatie te 

kunnen geven.  

 

U bent geen geld verschuldigd als de reis door Corona moet worden afgelast.  

 

Eerst tot zover, voor meer informatie mag u altijd bellen. 

Peter Wezenberg. 
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VIERINGEN 

 

 

 

 

 

    

                    

NB  in verband met de coronamaatregelen zijn wijzigingen voorbehouden.   

( zie website) 

 

 

 
  

Zondag               2e zondag door het jaar 

16 jan.    9.30  Woord- en communieviering met Pastor   Lucas Foekema 

Lector: Anneke                                      

Intenties:      

Hyltje en Annie Brandsma- Altenburg, Tom Slooter, Fam. Rijpma Witteveen. 

Fam H. Brandsma- Ketelaar, Pietsje Altenburg.   

Zondag                3de zondag door het jaar 

23 jan. 9.30     Viering van de Eucharistie met Pastoor van ver Weide  

Acl: Jetse.                               Misd: Sjoerd 

Intenties:  

Bertus van den Hengel en overleden fam. Tom Slooter. Tjerkje Huitema   

Zaterdag             4de zondag door het jaar  

29 jan. 

.  

19.30 Woord- en communieviering met pastor Lucas Foekema  

Lector: Karel 

Intenties:  

Andries en Regina Siemensma-van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-

Aukes, Tom Slooter, Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden familie 

 

 

LOCATIE REAHÛS 
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MISINTENTIES (h) 

U kunt uw misintenties voor het komende jaar doorgeven  aan Sippie 

Bootsma. Dat kan per mail of telefonisch: s.bootsma@home.nl of 06 

57118172. Als u geen wijzigingen doorgeeft zullen we de huidige intenties, 

zoals gebruikelijk, ook voor dit nieuw jaar gelden.    

 

 

 
ACTIE 

 
De traditionele jaarlijkse oliebollenactie van de families 

de Ree en Burger bracht ondanks de coronabeperkingen 

€ 858,-  op. Dit bedrag gaat als bijdrage naar het 

restauratiefonds van de kerk voor het behoud van onze 

monumentale toren. De locatieraad is erg blij mee en zij 

willen de beide families van harte bedanken en iedereen 

die hen hielp van harte bedanken. 

Ook dank aan de gulle gevers   

 

 

 

 

 

 
TOREN   
Het ziet er inderdaad niet goed uit met ons gebouw. Uit de metingen blijkt dat de 

toren zich lostrekt van het schip van de kerk. Grote zichtbare scheuren in de kerk 

zijn daarvan het gevolg. Er is lang gewacht, maar we zullen in actie moeten 

komen: de fundering van de toren moet dit jaar versterkt worden.   

Er is al een basisopzet gemaakt.   

  

mailto:s.bootsma@home.nl
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 15 januari  

    

Ielânen  Wij steken een kaarsje op voor: Alle 

bewoners, allen die zorg verlenen, Pier 

Ruiter, Yvonne van Schagen-

Paddenburg, Jan en Corry Bouma- van 

Gool, Truus Visser-Weitenberg, 

Jogemien Huiting 

 

 

Zondag 16 januari – Start Week van de Eenheid, 2e Zondag d.h. jaar 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Lukas Huitema (L); Fabio en Fabiana da Silva (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de eenheid tussen alle christenen, Bas van 

Pelt, Anton Jozef Maas, Dinie Hergarden, Ferrie Siemensma, 

overleden familie Poiesz- Harsta, Rina Silvius- Griffioen, 

Hessel Hanzen, Suze Westhof, Henk en Sabine Andela, 

Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra, Pater Henk 

Brouwer, Henk Kasteel 

Kinderwoorddienst: Sido en Lydia Draaisma 

 

Oecumenische viering m.m.v. de Sneker pastores 

Maandag 17 januari – H. Antonius, Abt 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid tussen alle christenen, uit 

dankbaarheid bij het 80 jarig kloosterfeest van Antoiniëtto 

Sijm en haar 100e verjaardag,  Rie Tromp-Vonk 

Dinsdag 18 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid tussen alle christenen, de zieken 

van de parochie, overleden ouders en familie, Frans en Betsy 

Verbeek-Voorbraak 

Woensdag 19 januari 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid tussen alle christenen, zuster 

Antoine Leechburg-Auwers, Sjoerd en Riek Hamersma- van 

der Horst, Annie Meijer - de Vries 

LOCATIE SNEEK 
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Donderdag 20 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de eenheid tussen alle christenen 

