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EEN BOOM 

 

De appelboom bij ons achter staat er niet meer. 

Hij is nog geplant door mijn vader toen ze hier net kwamen 

wonen. En misschien heb ik het al eens verteld; de 

appelboom gaf heerlijke zoete appeltjes. Dat schijnt 

zeldzaam te zijn voor een boompje uit pitten. Dan zou je 

eigenlijk moeten enten. Mijn vader vertelde dan altijd het verhaal dat er tussen de 

pitten die ze hadden gezaaid ook pruimenpitten zaten; daarom gaf de appelboom 

zoete appeltjes. Hij kon het mooi vertellen. Elk voorjaar was de boom een enorm 

bloesemboeket. Maar ja, de boom werd ouder en de bloesem en het blad elk jaar 

wat minder. Een tijdje geleden hebben we de beslissing genomen om de boom toch 

maar om te zagen. En afgelopen week ging ook de stronk als laatste weg. Die stond 

er nog, stoer en sterk. En raar, dat voelt niet goed. Het is net alsof je daarmee 

herinneringen en oude verhalen wegsnijdt. Het bleek trouwens dat de stronk ook al 

hol was en dat er een wespennest in zat. Dat stuk staat nu achter in de tuin waar 

niemand er last van heeft.  

In Leeuwarden is inmiddels een prachtig kunstproject begonnen: “Bosk, als bomen 

kunnen wandelen kunnen wij veranderen”. Meer dan duizend bomen zullen de 

komende zomer door Leeuwarden gaan trekken. Dat hadden we even eerder moeten 

weten, dan was onze appelboom ook aan de wandel gegaan. Het project heeft met 

bewustwording te maken. Waar we immers wel heel slordig met de natuur zijn 

omgegaan kunnen mensen ook veranderen en weer van de aarde gaan houden. 

Uiteindelijk zullen de bomen aan het einde van de reis hun definitieve plekje krijgen 

om te wortelen. Ach, eigenlijk zijn wij mensen ook als bomen. In psalm 1 staat het 

ook: “De mens is als een groene boom, wortelend waar water stroomt”. En toen 

moest ik toch even aan Pater Titus Brandsma denken, die op de 15e is heilig 

verklaard. Want als het om dat wortelen gaat zegt Pater Titus: ‘Wij moeten God 

vooral zien als de diepste Grond van ons eigen wezen...en Hem aanbidden niet 

alleen in ons eigen wezen, maar evenzeer in alles dat bestaat, ten eerste in al onze 

naasten, maar evenzeer in de natuur, in het heelal, want Hij is alom tegenwoordig”. 

Noem het: wortelen in de liefde, zo belangrijk als wat. Het gaat er om te beseffen 

dat je als mens afhankelijk bent, afhankelijk van de bron. Dat is mystiek en wie de 

mysticus in zichzelf vindt, kan ook wat betekenen voor anderen en voor de wereld.  

Het plekje in de tuin waar de appelboom stond is trouwens wel heel erg leeg. We 

gaan weer planten, maar de meningen zijn nog wat verdeeld; een eik of een 

lijsterbes? We komen er wel uit.  

 

Pastor Lucas Foekema  

PASTORAAL WOORD 
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OPBRENGST VASTENACTIE 

 

De Veertigdagentijd ligt alweer weken achter ons, maar het is 

natuurlijk nooit te laat om het resultaat van onze Vastenactie 

mede te delen. We willen dit jaar de kleine boeren in Brazilië 

helpen. Via Vastenactie krijgen 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, 

bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. 

Als parochie hebben we in totaal, inclusief de basisscholen, € 5772,68 voor dit 

mooie project bijeengebracht. Hartelijk dank hiervoor. 

De opbrengst per locatie: 

         Blauhûs        € 348,80 

          Heeg            € 120,--  (+ € 616,15 van de basisschool) 

          Reahûs         € 734,33 

          Sneek           € 683,--  (+ € 3270,40 van de basisscholen) 

 

De VOM-werkgroep. 

 

UITNODIGING viering met Hoorns Byzantijns Mannenkoor 

 

Op zondag 22 mei om 10.00 uur is er voor de gehele Sint Antonius van Padua 

parochie een Eucharistieviering voor vrede met het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 

in de Sint Vituskerk in Blauwhuis. We bidden in deze viering om recht en vrede in 

Oekraïne. Het 4-stemmig Byzantijns mannenkoor uit Hoorn zingt deze morgen 

onder andere ‘Dumy Moji’ (mijn gedachten) een Oekraïns volkslied vol weemoed 

en verlangen naar Oekraíne. 

 

Dumy Moji (nederlandse vertaling)  

 

‘Mijn gedachten; ik heb het moeilijk met jullie. 

Waarom zijn jullie niet op papier gezet, 

Waarom heeft de wind jullie niet verwaaid 

Als het stof over de steppe. 

O, gedachten, mijn kinderen, mijn bloemen; 

Ik heb jullie grootgebracht en gevoed, 

Ga naar ons Oekraïne, mijn kinderen! 

Daar vind je het oprechte hart 

en het liefdevolle woord. 

Neem hen op Moeder Oekraïne; 

mijn onschuldige kinderen!’   Graag tot ziens in de Sint Vitus  

PAROCHIEBERICHTEN 
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P.S. In het vorige parochieblad stond dat er op donderdag 19 mei in Blauwhuis een 

uitleg zou worden gegeven over de Byzantijnse liturgie. Deze avond kan helaas niet 

doorgaan. 

 

HEMELVAART IN ROODHUIS op 25 mei 

 

Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, vieren we als parochie de Eucharistie in 

Roodhuis om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk. De zang tijdens deze feestelijke 

Mis wordt verzorgd door het Hartebrugkoor uit Leiden o.l.v. Ronald Dijkstra met 

aan het orgel Jan Verschuren. De Hartebrugkerk was vanouds de kerk door 

franciscanen bediend waar onze oud-pastoor Leo van Ulden ofm na zijn 

pensionering vele malen is voorgegaan. Hij was daar bijzonder graag en woonde de 

laatste jaren vlak naast deze kerk in de oude pastorie. Elke dag staan de deuren van 

deze binnenstadskerk open en talloze mensen lopen erbinnen om stil te worden en 

een kaarsje op te steken. De pater deed ook vaak enkele malen per dag om even een 

praatje te maken. Het koor heeft een roemrijke traditie en houdt de Gregoriaanse 

zang en de meerstemmige muziek hoog in ere. Hopelijk zullen we daar op 25 mei 

van kunnen genieten. Na de Mis is er voor eenieder koffie en thee en gelegenheid 

tot ontmoeting. Wie weet dat u op dit hoogfeest al dauwtrappend naar de Mis kunt 

komen en dat we een beetje vaart achter de hemel kunnen zetten. Dus graag tot 25 

mei om 10.00 uur in Roodhuis! 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS  (28 MEI T/M 5 JUNI) 

 

Op eerste pinksterdag – 5 juni – besteden we aandacht aan de Week van de 

Nederlandse Missionaris (WNM). De Nederlandse missionarissen en missionair 

werkers worden dan in de schijnwerpers gezet. Dat verdienen ze, want deze 

bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun 

kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug 

wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en 

welzijn. Onze steun is daarbij onmisbaar. 

Dit jaar staat het werk van twee missionarissen centraal: Missionaris Dick 

Zwarthoed werkt als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt 

daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten 

van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere 

toekomst voor jongeren.  

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in hun 

persoonlijke welzijn. Ze bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos 

kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere 
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ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld 

ontvangen, om te genieten van een verlof in Nederland. Ook is er een fonds voor 

noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging 

ontbreekt. 

 

De VOM-werkgroep. 

 

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.  

U bent meer dan welkom. 

De eerstvolgende datum is 1 juni van 13.30 tot 14.30 u. 

Plaats   Sneek, Martinushuis via de kerk en de van Harinxmakade  

Inleider  Pastoor P. van der Weide 

 
LOODSBOOT HEEFT ANKER AAN DE OVERKANT UITGEGOOID 

 

De Loodsboot heeft het anker aan de overkant van de straat uitgegooid! Sinds kort 

is de Loodsboot niet meer bij ons in gebruik. De activiteiten van ‘De Loodsboot’ 

gaan door en wel in een gebouw tegenover de Loodsboot. Dit is in het Martinushuis, 

op Harinxmakade nr 12. ‘De naam blijft gewoon “De Loodsboot’.  

Op elke maandag- en donderdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur is ‘De Loodsboot’ 

open.  

De ‘Loodsboot’ heeft een huiskamerfunctie, waar gasten zich thuis voelen en gezien 

weten. En gast, dat kunt ook u zijn! Het is een zelfstandige aanloopplek. Indien 

nodig, kan er worden doorverwezen naar maatschappelijke organisaties. 

Een jaar geleden heeft Nettie Schrama afscheid genomen en is Ans Sinselmeijer 

coördinator van de gastdames en de gastheren geworden. Ans is tevens gastvrouw, 

samen met Betty Edens, Renée Troostheide en Ineke de Jong; gastheren zijn Walter 

Loomeyer en Gosse van der Wal. Komt u bij hun op de nieuwe locatie een ‘bakje’ 

halen? 

(Dit is een initiatief van de Caritas, voor meer informatie ( PCI-

secretaris@sintantoniusparochie.nl ).  

Bestuur PCI (Parochiële Caritas Instelling)  
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TWEE VROUWEN MET EEN GROTE STAAT VAN DIENST 

 

Onlangs heeft mw. Lenie Ten Have-de Vries aangegeven dat zij per 1 september 

dit jaar gaat stoppen als beheerder/contactpersoon van het Martinushuis en van onze 

koster Mw. Marian Fijlstra loopt per 1 mei 2023 het contract af.  U begrijpt dat we 

hier te maken met twee vrouwen met een grote staat van dienst. De locatieraad, in 

overleg met ons parochiebestuur beraadt zich over de invulling van deze twee taken. 

Vanaf deze plaats spreken we onze dank uit voor alles wat door deze twee mensen 

is verricht aan werkzaamheden voor onze St. Martinuskerk. We zullen er 

ongetwijfeld t.z.t. extra aandacht aan gaan besteden. 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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VIERINGEN 

 

Zondag 22 mei          Parochieviering met Byzantijns koor 

 10.00 Eucharistieviering olv pastoor van de Weide 

en pastor Foekema 

m.m.v. Hoorns Byzantijns mannenkoor 

Lector Tineke Rijpma 

Misdienaar Mette. Acoliet Jan 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra 

Overleden ouders Rijpkema-Hettinga 

Jan Kroon 

Meinte en Holkje Bonekamp-Leenstra 

Overleden ouders van der Meulen-Melchers 

Sake Leenstra 

Overleden âlders en familie Teerenstra-Huizinga  

Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie 

Gretha van der Meer-Bootsma 

Donderdag 26 mei            Hemelvaartsdag Parochieviering in Reahûs 

 10.30 Hemelvaartsdagviering in Reahûs 

olv pastoor vd Weide en Pastor Foekema  

Zondag 29 mei  

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v.  St. Ceciliakoor 

Lector Tonny Hobma 

Misdienaar Marieke en Oane 

Koster Jan Landman 

  Intenties: 

Overleden familie van der Meer 

Jaargetijde Hotske van der Meer 

Gretha van der Meer-Bootsma 

Familie van der Weij 

Willem Kroon 

Harmen Witteveen 

Zondag 5 juni            Pinksterviering by de klokkentoren in Greonterp  

 09.30 Eucharistieviering olv pastoor vd Weide 

m.m.v. St. Ceciliakoor 

Lector Marieke Brandsma 

LOCATIE BLAUHÚS 
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Uw dierbaren herdenken. U kunt met een persoonlijke misintentie voor een 

overleden of zieke dierbare bidden tijdens een viering in onze kerk. Voor 

informatie: parochiebestuurblauwhuis@live.nl T 06 3890 9704 

 

Sint Vitus Locatieraad 

We hebben 25 april o.a. vergaderd over: vieringenroosster, restauratiewerk, 

stormschade, energiekosten, pastorietuin, bezoek bisschop aan de parochie, 

afscheid misdienaar, inwerken nieuwe misdienaars, kerkbalans, mogelijkheden 

pastorie, viering in het teken van Heilig verklaring Titus Brandsma, viering met 

Byzantijns koor, eerste Heilige communie, vaarreisje van de vier locatieraden en 

bestuur, open monumentendag, vrijwilligersavond, tsjerkepaad met tentoonstelling 

en jubileum. 