Vrijdag 21 januari – H. Agnes, maagd en martelares 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor eenheid tussen alle christenen, Frans Verbeek, 

Jan en Regina v.d. Berg - Hoekstra 

Zaterdag 22 januari 

Bonh.  Wij steken een kaarsje op voor: de eenheid tussen alle 

christenen, Jan Brouwer en familie Brouwer-Palsma, Ester 

Haarsma- Konst 

Zondag 23 januari – Slot Week voor de eenheid -3e Zondag d.h. jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Caeciliakoor 

Riam Bashir (L); Youssif Shamel (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor de eenheid tussen alle christenen, Leo 

Boot, Bas van Pelt, voor de overledenen van de familie 

Wierdsma, Louise Wierdsma-de Bruin, zuster Johanny 

Mentink, Janke Bouwhuis- Feenstra, Fea van der Meulen- 

von der Heiden, Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote, 

overleden familie Aukes-Stockmann 

Kinderwoorddienst: Jolanda Troelstra 

Maandag 24 januari – H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Rerina van der Meer- Gaarman, Nel Rentmeester, 

Arnold en Folkert Terveer 

Dinsdag 25 januari – Bekering van de h. Apostel Paulus 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Adolf Kruis 

Woensdag 26 januari – HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ans Broerse, Andries en Jetske Brouwer- Melchers 

Donderdag 27 januari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Sietse en Thea Altena 

Vrijdag 28 januari – H. Thomas van Aquino. Priester kerkleraar 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle leerlingen en leerkrachten van de Sint 

Thomas van Aquinoschool, Miek Jansen-Hilhirst, Siepie van 

der Hoek- Foekema 
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Zaterdag 29 januari 

Ielânen  Wij steken een kaarsje op voor:Pier Ruiter, Jan en Corry 

Bouma –van Gool, Truus Visser-Weitenberg, Yvonne van 

Schagen--Paddenburg, voor alle bewoners, Jogemien Huiting 

Zondag 30 januari -4e Zondag door het jaar 

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola 

Ria Slippens (L); Aurora en Edy Dasousa (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, opa Willem Brouwer en oma Lieuwkje 

Brouwer-Boersma, Rezie Bones, Miep Hamersma- van der 

Leeuw, Janny Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra, Pater Rieks 

Andela, Wim en Tecla van der heijden-Hoekstra, Riek 

Klomp, zuster Gudule Jansen, Tinus en Janny van der Weide- 

Stornebrink en hun zoon Dick, Cornelis Frederikus en Ely 

Damwijk, Familie Brenninkmeijer-Sandfort 

Kinderwoorddienst: Walter en Belinda Vogelvanger 

Maandag 31 januari – H. Johannes Bosco, priester 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor de leden van de orde der Salesianen, Mattie 

Janssen-Janssen, Ernesto Andriol en overleden familie 

Dinsdag 1 februari 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Rie Postma- van 

Barneveld, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis- 

Huizinga 

Woensdag 2 februari – Maria Lichtmis - Feest 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Lize Hooghiemstra, Joke Langendijk-Verhoeven 

Donderdag 3 februari – H. Blasius, bisschop en martelaar 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Mien Mensink 

Vrijdag 4 februari -1e Vrijdag 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Jo van den Akker, 

Betsy Verbeek-Voorbraak, Sietse en Thea Altena, Jaap de 

Backker 
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COLLECTE 

 

Zondag 12 december € 207,75   Zondag 19 december € 197,35 

Zondag 25 december € 919,45   Extra collectes           € 908,17  

 

Dank voor al uw goede gaven voor onze St. Martinuskerk die via de collecte en via 

de betaalzuil binnen zijn gekomen in het afgelopen jaar! 

 

LIEF EN LEED 

 

OVERLEDEN 

 

IN MEMORIAM BAS HENDRIK VAN PELT 

 

Hij werd geboren op 3 februari 1937 te Den Haag. Hij overleed te Sneek 

op 19 december 2021. Op de 3e kerstdag, 27 december, hebben we 

afscheid van hem genomen in het uitvaartcentrum te Sneek. 