Conclusie: er gebeurt héél veel en velen zetten hun schouders er onder ! 

 

Oant sjen yn de Sint Vitus, 

Locatieraad Sint Vitus Blauwhuis 

 

Deadebetinking 2022 

Hertlik tank oan elkenien dy’t meiwurke hat oan, of oanwêzich wie by, de 

deadebetinking fan woansdei 4 maaie yn Blauhûs. De tekst fan Ida Hylkema har 

lêzing, oer it goede wurk fan de Susters van de Voorzienigheid yn de oarloch, kin 

opfrege wurde fia M 06 38909704 of 4maaiekomiteeblauhus@gmail.com  

 

4 Maaie komitee Blauhûs 

Willem, Aggie, Sicco  

Misdienaar Mette.Acoliet Jan 

Koster John Weel en Simme Hobma 

‘Deur’collecte Missionarissen.  

  Intenties: 

Johan en Mieke Popma-Bootsma 

Frans en Yke de Boer-de Jong 

Gretha van der Meer-Bootsma 

Zondag 12 juni  Eerste Heilige Communie viering 

 09.30 Eerste Heilige Communieviering 

Olv pastoor vd Weide en pastor Foekema 

Misdienaar Harm en Hendrik 

Koster John Weel 

  Intenties: 

Bouke en Giny Rijpma-Popma 

Folkert Kuipers en Stientje Kuipers-Zijlstra 

Hedwig Kuipers 

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl
mailto:4maaiekomiteeblauhus@gmail.com
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Zondag 5 juni 09.30 uur Pinksterviering 

 

bij de 200 jaar oude Klokkentoren van 

Greonterp. 

Voorganger is Pastoor van der Weide. 

Met medewerking van St. Ceciliakoor en 

Fanfare Blauwhuis. 

Met ekstra collecte voor de Missionarissen 

  

Oant sjen yn Greonterp 

 

  

                                                Voor op de kalender! 

Zaterdag 3 september 2022 wordt de 7e editie van de Hemdykrintocht 

georganiseerd. 

Net als bij de vorige edities is de start en finish van het wandelevenement in 

Blauwhuis. 

Onderweg zijn er verschillende activiteiten en mogelijkheden om te genieten van 

de mooie tocht. 

                    Er kunnen 3 afstanden gelopen worden; 10, 20 of 30 km. 

We hopen op een prachtige dag met veel deelname. 

De kaartverkoop start in mei. 

Volg de ontwikkelingen rondom de Hemdykrintocht op 

www.hemdykrintocht.nl en onze facebookpagina. 

Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger op de dag zelf; houd dan ook de 

website en facebook in de gaten. Wordt vervolgd..... 

 

 

Vinea Domini Iepenloftspul  

 

FRIJWILLIGERS SOCHT m/f 
- Tafersjoch lokaasje   

o Inkele oeren oerdei  

o Inkele oeren ‘s nachts 

- Parkear assistinten 

- Hand- en spandiensten  

Oanmelde en fragen: Aeltsje Bosscha 

T. 06 1815 9632 

Ynformaasje oer it Iepenloftspul sjoch blauhus.nl 

@LokaasjeTeaterBlauhus 

  

http://www.hemdykrintocht.nl/
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                                                        EVA Nijs, 

It EVA-winterprogramma is ôfslúten. 

De slotjûn wie op tiisdei 5 april mei: de jierfergadering, de ferlotterij foar it goeie 

doel, in prachtich oanklaaide brulloft seal, in gouden jubilaris en in sprekster dy’t 

op ynnimmende wize fertelde oer har wurk as BAPS. 

It bestjoer sil dwaande mei it nije winterprogramma. Ha jim ideeën? Graach oan 

ús trochjaan. 

Foar eltsenien in waarme en sûne simmer en graach oant yn 

septimber bij de start fan it nije EVA seisoen. 

It EVA bestjoer. 

 

 

                                         De fytsmiddei is op woansdei 1 juny. 
 

 

                

 

                                                                     Alpe d’HuZes 

                          Minsken, wat geweldig, 

                         wat in moaie opbringst hiene wy mei ús 

    FOARJIERSMERK 

  

Mear as € 2500,00. Wy binne dik tevreden.  

Tige tank derfoar.  

Alle jild giet nei Alpe d’HuZes, foar ûndersyk nei kanker. 

Troch de terrasferwaarmers wie it lekker sitten yn de skuorre en ha we in soad jild 

opbringe kinnen.  Mar alles hinget fan de minsken ôf, dy moatte wol komme en 

dat is gebeurd. Geweldig. 

                      It komt no echt tichtby, 2 juny sil it oangean, nei 2 jier wachtsjen. 

opgevenisgeenoptie.nl 

Marry en Sjoerd van der Meulen 

 
 
Collectes Sint Vituskerk  
april 2022 : €  498,41 
Collectes Vastenactie : €  348,80 
  



11 

 

Grutte rol foar Blauhúster Middenstân by Vinea Domini Sylkampen 

De middenstân fan Blauhús hat der mei foar soarge dat yn de jierren ’60 it Vinea 

Domini Sylkamp oan It Fliet by Greontep boud is. Dizze lokale ûndernimmers 

hawwe doe flink ynvestearre en hannel dien. 

 

Se wurde neamd of jo sjogge se wer ta libben kommen yn it stik. Sa as kastlein 

Wybenga, kapper Yme van der Meer, bakker Obe Popma, timmerbaas Klaas 

Bootsma en winkelman Frâns Hoekstra.  

 

 
 

Mar ek Sietse en Annie Brouwer, slachter Hoekstra en Pé Nota, Sjoerd Huitema, 

Piet en Gerard Bootsma, Lubbert Tjalsma, Auke Brattinga, Jap Kuipers en Tjebbe 

Witteveen.  

Der is ek in moai rol foar boer Johannes en Ytsje Hylkema, de gasthear en -frou fan 

it Vinea barren. En ek âld Blauhúster Jan van der Berg en âld Greonterp Reus sitte 

yn it stik.  

Al mei al in moai weromsjen yn de skiednis oer de gearwurking tusken Blauhûs en 

de Vinea Sylkampen. ‘Komt dat zien, komt dat zien’ !  

 
• Spyldagen binne 24, 25, 30 juny en 1 en 2 july 2022 

• Kaarten binne nó te keap fia www.vanplan.nl > Vinea  

  
Ynformaasje: www.blauhus.nl en Facebook @Lokaasjeteaterblauhus  

 

 

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

25-05-2022 >> verschijnt op 07-06-2022 

22-06-2022 >> verschijnt op 05-07-2022 

20-07-2022 >> verschijnt op 02-08-2022 

Of in de brievenbus van de pastorie 

  

http://www.vanplan.nl/
http://www.blauhus.nl/
mailto:vitusklokje@hotmail.com
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Oprop Nijsbrief Simmer 

 

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Simmer hat, dit graach 

foar 10 juny 2022 stjoere nei: 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of  

nijsbriefblauhus@gmail.com 

 

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom. 

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) 

ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de 

Blauhústers. 

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar 

de Nijsbrief. 

Redaksje Nijsbrief 

Oproep Nijsbrief Simmer 

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief 

Simmer heeft, graag 

voor 10 juni 2022 sturen naar: 

nijsbriefblauhus@hotmail.com of 

nijsbriefblauhus@gmail.com 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze 

zijn van harte welkom.Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. 

stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van 

Blauwhuis. 

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen. 

Redactie Nijsbrief 

 

Bericht van Jeugdhuis Sie-Sa  

 

Dat Blauwhuis een levendig dorp is, is geen verrassing. Feestje hier, Feestje daar 

en anders bedenken we nog wel 1. als we 2022/23 hebben overleeft met alle 

gezelligheid staat 2024 alweer in het teken dat het jeugdgebouw Sie-Sa alweer 50 

jaar bestaat. Maar hoe zit het nou eigenlijk...... Ook hier zit Blauwhuis vol 

verrassingen van samenwerken en constructies. Het gebouw is van de Parochiële 

Caritsas instelling (PCI) van de Sint Antonius van Paduaparochie.  
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Deze parochie is in 2014 ontstaan uit de fusie van H.Vitus te Blauwhuis,  

de H. Jozefparochie uit Heeg, de H. Martinusparochie uit Roodhuis en de  

H. Martinusparochie uit Sneek. De Caritas steunt diverse projecten voor o.a. 

mensen in eenzaamheid, mensen aan de rand van de samenleving en mensen met 

financiële problemen. De inhoud van Sie-Sa, denk aan materialen voor club, klein 

onderhoud ect., wordt gefinancierd door Tuinfeest Blauhús. Veel gezelligheid 

voor het goede doel, dit is dus extra genieten van uw consumptie. En dit allemaal 

op vrijwilligers..... Het spreekt dan ook voor zich dat vrijwilligers niet betaald 

worden, want ze zijn ONBETAALBAAR! Zo kunnen we echt een prachtig 

gebouw zonder overheidsgelden draaiende houden, voor ons gewoon maar dat is 

het bij lange na niet. Waar wordt het club/jeugdhuis nu eigenlijk voor gebruikt? 

Peuterspeelzaal 'It Protternêst', vanaf 2 jaar ben je dus al welkom op dinsdag- 

donderdag- en vrijdagochtend. Met vaste ervaren krachten leren samenspelen en 

met goede overdracht naar de basisschool. Club voor de schoolkinderen verdeeld 

in groepen ¾, 5/6 en de eerste avond uit voor groep 7/8 gezellig knutselen en 

spelletjes doen zonder verplichting. De Damclub (fries dammen) heeft zijn vaste 

vrijdagavond. En zo komen er nog enkele voorbijgangers langs. Sie-Sa staat dan 

ook voor de jeugd en het dorp met een niet commerciële insteek. Ook andere 

verenigingen kunnen een financieel beroep doen bij Sie-Sa als dit ten bate van de 

jeugd is. Wie zelf als basisschool kind naar de woensdagmiddag club ging heeft 

hier vaak nog leuke herinneringen aan. Misschien was Teatske Hobma, Yteke 

Bakker of Emmy Kuipers wel jou clubleidster.  

Maar voor de jongere jeugd kan het ook makkelijk Brenda Bruinsma zijn geweest. 

Zij heeft er nl. ook alweer 20 jaar opzitten. En net als Erna van Galen, Nellie vd 

Meulen en Gerda de Wolff hebben ze met veel enthousiasme club vertier gegeven. 

GROTE DANK hiervoor. Wij zijn dus naarstig opzoek naar nieuwe vrijwilligers 

om club draaiende te houden. Ben of weet jij een bezige knutsel/spelletjes bij en 

zou je wel om de week 1,5 uurtje op de woensdagmiddag club willen draaien, of 

ben je student en heb je nog sociale uren open staan? 

Neem dan contact op met Mariska Rijpkema 06-28680515  

 

Heb je ambities om wat goeds te doen voor de minder bedeelde mensen uit de 

regio dan heeft Caritas namens Blauwhuis nog 2 vacatures vrij in het bestuur. 