 

Bas heeft volgens mij beslist geen saai leven geleid. Hij bezat vele gaven 

en talenten. Je wordt toch niet zomaar Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dat 

moet toch betekenen dat je je ridderlijk, strijdbaar op tal van terreinen hebt 

gedragen. Als vader, als accountant, als wethouder, op latere leeftijd de 

opbloeiende liefde voor de kunst en de kunstgeschiedenis, als vriend, getuige de 

tien prachtige jaren samen met zijn Annie! Bas heeft kennelijk veel dingen die 

voor zijn deur lagen opgepakt en aangepakt. Door zijn goede aanspraak en zijn 

sociale instelling heeft hij veel mensen kunnen helpen en goede raad kunnen 

geven tot in de Parkflat toe. Daarbij had hij humor en dat is vaak een goed middel 

in lastige situaties en vooral die galgenhumor van hem. Zo kon hij ook heel 

begaan zijn zoals bij het overlijden van zijn eigen dochter Ellen en het overlijden 

van Annies broer Obe in de Tweede Wereldoorlog en het overlijden van haar 

dochter Dorian in 2002. Verhalen, situaties, die hij zich eigen maakte om zo 

begrip te kunnen tonen. Maar ook en vooral het vermogen tot liefhebben. 

De mens is niet geschapen om alleen te zijn, maar juist tot samen-zijn. ‘Het is niet 

goed dat een mens alleen blijft’. ‘In minkse allinne is as in sniebal ien e sinne’ 

zegt een Fries spreekwoord. En zo kwamen twee mensen tot elkaar via een 

datingsite, via verhaaltjes, gedichten, via het schilderen, via de liefde voor de 

kunst. En dan na een half jaar correspondentie zie je elkaar op de 2e Kerstdag in 

levende lijve; mooi om dit op een 3e Kerstdag aan te kunnen halen!  

Samen gezegend worden in de kapel van het Bonifatiushuis door een goede 

vriend, pastor Henk Bucking op 3 juli 2018. Samen kijken naar de Mis op de TV 

en vooral naar die uit Sneek. Moet je daar gelovig voor zijn, of gaat het verder dan 

dit woord en het heeft ook alles te maken met een wereld waarin dingen gewoon 

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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mooi en goed kunnen zijn waarin het uiteindelijk gaat om het samen-zijn in vrede, 

in liefde; weten dat je samen een klik hebt en er altijd voor elkaar wilt zijn? 

Wat blijft er over van een mensenleven wanneer het eindigt? Dan blijft dat gene 

wat uit zuivere liefde is gedaan. Dat blijft spreken. Die dingen die voor je deur 

lagen en die je hebt opgepakt en als het ware hebt ‘uitgepeld’ om er anderen mee 

van dienst te zijn en er zelf door te groeien en te bloeien. Mogen de dingen die 

Bas op deze wijze heeft gedaan doorgaan in Annie, in de kinderen en 

kleinkinderen, bij zijn eigen kinderen en kleinkinderen, in de familie, vriendinnen 

en vrienden, in de wereld waarin we leven en waarin we nog steeds veel goede 

rentmeesters kunnen gebruiken om het mooi en goede te houden door er voor te 

strijden; er slim mee om te gaan, opdat het niet te slim wordt!  

 

Moge Bas zo het gesprek gaande houden en niet alleen rusten in vrede, maar 

anderen aan zetten tot liefde, voor de kunst, voor mensen; een hele kunst, maar als 

je het een beetje slim aanpakt wordt het verheven tot levenskunst! Bas, dank voor 

alles en Adieu.   

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

ZUSTER ANTOINËTTO 80 JAAR IN HET KLOOSTER EN 1OO JAAR 

 

Op 17 januari is het 80 jaar geleden dat zuster Antoiniëtto 

Sijm  lid werd van de congregatie van de zuster van Jezus 

Maria en Jozef (JMJ). Zij is de laatst levende zuster die hier 

in Sneek in het Bonifatiushuis en Bonifatiusschool heeft 

gewerkt. Indertijd traden 26 zusters tegelijk in. Daarvan  

leven nu nog twee zusters. Zuster Antoiniëtto is nog goed 

bij de tijd. Ze maakt nog steeds potten jam in en breit nog 

allerlei poppen en beesten. Verder stuurt ze nog allerlei sokken en ondergoed naar 

Polen. Zij is een sterke vrouw, zowel geestelijk als lichamelijk.  

Ze woont nog steeds zelfstandig met 8 medezusters in haar appartement in 

Heeswijk. Ik weet nog goed dat ze mij eens belde na een TV mis met de vraag 

waarom er steeds voor de zusters Onder de Bogen en niet voor JMJ werd gebeden, 

terwijl die ook hard hadden gewerkt in Sneek., Sindsdien zet ik ze steeds bij  de 

TV-intenties! Wie weet dat zuster Antoiniëtto op haar kloosterfeest en verjaardag 

heel hard ‘BINGO’ roept want dat speelde ze hier in Sneek erg verwoed in het 

Martinushuis. Wij roepen het ook als dank voor het vele werk door de congregatie 

hier verricht in het Bonifatiushuis, op de Bonifatiusschool en in de parochie. Wilt 

haar iets laten horen dan kan dat. Ik denk dat ze dit prachtig zal vinden. 