Meer informatie hierover kunt u contact opnemen met  

Cathrien Cuperus. 06-25372225 
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VIERINGEN 

 

Zondag 22 mei 

 10.00 uur Gezamenlijke viering in Blauwhuis 

Donderdag 26 mei 

 10.00 uur Gezamenlijke viering in Roodhuis 

Zondag 29 mei 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema 

Zondag 5 juni  

   9.30 uur Oecumenische viering in de St. Josephkerk,                  Dominee 

Warnar en Pastor Foekema 

Zondag 12 juni 

   9.30 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Blauwhuis 

 

 

 

 

 
Overlijden  

 

2e paasdag is op 73 jarige leeftijd overleden, Dhr. Freek Langeland 

Wij wensen Cia, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden alle sterkte toe 

met dit verlies. 

 

28 april hebben Ger, Maarten en Michiel  

Floor Pijnakker op 75 jarige leeftijd moeten laten gaan. 

Heel veel sterkte voor hun en haar vrienden. 

  

LOCATIE HEEG 
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Verhuizing  

 
Jopie en Vronie van Asma hebben Heeg verruilt voor Gaasterland. 

Na een heel lange tijd in Osingahuzen wonen ze nu op Welgelegen 1 te Harich. 

 

Trijntje Flapper is ook verhuisd. Na jaren op de Burd en in Heeg   

woont ze nu op kamer 5 van de afd Lavendel Rood in Bloemkamp te Bolsward 

 

 

Dit jaar bestaat de St. Jozefschool 100 jaar! 

 

Dit jubileum willen we vieren op zaterdag 17 september, door middel van een 

gezellige reünie ’s middags van ca. 14.00-17.00 uur. 

Het exacte programma volgt nog. 

 

Aanmelden hiervoor graag voor 1 juli via : 100jaarjozefschoolheeg@gmail.com   

(of bij een van onderstaande namen kan ook) 

 

Wij zijn op zoek naar leuke foto’s, spullen, 

verhalen etc om te mogen gebruiken op die 

dag.  

Heeft u iets hiervoor?  We horen het graag! 

 

Groeten, namens de jubileumcommissie 

Gazalli Klijn, Liesbeth v/d Tol en Marian de 

Groot 
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VIERINGEN 

 

 

 

    

      

  

       

 

 

 

                        PM volgende viering zaterdag 11 juni  

  

Zondag                  6de zondag van Pasen 

22 mei  

 

10.00  

 

Gezamenlijke viering van de eucharistie met pastoor van 

der Weide en Pastor Foekema te BLAUHUIS  

m.m.v. HOORNS BYZANTIJNSKOOR   

Intenties: Jaap en Eise de Jong, Poke en Alie Altenburg-Agricola en overleden 

fam. en Tom Slooter. 

Donderdag              Hemelvaart van de Heer  

26 mei  .   10.30     Gezamenlijke viering van de eucharistie met pastoor 

van der Weide en Pastor Foekema te Reahûs  

m.m.v. het HARTEBRUGKOOR  uit Leiden  

Acl: Rein  

Intenties :  Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie.  

Zaterdag                 7de zondag van Pasen 

28 mei      19.30     Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide 

Acl: Albert  
 

Intenties: Wiebe en Akke Andringa-Huitema, Andries en Regina Siemensma-

van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, Tjerkje Huitema en overleden 

fam. Tom Slooter, Jaardienst  voor Betty Brandsma.  

Zaterdag                Hoogfeest van Pinksteren 

4 juni      19.30     Woord-en communieviering met pastor Foekema  

Acl: Anneke  

 

Intenties:  

Jan Seakles Andringa, Tom Slooter, Yt Bouma-Huitema, Tsjerkje Huitema en 

fam.  

LOCATIE REAHÛS 
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IN MEMORIAM JOHANNA  PIEKEMA-BOOTSMA 

Johanna werd geboren op 2 juni 1927 in Roodhuis. Zij overleed op 12 april 2022 

in Joure, na tijdig voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken op. We hebben 

de Heer gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de St. 

Martinuskerk te Roodhuis op dinsdag 19 april en terwijl de vogels zongen en zon 

overvloedig scheen hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof aldaar 

op dezelfde plek waar sinds 1979 het lichaam van haar man Sijbren rust.  

Johanna heeft een leven geleid vanuit dienstbaarheid en verbondenheid. Die 

verbondenheid heeft ze van huis meegekregen gekleurd door het katholiek geloof 

hier in Roodhuis in- en rond de St. Martinuskerk; iets dat haar zeer dierbaar was. 

Wel gelukkig met de nodige humor  en als er iets te vieren viel met een feest!  Dat 

het niet zo zeer om haar ging ligt al besloten in het feit dat ze nooit op de foto 

wilde. Gelukkig voor ons stond ze heerlijk lachend op een prachtige foto naast 

prachtige bloemen waar ze ook zo van hield op het  Misboekje en op de 

rouwkaart. Johanna, ze kon zo maar bij je binnenstappen als ze dacht: ‘Daar moet 

geholpen worden’. Zo heeft ze ondermeer veel mogen betekenen voor het gezin 

van Menno en Janny Andringa Bootsma. Het was een groot verdriet dat zij en 

Sijbren geen kinderen konden ontvangen, terwijl ze er dol op was. Gelukkig heeft 

ze heel wat aan sokken en truien kunnen maken voor nichtjes en neefjes die ze als 

haar eigen kleinkinderen beschouwde en verschillende daarvan haar lichaam 

droegen en de kaarsen aanstaken tijdens de uitvaartmis was er een levend bewijs 

van. Dit gemis was een groot en stil verdriet, want ze konden er beiden niet goed 

over praten, maar toch was er de kracht om door te gaan. Genieten kon ze van 

kunst en cultuur en dan dat prachtige borduurwerk van haar en vooral natuurlijk 

het schaatsen in Heerenveen. Ja, ja, een sterke vrouw. Na het overlijden van 

Sijbren op 4 mei 1979 heeft Johanna veel zieke mensen opgezocht in de parochie, 

werkte ze in het Roefke en wist ze zich opgenomen in haar grote familie. Verder 

kon ze erg genieten van kunst en cultuur, maakte ze de prachtigste 

borduurwerken, genoot ze ontzettend van het fietsen met de fietsclub en van haar 

grote passie het schaatsen in Heerenveen, waarbij ze zelfs les kreeg van Jeen van 

den Berg!  

Wat was ze nog mooi helder toen de Ziekenzalving ontving en mijn hand maar 

vasthield waarop ik zei: ‘Laat die nu maar los, want ik moet hem zelf nog 

gebruiken!’ Johanna is al met al ene sterke vrouw die gevonden is want  de 

werkelijke kracht van een mensenleven zit in de mate waarop je liefde hebt 

betoond. Johanna heeft dat een bijzondere wijze gedaan door haar dienstbaarheid, 

maar ook doordat ze gezeten aan de voeten van de Heer haar liefdesaccu bleef 

opladen. Door haar geloof, in verbondenheid met het geloof van haar dierbaren 

kon zij veel aan, ook de moeilijke dingen en wist ze zich uiteindelijk bemind! 
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Johanna,  dank voor alles en leef nu maar voor altijd bij Hem die heeft gezegd: 

‘Alles wat je uit zuivere liefde doet, doe je voor Mij!’ Johanna, a Dieu. 

Pastoor Peter van der Weide 

 

BYZANTIJNS Mannenkoor  

Op 22 mei een speciale gezamenlijke viering te Blauwhuis met een optreden van 

het Hoorns Byzantijns mannenkoor.  Bij ons dus geen viering.    

HEMELVAARTDAG 

Hemelvaartdag vieren we in onze  parochie altijd met een gezamenlijke viering. 

Op de andere locaties is er die dag geen dienst.  

Dit jaar dus in Reahûs en deze keer met een speciaal koor. Het 

HARTEBRUGKOOR. Dit koor  komt uit Leiden en is verbonden aan de kerk 

waar ook Pastoor van Ulden actief was. Het is een groot koor en dat klinkt vast 

erg mooi in combinatie met de akoestiek in onze kerk .  

Van harte aanbevolen . Ons eigen Ceciliakoor heeft een keer vrij.  

Even een paar foto’s van de prachtige scheepmaatjesdag te Reahûs. Een artikeltje 

daarover in het volgende PB . De prachtige mantel van Jozef werd gemaakt door 

Marieke Altena uit Reahûs.   
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VIERINGEN 

 

Zaterdag 21 mei  

    

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiter, Julia Krekelaar, 

Jogemien Huiting 

Zondag 22 mei –Viering in Blauwhuis met Byz. Koor - 6e zondag v. Pasen 

A.Z. 10.00 Voorganger: E. van Halsema 

Kerk 

Blauwh. 

10.00 Eucharistieviering m.m.v. Byzantijns koor  

Pe Nota (L) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, bij het begin van de Pinksternovene, voor de 

Oosterse kerken, voor de vrede in Oekraïne, voor alle 

vluchtelingen, Leo Boot, Marga Lotstra-Eg, Nicolaas 

Bonifatius Boekema en echtgenote, Toos Brouwer-van Dijk 

Maandag 23 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Joop Modderman, Andries en Jetske Brouwer-

Melchers 

Dinsdag 24 mei 

Kerk 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Voor een bijzondere intentie, voor de zieken,  

Rie Postma- van Barneveld, Henk en Sabine Andela 

Rozenkransgebed 

Woensdag 25 mei 

Bonh 

 

Kerkh. 

 

09.15 

 

19.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Rie Tromp-Vonk, Mily Clerkx 

Eucharistie in de Kerkhofkapel 

Intentie: Voor alle dierbare overledenen die rusten op ons 

kerkhof en in de kerkhofkapel, Sietse en Thea Altena, Toos 

Brouwer-van Dijk 

Donderdag 26 mei – Hoogfeest van ’s Heren Hemelvaart in Roodhuis 

Rhuis 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering in Roodhuis m.m.v. Het Hartebrugkoor 

uit Leiden 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, pastoor Leo van Ulden ofm en zuster Gudule 

Jansen, Ingrid van der Krogt en pater Henk Brouwer, Tinus 

en Janny van der Weide-Stornebrink, Frans en Betsy 

LOCATIE SNEEK 
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Kerk 

 

 

16.00 

Verbeek-Voorbraak, overleden ouders Miedema-van Wijk, 

Tinus Rotteveel, om troost en vertrouwen 

Géén Rozenkransgebed 

Vrijdag 27 mei 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Ria Jansens, Rob Remeus 

Zaterdag 28 mei 

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering m.m.v. Bonifatius Cantorij 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

bewoners, Jan Brouwer- familie Brouwer-Palsma, Esther 

Haarsma-Konst, Wies Hooijschuur-van den Oever 

Zondag 29 mei -7e Zondag van Pasen -1e Heilige Communie 

A.Z. 10.00 Voorganger: G. v.d. Meer 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 

Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo & Young Angels 

Chris Seinen (L); Eke Slart(A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor onze 1e Communicanten, bij een 

jaarstond, Suze Westhof, Janny Dijkstra-Poiesz, Rina 

Silvius-Griffioen, Wim en Tecla v.d. Heijden-Hoekstra, 

Diny Hergarden, zuster Johanny Mentink, Toos Brouwer-

van Dijk 

Evensong door het Martini Jongenskoor 

Maandag 30 mei 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Ida Kranendonk-Hettinga, Nel Rentmeester, Regina 

van der Meer-Gaarman 

Dinsdag 31 mei – Maria Visitatie-Feest 

Kerk 

 

 

 

 

Kerk 

08.45 

 

 

 

 

16.00 

Eucharistieviering  

Intentie: Op voorspraak van Maria bij de afsluiting van de 

Meimaand, Marijke Mulder-Nota en zoon Erik Jan, voor ene 

jarige, Cornelis  Frederikus en Lenny Damwijk-Motto en Ely 

Damwijk 

Rozenkransgebed 

Woensdag 1 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Mattie Janssen-Janssen, Sjoerd en Riek Hamersma-

van der Horst, Lize Hooghiemstra 

Donderdag 2 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Zuster Antoine Leechburg-Auwers, Edward Reneé, 

Yvonne Matitawaer, Joan Grace Matitawaer 
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Vrijdag 3 juni -1 Vrijdag van de maand - HH. Carolus Lwanga en gezellen 

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: ter ere van het H. Hart van Jezus, Jan en Regina v.d. 