 

Zuster Antoiniëtto Sijm, 

zusters JMJ, Zijlstraat I, 5473 CJ, Heeswijk-Dinther  
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HOUDT DE WEBSITE IN DE GATEN EN DE BERICHTEN 

 

Beste parochianen, 

 

Tot nu toe gold de avondklok. Tussen 17.00 uur en 5.00uur.   

Houdt even de berichtgeving in de gaten via de website.  

Anders blijft op vrijdag de Mis op de ochtend staan om 8.45 uur. 

Hetzelfde geldt voor de oecumenische viering op zondag 16 januari om 16.00 uur 

in de Bron. Hetzelfde geldt voor het aanmelden voor de vieringen op 

zondagochtend. Dank voor uw medewerking. We komen er samen wel weer uit. 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

OECUMENISCHE VIERING 

 

Op zondag 16 januari begint de Week van Gebed voor de Eenheid van de 

Christenen om 16.00 uur met een oecumenische viering in De Bron aan de 

Middelzeelaan 1 in Sneek.  

Het thema van deze viering is: ‘Licht in het duister’.  

De aanwezige Sneker pastores gaan voor en u bent natuurlijk van harte welkom.  

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

P.S. Houdt de website in de gaten of deze viering überhaupt door kan gaan. 

 

Voor Sneek geldt tot nader orde dat aanmelden via de website voor een zondagse 

viering voorlopig van kracht blijft 
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Geachte parochiaan, 

 

Wij zijn met de laatste loodjes bezig inzake de afronding van de Kerkbalans-aktie 

2021. Inmiddels zitten we ook weer volop in de voorbereiding van de aktie 

Kerkbalans 2022. Het afgelopen jaar hebben we veel problemen ontmoet met 

onvolledig en onduidelijk ingevulde toezeggingskaarten. Ook een flink aantal 

kaarten kwamen niet terug, zodat we veel nawerk hadden aan herinneringen. 

Gelukkig gaat het merendeel altijd goed. Ook hebben we dit jaar weer problemen 

met de 2-de incasso-ronde. Dus 2021 is nog niet afgerond. De verwachte uitkomst 

is in ieder geval hoopgevend. U kunt ons geweldig helpen als u bij het invullen en 

afgeven van de retour-enveloppe met uw toezeggingskaart aandacht wilt schenken 

aan de volgende punten: 

 

1. Wilt u zorg dragen dat de retour-enveloppe met inhoud terecht komt 

op de pastorie op de wijze zoals aangegeven op de begeleidende brief: 

via bezorging op het adres op de retour-enveloppe, rechtstreeks in de 

brievenbus van de pastorie of via de post. 

2. Omdat wij in de nabije toekomst toch zullen gaan werken aan een 

digitale werkwijze, vragen wij u ook om invulling van uw e-

mailadres, voor zover van toepassing. 

3. Uiteraard graag invulling van uw toezegging en de wijze waarop u 

gaat betalen. 

4. Ook graag de gevraagde gegevens voor het parochieblad invullen 

5. Voor zover u via machtiging betaald graag een duidelijke invulling 

van de machtigingsgegevens; een en ander luistert zeer nauw bij de 

bank. 

6. Uiteraard is er ruimte voor opmerkingen die u heeft voor het 

parochiebestuur! 

 

Als u aan deze punten aandacht wilt besteden, scheelt ons dat heel veel werk en 

kosten. In het eerste parochieblad van 2022 besteden we nogmaals aandacht aan 

deze punten. Ook in de begeleidende brief bij de inschrijfkaarten komen we terug 

op deze materie. Wij hopen op uw meer dan gewaardeerde medewerking, zodat de 

aktie Kerkbalans 2022 ook weer een mooi succes wordt. 

 

Namens de besturen van de St. Antonius van Padua Parochie en de Locatie St. 

Martinus te Sneek,     Jan N. Kuipers, penningmeester  
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‘ZIJ HEEFT EEN VERHAAL’ VOOR SYNODE 2021 - 2023 

 

Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het 

synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad 

gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus 

nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen 

(NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende 

maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond 

de Rooms-Katholieke Kerk. 