Berg-Hoekstra, Jaap de Backker 

Zaterdag 4 juni 

Ielânen 10.00 Eucharistieviering 

Intentie: Voor alle bewoners, Jan en Corry Bouma- van 

Gool, Yvonne van Schagen-Paddenburg, Truus Visser--

Weitenberg, Marga Lotstra-Eg 

Zondag 5 juni – Hoogfeest van Pinksteren – St. Bonifatius 

A.Z. 10.00 Eucharistieviering met pastoor A. de Vries 

Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering m.m.v. alle koren 

Annagreet Engelmoer en Riam Bashir (L); Youssef Shamel, 

Kees Buruma en Anton Bod (A) 

Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle 

parochianen, voor onze Nederlandse Missionarissen, Leo 

Boot, Sietse en Thea Altena, Leo Potma, Docus en 

Margaretha van der Vliet-de Vries, overleden ouders Haaze-

Heering, Joop Smit, Eelke Bootsma en Catharina Bootsma-

Landman, Sien Kazimier-Bootsma, Ate Bootsma, Ruurd 

Silvius en Anna Silvius-Zijlstra,Ingrid van der Krogt en 

pater Henk Brouwer, pater Leo van Ulden, pater Rieks 

Andela, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Hessel 

Hanzen, Suze Westhof, de overledenen van de familie 

Wierdsma en Louise Wierdsma-de Bruin, Janke Bouwhuis –

Feenstra, Fea van der Meulen-von der Heijden, Harrie 

Diekstra, Miep Hamersma- van der Leeuw, Johannes 

Martinus, Truus en Wico Luinstra, Toos Brouwer- van Dijk, 

Familie Brenninkmeijer-Corman 

Kinderwoorddienst: Sido en Lydia Altena 

 

Maandag 6 juni – H. Maria, Moeder van de Kerk -2e Pinksterdag 

Bonh 09.30 Eucharistieviering met samenzang 

Intentie: Voor onze jongeren die vandaag op reis gaan, voor 

de zieken, voor onze Nederlandse Missionarissen, Annie 

Meijer-de Vries,  

Dinsdag 7 juni 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: MarjoPool-Bruinsma, Mieke van der Zee-

Thibaudier, Tinus Rotteveel, Jan Theo Boekema, Jehannes 

Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga, 
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AGENDA 

 

Woensdag 1 juni 13.30: Leerhuis in de pastorie 

 

COLLECTE 

 

Zondag 17 april € 886,28  Zondag 24 april € 290,25 

Zondag 01 mei € 290,30  Extra collectes € 789,68 

 

 

Hartelijk dank voor al uw goede gaven via het collectemandje en de betaalzuil. 

De opbrengst van de verkoop van boeken, beelden, etc.,  op het kerkplein op de 

Koningsdag op 27 april  j.l. voor onze jongerengroep bedroeg maar liefst  

€ 2855,30.  Daar kunnen ze een eind mee komen op hun jaarlijkse uitje op de 

Tweede Pinksterdag. 

  

Woensdag 8 juni 

Bonh 09.15 Eucharistieviering  

Intentie: Voor alle gezinsleden van het gezin van der Pol-

Zijlstra, Lies Esser-Kruijs, Marianne Johanna Josephia 

MensinkJanssen, Maria Johanna Wilhelmina Theresia 

Mensink, 

Donderdag 9 juni – Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester 

Kerk 08.45 Eucharistieviering  

Intentie: Om roepingen tot het priesterschap, het pastoraat en 

het religieuze leven, Pastoor Henk Dierkes en zus Mien, 

Vrijdag 10 juni  

Kerk 19.00 Eucharistieviering  

Intentie: Bij de herdenking van een priesterwijding, Theo 

van der Hoek, 

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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EERSTE COMMUNIE OP ZONDAG 29 MEI 

 

Op zondag 29 mei doen de volgend ekinderen hun 1e Heilige communie. 

 

Evelien Huitema  Inez Bakker 

Siebren Posthumus    Marije Elzinga 

Emanuel Coutish  Amril Aniceta 

Rayvian Aniceta 

 

 

Door middel van het project ‘Om aan Jezus te denken’ bereiden ze zich voor. 

De Geest zit er nu al goed in. Hopelijk belooft dat wat voor de toekomst. 

De feestelijke Mis begint om 11.00 uur. Er wordt gezongen door Intermezzo en 

The Young Angels en hopelijk komt u ook om de kinderen te laten voelen dat ze 

een onderdeel zijn van een levendige geloofsgemeenschap . 

 

Pastoor Peter van der Weide 

 

EVENSONG OP ZONDAG 29 MEI 

 

Op zondag 29 mei is er om 16.00 weer een Evensong in de St. Martiuskerk door 

het Martini Jongenskoor o.l.v. Gerard van Bijeren en als organist Bob van der 

Linden. Dit maal zijn er ‘gast-sopranen’. Een Evensong is het avondgebed van de 

Kerk. Wij zouden zeggen: De Vespers. Een mooi moment om tot rust te komen en 

te genieten van mooie zang, orgelspel, het gebed, de lezingen en onze mooie kerk. 

Ondergetekende mag voorganger zijn en hoopt dat u ook komt. Mijn vader zou 

wel zeggen: ‘Wie er niet is, Die heeft iets gemist!’ Na afloop van de viering is er 

een deurcollecte voor het koor en de bestrijding van de onkosten 

 

Pastoor Peter van der Weide 
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ANTONIUS SNEEK 

 

“Lange tijd werden er in het Antonius in Sneek vanwege de Covid-pandemie geen 

kerkdiensten gehouden. Sinds Pasen zijn die kerkdiensten echter weer van start 

gegaan. De komende maanden is er dus elke zondagmorgen om 10 uur in het 

Stiltecentrum (op de begane grond achter de liften rechtdoor) een kerkdienst, 

waarbij iedereen welkom is.  

Het bijzondere van de kerkdiensten in het Antonius is dat de kerkdiensten 

oecumenisch zijn. Dat wil zeggen: in elke kerkdienst zijn elementen uit 

verschillende kerkelijke tradities te vinden. In het ziekenhuis vallen kerkmuren 

weg en dat is prachtig. Daarnaast is het bijzonder dat de kerkdiensten door een 

grote groep vrijwilligers uit diverse kerken gedragen wordt. Vrijwilligers gaan op 

zaterdag de afdelingen langs om te vragen wie er op zondag naar de kerkdienst wil 

komen en halen op zondagmorgen de patiënten daarvoor op. 

In het Antonius werken sinds augustus 2021 twee geestelijk verzorgers, te weten 

Nannie Bos-Schous en Aart Veldhuizen. De éen heeft een humanistische en de 

ander een protestantse achtergrond. Ze zijn te bereiken via het 

mailadres geestelijkeverzorging@mijnantonius.nl. Beide geestelijk verzorgers zijn 

elk twee dagen per week in het ziekenhuis aanwezig. 

Het woord geestelijk verzorger wordt vaak wat misverstaan. Bij het woord 

geestelijk denkt men namelijk heel snel dat wat een geestelijk verzorger doet altijd 

met geloof of kerk te maken heeft. Dat hoeft echter helemaal niet. Eigenlijk zijn  

geestelijk verzorgers heel gewoon gesprekspartners op het terrein van 

levensvragen. Ze gaan het gesprek met je aan over wat je bezig houdt en nemen 

daar de tijd voor. Want als je met ziekte wordt geconfronteerd, komt er nogal wat 

op je af. Iedereen die in het ziekenhuis ligt en behoefte heeft over een gesprek van 

mens tot mens over wat hem/haar overkomt, kan dus een beroep op de geestelijk 

verzorgers van het Antonius doen. Dat geldt ook voor familieleden en partners 

van opgenomen patiënten. De geestelijk verzorgers van het Antonius passen zich 

aan bij waar de ander kracht uit haalt en kunnen op verzoek ook allerlei rituelen 

inzetten. Meestal zal het echter neerkomen op een helpend gesprek.” 

 

  

mailto:geestelijkeverzorging@mijnantonius.nl
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IMPRESSIE KONINGSDAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMENS DE JONGEREN 

VEEL DANK AAN ALLE 

VRIJWILLIGERS DIE 

HEBBEN MEEGEHOLPEN! 
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VOORINSCHRIJVING JUBILEUMBOEK t.g.v. 150 JAAR 

KERKWIJDING SINT-MARTINUSKERK SNEEK 

Mensen in en rond een gewijd gebouw!! 

 

Op vrijdag 14 oktober en zondag 16 oktober a.s. vieren we dat onze Sint- 

Martinuskerk 150 jaar geleden door aartsbisschop Mgr. Schaepman is ingewijd.  

Een commissie is bezig om een jubileumboek samen te stellen met veel foto’s  en 

aansprekende verhalen over prominente Roomse Snekers, Verder komt er in het 

boek een tijdlijn met diverse highlights over de afgelopen 150 jaar. De kerk toen 

en nu, de kerk in crisistijd, markante priesters en kapelaans en nog veel meer. Een 

boek dat niet gemist mag worden in iedere boekenkast en een waardevol boek 

voor het nageslacht. Het boek zal ca. 125 pagina’s bevatten, is gebonden en op 

A5-formaat. 

 

Het boek kost bij voorinschrijving € 12,50 (tot uiterlijk 1 juli a.s.). U kunt voor 

deze prijs nu alvast intekenen door onderstaand strookje volledig in te vullen en in 

de brievenbus van de pastorie te deponeren. U mag uw voorinschrijving ook 

mailen naar communicatie@sintantoniusparochie.nl . Na 1 juli a.s. kost het boek  

€ 15,- . 

 

 

VOORINSCHRIJVING BOEK t.g.v. 150 JAAR KERKWIJDING 

 

Naam……………………………………………………………………………….. 

 

Email……………………………………………………………………………….. 

 

Adres: …………………………………………….  Tel.-nr.: ……………………. 

 

Ik bestel ….. exemplaren van het Jubileumboek Sint-Martinuskerk.  

mailto:communicatie@sintantoniusparochie.nl
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MUZIKALE WORKSHOPDAG 

 

Op zaterdag 11 juni zal in de H. Willibrorduskerk in Ter Apel 

(Hoofdstraat 75) door de SG GL (Diocesane commissie Sint 

Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale 

bijeenkomst georganiseerd worden rondom “Muziek in 

vakantietijd, muziek voor kleine groepen/cantores”. Eénstemmig, meerstemmig, 

Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. 

Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare 

muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een 

aantal koorleden, of alleen, naar Ter Apel 

te komen en met elkaar nieuwe liederen 

en koorwerken te leren en met elkaar te 

zingen. Dit alles onder leiding van 

kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag 

samen met de bestuursleden van de 

SGGL verzorgt. Ook dirigenten en 

organisten heten we uiteraard van harte 

welkom op onze workshopdag.  

Het programma is als volgt:  

10.00u Inloop met koffie-thee  

10.30 -10.45u Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide. 

Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen en we 

gaan uiteraard een lied zingen.  

10.45-12.00u Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)  

12.00-12.45u Lunchpauze met koffie-th ee en soep  

12.45-13.00u Gezamenlijke start met een lied na de lunch  

13.00-14.15u Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)  

14.15-14.45u Pauze met thee-koffie  

14.45-15.45u Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren  

15.45-16.00u Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen  

U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee en tijdens de 

lunch is er soep. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze 

dag enigszins binnen de perken te houden. U bent van harte uitgenodigd!  

U kunt zich tot 4 juni 2022 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom 

Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl). Wilt u in de aanmelding uw naam, 

woonplaats en uw stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas) doorgeven. Heeft u vragen 

over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij  

Anton Lukassen (aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

BISDOMBERICHTEN 
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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 25 mei vóór 18.00 uur bij de lokale redactie. 

Het eerstvolgende blad komt uit op 11 juni. 

ADRESSEN ADRESSEN 