De paus wil dat we de komende twee jaar 

samen nadenken over onder andere de 

gemeenschap en de praktische invulling van het 

geloof. Ook de positie van de leken in de kerk 

komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere 

kerkelijke organisaties gaan met elkaar in 

gesprek. Ieder kan meedoen met deze 

verschillende gesprekken. Het project ‘Zij heeft 

een verhaal’ van het Netwerk Katholieke 

Vrouwen wil, in het kader van dit synodale 

proces, een goed podium bieden aan vrouwen 

Vanaf half januari 2022 zal via de website van het NKV met een online vragenlijst 

antwoord gegeven kunnen worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn 

in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? 

Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is 

individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie 

gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot eind maart. 

In april verzamelen we de resultaten en in mei dragen we de uitkomsten over aan 

mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk. 

Op maandagavond 17 januari zal het NKV met een online talkshow het eigen 

project Zij heeft een verhaal’ lanceren en nader toelichten. Op 8 april zal de eerste 

presentatie van de resultaten plaatsvinden. 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, dat zich o.a. inzet voor 

thema’s rond zichtbaarheid van vrouwen. Vaste gesprekspartner op het gebied van 

vrouw & kerk is mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk Katholieke Vrouwen sluit zich 

met het project ‘Zij heeft een verhaal’ aan bij katholieke vrouwenorganisaties 

wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces. 

Meer informatie: Holkje van der Veer. 

info@unkv.online www.unkv.online  

BISDOMBERICHTEN 
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EIND GOED 

 

We hopen allemaal op een vredige manier aan ons eind te komen, niet te pijnlijk en 

omringd door familie en vrienden. Ik heb het over onze eigen dood en die van onze 

naasten. We discussiëren over dit onderwerp, met name in de politiek als het gaat 

over ‘voltooid leven’. Ook in de medische wereld is het een actueel 

gespreksonderwerp, want de bestaande euthanasiepraktijk vraagt nogal wat van 

artsen en verzorgenden, en ook van geestelijke bedienaren. Hun geweten wordt 

namelijk aangesproken, en er wordt iets van hen gevraagd waar ze niet aan willen 

of kunnen meewerken.  

In november verscheen er een essay van Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de 

Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij stelt kritische 

vragen bij de huidige praktijk en mentaliteit. Hij pleit niet voor een verandering van 

de huidige wetgeving, en dat doet hij omdat hij een eerlijke en vrije discussie wil. 

Hij zet de lezer wel aan het denken. Zo stelt hij de vraag wat het betekent als je 

vraagt niet meer te willen leven, niet meer te willen bestaan. We kunnen – los van 

ons geloof – niets zeggen over het niet bestaan, want we weten niet wat dat is. De 

vraag van degene die wil sterven is eigenlijk: ik wil dít leven niet meer zoals ik het 

nu ervaar. Is euthanasie het antwoord op die hulpvraag? Moeten we niet meer 

investeren in palliatieve zorg en in het liefdevol aanwezig zijn bij de zieke. 

Een vraag om euthanasie komt vaak vanuit de 

mening dat men autonoom is. De ene mens zegt: ik 

heb het leven gekregen en ik heb er niet om 

gevraagd, dus mag ik er ook over beschikken. Maar 

ik zou zeggen: ik heb het leven gekregen en degene 

van wie ik het gekregen heb, heeft er (iets van) 

zichzelf in uitgedrukt, dus ik mag er niet zomaar over 

beschikken.  

Ik zou wensen dat het essay van Theo Boer bijdraagt 

aan een mentaliteitsverandering als het gaat over het 

onderwerp ‘levenseinde’, dat christelijke 

uitgangspunten serieuzer worden genomen en dat we 

er minder gemakkelijk over doen, want het is niet 

zomaar iets. Het gaat over leven en dood van een 

concrete persoon.  

  

+ Ron van den Hout 

Bisschop van Groningen - Leeuwarden 
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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 

Parochieblad stantoniusblad@gmail.com (voor niet-locale artikelen) 

Facebook     @sintantoniusparochie.nl 

PCI:  PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37 

 

Locatie Blauhús 

St Vituskerk Vitusdijk 29, 8615 LN Blauhús  

 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 

 Annemieke Duipmans  0625209211  

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580 

Bank kerk NL64RABO0356100162  

Restauratie NL08RABO0356155005  

Locatie Sneek 

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626 

 Ook parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl 

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 19 januari vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 5 februari. 

ADRESSEN ADRESSEN 


